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همه ما در روزهای پایانی سال، به فکر فرو می رویم که سالی را که گذشت، 
چگونه به سر بردیم؟ آیا به هدف هایمان رسیدیم؟ آیا به اندازه کافی زندگی کردیم؟ 
آیا سهممان از گذر عمر، حسرت و ناکامی بود یا شادی و امیدواری؟ وقتی به پاسخ 
این پرسش ها می اندیشیم، فقط اتفاقات زندگی شخصیمان نیست که لبخند به لب 
یا اشک به چشممان می آورد، بلکه اتفاقات اجتماعی هم در احساس ما نسبت به 

سالی که گذشت، بی تأثیر نیستند و باخود اشک و لبخند به همراه دارند.
مانند مردم بسیاری از کشورهای دیگر، برای ما ایرانیان نیز سالی که گذشت، 
پرتالطم و ناآرام بود. وقایع ناخوشایندی را تجربه کردیم که قلبمان را جریحه دار 
کرد و امیدمان را  کمرنگ. روزهایی را گذراندیم که نگرانی از گرانی و غصه از قصه 

حوادث گوناگون، دلمان را آشوب  کرد و انگیزه هایمان را سرکوب.
اما آدمی خاصیت عجیبی دارد. با مصیبت هایش کنار می آید. به قول معروف، 
مرده مردگی می کند و زنده، زندگی. ش��اعر هم می گوید تا ش��قایق هست زندگی 

باید کرد.
ش��اید این حرف ها در این روزها کلیش��ه ای تر و ش��عاری تر به نظر برسد اما 
همه ما در زندگی ش��خصیمان روزهایی را تجربه کرده ایم که خیال کرده ایم دنیا 
دیگر برایمان به آخر رس��یده اس��ت. عزیزی را از دس��ت داده ایم که فکر کرده ایم 
بعد از او دیگر نمی توانیم زندگی کنیم. اش��کی بر چش��ممان نشس��ته اس��ت که 
گمان برده ایم بعد از آن دیگر نمی توانیم بخندیم. اما دیده ایم که هیچ کدام از این 
اتفاق ها نیفتاده اند. ما مانده ایم و زندگی کرده ایم و حتی خندیده ایم. خانم اسالونکا 
دراکولیچ، روزنامه نگار کروات، کتابی دارد که نامش به خوبی بیانگر این موضوع 

است: »کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم«.
البد شنیده اید که می گویند چیزی که تو را نکشد، قوی ترت خواهد کرد. شاید 
البه الی این همه دغدغه و ترس از ویروس جدید و شرایط اقتصادی و اجتماعی، 
بتوانیم دل خوش کنیم به آن که این روزهای سخت هم خواهند گذشت، ما قوی تر 

خواهیم شد و قدر همدیگر را بیشتر خواهیم دانست و حتی خواهیم خندید.

در ستایش زندگی
ارمغان زمان فشمی

نوروز برای ملت ما امروز عبارت اس��ت از اوال توّجه مردم به خدا. اّوِل تحویِل س��ال 
که می ش��ود، مردم دعا می خوانند، »یا محّول الحول واالحوال« می گویند، آغاز س��ال را با 
یاد خدا ش��روع می کنند، توّجه خود را به خدا زیاد می کنند. این، ارزش اس��ت.  ثانیا نوروز را 
بهانه ای برای رفع کدورت ها و کینه ها و محّبت به یکدیگر قرار می دهند. این همان برادری 

و عطوفت اسالمی و همان صله رحم اسالم است؛ بسیار خوب است. 
ما عید نوروز را از دیدگاه کسانی که با اسالم سر و کار دارند، تأیید می کنیم. عید نوروز، 
چیز خوبی اس��ت. وس��یله ای است که با آن دل ها شاد می شود. »نوروز« اّوِل سال هجری 
شمس��ی اس��ت، روز نو، اوِل بهار، اوِل رویش و جوش��ش طبیعت و اوِل شروع زیبایی ها در 
عالم طبیعت اس��ت. این را برای خودتان هم اوِل بالندگی و جوش��ش و اوِل بروز زیبایی ها 

قرار دهید و برای خودتان »روز نو« کنید.

نو  روز  و   روز  نو
نوروز در سخنان مقام معظم رهبری

طرح جلد:  مزون طاووس خانم/ میکس مدیا/ اثر محسن رزاقی
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روزی نو از ماهی نو از سالی نو

محمدحسن ابریشمی
پژوهشگر تاريخ و فرهنگ کهن ايران

خداوند اساس آفرينش را بر نظم قرار داده است، در نظام هستي هر حرکتي از روي حساب و دقت، در جاي خود و به موقع انجام 
مي شود. از گردش اختران در سپهر بیکران و حرکت ريزترين اجزاي حیاتي، چرخش الکترون هاي عناصر )آخشیج ها( گرفته تا رويش، 
زايش و گسترش و تغییر و تبديل نبات، جاندار و جماد، همه تحت نظامي دقیق، سنجیده و قانونمند قرار دارند. به همین ترتیب گردش 
زمین به دور خورش�ید از نقطة اعتدال ربیعي  )بهاري( آغاز و در س�ال 365 روز و 5 س�اعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه انجام مي ش�ود. اين 
چرخش کامل ساالنه، نیمکرة شمالي زمین را از يك اعتدال بهاري به يك اعتدال بهاري ديگر داخل مي  کند. در همان حال در نیمکرة 
جنوبي اعتدال خريفي )پايیزي( آغاز مي ش�ود. تقارن اين دو اعتدال وجه مشترکش�ان برابر ش�دن طول شب و روز، هر يك 12 ساعت 

است و تفاوت آن عبارت از آغاز بهار و رويش و زايش ها در نیمکره شمالي و اول خزان و ريزش و کاهش در نیمکرة جنوبي است. 
گردش عطارد )تیر( و زحل )کیوان( و ديگر سیارات منظومه شمسي به دور خورشید نیز در زماني مشخص عملي مي شود و استمرار 
پیدا مي  کند. اين گردش ها و سپري ش�دن س�ال ها، در ديگر منظومه ها و اختران بي ش�مار کائنات نیز همواره تحت نظمي خاص و دقیق انجام مي گیرد، به قول عارف ايراني، 
شیخ احمد جام نامقي )در سال 520(: »پروردگار رحمان از ازل تا ابد دايره اي ايجاد کرد و سلسله اي درهم کشید که هیچ کس سررشتة اين سلسله و اين دايره باز نیافت و از 
سّر و اسرار و تعبیة اين معنا خبر نیافت«. اين دايره و سلسله و آن گردش ها و چرخش هاي منظم و مستمِر پیدا و ناپیدا که هیچ گاه توقف ندارد، همه تبیین کنندة نظم کبريايي 
است، گردش زمین به دور خورشید، به ظاهر گذشت سال يا شمار روزهاي افزوده شده بر عمر زمین را به ما انسان ها نشان مي دهد و درحقیقت به نظر ما انسان ها، بر سنوات 

عمر تاريخ و تمدن و فرهنگ بشري افزوده مي شود. 
جمیع تحوالت ساالنة علمي و مدني هزاره ها و سده هاي ادوار گذشته و حتي دهه هاي اخیر، شايد با دگرگوني ها و پیشرفت هايي که در هر لحظه اتفاق مي افتد قابل قیاس 
نباشند. قطعاً اين پیشرفت هاي سنجیده ادامه پیدا مي کنند و دهه ها و سده ها و هزاره هاي گذشته را تحت الشعاع قرار مي دهند. اما چنان چه ثمره آن ترقیات و تحوالت علمي 
و مدني ناسنجیده در مناقشات اخاللگرانة قدرت هاي جهاني امروز يا فردا به کار رود، نابودي همة انسان ها قطعي است و دفتر سنوات تاريخ و تمدن و فرهنگ بشري بسته 
مي شود، درحالي که آن حرکت ها و چرخش هاِي منظِم زمین، در يد قدرت خالق بي چون، همچنان استمرار پیدا مي کند. پس بايد به هنگام حلول سال نو از درگاه حضرت باري 

بخواهیم که قدرت ها و انديشه هاي شّر و شیطاني را برافکند و بر خرد و خیر و سالمت و سعادت جامعة بشري بیفزايد. 
محدوده يا بستر جغرافیايي فرهنگ و مدنیت کهن ايراني در دوران هخامنشیان )559� 321 پیش از میالد(، بخش هاي عظیمي از قلمروهاي سیاسي، اجتماعي، اقتصادي 
و کشاورزي جهان باستان را به خود اختصاص مي دهد. قلمروهايي که بعد ها قسمت هايي از سرزمین هاي دنیاي اسالم را دربرگرفت. مشعل تابناك و درخشان فرهنگ و تمدن 
ايراني هیچ گاه در طول تاريخ به خاموشي نگرايیده و همواره به صورت يکي از کهن ترين تمدن هاي بشري در اذهان جهانیان مطرح بوده است.  »نوروز« که معرب آن »نیروز« 
است، ازجمله مظاهر اين فرهنگ و تمدن با پیشینة دور و دراز تاريخي و اسطوره اي به شمار می رود. برابر برخي مستندات و شواهد تاريخي و باستان شناسي موجود، »نوروز« 
کهن ترين جشن اقوام بشري است که به صورت حیرت آوري از عصر اسطوره ها و دوران هاي تاريخي مدوِن جهان باستان تا به امروز موجوديت فرخنده و سرورآفرين خود 

را در همان سرزمین ها و قلمروهاي اشاعة فرهنگ ايراني ادوار باستان و پس از اسالم، مخصوصاً در گسترة بسیار پهناور حوزة نفوذ زبان فارسي حفظ کرده است. 
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سنت های پیش و پس از حلول سال نو کدامند؟
آن چه که اکنون متداول اس��ت با آن چه در صدسال پیش رایج 
بوده یا در هزارس��ال یا دوهزار س��ال قبل اجرا مي ش��ده قطعاً تفاوت 
زیادي کرده اما برخي از آن مراسم و سنت ها با تغییراتي استمرار یافته 
اس��ت. از باب نمونه، کش��ت سبزة نوروزي در اسفندماه از سنت هاي 
رایج کنوني اس��ت اما این س��نت در ادوار باستان به منظور پیش بیني 
وضعیت اقلیمي س��ال پیش رو و انتخاب نوع محصول براي کش��ِت 

مناسب با آن وضعیت آب و هوایي بوده است. 
ابوریحان بیروني، راز و رمز و س��بب کش��ت سبزة نوروزي را با 
استناد به نوشتة زادویه بن شاهویة اصفهاني )از مترجمان خداینامک 
از پهلوي به عربي( آش��کار س��اخته است: »ایرانیان در نوروز، در کنار 
خانة خود هفت گونه از دانه  ها )حبوبات، غالت( در هفت استوانه بکارند 
و از چگونگي رویش و رشد هر یک از این دانه ها، خوبي یا بدي کشت 
آن دانه ه��ا را در آن س��ال زراعي ح��دس مي زنند و در مورد گزینش 

مناسب ترین غالت و حبوبات براي کاشت تصمیم مي گیرند«.
ش��مس الدین محمد انصاري دمشقي نیز مطالب جالبي درباره 
نوروز و مراسم آن دارد و از جمله از هفت دانه و سکة زرین و سیمین و 
قند )شیریني( یاد کرده است. کریستن سن نیز مطالب وي را در مقالة 
تحقیقي خود در باب نوروز آورده اس��ت: ایرانیان مي پندارند که خدا 
»نور« را در آن روز آفرید... و مدت جشن شش روز است... ششمین 
روز ]از فروردین[ »نوروز و بزرگ « نامیده مي شود. شاهان ایران که 
در روزهاي پنجگانه نوروز به کار ادارة کشور مي پرداختند، روز ششم 
را با خود خلوت مي کردند، آن گاه بنابر عادت خود، مردي خوش سیما 
شب هنگام بر در شاه مي ایستاد... در ساعتي از صبح با حرکت  خاص 
خود بر ش��اه وارد مي ش��د و در جایي مي ایستاد که شاه او را ببیند. شاه 
از او مي پرسید که: کیست؟ از کجا آمده است و چه مي خواهد؟ نامش 
چیست؟ چرا آمده؟ و چه با خود آورده است. آن مرد پاسخ مي داد که 
من »منصور ]پیروز[م، نامم »خجس��ته« است. از پیش خدا آمده ام و 
براي ش��اه نیکبخت س��عادت و آرامش آرزو مي کنم. »به همراه سال 

نو ]نوروز[ آمده ام«. 
آن گاه مي نشس��ت. اندکي بعد مردي وارد مي ش��د که طبقي 
]س��یني[ س��یمین در دست داش��ت و بر آن گندم، جو، نخود، ُجلبان 
]ُملک[، کنجد و برنج، از هر نوع هفت خوشه و هفت دانه، تکه اي قند، 
دینار ]طال[ و درهمي ]نقره[ نو قرار داش��ت. این طبق در برابر ش��اه 
نهاده و آن گاه هدیه ها و تحفه ها به او تقدیم مي شد... پس از آن نان 
ش��یریني بزرگي که از دانه هاي هفت گانة مذکور درست شده بود در 
سبدي به شاه تقدیم مي شد، چون شاه از آن مي خورد و به همراهان 
خود مي داد مي گفت: »این روزي نو، از ماهي نو، از سالي نو است؛ باید 
آن چه را زمان کهنه کرده است، باز نو کرد. درخور  توجه ترین عضِو تِن 
آدمي، به سبب برتري آن بر همة اندام هاي دیگر، سر است«، آن گاه 
ش��اه هدیه هایي را که به او تقدیم ش��ده بود، میان بزرگان دولت خود 

تقسیم مي کرد.
کنستانتین اینوسترانتسف، ایران شناس نامدار روس، مستند به 
مأخذ قدیمي دیگری مطالبي مش��روح و متفاوت با نوشتة ابوریحان 

بیروني نقل کرده است: 
... بیس��ت روز قبل از نیروز دوازده ستون از خشت خام در حیاط 
قصر نصب مي کردند، و روي یکي از آن ها گندم و روي ستون دیگر 
جو و دیگري برنج و دیگري لوبیا و دیگري عدس و دیگري ارزن و 
دیگري باقال و دیگري نخود و دیگري کنجد مي کاشتند... این دانه ها 
را براي گرفتن فال مي کاشتند و مي گفتند: هر یک از این دانه ها بهتر 
سبز شود و بهتر برسد نشانة آن خواهد بود که کشت آن نوع دانه در 
آن سال رشد خوب خواهد داشت، و پادشاه بیشتر روییدن جو را تماشا 

مي کرد و این کار را نشان نیک مي  دانست.
از دیگر آداب و رس��وم پیش از نوروز که کم  و بیش متفاوت با 
آن چه در ادوار گذشته انجام مي شده تاکنون استمرار یافته عبارت از 
خانه تکان��ي، تمیز کردن همة زاوی��اي منزل و بیرون و پیرامون آن، 
طراوت بخشي به عرصة باغچه و درختان آن، جال بخشیدن به لوازم 
و چراغ ها، تمیز یا نو کردن فرش و پرده و جامه ها و همه چیز در آستانة 
س��ال نو، پخت سمنو و نان هاي مخصوص و انواع شیریني، تدارك 
تنقالت، تهیة هدایاي کوچک ترها و کودکان، گرمابه رفتن و آراستن 

سر و صورت و استفاده از رنگ مو و عطر است. 
ب��ا این توضیح که در گذش��ته حنا و خض��اب به جاي رنگ مو 

اس��تفاده مي ش��ده و حنابندان دس��ت و پاي کودکان معمول بوده و 
هن��وز ه��م در برخي نواحي رایج اس��ت. این گونه آداب و رس��وم در 
نواح��ي مختلف ب��ا کم و بیش تفاوت هایي جریان دارد. از باب نمونه 
در ُخوروبیابانک، براي ایام نوروز عالوه بر »سمنو« دو نوع نان به نام 

»نان سمنو« و »نان بي بي هور« مي پزند.
از دیگر س��نت هاي رایج، مراسم شب چهارشنبه سوري است، 
که از ش��بانگاه قتل متوکل منش��أ دارد. در متون عصر قاجار، گاهي 
از افروختن آتش در ش��بانگاه نوروز س��خن رفته اس��ت و در برخي 
از قلمروهاي فرهنگ ایراني از آب پاش��ي در نوروز یاد ش��ده اس��ت؛ 
بي گمان این دو سنت نیز پیشینة دورودرازي داشته است. از آن جا که 
به پندار ایرانیاِن عصِر باستان، نور و روشنایي، اهورایي و تیره و تاریکي 
اهریمني بوده است و از سوي دیگر »آتش« و »آب« از عناصر اربعه و 
زدایندة پلیدي ها و تیرگي ها به حساب مي آمده، آن دو سنت در سرآغاز 

سال نو رایج شده است، 
طبري، در وقایع س��ال 284، شرحي از ممنوعیت آتش افروزي 
در ش��ب نیروز و آب پاش��ي ب��ه روز نیروز در بغداد خب��ر داده که این 
ممنوعیت توس��ط خلیفه معتضد لغو ش��ده است و »مردم در این باب 

افراط کردند«.
از دیگر مراسم قبل از نوروز، پیدایي »حاجي فیروز« در این ایام 
است که مبداء و منشأ آن را نمي شناسیم، اما به گمان این هیچمدان 

با همان واقعة سال 284 نسبتي دارد که جاي ارائه ادلة آن نیست. 
سنت مشهور دیگر قبل از تحویل سال نو عبارت از چیدن سفرة 
هفت سین است  که احتمااًل به پیروي از کشت هفت نوع دانه در عصر 
باس��تان انجام مي شود و س��بزة نوروزي نیز مظهري از همان سنت 
ادوار کهن است. شاید آن چه در سفرة هفت سین چیده مي شود، نماد 
یا جلوه اي از همان هفت گونه دانه یا ماحصل خوراکي برخي دانه ها 

باشد که وجوه تسمیة آن ها با حرف سین آغاز مي شود.
در ساعت تحویل سال، چه روز و چه شب، اعضاي یک خانواده، 
با دل هاي پاك و پرعاطفه و اندیشه هاي نیک و چهره هاي پرنشاط 
در کنار سفرة نوروزي مي نشینند و نام ایزد یکتا را با صلوات بر زبان 
آورده و از پیش��گاه حضرت باري براي خود و همة انس��ان ها س��الي 
خوب و پرخیر و برکت درخواست مي کنند. پس از آن اعضاي خانواده 
یکدیگر را در آغوش مي گیرند و مبارك باد مي گویند. پس از آن مراسم 
دید و بازدیدها آغاز مي ش��ود، به دیدار بزرگان و علماي ش��هر و دیار 
تقدم مي بخش��ند. این مراس��م که چند روزي ادامه دارد، بي گمان در 
همة قلمروهاي اش��اعة جشن نوروزي از دورترین ایام تاریخ تاکنون 

با کم وبیش تفاوت هایي استمرار یافته است. 
دیگ��ر س��نت رایج ک��ه پایان بخش ایام فرخندة ن��وروزي نیز 
به حس��اب مي آید، مراسم »س��یزده بدر« و رها کردن سبزة نوروزي 
در دش��ت و دمن اس��ت. در منابع و متون کهن فارسي شاهدي براي 
آن وج��ود ن��دارد. در لغت نامه این تعریف از نوش��تة مرحوم دهخدا و 
افزوده اي برآن، بدون ش��اهد آمده اس��ت: »رسم تفریح و گردش که 
روز س��یزدهم فروردین ایرانیان راس��ت. روز س��یزدهم از سال نو که 
ایرانیان بیرون روند و نحوست دور کنند.« اما در منابع عصر قاجاریه 
شواهدي براي آن توان یافت که در پژوهش هاي خود به دو نمونه از 
آن برخورده ام: نخس��ت در خاطرات اعتصام الملک، دوم در خاطرات 

اعتماد السلطنه که هر دو خواندني است. 
میرزا خانلرخان اعتصام الملک در سفر به قاین چندي در تربت 
حیدریه اقامت داشته و در خاطرات روز 18 ربیع االول 1294 ]مقارن 
3 ژوئن 1877/ 13 فروردین 1256[ خود از جمله نوشته است: »دیدم 
ضعیفه اي آمد و عارض است ]شکایت دارد[ که: براي سیزدة عید از 
ش��هر بیرون رفته بودم، در مراجعت، درب دروازه، حسینعلي آدم شما 
جلو من آمده گفت: خانم! چرا به االغ سوار شده اي؟ باید بگویي اسب 
برایت بیارم. گفتم: تو را با من چه س��روکار اس��ت؟ قمه کشید به هوا 
انداخت و شروع به قمه بازي کرد که قمه از دستش رد شده به زانوي 
من خورد و زخم کرد... مرا به زحمت این جا آورده اند. فوراً فرس��تادم 
حس��ینعلي را آوردن��د و در حضور ضعیفه چوب واف��ري به او زده به 

محبس فرستاده زنجیرش کردند...«
اعتمادالس��لطنه در وقایع روز 26 جمادي الثاني 1303 ]مقارن 
با 2 آوریل 1886/ 13 فروردین 1265[ خاطرات خود از جمله نوشته 
اس��ت: »جمعه که سیزده بدر است، ش��اه دوشان تپه تشریف بردند. 
خیابان جدید را سرباز تنگ به هم چسبیده بودند که کسي به اشجار 
صدمه نزند. من صبح زود رفتم. شاه دیر تشریف آوردند. قریب به ده 

هزار الواط از شهر، دوشان تپه سیزده بدر آمده بودند.«

اصل و منشأ مراسم روز سیزده بدر نامعلوم است. به گمان این 
هیچدان باید گرفته از نحوست روز 13 ماه صفر باشد، چرا که به نوشتة 

مرحوم دهخدا: عامة مردم روز سیزدهم صفر را نحس شمارند. 
در متون کهن و منابع لغت ادوار گذش��ته ش��اهد یا تعریفي از 
»س��یزده بدر« نیامده اس��ت اما در نوشته هاي دوران قاجار شواهدي 
براي نحوس��ت س��یزدة صفر توان یافت، از باب نمونه بصیرالملک 
شیباني، در خاطرات روز چهارشنبه سیزدهم صفر 1303 نوشته است: 
»امروز رفتم در خانه، به مالحظة س��یزدة صفر هیچ کس نبود. رفتم 

خانة امین الملک نبودند...« 
 

س�نت ن�وروز چگونه به يك عید و س�رفصل ش�ادي 
سالیانه، يعني مهم ترين روز در سال شمار و تقويم ايرانیان، 

بدل شد و چه داليل تاريخي و فرهنگي داشته است؟
ابوریحان بیروني روایات مختلفي دربارة چگونگي پیدایي جشن 
نوروز و اتخاذ وجه تسمیة آن نقل کرده، از آن جمله با استناد به گفته 
آذرباد، موبد بغداد نوشته است: »نیشکر در ایران روز نوروز یافت شد 
و پیش از آن کس��ي آن را نمي شناخت...«؛ جمشید آن را کشف کرد 

»و از آن شکر ساختند...«.
 جمش��ید، شهریار پیش��دادي، برابر روایات بعضي از مورخان، 
فرمانروایي همة جهان را داشته و آغازگر دادگري بوده است. اوصاف 
و تعاریفي از جهانداري وي نقل ش��ده که: »گویي پایه هاي مدنیت 
و پیش��رفت هاي انسان اولیه در دوران جمشید استوار شده است...«. 
طبري، ش��رحي از اقدامات و ابداعات جمش��ید نقل کرده و از جمله 
نوشته است: »او را به سبب زیبایي جمالش جمشید لقب داده اند...«.

به نوش��تة بلعمي: نخستین کسي که سالح کرد جمشید بود... 
همة مردمان را چهار گروه کرد: »دبیران و دانایان«، »لش��کریان«، 
»کش��اورزان«... پس »علما« را گرد کرد و  از ایش��ان بپرس��ید که: 
چیس��ت که این پادش��اهي بر من پاینده و باق��ي دارد؟ گفتند: »داد 
گس��تردن در میان خلِق خداي تعالي«؛ پس او »داد« بگس��ترد... و 
چنین روز که به مظالم بنشست روز »هرمزد« بود از ماه »فروردین«، 
پس آن روز »نوروز« نام کردند و تاکنون ]قرن چهارم[ سنت گشت. 
مطابق روایات تاریخي، جمشید خرد را ارج نهاد و دیو جهل را دربند 
کش��ید. به نوش��ته ابن بلخي »جمش��ید اصطخر پارس را دارالملک 

ساخت و آن را شهري عظیم گردانید.«
ابن بلخي در پي برشمردن اقدامات و ابتکارات جمشید و شرح 
وظایف چهار گروه موصوف، افزوده است: جمشید چون از این همه 
فارغ ش��ده بود، پس فرمود تا جمله ملوك و اصحاب اطراف و مردم 
جهان به اس��تخر حاضر ش��دند... و همه بزرگان جه��ان در پیش او  
ایستادند. و جمشید گفت  بر سبیل خطبه که: ایزد تعالي ارج و بهاي ما 
تمام گردانید و تأیید ارزاني داشت و در مقابل این نعمت ها بر خویشتن 
گردانیدیم که با رعایا عدل و نیکویي فرماییم. چون این سخنان بگفت 
همگان او را دعاي خیر گفتند و شادي ها کردند و آن روز جشن ساخت 
و »نوروز« نام نهاد و... یک هفتة متواتر به نش��اط و خرمي مش��غول 
بودند... جمش��ید یزدان را عّزه ذکره، پرس��تش و شکرگزاري و زاري 
نم��ود و حاجت خواس��ت ک��ه در روزگار او همة آف��ات، از قحط، وبا، 

بیماري ها و رنج ها از جهان بردارد...
در گزارش مفصل ابن بلخي واقعیاتي ش��گفت نهفته اس��ت، 
چرا که منقوش��ات برجستة سنگ نگاره هاي تخت جمشید حکایت 
از برپایي جش��ن نوروزي و اوصافي دارد که در نوش��ته بلخي کم و 

بیش آمده است. 
پایتخت و موضع کاخ هاي ویران ش��دة هخامنشیان در فارس 
به »جمش��ید« منسوب شده و با نام »تخت جمشید« شهرت خود را 
حفظ کرده است. از طرفي دیگر، مي دانیم که بنیاد آن بناهاي گستردة 
باشکوه را داریوش اول هخامنشي پي  ریخته که هنوز هم عظمت و 
زیبایي حتي بر ویرانه هاي برجاي مانده آن ها حاکم است، تبیین کنندة 
اقتداري داهیانه و رهبري با درایتي جهان شمول بوده است؛ قدرت و 
درایتي که به جلب و جذب همه اقوام و ملل جهان باستان توفیق یافته 
اس��ت. این داریوش اول بود که نظم نوین جهاني آن روزگاران را در 
حدود 2600 سال پیش سامان و سازمان داد. دانشمند باستان شناس 
آلماني به نام پیتریولیوس یونک، پژوهش هاي عمیق و دقیقي درباره 
اقدامات این شهریار هخامنشي انجام داده که در سال 1938منتشر 
ش��ده اس��ت. به نوش��ته او: »داریوش نظم نوینی را با بنای عظیمی 
در قلب پارس��ه ]فارس، موضع تخت جمش��ید[ آغاز نهاد. این ارگ 

ش��اهانه، نماینده تحوالتی بود که بایس��تی در کشور ایجاد شود و نه 
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تنها هدف  های سیاس��ی پادشاه، بلکه بُرد و قدرت روح تشکیالتی 
او را نیز به جهانیان بشناساند.« هم او نوشته است: »... این نظم و 
ای��ن رهبري یک تکام��ل و تطور دایمي را تأمین مي کردند، اصلي 
که تعقیب مي شد ولع قدرت و چپاول تشکیالتي ملل جهان نبود� 
چنان که دول معدوم ش��رق قدیم مي کردند و چنان که دولت هاي 
جهان��ي دیگر بعد ازآن تا به امروز انجام داده اند � بلکه اصل نظمي 
ب��ود که در آن قدرت فرمانروا بر خود وظایف س��نگیني را تحمیل 
مي کرد، چنان که طرز فکر آزادانه و حتي فضایل اخالقي را همیشه 

در نهایت آمادگي نگهدارد.«
به نوشته هم او:»داریوش عقیده داشت که ضامن بقاي دولت 
حفظ حقوق ثابت و عادالنه ملت است. چنان که در سال 519 پیش 
از میالد فرمان داد تا قوانین کلیه والیات را جمع و تدوین کنند تا در 

آینده صدور احکام قضایي بر پایه ثابتي مستقر باشد«. 
نظ��م نوین جهاني داریوش تحولی عظیم ایجاد کرد، آثار آن 
در کتیبه ها و س��نگ  نگاره هاي برجاي مانده تخت جمشید مشهود 
اس��ت:»مبدأ این تحول و این نظم، سیس��تم جدید مالیاتي و زمینه 
اقتصادي دولت داریوش بود که ازطرفي زندگي مرفه اقوام کش��ور 
و از طرف دیگر قدرت مالي دولت او به وس��یله آن تأمین مي ش��د.« 
جلوه هایی از اقدامات عمراني و اقتصادي و سیاسي و اجتماعي که 
ابن بلخي براي جمشید برشمرده و جشن نوروز را یادگار آن روزگار 
دانس��ته، در تصاویر س��نگ نگاره هاي برجاي مانده تخت جمشید 

مجسم شده است.
برخ��ي مورخان قدیم روایات زیادي درباره حمله اس��کندر و 
اقدامات او نقل کرده اند. حمزه اصفهاني )وفات حدود 350(، مطالب 
زیادي نوشته، از آن جمله است:»اسکندر چون دارا )داریوش سوم( 
را بکش��ت و به کشور ایران استیال یافت، زشتکاري آغاز نهاد، و در 
ریخت��ن خون مردمان زیاده روي کرد. از بزرگان ایران 7000 تن را 
اس��یر کرد و به زنجیر کش��ید... از جمله اخباري که داستان سرایان 
س��اخته اند این که اس��کندر در ایران 12 شهر ساخت... اما این خبر 
نادرس��ت اس��ت، زیرا وي ویران کننده بود نه آبادکننده«، »آن گاه 
کتاب هاي دیني و علمي را بررس��ي کرد و کتب فلس��في، نجوم، 
پزش��کي و کش��اورزي را از زبان فارسي )باستان( به یوناني و نبطي 

نقل کرد و به اسکندریه فرستاد و باقي را سوزانید«.
امروز که غربیان به دانش ها و فنون پیشرفته فوق تصور دست 
یافته اند، با مرعوب کردن همان اعمال اسکندر را در سطح وسیع تر و 
با نیات متفاوت، به بهانه پیاده کردن نظم نوین جهاني پي مي گیرند و 
آتش و خون و ویراني، مخصوصاً در قلمروهاي اسالمي مي آفرینند. 
دیدیم که صدام و القاعده و طالبان و داعش را تجهیز و ترغیب کردند 
و اختالفات مذهبي، قومي و زباني در کش��ورهاي اسالمي را دامن 
زده و زمینه هاي تجزیه هرچه بیشتر قلمروهاي مسلمانان را در پي 

تجزیه هاي دو قرن گذشته فراهم مي کنند.
باري، ش��رح اقدامات مدبرانه جمشید، مندرج در متون کهن 
تاریخي، با آن چه در کتیبه ها و س��نگ نگاره هاي هخامنش��ي و نیز 
نوش��ته هاي مورخان یوناني درباره تالش ه��اي داهیانه داریوش 
یکم آمده اس��ت وجه تش��ابه زیادي دارد. تصاویر سنگ نگاره هاي 
تخت جمشید، نمایندگان اقوام و ملل مختلف قلمروهاي مختلف 
هخامنشي را در حال حمل هدایاي نوروزي براي شهریار به نمایش 
مي گذارد؛ رسمي که تا خلیفگان و شاهان بعد از اسالم نیز استمرار 

یافت. 
به نظر مي رس��د هوش��مندان ایراني به منظور حق شناسي و 
تجلی��ل از باني دادگس��تر »نوروز«، کاخ هاي س��اخته داریوش در 
پرسپولیس را به جمشید منسوب کرده و بدان نام »تخت جمشید« 
داده اند. گو این که برخي داریوش و جمشید را شخصیتي واحد گمان 
برده اند. شاید تشابه اقدامات و تالش هاي مدبرانه آن دو، این تردید 

را برانگیخته و استمرار داده است. 
از باب نمونه حمزه اصفهاني در حدود یازده قرن پیش، ضمن 
برش��مردن اقدامات جمشید نوشته اس��ت:»از کارهاي شگفت آور 
جمشید ایجاد پلي برروي دجله است که روزگار درازي پا برجا بود تا 

آن که به دست اسکندر ویران شد.«

محدوده نوروزگاني کجاست؟
مراس��م و س��نت هاي نوروزي از بدو پیدای��ي تا عصر حاضر 
استمرار پیدا کرده اند. جاحظ )ابوعثمان عمرو بن بحر، وفات 255(، 

ادیب و نویسنده بزرگ عرب، مطالب تحقیقي جالب و ارزنده اي درباره 
آداب و رس��وم و س��نت هاي رایج در ایران دوران ساسانیان دارد. وی 
ذیل عنوان »هدایاي نوروز و مهرگان« از جمله نوش��ته  اس��ت: یکي 
از حقوق پادش��اه این است که در نوروز و مهرگان هدایایي تقدیمش 
کنند و علت این اس��ت که ]س��رآغاز[ دو فصل ]بهار و پاییز[ س��ال 
هستند. مهرگان عبارت از فرارسیدن فصل سرما است و نوروز نشانه 
رس��یدن فصل گرما اس��ت. اما در نوروز مزایایي است که در مهرگان 
نیست، از جمله فرا رسیدن سال نو، آغاز موسم باج و خراج )مالیات(، 
کاش��تن، عوض کردن عامالن و متصدیان، س��که زدن درم)نقره( و 
دینار)طال(، پاك کردن آتشکده ها و آبریزان، قرباني نمودن و آبادي 
و عمارات و غیره... رس��م و آیین ایرانیان این بود که هرکس آن چه 
را دوس��ت دارد به ش��اه هدیه کند... اما ش��اعران »شعر« و خطیبان 

»خطبه« هدیه مي کردند و...
بس��یاري از مراسم مزبور پیشینه دور و درازتري داشته و خیلي 
از آن ها بعد از اس��الم نیز در عصر خلیفگان اموي و عباس��ي و پس 
از آن در زمان ش��اهان و حکمرانانی که بر س��رزمین هاي قلمروهاي 
سیاسي و جغرافیایي فرهنگ ایراني و حوزه نفوذ زبان فارسي استیال 
یافته اند تاکنون استمرار یافته است. بدان سان که امروز برخي از آداب 
و سنت ها و مراسم نوروزي در سرزمین هاي افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوري آذربایجان، 
ترکیه، بخش هایي از عراق و س��وریه و هند و پاکس��تان و برخي از 
امیرنشین هاي خلیج فارس استمرار دارد و در سازمان  ملل روز نوروز 
در ش��مار تعطیالت رس��مي درآمده اس��ت. با این که زبان فارسي و 
خط عربي در بسیاري از کشورهاي مزبور توسط استعمارگران حذف 
ش��ده، بازهم »نوروز« یکي از مشترکات فرهنگي جاودانه ایرانیان با 

ملیت هاي این سرزمین هاست.

 آيا نوروز يك جشن بازمانده از عقايد ديني است يا 
از سنت هاي کشاورزي برآمده است؟ 

مطابق برخي شواهد و مستندات تاریخي، ایرانیان از دیرباز بر 
امور کش��ت و کار و باغباني عالقه و توجه بلیغي داش��ته اند. به همین 
منظور نسبت به تهیه و تدارك و ترتیب مقدمات و اسباب هریک از 
امور فالحتي و وابسته به آن چون پرورش دام و طیور و زنبور عسل 
و نوغانداري و غیره، به گردش دور افالك و وضعیت قمر و کواکب و 
تأثیر و تأثر آن ها بر وضعیت اقلیمي و نیز بر روي محصوالت زراعي 
و باغي دقیق بوده و س��اعات مبارك و به موقع و نیز س��اعات نحس و 
نامیمون را براي آغاز کردن هر یک از عملیات و امور کش��اورزي در 
نظ��ر مي گرفتند. حتي در خری��د ملک و زمین زراعي و آب یا احداث 
کاریز، ایجاد باغ، کاشت نهال و غرس و پیوند درختان، یا جابه جا کردن 
رمه ها، خرید و فروش دام ها و دیگر امور گوناگون کشاورزي و وابسته 
به آن عالوه بر سنجیدن موقع و زمان مناسب هر یک از امور، با توجه 
به وضعیت قمر و دیگر اختران افالك و تعیین ساعات سعد و نحس 

اتخاذ تصمیم مي کردند.
نیاکان ما از زمان هاي بسیار دور از دوران پیشدادیان، که جمشید 
باني جشن و مراسم نوروزي شد، آزموده ها و تجاربي در تعیین ساعات 
سعد و نحس و پیش بیني شرایط اقلیمي سال پیش روي، داشته اند. 
بنابراین باید تعیین موقع »نوروز« در اول بهار، موسم کاشتن و رویش 
و رش��د رستني ها و کشتني ها و زایش  دام ها توسط جمشید براساس 
همان تجارب نجومي و کش��اورزي و ش��رایط اقلیمي و آب و هوایي 
اتخاذ شده و به تدریج با فراگیر شدن مراسم آن جنبه ملي پیدا کرده و 
با گذشت زمان جایگاهش در قلمروهاي فرهنگ ایراني در بین اقوام 
و ملل مختلف تثبیت ش��ده و در برخي از س��رزمین ها با همراه شدن 
پاره اي از باورهاي قومي و مذهبی با مراس��م نوروز، موجبات جذب 

مخالفان »نوروز« یا بسته شدن دهان آنان، فراهم آمده است.

آيا نوروز در شرق و غرب ايران تفاوت داشته است؟ 
مراسم نوروزي در برخي از سرزمین هاي قلمرو فرهنگي ایران 
و زبان فارس��ي در قدیم، با پاره اي از باورهاي قومي و مذهبي همراه 
ش��ده اس��ت. البته باید به تغییر موقع نوروز توسط متوکل و معتضد، 
خلیف��گان عباس��ي، از اول فروردی��ن به خردادماه اش��اره کرد که با 
مخالفت ایرانیان دوامي نیاورده است. در این مورد شرحي مبسوط در 
مقالة »چهارشنبه سوري منشأ از شبانگاه قتل متوکل دارد« بر اساس 

مستندات فراوان آورده است. 

ن�وروز در ک�دام منابع و متون باس�تاني و تاريخي 
بیش�تر موردتوجه بوده و رويکرد مورخان و محققان در 

دو دورة اسالمي بدان چگونه بوده است؟ 
کهن ترین مس��تند موجود از برپایي مراس��م نوروزي همان 
تصاویر س��نگ نگاره هاي تخت جمش��ید است، اما مورخان یوناني 
و دیگر نویس��ندگان دوران باس��تان از »نوروز« و جش��ن و مراسم 
آن ی��اد نکرده اند. در متون پهل��وي از »نوروز« در وجه »نوگ روز/

Noghroz« س��خن رفته اس��ت: به موجب روایت دینکرو، هر 
پادشاهي در این روز فرخنده رعیت ممالک خویش را قرین شادي 
و خرمي مي کرد و در این عید کس��اني که کار کرده اند دس��ت از کار 

مي کشیده به استراحت و شادي پرداخته اند. 
یکي از کتب پهلوي نسبتاً جدید، همة حوادث گذشته و آینده 
را که در نوروز واقع شده و خواهد شد شرح مي دهد... غیر از بیروني 
چند تن از مورخان عرب و ایراني »عید نوروز« را توصیف کرده اند و 
شعرایي مانند فردوسي و منوچهري در اشعار خود آن را ستوده اند... 
تئودور نولدکه، خاورش��ناس نام��دار آلماني که در تاریخ و فرهنگ 
ایران��ي تحقیقات پردامنه و عمیق��ي دارد، در توضیح مطلبي یاد آور 
شده است  که: من از به کار بردن کلمة »نوروز« براي روز اول سال 
خودداري مي کنم؛ زیرا حدس مي زنم که نوروز جشن ملي آغاز بهار 

بوده است نه جشن آغاز سال. 
برخي از مورخان ایراني و عرب در معرفي جمش��ید و ش��رح 
اقدام��ات و ابت��کارات وي از نوروز س��خن گفته ان��د. در نوروزنامه، 
منس��وب به حکیم عمر خیام نیشابوري )تألیف سال 495( مطالب 
زیادي دربارة جمشید و نوروز و مراسم نوروزي و غیر آن نقل شده، 
از آن جمله است: جمشید، دیوان را مطیع خویش گردانید و بفرمود 
تا گرمابه س��اختند و دیبا ]ابریش��م[  ببافتند و »دیبا« را پیش از ما 
»دیوبافت« خواندندي... و ُمش��ک و عنبر و کافور و زعفران و عود 
و دیگ��ر طیب ]بوي خوش[ ها به دس��ت آورد، پ��س این روز ]اول 
فروردین[ که یاد کردیم جشن ساخت و نوروزش نام نهاد و مردمان 
را فرمود که هر س��ال چون فروردین نو ش��ود آن روز جشن کنند و 

آن روز نو دانند.
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 از مراسم نوروزي عصر ساسانیان نیز شرحي آمده است: روز نوروز 
نخست کس از مردمان بیگانه، موبد موبدان پیش ملک آمدي و نیایش 
کردي او را به زبان پارسي به عبارت ایشان: شها به جشن فروردین به 
ماه فروین، آزادي گزین یزدان و دین کیان، س��روش آورد ترا دانایي و 
بینایي به کارداني، و دیرزي با خوي هژیر و ش��اد باش بر تخت زرین و 
انوش��ه خور به جام جمش��ید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاري و 
ورزش داد و راس��تي نگاه دار، س��رت سبز باد و جواني چو خوید ]سبزه[، 

اسپت کامگار و پیروز و تیغت روشن و کاري به دشمن...
 از آن ج��ا ک��ه که در نوروزنامه کش��ف طال و نقره به جمش��ید 
منس��وب ش��ده است مي توان احتمال داد که سکة زر و سیم در سفرة 
هفت سین مبتني بر همان پندار و به احترام جمشید استمرار پیدا کرده 
اس��ت: »زر اکس��یِر آفتاب است و سیم اکسیر ماه، و نخست کس که 
زر  و سیم ازکان بیرون آورد جمشید بود. و چون زر و سیم از کان بیرون 
آورد، فرمود تا زر را چون قرصة آفتاب گرد کردند و بر هر دوي روي 
صورت آفتاب ]خورشید[ ُمهر نهادند و گفتند این پادشاه مردمان است 
اندر این زمین، چنانکه آفتاب اندر آس��مان؛ و سیم را چون قرصة ماه 
کردند و بر هر دو روي صورت ماه ُمهر نهادند و گفتند این کدخداي 

مردمان است اندر زمین چنان که ماه اندر آسمان...«

نوروز در ادبیات و شعر فارسي چه جلوه هايی دارد؟
جاحظ ضمن شرح مراسم نوروزي و تقدیم هدیه هاي مختلف 
به ش��هریاران، مي افزاید: »ش��اعران، ش��عر و خطیبان خطبه هدیه 
مي کردند«. این سنت بعد از اسالم نیز استمرار یافته و سخن سرایان 
دربارهاي سامانیان، غزنویان، آل بویه، آل زیار  و سلجوقیان در قصاید 
و منظومه هاي زیادي ضمن مدح ش��اهان، اوصافي نغز و دلنشین از 
ن��وروز و جلوه ه��ا و زیبایي هاي طبیع��ت در فروردین آورده اند که در 
دیوان ها و مجموعه هاي ش��عري آنان ثبت ش��ده اس��ت، شاعران و 
نویسندگان همواره شاهان و وزرا را به برپایي هر چه با شکوه تر مراسم 
نوروزي ترغیب مي  نموده و با س��روده هاي سرورانگیز و خطابه هاي 
ش��ورانگیز خود، در حال و هواي فرح فزاي بهاري، محفل نوروزي را 

غرق در شادي و نشاط مي کردند. 

دلیل استمرار نوروز در دورة اسالمي چیست؟
ش��هریاران و سرداران و وزراي ایراني تبار بعد از اسالم، چون 
طاهریان، صفاریان، س��امانیان، آل بویه و آل زیار و سرداراني چون 
ابومسلم خراساني، بابک خرم دین و وزرایي چون آل برمک، برخي 
در خدمت به خلیفگان و بعضي با توطئه خلیفگان از پاي درآمده اند. 
عباسیان پس از آن که با پشتیباني سرداري چون ابومسلم خراساني 
بر سرکار آمدند، چون به هوش و استعدادهاي وي در سازمان دهي 
و جنگاوري آگاه بودند وي را از پاي درآوردند، با توطئه به فرمانروایي 
طاهریان خاتمه دادند و با اختالف افکني بین صفاریان و سامانیان 
و همچنین ش��هریاران آل بویه و آل زیار و ایجاد مناقشه بین آنان، 
همزمان با سرداران ترکستاني آل البتکین ارتباط برقرار کرده و به 

فرمانروایي سلسله هاي مزبور خاتمه دادند. 
خلفاي عباس��ي با قتل و حذف برمکیان، سرداران ترکستاني 
را در دارالخالفة بغداد به خدمت گرفتند و به تدریج دیوان و دفتر و 
دیگ��ر امور را  از ایرانیان گرفتند. با جابه جا کردن نوروز از فروردین 
به ماه جوزا )خرداد( توسط متوکل و معتضد، در جهت حذف نوروز 
تالش هایي کردند اما فرهنگ ایراني و نوروز چنان در بغداد ریشه 
دوانده بود که موفق به براندازي این جشن ایراني نشدند، درحالي که 
شاهان ترکستاني تبار غزنوي و سلجوقي تحت تأثیر فرهنگ ایراني، 
نه تنها در برپایي جش��ن و مراسم نوروز اهتمام تمام ورزیدند، بلکه 
در اشاعه مراسم آن نیز با تشویق شاعران و نویسندگان در اشاعه 
زبان و ادبیات فارسي در سرتاسر خاورمیانه و آسیاي مرکزي و شبه 

قارة هند بسیار مؤثر بودند. 
باري، اما چرا موجودیت نوروز استمرار یافته است؟ سبب آن 
توجه و سعي بلیغ ایرانیان در حفظ و نگهباني آداب و سنن و رسوم 
نیاکان است. هرودوت، تأکید خشایار شاه بر همین عامل عمده را 
ثبت کرده است: »ما پارسیان راه و رسم و سنت هاي خاص داریم 
که از نیاکان به ارث برده ایم. من مي خواهم همان سنت و رفتار را 

شعار خود سازم.«
پیروي از سنت هاي پسندیدة پیشین ایرانیان چنان قطعي و 
مستمر بوده است که گروته فند، دانشمند آلماني، با توجه به همین 

پندار »ایرانیان خوش ندارند از راه و رسم اجداد خود دست بکشند« 
موفق به خواندن کتیبه هاي هخامنشي به زبان هاي پارسي باستان 

و ایالمي و آلماني شده است. 

***
سخن را با عرض تبریک نوروز پیش روي و نقل خاطرة بسیار 
جالب و غرورانگیز و شنیدني شادروان دکتر محمد امین ریاحي به 
پایان مي برم که آشکارا بیانگر دلیل استمرار بخشي مراسم جشن 

نوروزي طي ادوار گذشته در بین ایرانیان است: 
در یکي از روزهاي نزدیک نوروز 1367 که هر کس��ي دور از 
تهران به جاي امني پناه برده بود، پیرمردي را در خیابان مقصود بیگ 
تجریش دیدم که از مغازه اي س��راغ س��منو براي سفرة هفت سین 
مي گرفت. درس��ت در همان لحظه موشکي در همان حوالي افتاد. 
در و دیوار به لرزه درآمد و س��تون دود و گرد و غبار به آس��مان س��ر 

کشید، همه جا تیره و تار شد.
مغازه دار گفت: پدر جان مگر موش��ک را نمي بیني؟ سمنوي 
هفت سین مي خواهي چه کار کني؟ پیرمرد گفت: »خوب مي بینم. 
دش��من جس��م ایران را در هم مي کوبد اما نمي تواند به روح ایران 
آسیبي برساند. نوروز از جلوه هاي روح ایران است. با برگزاري جشن 
ملي خود به دوست و دشمن نشان مي دهیم که روح ایران تندرست 
و پایدار و جاویدان اس��ت. زخم هاي جس��م را آسان مي  توان مرهم 

نهاد.«
 نوروز در طي تاریخ همیشه مورد هجوم   و کینه  بوده است. در 
تلمود که مجموعة روایات کهن یهود و تفسیر آن هاست، قوم خود را 
از برگزاري عید هاي مشرکان و بیگانگان از »نوروز« و »مهرگان« 

و »تیرگان« منع مي  کند. 
خالفت عربي عباس��ي هم با آداب و رس��وم ملي ایران بر سر 
س��تیز و عناد بود، اما از این عناد طرفي نبس��ت، س��اکنان بغداد با 
وج��ود منع محتس��بان، جش��ن هاي ایراني را با جالل و ش��کوه 
 برپ��ا مي کردند و دس��تگاه خالف��ت از عهده جلوگی��ري از آن ها

 برنمي آمد...
گفتگو: زينب واعظ محرابی
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جن�اب آقاي دکتر! ش�ايد خیلي ها ندانند که نوروز از 
کجا آمده و خاستگاهش چیست و ادبیات فارسي چگونه 

به آن پرداخته است. درباره مفهوم نوروز به ما بگويید.
 مي توان گفت که نوروز بزرگ ترین، گرامي ترین و دیرینه ترین 
جش��ن ایران اس��ت. نوروز جشني اس��ت در روزگار ما که از سده هاي 
پیشین برجاي مانده و آن را جشن فراگیر میهني مي توانیم نامید. ایران 
در درازناي تاریخ خود، سرزمین جشن هاي گوناگون بوده است اما از آن 
جشن هاي پرشمار چندجشن پایدار مانده اند. در آن میان،یکي جشن و 
آیین نوروز است. بارها گفته ام و نوشته ام که نوروز برترین نماد فرهنگ 
ایران ش��ده است در بخشي از تاریخ و سرگذشت ایران. هم اکنون هم 
چنین است. در هرگوشه اي از گیتي که نمود و نشانه اي از نوروز باشد 
به اس��تواري مي توان گفت فرهنگ ایران تا بدانجاي راه جسته است. 
ن��وروز در ایران��ي بس دور مرزتر و پهناورتر از ایران کنوني روایي دارد؛ 
در ایران��ي که آن را »ایران فرهنگي« مي توانیم نامید. ایران فرهنگي 
حتي فراخ دامان تر از ایران تاریخي است. در کشورهایي نوروز را بزرگ 
مي دارن��د که هرگز پاره اي از ایران تاریخي، ایران هخامنش��ي، ایران 

اشکاني و ایران ساساني نبوده اند.

نوروز ناگفته پیداست که به معني روز نو است. خاستگاه این نام 
باز مي گردد به خاستگاه افسانه شناختي نوروز. نوروز به گونه اي که آن 
را بر مي گزاریم جشني است که از درآمیختن چندجشن و سامانه آییني 
ساختند. از این رو خاستگاه هاي گوناگون دارد. یکي از این خاستگاه ها، 

افسانه شناختي است که در شاهنامه نیز بازتافته است.

در کدام داستان؟
در داس��تان جمش��ید که از پادش��اهان بزرگ نمادین در تاریخ 
باستاني ایران است. او آن چنان باشکوه بود که برخود فریفت و خود را 
خداي آفریدگار دانس��ت. از همین روي فره ایزدي از او گسیخت. هم 
خود به دژ فره گي یا بي بهره گي از فره دچار آمد و هم ایران. ش��کوه و 
واالیي جمشید تا به پایه ای بود که نه تنها آدمیان، دیوان نیز در فرمان 
او بودند. پس بر آن سر افتاد که به یاري دیوان بتواند از رازهاي آسمان 
آگاه بشود. فرمود دیوان تختي زرین و گوهرآگین ساختند و جمشید بر 
آن نشس��ت و به گشت و گذار در پهنه هاي آسمان پرداخت. هنگامي 
که از آسمان به زمین آمد و از تخت به زیر، ایرانیان آن رخداد را بسیار 
به شگون و خجسته دانستند و آن روز را روز نو نامیدند و جشن نوروز 

از آن هنگام آغاز گرفت. زیرا که گش��ت و گذار در آس��مان رخدادي 
ب��زرگ و بي مانن��د بود، آرزویي بود که آدمي دیري در دل مي پرورد اما 
بدان کام نمي یافت. جمشید یکي از اندك شهریاراني بود که توانست 
بر آس��مان نیز چیرگي بجوید. نام نوروز از این خاس��تگاه افسانه رنگ 

مایه  مي گیرد.

و خاستگاه هاي ديگر؟
خاس��تگاه هایي دیگر نیز مي توان براي نوروز برشمرد؛ خاستگاه 
آیین��ي. پ��اره اي از هنجارها و آیین هاي نوروزي بدین خاس��تگاه باز 

مي گردد.
ن��وروز  را  با جش��ني ک��ه آن را فروردینگان مي نامیم، جش��ن 
بزرگداش��ت فروهره��ا ک��ه در روزهاي پایاني س��ال کهن و روزهاي 
آغازین س��ال نو برگزار مي ش��ده اس��ت، مي شناس��یم. در این روزها 
ایرانی��ان مي کوش��ند که خانه هاي خویش را ب��ه پاکي از هر آالیش و 
گرد و خاك بروبند. کدبانوان ایران همواره این پروا را دارند اما  در این 
روزها این پروا بارها بیشتر از روزهاي دیگر است. پاره اي از آنان حتي 
روا نمي دارن��د که بخش هاي نهفته خانه گردناك بماند، گنجه ها را از 
آن چه در آن است تهي مي دارند و هم گنجه را خود و هم آن چه را در 
درون آن نهاده شده است به نیکي از آالیش و گرد مي سترند. در نوروز 
جامه   آراسته مي  پوشند و خواني ویژه مي گسترند که هفت سین نامیده 
شده است؛ خواني نمادین. هرکدام از بایسته هاي هفت گانه این خوان، 
بیش��ینه کهن در فرهنگ و نمادشناس��ي ایراني دارد. زمان نیست که 
یکایک آن را از این دید بکاوم و بررسم. بیشینه  این نمادها با ستایش 

و بزرگداشت خورشید و روز و روشنایي در پیوند است.
 اما چرا ایرانیان بدین رفتار ها دس��ت مي  یازند وآماده پذیرایي از 
میهمان مي شوند به شیوه اي دیگرسان؟ پاسخ این پرسش باز مي گردد 
به خاستگاه آییني این جشن. زیرا آنان بر آنند در این روزها میهماناني 
ش��گرف، رازآلود و مینوي از جهان نهان به دیدارشان مي آیند؛ فروهر 
درگذشتگانشان.  دانشور بلندپایه و گرانمایه ایراني، بوریحان بیروني در 
کتاب آثار الباقیه نوشته است که در روزگار او ایرانیان بر بام خانه هایشان 
خواني شگفت در روزهاي نوروز مي گسترده اند. باور بر آن بوده است که 
میهمانان فرورین بر آن خوان خواهند نشست. خوراك هایي که براین 
خوان ها نهاده مي شده است، خوراك هایي تیزبوي بوده  و بویي بسیار 
تیز  و  بس خوش داش��ته اس��ت که برپایه آن ریختارزباني بوي آن ها 
تا هفت خانه دریافتني بوده اس��ت. خوراك هایي از گونه حلوا بوده که 
به ناچار باید بسیار خوشبوي باشد. آنان برآن بوده اند که این میهمانان 
از بوي خوش آن خوراك هاست که بهره  و توشه مي گیرند و آن بخش 

سخت خوراك به کارشان نمي آمده است.

نوروز خاستگاه ديگري هم دارد؟
اگ��ر بخواهم خاس��تگاهي دیگ��ر برای جش��ن و آیین نوروزي 
را برآن چه گفته ش��د بیفزایم مي توانم به خاس��تگاه »گاه ش��مارانه« 
و »اخترشناس��انه« ن��وروز باز گردم. نوروز در آغاز بهار بزرگ داش��ته 
می شود. نخستین روز نوروز همزمان است با نخستین روز بهار. در این 
روز رخدادي کیهاني روي مي دهد که در چشم ایرانیان خجسته ترین 
رخداد است. این رخداد را ترازمندي بهاري یا اعتدال ربیعي مي نامیم. در 
آغازین روز بهار و نوروز، روز و شب همساز و همترازمي شوند. به سخن 
دیگر روز از چنگ ش��ب که دیري در آن گرفتار بوده اس��ت مي رهد؛ به 
همان  سان گرمي، به همان سان خورشید نیزکه کانون روشنایي وروز 

و گرماست از این روز توش و تواني دیگر مي یابد.
 در باورهاي باس��تاني ایراني روش��نایي، روز و گرما پدیده هایي 
خجس��ته و اهورایي اند. در برابر، تیرگي و شب و سرما، پدیده هایي اند 
گجس��ته)منحوس( و اهریمني. پس نخس��تین روز نوروز و بهار آغاز 
رهایي خورشید از چنگ تیرگي است و به همان سان آغاز روشنایي و 
گرماس��ت. از همین روس��ت که این بخش از سال بخشي است که در 
آن رستاخیزي همه سویه در گیتي آغاز مي گیرد. بهار روزگار شکفتن و 
شادي است. روزگار َرستن ها و ُرستن هاست؛ َرستن از چنگ نیروهاي 

اهریمني و ُرستن گل ها و گیاهان و ُرستن زندگاني.
به هر روي به فراخي مي توان درباره نوروز و رازها و پیش��ینه و 
خاس��تگاه هاي آن سخن گفت. بدانچه گفته شد بسنده مي کنم،  زیرا 
بارها به فراخي دراین باره نوشته و گفته ام، در فرجام این گفتار برخود 
بایس��ته مي دانم فرا رس��یدن نوروز و بهار و س��ال 1399 را به یکایک 
ایرانیان فرخباد بگویم و از درگاه آفریدگار پاك به آرزو بخواهم که سال 

نو سالي باشد به یکبارگي دیگرگون، سالي بهارانه... این گونه باد.

نوروز و رازهاي آسمان
گفتگو با دکتر میرجالل الدين کزازي

گفتگو

گفتگو با دکتر میرجالل الدين کزازي مثل جراحي مغز اس�ت؛ به همان اندازه حس�اس و فوق العاده دش�وار. اما 
نتیجه آن چنان لذت بخش است که کوله باري سنگین بر داشته ها اضافه مي کند؛ بسان آن لذتي که پزشك از نجات 

جان بیماري در روح خود احساس مي کند.
واژه گزيني اين معلم، پژوهشگر، شاعر، نويسنده، مترجم، شاهنامه پژوه، اديب، چهره ماندگار فرهنگ و ادب 
ايران و در يك کالم »فرهیخته و حکیم«، چنان جذاب و غافلگیرانه است که گاه قلم هاي امروزي در آن درمي مانند. 
اين واژه گزيني در گفتار عادي و جاري روزانه وي نیز وجود دارد تاجايي که حتي يك مکالمه عادي را هم  به يادماندني 

مي سازد.
گفتگو با دکتر کزازي، سفر به دنیاي رنگارنگ و رازآلود ادبیات کهن و شیرين فارسي است. به خصوص آن که 
آن سفر، سفري به شاهنامه فردوسي و حکايت هاي جذاب و پرايهام و سخت آموزنده اش باشد که صدافسوس در 

اين روزهاي شتاب آلود مدرنیته، گردفراموشي برآن نشسته است.
اما گفتگو با اين اس�تاد »پارس�ي س�ره«، خواننده را به فضايي مي برد که در انتها مي فهمد چقدر کم مي داند، حتي 
درباره نوروز که از بديهیات است. پس پیشنهاد مي شود اين گفتگو را سرسري نخوانید، در آن تأمل کنید که مي تواند 

سیدعلي دوستي موسويآغازگری بر پويش در ادبیات فارسي باشد و چه دستاورد نوروزي از اين بهتر!



13
98

ند 
سف

2 ا
ه 4

نب
ش

9

س��یزدهم تیرماه 1398برابر با چهارم 
جوالی 2019 در ساعات اولیه روز پنجشنبه 
مقام ه��ای منطق��ه جبل الط��ارق و نی��روی 
دریایی س��لطنتی بریتانیا، ابرنفتکش ایرانی 
»گریس 1« حامل 2.1 میلیون بش��که نفت 
خام ای��ران را به ظن صدور نفت به س��وریه 
متوق��ف و ضبط کردند؛ اقدامی که تا لحظه 

آزادی یکی از مهم ترین خبرهای روز جهان بود.  
  پ��س از این اقدام نیروی دریایی بریتانیا، س��خنگوی ترزا 
می، نخست وزیر مس��تعفی وقت انگلیس، از اقدام قاطع مقامات 
جبل الطارق در توقیف نفتکش��ی اس��تقبال کرد که ادعا شده بود 

حامل نفت ایران به سوریه بوده است.
س��خنگوی ترزام��ی در این زمین��ه گفته ب��ود: توقیف این 
نفتکش پیام روش��نی اس��ت مبنی بر این که نق��ض تحریم های 
اتحادی��ه اروپا غیرقابل قبول اس��ت. ما از اق��دام قاطع در زمینه 
اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه س��وریه استقبال و مقامات 
جبل الطارق که در توقیف موفقیت آمیز عملیات فوق دست داشتند 

را تحسین می کنیم.
در ای��ن می��ان، »جوزف بورل«،  سرپرس��ت وزارت خارجه 
اسپانیا،  اعالم موضع و تصریح کرده بود که توقیف این نفتکش 
در جبل الطارق براس��اس درخواس��ت آمریکا از انگلیس به انجام 
رس��یده اس��ت. »فابیان پیکاردو«، رئیس منطقه جبل الطارق هم 
مدعی ش��ده بود که »گریس1« مظنون به حمل نفت خام برای 

سوریه بود که توقیف شد.  

بدعتی خطرناك
پ��س از این رویداد ب��ود که »محمد ج��واد ظریف«، وزیر 
ام��ور خارجه ای��ران، به توقیف این نفتکش واکنش نش��ان داد و 
در حس��اب توییتر خود نوش��ت: ایران نه عضو اتحادیه اروپاست 
و نه مش��مول هیچ گونه تحریم نفتی اروپا. آخرین بار که بررسی 
کردم، اتحادیه اروپا مخالف فراس��رزمین گرایی بود. رك و راست 
این که توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران توسط بریتانیا 
به نیابت از »تیم ب«، دزدی دریایی و یک بدعت خطرناك است 

که باید همین االن پایان یابد.

س��یدعباس موسوی، س��خنگوی وزارت امور خارجه هم با 
اش��اره به توقیف نفتکش ایرانی در منطقه جبل الطارق گفته بود: 
ناوگان دریایی انگلیس یک کشتی نفتکش حامل نفت خام ایران 
را در منطقه تنگه جبل الطارق توقیف کرد که این اقدام غیرقانونی 
و خالف موازین بین المللی اس��ت، لذا سفیر انگلیس در تهران را 
به وزارت امور خارجه احضار  و مراتب اعتراض ش��دید جمهوری 

اسالمی ایران را به وی ابالغ کردیم.
گفتنی اس��ت وزارت امور خارجه کشورمان با احضار »راب 
مکر« س��فیر انگلی��س در تهران، ب��ه اقدام لندن ب��رای توقیف 
نفتک��ش ایران اعت��راض و تأکید کرد که ای��ن نفتکش در حال 
گذر از آب های بین المللی بود و جمهوری اسالمی ایران از تمامی 
ظرفیت های سیاس��ی و قانونی خود برای رهاس��ازی این کشتی 
و اس��تیفای حقوق خود اس��تفاده خواهد کرد. سفیر انگلیس هم 
با اظهار این که مراتب را س��ریعًا به لن��دن منتقل می کند، مدعی 
ش��د که انگلی��س از تحریم یک جانبه آمریکا علی��ه ایران تبعیت 

نمی کند!
این در حالی اس��ت که نقش آمریکا در رهبری این توقیف 
درحال عیان ش��دن بود و پیام »جان بولتون«، مشاور امنیت ملی 
وقت آمری��کا کار را تمام کرد. وی در واکنش به توقیف نفتکش 
ایرانی توس��ط انگلیس در حس��اب توییتری خود نوشته بود: خبر 
عالی این اس��ت که انگلیس ابرنفتک��ش گریس 1 را که با نقض 
تحریم های اتحادیه اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بوده، 

متوقف کرده است.
مشاور امنیت ملی ترامپ با غیرقانونی دانستن مبادله نفت بین 
ایران و س��وریه، مدعی ش��د که آمریکا با همکاری متحدانش اجازه 

بهره مند شدن تهران و دمشق را از چنین مبادالتی نخواهد داد.
در چنین شرایطی، نشریه انگلیسی ایندیپندنت در یادداشتی 
خاطرنش��ان کرد که دولت لندن برخالف آمریکا به دنبال تشدید 
و ایجاد تنش در رابطه با ایران نیس��ت و به نظر می رسد انگلیس 
خواهان آرام کردن اوضاع اس��ت اما تحت فش��ار زیادی از سوی 

آمریکا قرار دارد.
در این میان دس��تگاه دیپلماسی روس��یه با محکوم کردن 
توقیف نفتکش ایرانی توس��ط انگلیس اعالم کرده بود: ش��واهد 
نش��ان می ده��د این اقدام طرحی از پیش طراحی ش��ده توس��ط 
آمریکا و انگلیس بود که س��ازمان های اطالعاتی چند کش��ور در 

آن شرکت داش��ته اند. در ایران اما حجت االسالم حسن روحانی، 
رئیس جمهوری، حجت االسالم س��ید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه، امیر حاتمی، وزیر دفاع، محمدحسین باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی و بسیاری از نمایندگان 
مجل��س تأکید داش��تند که این اقدام بی پاس��خ نخواه��د ماند و 

انگلیس باید منتظر تبعات این راهزنی باشد.
پس از آن در بیس��ت و دوم تیر، چهار خدمه بازداشت شده  
گری��س 1 با قید وثیقه آزاد می ش��وند و جرمی هانت، وزیر خارجه 
انگلیس، گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود را سازنده توصیف 

می کند و درباره امکان آزادی نفتکش گریس سخن می گوید. 
س��ه روز پس از آن، در بیس��ت و پنجم تیرماه، رهبر معظم 
انقالب در دیدار با ائم��ه جمعه فرمودند: »انگلیس خبیث، دزدی 
دریایی می کند و ِکش��تی ما را می دزدد؛ جنایت می کنند و شکل 
قانونی به آن می دهند. جمهوری اس��المی و عناصر مؤمن نظام، 

این خباثت ها را بی جواب نمی گذارند.«
 پنجش��نبه، بیس��ت و هفتم تیرماه بود که س��پاه پاسداران 
در بیانیه ای از توقیف یک ش��ناور خارجی حامل یک میلیون لیتر 
س��وخت قاچاق در جنوب جزی��ره الرك در خلیج فارس به همراه 
11خدم��ه آن به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی 
دریایی، خبر داد  و تأکید کرد: »این کش��تی هنگام عبور از تنگه 
هرم��ز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی 
بنا به درخواس��ت س��ازمان بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان، 
توس��ط یگان ش��ناوری منطقه یکم نیروی دریایی س��پاه توقیف 

شده است.«
 با توقیف نفتکش »اس��تنا ایمپرو« ماجرای نفتکش ها وارد 
ف��از تازه ای می ش��ود. پروپاگاندای رس��انه ای از احتمال درگیری 
نظامی در منطقه خبر می دهد اما جرمی هانت با رد این احتمال، 
فقط به تهدید ایران بس��نده می کند. برخی از کشورهای اروپایی 
و منطق��ه ای هم اق��دام ایران را توجیه پذی��ر نمی دانند اما ظریف 
در توییت��ی تأکید می کند که »برخ��الف دزدی دریایی در تنگه 
جبل الط��ارق، اقدام م��ا برای رعای��ت و اجرای قوانی��ن دریایی 

بین المللی است.«
 رایزنی های بین المللی و منطقه ای با ایران به منظور آزادی 
نفتکش بریتانیایی شدت می گیرد اما اعالم طرح هایی مانند اعزام 
ناوگان دریای��ی اروپا به خلیج فارس در عمل موجب ناکامی این 

رایزنی ها می شود.
چند روز بعد پیش��نهاد مبادله دو کش��تی ایرانی و انگلیسی، 
هم از س��وی دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس و هم از سوی 
حمید بعیدی نژاد، س��فیر ایران در لندن رد و غیرممکن دانس��ته 
می ش��ود. پس از آن جلیل اس��المی، معاون امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی، با اعالم عالقه مندی انگلیس برای آزادسازی 
کشتی توقیف ش��ده نفتی ایران س��کوت خبری هفته های میانی 
مرداد را می شکند و می گوید: »اسنادی بین دو کشور مبادله شده 

که در رفع توقیف این کشتی کمک می کند.«
 روز پنجش��نبه 24 مرداد، خبرگ��زاری رویترز هم به نقل از 
منبع آگاه خود از آزادی نفتکش ایرانی خبر می دهد و همزمان با 
قوت گرفتن احتمال آزادی کش��تی ایرانی، آمریکا رسما خواستار 
توقیف آن از س��وی مقامات جبل الطارق می شود. سرانجام عصر 
پنجش��نبه  و پس از 42 روز کش��مکش میان ای��ران و انگلیس، 
»نفتک��ش گریس 1« با رأی دادگاه عالی منطقه جبل الطارق آزاد 
می ش��ود و پ��س از آزادی با نام »آدریان دریا« مس��یر خود را به 

سمت بنادر مدیترانه تغییر می دهد.
  در آن س��وی، روز دوش��نبه یکم مهرماه، س��فیر ایران در 
لن��دن در صفحه توییتر خود خبر داد که کش��تی بزرگ » اس��تنا 
ایمپ��رو« تحت پرچم انگلیس که به علت رعایت نکردن قوانین و 
مقررات بین المللی دریایی متوقف ش��ده بود بعد از تکمیل فرآیند 
قضایی و حقوقی جمهوری اس��المی ایران، از توقیف آزاد شد. به 
این ترتیب رویارویی احتمالی دو کش��ور با رفع توقیف نفتکش ها 

به نقطه صفر رسید.

 رویارویی نفتکشی  ایران و انگلیس

محمد داودبیگی

سیاسی داخلی
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رکورد کمترين مشارکت در انتخابات
بتوان  شاید  را   1398 انتخابات 
اسالمی  جمهوری  انتخابات  متفاوت ترین 
ایران نامید؛ رویدادی که زیر سایه عوامل 
همیشه  از  کمتر  اقتصادی،  و  اجتماعی 
میزان  تا  گرفت  قرار  مردم  استقبال  مورد 
مشارکت در انتخابات به پایین ترین حد خود یعنی 57/ 42درصد 
برسد. به باور صاحبنظران سیاسی، شیوع ویروس کرونا و ترس 

از حضور در اجتماعات از یک سو و شرایط اقتصادی و مسائل 
جمعیتی  انتخابات  این  در  که  شد  باعث  دیگر  ازسوی  سیاسی 
صندوق های  پای  نفر   404 و  هزار   512 و  میلیون   24 معادل 
با 26.24 درصد کمترین میزان  بین، تهران  بروند. دراین  رأی 
درصد   70.66 با  احمد  بویر  و  کهگیلویه  و  داشت  را  مشارکت 

بیشترین میزان مشارکت را.
این در حالی بود که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، 
در جلسه ای که با خبرنگاران داشت میزان مشارکت مردم را با 

توجه به شرایط موجود »کامال قابل قبول« توصیف کرد و گفت: 
ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم با شرایط سیاسی و 
بودیم.  آبان و دی مواجه  مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث 
در این شرایط، این میزان حضور و مشارکت مردم کامال قابل 

قبول است.
 وزیر کشور به برخی توصیه های دلسوزانه از طرف افراد 
و  کرده  اشاره  کرونا هم  ورود  دیرتر  اعالم  بر  مبنی  غیررسمی 
گفته بود: برخی معتقدند که بهتر بود ورود کرونا اعالم نمی شد و 

پرونده سیاسی سال 98 با برگزاری دو انتخابات در آخرين ماه سال بسته شد؛ انتخابات يازدهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی و میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری دو انتخاباتی بودند که جمعه دوم اسفندماه مردم را پای 

صندوق های رأی کشاندند و البته با حاشیه هايی هم همراه شدند.

آرزو  رستم زاد

انتخابات 1398 در هفت  پرده 



13
98

ند 
سف

2 ا
ه 4

نب
ش

11

انتخابات برگزار می شد اما آقای روحانی از ابتدا تأکید داشت که 
هر زمان مشخص شد کرونا وارد شده به مردم اعالم کنید؛ چرا 

که به جان مردم مربوط است.
مجلس  انتخابات  تا  شد  باعث  شرایط  این  مجموع 
این  از  پیش  بگیرد.  لقب  کشور  انتخابات  سردترین  یازدهم، 
کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
در دور اول آن، با 52/14 درصد به ثبت رسیده بود و همچنان 
پیشتاز  درصدی   71.10 مشارکت  با  پنجم  مجلس  انتخابات 

تمام دوره های مجلس است.

بررسی پرحاشیه صالحیت ها
انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار شد که بیش از 
16 هزار نفر برای ورود به مجلس شورای اسالمی ثبت نام کرده 
را  نفر  و 100  نگهبان هفت هزار  این جمع، شورای  از  و  بودند 
تائید صالحیت کرد. آن طور که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان گفته بود، برای اولین بار تمام داوطلبان به طور 
قطعی رد یا تائید صالحیت شدند و دیگر خبری از »عدم احراز 
نگهبان  شورای  رسیدگی  نحوه  حال،  این  با  نبود؛  صالحیت« 
چهره های  از  بسیاری  ردصالحیت  و  داوطلبان  پرونده  به 
اعتراض هایی بودند،  اصالح طلبان  از  عمدتا  که   شناخته  شده 

را در پی داشت. 
تاب��ش،  محمدرض�ا  منص�وری،  آذر  شک�وری راد،  عل�ی 
بهروز  سیاوشی،  طیبه  راکعی،  فاطمه  موالوردی،  شهیندخت 
حیدری،  غالمرضا  زیباکالم،  سعید  صادقی،  محمود  نعمتی، 
فاطمه سعیدی، محمدعلی پورمختار، سیدحسین نقوی حسینی، 
جعفرزاده  غالمعلی  حسین زاده،  عبدالکریم  کاتب،  غالمرضا 
پارسایی  بهرام  و  رحیمی  علیرضا  زرآبادی،  حمیده  ایمن آبادی، 
از جمله چهره هایی بودند که در این دوره از انتخابات از سوی 

شورای نگهبان ردصالحیت شدند.
نمایندگی  متوالی  دوره  سه  سابقه  با  که  مطهری  علی 
مجلس صالحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد، در بیانیه ای 
و  محدودتر  بیان  آزادی  نگهبان،  شورای  نگاه  این  »با  نوشت: 
نقش مردم در تعیین سرنوشتشان کمرنگ تر می شود... اینجانب 
شدت  مجلس  انتخابات  از  دوره  این  در  که  را  رویه  این  ادامه 
گرفته است خطری می دانم که کیان جمهوری اسالمی را تهدید 

می کند.«
فهرست  در  که  بود  دیگری  نماینده  حضرتی  الیاس 
رد  صالحیت شدگان قرار داشت و در نامه ای به آیت اهلل جنتی، 
این شورا در بررسی صالحیت ها  از روند  دبیر شورای نگهبان، 
نگهبان  شورای  نهاد  به  قلبا  و  »شخصا  نوشت:  و  کرد  انتقاد 
عقیده دارم اما الزم است به عرض برسانم که این نهاد متاسفانه 
از اصل و شأن خود فاصله گرفته و قضاوت ها و غربالگری ها که 
صبغه جناحی/سیاسی دارد حجت موجهی برای شناخت همین 

فاصله است.«
را  رئیس جمهوری  واکنش  البته  صالحیت ها  رد  موضوع 
دولت  هیأت  جلسات  از  یکی  در  روحانی  و  داشت  پی  در  هم 
برابر یک صندلی مجلس 17  در  که  نگوییم  مردم  »به  گفت: 
نفر، 170 یا1700 نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح 1700 
نفر کاندیدا هستند؟ 17 نفر از چند جناح، از یک جناح؟ این که 
انتخابات نمی شود. مثل این که در مغازه ای از یک جنس، دوهزار 

عدد وجود داشته باشد.«
با تأکید بر این که مردم تنوع می خواهند، گفت:  روحانی 
»بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه ها شرکت کنند، 
قطعا ضرر نمی کنید. با یک جناح نمی شود کشور را اداره کرد. 
باشیم  متحد  میلیون  تمام 83  اگر  است.  به همه  متعلق  کشور 
نفر را هم جذب  باید تالش کنیم آن یک  نفر مخالف،  و یک 
کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است؛ در حالی که شما 
یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می کنید. باید حواسمان را 

جمع کنیم.«

نظارت  موضوع  در  کرد  تالش  دولت  پیوند  درهمین 
استصوابی وارد شود و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری 
پیش از برگزاری انتخابات از تهیه پیش نویس الیحه همه پرسی 
برای نظارت استصوابی خبر داده و گفته بود که دولت به دنبال 

همه پرسی است.

از تشخیص هويت الکترونیکی تا حذف اثرانگشت
در انتخابات دوم اسفندماه 1398 برای اولین بار بخشی از 
فرایند رأی گیری به صورت الکترونیکی انجام شد. وزارت کشور 
و شورای نگهبان که از مدت ها قبل بر سر چگونگی برگزاری 
درنهایت  می کردند،  گفتگو  و  بحث  الکترونیک  تمام  انتخابات 
راضی شدند تا تنها بخشی از این انتخابات را الکترونیکی برگزار 
و فرآیند اخذ و شمارش الکترونیکی آرا را به زمانی دیگر موکول 
برگزاری  کنند؛ وقتی که زیرساخت های فنی فراهم و سالمت 

چنین انتخاباتی تضمین شده باشد.
در این دوره اما فرآیند احراز هویت رآی دهندگان به صورت 
الکترونیکی صورت گرفت و شرکت کنندگان فقط با اعالم شماره 
شوند  شناسایی  هویت،  احراز  سامانه  در  می توانستند  خود  ملی 
آن طور  این ترتیب،  به  شود.  فراهم  دادنشان  رأی  مقدمات  تا 
رأی  ثبت  احتمال  کرد،  اعالم  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس  که 
تکراری و رأی دادن با شناسنامه های جعلی یا شناسنامه افراد 
فوت شده غیرممکن شده و فرایند رأی گیری هم تسریع می شد 

تا از ایجاد صف های طوالنی جلوگیری شود.
اما این تنها تغییر در شیوه اجرایی انتخابات دوم اسفندماه 
کرونا  شیوع  از  ترس  به دلیل  انتخابات،  برگزاری  روز  در  نبود. 
رأی،  اخذ  شعب  در  به حضور  رأی دهندگان  ترغیب  برای  و 
و  شد  برداشته  استامپ  با  انگشت  اثر  درج  الزام  اولین بار  برای 
با هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان همه شعب اخذ رأی 
موظف شدند برای رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا استامپ ها را جمع کنند  و از رأی دهندگان بدون 

ثبت اثر انگشت رأی بگیرند.

حضور کمرنگ نمايندگان دور قبل
مجلس  در  دهم  مجلس  نمایندگان  کم تعداد  حضور 
یازدهم، یکی از اصلی ترین حاشیه های انتخابات دوم اسفندماه 
1398 بود. از 290 نماینده مجلس دهم که از 8 خرداد 1395 
 248 بودند،  شده  مستقر  بهارستان  سبز  صندلی های  روی  بر 
دونفر  همچنین  کردند.  ثبت نام  یازدهم  دوره  انتخابات  در  نفر 
استعفا  مجلس  نمایندگی  سمت  از  دهم  مجلس  نمایندگان  از 
نگهبان  شورای  به عضویت  حقوقدان  به عنوان  یک نفر  کردند، 
درآمد، دونفر فوت شدند و حدود 37 نماینده در انتخابات ثبت نام 
نکردند. پس از برگزاری انتخابات اما فقط 56 نفر از نمایندگان 
مجلس دهم موفق به حضور در مجلس یازدهم شدند تا ترکیب 
درصدی   80 تغییر  با  دهم  مجلس  به  نسبت  یازدهم  مجلس 

همراه باشد.
نامزدها،  صالحیت  اولیه  بررسی  زمان  در  و  آن  از  پیش 
که  بود  گفته  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
که  شده  رد  مجلس  کنونی  نمایندگان  از  نفر   90 صالحیت 
بیشترین علت، تخلفات و مسائل مالی بوده است؛ اما در بررسی 
صالحیت  تائید  نمایندگان  این  از  تعدادی  صالحیت ها  مجدد 
شدند و در نهایت 173 تن از نمایندگان مجلس دهم توانستند 
پیروز  آنها  از  نفر  اسفندماه شرکت کنند که 56  رقابت دوم  در 

فقط هفت  این جمع  از  یافتند.  راه  یازدهم  به مجلس  و  شدند 
نفر از اعضای فراکسیون امید مجلس و 41 نفر عضو فراکسیون 

اصولگرایان هستند.

شگفتی های تهران
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، استان 
تهران با 2 .26 درصد آرا کمترین میزان مشارکت را داشت و از 

9 میلیون و 644 هزار و 981 واجد شرایط رای دادن، دومیلیون 
و 530 هزار و 85 نفر پای صندوق های رای رفتند. 

انتخابات  ستاد  آمارهای  مطابق  که  بود  این  جالب  نکته 
کشور از 1259 نفری که در انتخابات تهران رقابت می کردند، 
50 درصد نامزدها کمتر از هزار رای آوردند و محمدباقر قالیباف 
تنها نامزدی بود که بیش از یک میلیون رأی را به خود اختصاص 
داد. همچنین بر اساس همین آمار، 93 درصد از نامزدهای تهران 
حضور  سایه  در  اصولگرایان  کردند.  کسب  رای  هزار   10 زیر 
طیف  این  عملکرد  از  مردم  نارضایتی  و  اصالح طلبان  کمرنگ 
را  ملت  خانه  کرسی های  بیشترین  توانستند  دهم،  مجلس  در 

از آن خود کنند. 
بود که فهرست  از مجلس هفتم  اولین بار پس  برای  این 
اصولگرایان در دور اول انتخابات، تمام و کمال به مجلس راه 
یافت. در مجلس هفتم هم اصولگرایان توانسته بودند 29 نفر از 
فهرست 30 نفره خود را در همان دور اول راهی مجلس کنند 
و علیرضا محجوب به پشتوانه رأیی که در آن دوره با حمایت 
راهی  اصالح طلب  یک  به عنوان  بود،  آورده  به دست  کارگران 
مجلس شد. او که از مجلس پنجم تا به حال در بهارستان حضور 
داشت، اینبار رأی جمعیت بزرگ کارگران را از دست داد تا در 
انتخابات یازدهم با کسب 95 هزار و 393 رأی در جایگاه سی و 

چهارم قرار گیرد و از راهیابی به مجلس یازدهم باز مانَد. 

رکوردزنی زنان در مجلس
انتخابات مجلس یازدهم یک تفاوت دیگر هم با دوره های 
پیشین داشت. در این دوره از انتخابات 17 نماینده زن به مجلس 
راه پیدا کرده اند و یک زن دیگر هم به مرحله دوم انتخابات راه 
یافت که اگر در دور دوم رأی بیاورد، برای اولین بار رکورد حضور 
18 زن در بهارستان به ثبت می رسد. البته در انتخابات مجلس 
دهم نیز 18 نماینده زن از سوی مردم انتخاب شده بودند که بعد 
از آن، با رد صالحیت  مینو خالقی توسط شورای نگهبان تعداد 
سوم  تا  اول  دوره  در  رسید.  نفر   17 به  مجلس  زن  نمایندگان 
مجلس چهار زن، در دوره چهارم 9 زن، در دوره پنجم 14 زن، 
در دوره ششم 13 زن، در دوره هفتم 13 زن، در دوره هشتم 
هشت زن و در دوره نهم هم 9 زن به  عنوان نمایندگان مردم در 

مجلس حضور داشتند.

يزدی ها جای هاشمی ها
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  با  همزمان 
خبرگان  مجلس  پنجمین  میان دوره ای  انتخابات  اسالمی، 
آیت اهلل هاشمی  برگزار شد.  انتخابیه  پنج حوزه  در  رهبری هم 
آیت اهلل  و  شاهرودی  هاشمی  محمود  سید  آیت اهلل  رفسنجانی، 
وداع  را  دارفانی  که  بودند  مهمترین چهره هایی  از  مؤمن  احمد 
گفتند و صندلی آنان در مجلس خبرگان خالی شده بود و این 
انتخابات میاندوره ای برای پر کردن جای آنها و همچنین چهار 

کرسی خالی دیگر خبرگان رهبری برگزار شد.
با یک حاشیه جالب  فارس  استان  انتخابات در  این  اما 
کرسی  یک  برای  رقابت  که  استان  این  در  بود.  همراه 
یعنی حجت االسالم لطف اهلل  نامزد،  انجام می شد، فقط یک 
داده  تشخیص  شرایط  واجد  نگهبان  شورای  دژکام، از سوی 
به  رقیبی  هیچ  بدون  توانست  شیراز  کنونی  امام جمعه  و  شد 

مجلس خبرگان راه پیدا کند.
راهیابی  انتخابات،  این  نتایج  در  دیگر  قابل توجه  پدیده 
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس  یزدی،  محمد  آیات  مجدد 
قم و محمدتقی مصباح یزدی، رئیس موسسه امام خمینی )ره( 
به مجلس خبرگان بود؛ دو چهره ای که در انتخابات سال 1394 
نتوانستند آرای الزم را برای حضور در مجلس خبرگان کسب 
کنند. در انتخابات آن سال، در تهران، فهرستی که معروف به 
مردمی  اقبال  با  بود  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  آیت اهلل  فهرست 

مواجه و پیروز انتخابات شده بود. 
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حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات 
تولید نفت آرامکو که 14 سپتامبر 2019 
در مناطق »بقیق« و »خریص« واقع در 
این  داد،  روی  سعودی  عربستان  شرق 
قلب تپنده انرژی و ثروت عربستان را در 
معرض خطر قرار داده و نه فقط آل سعود 
نگران  هم  را  آن  غربی  هم پیمانان  بلکه 
کرده است. اگرچه جنبش انصاراهلل یمن بالفاصله مسئولیت 

این حمله را برعهده گرفت اما ایاالت متحده در اتهامی واهی، 
جمهوری اسالمی ایران را مسئول این حمله قلمداد کرد که 
البته با این اقدام خصمانه، راه به جایی نبرد و هیچ کشوری از 

این اتهام واهی استقبال نکرد.
بسیار  جهان  در  و  بود  مهم  آرامکو  به  حمله  چرا  اما 
بقیق  در  که  نفتی  فرآوری  تأسیسات  آرامکو،  کرد؟  سروصدا 
گرفته،  قرار  ظهران  شهر  غرب  جنوب  کیلومتری   60 در  و 
بزرگ ترین مجموعه پاالیشگاهی در جهان است که بیشترین 

صادرات نفت عربستان را نیز انجام می دهد. این تأسیسات، 
را  آن  و سپس  تبدیل  شیرین  نفت خام  به  را  ترش  نفت خام 
به خلیج فارس و دریای سرخ منتقل می کند. تخمین ها نشان 
می دهد این تأسیسات می تواند هفت میلیون بشکه نفت خام 
را در روز فرآوری کند. به همین دلیل پس از حمله به آرامکو 
بسیاری از رسانه های جهان این اتفاق را ضربه ای جدی به تولید 
نفت دانستند. از جمله شبکه الجزیره قطر نوشت: »آرامکوی 
سعودی یک شرکت معمولی نیست، شرکتی است که عربستان 

نادر مازوجی

بین الملل

هدف: »آرامکو« 
قلب تپنده انرژی و ثروت عربستان
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در  و  می کند  اداره  را 
است  شرکت  هم  واقع، 
نمی دانیم  کشور.  هم  و 
چه میزان از این مجموعه 
حمله  این  اما  دیده  آسیب 
نفت   تولید  کاهش  موجب 

خواهد شد و این امر بر تولید
خواهد   تأثیر  هم  جهانی  نفت 

گذاشت.« 
160کیلومت��ری  در  ه�م  خری��ص  نفت��ی  می��دان 
تخمی��ن ها،  براساس  است.  گرفته  ق��رار  پایتخ�ت  ریاض، 

این منطقه دارای بیش از 20 میلی�ارد بشکه نفت است. 
»بقیق  نوشت:  حمله  از  پس  گزارش�ی  در  رویت��رز 
بزرگ ترین مجموعه فرآوری نفتی در جهان است و تنش ها 
در منطق��ه پ��س از حم��الت ماه ه��ای ژوئ��ن و ج��والی 

به تانکرهای نفت��ی در آب های خلیج فارس باال گرفت.«
پاالیشگاه بقیق متعلق به شرکت نفتی آرامکو  و آرامکو 
این  دولت  مالکیت  تحت  و  عربستان  نفت  ملی  شرکت  نیز 
کشور است. براساس داده هایی که شرکت ملی نفت عربستان 
 2018 سال  در  شرکت  این  درآمد  کرده،  منتشر  )آرامکو( 
میالدی 224 میلیارد دالر بوده است. در سال 2018 شرکت 
آرامکو روزانه حدود 13/6میلیون بشکه نفت تولید کرده که 
»رویال  مانند  بزرگی  نفتی  شرکت های  تولید  از  میزان  این 

داچ شل« و »بی پی« بریتانیا باالتر بود. 
در  نفت  استخراج  و  تولید  شرکت  بزرگ ترین  آرامکو 
نفتی »غوار« به شمار می رود که ذخایر  جهان، مالک میدان 
ذخایر  کل  برابر   12 منتشرشده،  آمار  براساس  آن  نفتی 
آمریکاست. به بیان دیگر، شرکت آرامکو مالک 99 درصد کل 
ذخایر نفتی ثبت شده در عربستان است و با ده ها پاالیشگاه و 
شرکت تابعه در سراسر جهان همکاری و ارتباط دارد. به همین 
دلیل حمالت موشکی و پهپادی به پاالیشگاه های این غول 

نفتی می تواند بر قیمت جهانی نفت تاثیر بگذارد. 

وجه تمايز حمله به آرامکو
دو اتفاق جدید در حمالت پهپادی انصاراهلل به آرامکو 
و  عربستان  نفت  تولید  شدن  نصف  نخست،  بود:  قابل تأمل 
دوم، زمان انتخاب شده. با این دو اتفاق، عربستان 5.7 میلیون 
از دست داد و  از نفت خود را برای حداقل یک هفته  بشکه 

اعتبار آرامکو و ریاض نیز کم رنگ شد. 
چنین اتفاقی در بازار جهانی نفت بی سابقه بود و تقریبًا 
همه را شوکه کرد؛ شوکی که میزان خفیف تر آن چندی قبل تر 
در حمله پهپادی به خط لوله شرقی–غربی عربستان دیده شد 

اما حمله به آرامکو در نوع خود مهیب و درحد زلزله بود. 

زمانی  درست  یعنی حمله  بود؛  زمان حمله  دیگر،  نکته 
آرامکو  سهام  از  بخشی  می خواست  بن سلمان  که  داد  روی 
کند  بورس  وارد  دنیاست  نفتی  شرکت  بزرگ ترین  که  را 
بود  ماجرا  این  از  است. پس  تریلیون دالر  دو  آن  ارزش  که 
ضعف  که  رسیدند  نتیجه  این  به  هم  غربی  کارشناسان  که 
ریسک  خود  نفتی  تأسیسات  از  محافظت  در  عربستان 

وحشتناکی را به وجود آورده است. 
در روزهایی که بحث واگذاری بخشی از سهام آرامکو 
مطرح است، این انفجارها آرامکو و عربستان را بی اعتبار کرده 
بخرند،  را  آرامکو  از سهام  بخشی  که می خواستند  و کسانی 
باید خود را برای زیان های چندمیلیارد  یا  یا عقب کشیده اند 
چه  می داند  که  داد  نشان  یمن  انصاراهلل  کنند.  آماده  دالری 

زمانی باید چه چیزی را هدف بگیرد، اقدامی 
هفته  چند  با  را  عربستان  نفت  تولید  بازگشت  که 

تأخیر همراه کرد.
این است که عربستان سعودی  واقعیت 
آن  به  عربی،  و  غربی  رسانه های  برخی  که 
لقب »مرد بیمار خاورمیانه« داده اند، نمی تواند 
ماجرای  در  که  افتضاحی  بار  زیر  از  مدت ها  تا 
آرامکو گریبانگیرش شد کمر راست کند و چه بسا 
این موضوع تکرار شود، مگر آن که هر  آینده هم  در 
چه سریع تر به جنگ یمن پایان دهد، چرا که هیچ مفری 

برای عربستان در باتالق یمن قابل تصور نیست.
ادعا  رژیمش  که  داده  رخ  کشوری  در  آرامکو  افتضاح 
می کرد ابرقدرت جهان عرب است و ظرف چندهفته کار یمن 
را یکسره می کند اما بعد از چندسال دست و پا زدن در باتالق 
یمن، حاال هرروز از سوی مقاومت مظلوم و شجاع یمن تحقیر 
تا  است،  بزرگی  سرشکستگی  آل سعود،  برای  این  می شود. 
جایی که می تواند به فروپاشی اش ختم شود، زیرا اکنون دیگر 
به کرات گفته می شود که مقاومت یمن،  در منطقه و جهان 
روزانه پاالیشگاه ها و فرودگاه ها و مراکز مهم نظامی عربستان 

را با موفقیت و بدون هیچ مانعی هدف قرار می دهد.
این استیصال، حال و روز رژیمی  است که فقط در دوسال 
اخیر، 450 میلیارد دالر به آمریکا باج داده و از جمله 100 میلیارد 
سیاستمدار  الصماد«،  است. شهید »صالح  خریده  دالر سالح 
یمنی و عضو جنبش انصاراهلل که در حمله جنگنده های ائتالف 
سعودی درسال1397 )2018میالدی( کشته شد قبل از شهادتش 
بالستیک موشک های  و  پهپاد  به  انصاراهلل  دستیابی  از   بارها 

 سخن گفته بود. 
الصماد صرفا در  برخی فکر می کردند که سخن شهید 
و  تبلیغاتی  فشار  و  سعودی ها  به  پیام  ارسال  و  شعار  سطح 
اما عملیات آرامکو ثابت کرد که  سیاسی به عربستان است، 
وعده ای  آن ها  که  کرد  ثابت  نمی دهند.  شعار  یمن  رهبران 
باشند  داشته  اطمینان  آن  تحقق  به  این که  مگر  نمی دهند، 
از  مرحله ای  و  سرانجام  به  کارها  که  باشند  داشته  یقین  یا 
میسر  را  اهداف  این  به  رسیدن  که  است  رسیده  موفقیت 
رهبران  از  برخی  که  است  وعده هایی  همان  این  می کند. 
مهم به ویژه شهید الصماد داده اند و عبدالملک الحوثی رهبر 
آن درباره  مختلف  مناسبت های  در  یمن  اهلل  انصار   جنبش 

سخن گفته است.
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تاریخ بارها شاهد سیاستمدارانی بوده که در کنار جنایاتشان، 
ادعای صلح جویی هم داش��ته اند. این گونه افراد زمانی که در رأس 
قدرت هس��تند، سرخوش از قدرتی که دارند دست به جنایت علیه 
ملت های خود یا دیگران می زنند اما در مواقع بحرانی برای خروج 
از تنگناها، با اتخاذ رفتارهای پوپولیستی، از صلح و مسالمت جویی 
با مردم خود یا مردم کش��ورهایی که تحت استثمار و استعمارشان 

بوده اند سخن می گویند.
آگاهان عرصه سیاست، هدف از این ادعای صلح طلبی را که 
بیش��تر اقدامی فریبکارانه و تاکتیکی است دردو موضوع می بینند: 
نخست، بهبود وجهه خشونت طلبانه این افراد نزد افکار عمومی و 
دوم، کاهش هزینه هایی که به خاطر اقدامات خش��ونت زا مرتکب 

شده اند و اقتصادشان را در آستانه فروپاشی قرار می دهد. 
گروه تروریس��تی طالبان و دولت تروریست آمریکا که اولی 
به خاطر جنایاتش علیه مردم افغانستان و دومی به خاطر جنایت علیه 
بشریت در خاورمیانه و بسیاری کشورهای دیگر، نزد افکار عمومی 
منطقه و جهان منفورند، از جمله خشونت طلبانی هستند که اخیرا 

در دوحه قطر توافقنامه صلح با یکدیگر امضا کردند.
طنز ماجرا اینجاست که طالبان در زمان جنگ شوروی 
با افغانستان، توسط همین آمریکا به وجود آمد و تغذیه مالی 
آسیا  جنوب  منطقه  از  را  شوروی  دست  تا  شد  تسلیحاتی  و 
کوتاه کند. دولت وقت واشنگتن در حالی میلیون ها دالر پول 
که  داد  قرار  طالبان  اختیار  در  روز  مدرن  تسلیحات سبک  و 
دودهه بعد، این گروه و القاعده که از دل طالبان درآمد، ورق 
را برگرداندند و علیه خود ایاالت متحده دست به سالح بردند 
و حادثه ای تروریستی را رقم زدند که تاریخ به خود ندیده بود؛ 

»11سپتامبر«. 
در چرخه معیوبی که آمریکا خود بانی آن است و مجبور 
و  نظامی  شبه  گروه های  علیه  یک بار  هرچندسال  می شود 
تروریستی وارد عمل شود که خود خالق آن ها بوده، صلح معنا 
راحتی  به  چرخه ای  چنین  در  مسالمت جویی  ادعای  و  ندارد 

رنگ می بازد. 
دولت  مقامات  و  طالبان  سرکرده های  قبل  چندی  از 
آمریکا از جمله شخص ترامپ ادعای توافق صلح با یکدیگر 

در افغانستان را مطرح کردند، صلحی که حتی به اذعان »زلمی 
خلیل زاد«، نماینده ارشد آمریکا در امور افغانستان، نمی توان 

برای پیروزی آن هیچ تضمینی ارائه کرد. 
حقیقت آن است که حتی اکنون که توافق صلح میان 
بین االفغانی  مذاکرات  باید  رسیده،  به امضا  آمریکا  و  طالبان 
آغاز شود و این در حالی است که طالبان 18 سال است از 
مذاکره با دولت کابل امتناع می کند، چراکه دولت را عروسک 
دست آمریکا می داند. البته در مراسم توافق در دوحه نیز دولت 

اشرف غنی مشارکت داده نشد. 
از جمله  این هم در مواردی  از  ترامپ که پیش  دونالد 
کره شمالی نشان داده هدفش از مذاکره و توافق فقط گرفتن 
عکس یادگاری و ژست صلح طلبی است، گفته بود در صورت 
موفقیت آمیز بودن مذاکرات برای پایان دادن به بیش از 18 
سال جنگ در افغانستان، شخصا توافق صلح با طالبان را امضا 
می کند. او در پی توافق آتش بسی که از چندی قبل آغاز شده، 
خواهد  دوام  چقدر  آتش بس  این  ببینم  می خواهم  بود  گفته 
می دهم. قرار  توافق  زیر  را  نامم  یابد،  ادامه  اگر  چون  آورد، 

همزمان گروه طالبان هم اعالم کرده بود با آمریکا در همه 
به  واشنگتن  با  توافق  دارد  امکان  و  رسیده  توافق  به  موارد 

زودی امضا شود.
صلح  توافق نامه  امضای  این که  ادعای  با  طالبان  گروه 
طالبان و آمریکا به دلیل تنش های موجود بین ایران و آمریکا 
احتمال  به  تنش ها  کاهش  با  بود  گفته  شد،  مواجه  تأخیر  با 
زیاد این توافق به زودی به انجام خواهد رسید. اما ادعاهای دو 
طرف و توافق صلحی که در پی آن انجام شد در حالی است 

که محافل سیاسی به دیده تردید به این توافق می نگرند.

دورنمای تاريك صلح
آمریکا و طالبان از گذشته بر سر چندین موضوع اختالف 
توافق  وجود  با  حتی  می رسد  به نظر  بعید  و  داشته اند  جدی 
صلح، بتوانند در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی برسند. نقاط 
اصلی اختالفات میان طرفین در چندین موضوع نهفته است:

اساسی  قانون  تغییر  به دنبال  طالبان  گروه  نخست، 
افغانستان،  در  خود  مدنظر  اسالمی  حکومت  ایجاد  و  فعلی 
با  طالبان  بدون  شک،  خارجی هاست.  دخالت  بدون  هم  آن 
به شیوه   انتخابات  برگزاری  جمله  از  غرب  موردنظر  فرمول 
کنونی مخالفت خواهند کرد و حتی آن را نامشروع می دانند. 
درعین  حال آمریکا نیز در طول 20 سال گذشته تمامی تالش 
خود را به کار بسته تا ارزش های لیبرال دموکراسی خود را در 
تمامی زیرساخت های افغانستان جاری کند. بنابراین تن دادن 
به این خواست طالبان به شدت برای واشنگتن سخت است. 
هرگونه  که  می داند  به خوبی  آمریکا  دیگر  سوی  از 
در  را  واشنگتن  طالبان،  خواست  این  برابر  در  عقب نشینی 
یک  این  و  می دهد  قرار  آمریکا  عمومی  افکار  با  مواجهه 
آستانه  در  هم  آن  ترامپ  دولت  برای  مفتضحانه  شکست 

انتخابات 2020 خواهد بود.
دولت  هر  و  افغانستان  فعلی  دولت  طالبان،  گروه  دوم، 
را  آمده  کار  بر سر  اشغال  زمان  در  آن ها  به زعم  دیگری که 
مشروع نمی داند و تاکنون تن به مذاکره با دولت وحدت ملی 
را  طالبان  موضع  این  آمریکایی ها  اگر  است.  نداده  کابل  در 
بپذیرند ابتدا تمامی متحدان خود را درافغانستان از دست داده 
و به چهره غیرقابل اعتماد و غیرقابل اتکا تبدیل می شوند و 
سپس تمامی مشروعیت حضور و فعالیت آن ها در افغانستان 

در گذشته و آینده زیر سؤال خواهد رفت.
سوم، آمریکا براساس استراتژی امنیت ملی ترامپ نیاز به 
ادامه حضور در افغانستان دارد. واشنگتن در خوش بینانه ترین 
صفر  »به  نه  و  خود  نیروهای  تعداد  کاهش  به دنبال  حالت 
رساندن« آن هاست. عالوه بر نیروها، آمریکا تجهیزات گسترده 
نظامی و جاسوسی و پهپادی در افغانستان دارد که برای ضربه 
زدن به رقبای خود حساب ویژه ای بر روی این تجهیزات و 
تسلیحات باز کرده است. بنابراین برای آمریکا دشوار است که 
مانند اتحاد جماهیر شوروی به همه این مسائل پشت پا زده و 

از افغانستان خروج کامل داشته باشد.
همه این ها در حالی است که طالبان، رسیدن به نتیجه 
واقعی در توافق صلح را منوط به خروج کامل نیروهای خارجی 
از افغانستان کرده و این موضوع، پارادوکس جدی بر سر راه 
ایجاد صلح و ثبات دائمی در این کشور است. مسائلی که به 
آن اشاره شد، این نظریه را تأیید می کنند که امکان ماندگاری 
توافق نامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان دور از ذهن است، 
و عدم  فریبکارانه  رفتارهای  به مانند همه  آمریکا  آن که  مگر 
و  دهد  فریب  هم  را  طالبان  گروه  پیمان نامه ها،  به  تعهدش 

اهداف پنهان خود را در افغانستان پیاده کند.

جنایتکاران صلح طلب!
]]نگاهی به ادعاهای ترامپ و طالبان درباره توافق صلح
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تیم  عضو  و  آمریکایی  دیپلمات  بولتون«،  »جان 
نومحافظه کاران که به شدت ضد ایران است و هوادار گروهک 
همه  در  آمریکایی  مقامات  به اذعان  خلق(،  )مجاهدین  منافقین 
سمت ها و پرونده هایی که برعهده داشته، بازنده بوده، در مقاطعی 
که  کرده اند  برکنارش  هم  مواردی  در  و  شده  استعفا  به  مجبور 

آخرین مورد آن برکناری اش در دولت ترامپ بود.  
امنیت  مشاور  بولتون«،  رابرت  »جان  کامل  نام  با  بولتون 
که  او  بود.  سپتامبر 2019   9 تا  آوریل 2018   9 از  آمریکا  ملی 
است،  کرده  فعالیت  جمهوری خواه  حزب  مختلف  دولت های  در 
آمریکا  سفیر  به عنوان  پسر  بوش  جرج  سوی  از   2005 اوت  از 
در سازمان ملل متحد مشغول به کار شد اما در دسامبر 2006 
استعفا داد، زیرا بوش او را در بازه تعطیالت کنگره آمریکا بدون 
از مجلس  بتواند  نبود  بود و محتمل  اعتماد منصوب کرده  رأی 
سنای ایاالت متحده که آن زمان در کنترل دموکرات ها بود رای 

اعتماد بگیرد.
بولتون که عضو »گروه بازها« در آمریکا و تحت تأثیر شدید 
غیرقابل  و  سختگیرانه  رفتارهای  خواستار  صهیونیستی،  البی 
خوانده  جنگ طلب«  »باز  یک  بود،  ایران  علیه  به ویژه  انعطاف 
می شود و از مدافعان تغییر رژیم در کره شمالی هم بود. اوهمچنین 
بارها خواهان پایان دادن به برنامه جامع اقدام مشترك با ایران 
)برجام( شده  بود. بولتون از طرفداران گروهک منافقین )سازمان 
مجاهدین خلق( است و بارها خواستار بمباران ایران شده  بود. او 
همچنین از حامیان حمله به عراق در سال 2003 بود و از اقدام 
نظامی و تغییر رژیم در سوریه و لیبی هم دفاع کرده است. بولتون 
طرفدار استفاده از زور در هر زمینه و همه جا برای پیشبرد اهداف 
خود است و می گوید هر کشوری که مخالفتی با آمریکا داشته 

باشد باید تنها با حمله نظامی، سرکوب شود.
بولتون با روی کارآمدن ترامپ، مشاوره هایی از پشت پرده 
سمت  در  رسما  که  وقتی  اما  می داد  آمریکا  رئیس جمهوری  به 
دیگر  شد،  ترامپ  دولت  وارد  ملی  امنیت  مشاور  مانند  مهمی 
نمي توانست شخص پشت پرده سیاست های ترامپ باشد و باید 
نشان مي داد سیاست هایي که مي گوید را مي تواند عمل هم بکند. 

بنابراین چندین پرونده را همزمان برعهده گرفت. 
ایران، ونزوئال و کره شمالی از جمله پرونده هایی بودند که 
اندازه ای  تا  برساند و حتی  انجام  به  بود مي تواند  بولتون مدعي 
مأموریت ارتباط با روسیه را نیز برعهده گرفت. او فشار زیادی 
ونزوئال  در  خودخوانده  دولتي  کرد،  وارد  برجام  از  خروج  براي 
در  را  آمریکا  و  شمالي  کره  میان  توافق  جلوي  و  کرد  تعیین 
هانوي، پایتخت ویتنام گرفت. حتي تمامی تالش خود را به کار 
بست تا جلوي توافق با طالبان را نیز بگیرد. در حقیقت هر کاری 
برای رسیدن به اهداف خود انجام داد و البته ابزارهاي زیادی از 
جمله اعتماد ترامپ را نیز با خود به همراه داشت. اما واقعیت آن 
است که همه این پرونده ها یک شکست بزرگ براي بولتون بود. 
بولتون نیز مانند همه افراد معتمد ترامپ، بعد از مدتي رفته رفته 
جایگاه خود را در کنار رییس جمهوری ایاالت متحده از دست داد، 
چون در دولت ترامپ یا باید موفق شوید یا بروید؛ تیم سیاست 

خارجي ترامپ پر از شکست است.
خارجی  سیاست  تیم  شکست های  به  تا  بود  آمده  بولتون 
ترامپ پایان دهد اما به لیست شکست های او اضافه کرد و تبدیل 
به نقطه ضعف ترامپ شد. شاید در ابتدا ترامپ باور نمی کرد که 
احساس  ترامپ  بزند.  ضربه  او  به  حد  این  تا  مي تواند  بولتون 
بازنده  یک  به  او  با  اما  باشد،  برنده  مي تواند  بولتون  با  مي کرد 
روشني  استراتژي  هیچ  که  داد  نشان  بولتون  چون  شد،  تبدیل 
جز گزینه نظامي ندارد. با گزینه نظامي تهدید مي کرد، با گزینه 
نظامي مذاکره مي کرد و با گزینه نظامي به هدف فکر مي کرد. 
او حتي نمي توانست یک برنامه روشن براي مذاکره و حل مسأله 
جان  مسائل؛  حالل  نه  بود  مسأله ساز  او  که  چرا  کند،  طراحي 
به  آمریکا  ملي  امنیت  مشاور  از سمت  رفتن  با  واقع  در  بولتون 

پایان راه سیاسي خود رسید. 
خارجه  وزارت  خلع سالح  بخش  در  او  که  هنگامي  شاید 
اما وقتی  فعالیت مي کرد فردي حرفه اي شناخته مي شد  آمریکا 
تبدیل  ابتدا  از همان  وارد کار حرفه اي کرد  را  دیدگاه هاي خود 
بازنده شد. بولتون در هیچ پرونده اي پیروز نبود و همه  به یک 
سازمان  در  آمریکا  به عنوان سفیر  چه  را  دیپلماتیک  فرآیندهاي 

ملل و چه به عنوان مشاور امنیت ملي، به نابودي کشاند. 
دونالد ترامپ آخرین فردي بود که مي توانست به جان بولتون 
پس از افتضاح حضور در نمایندگي آمریکا در سازمان ملل، سمتي 
باالتر در کاخ سفید بدهد اما حاال ترامپ هم از او عبور کرده و 
احتماال باید تا آخر عمر به تنظیم برنامه هاي خود براي سخنراني 

در محافلي مانند نشست گروهک منافقین بپردازد.
جان بولتون عالقه زیادي به پاك کردن صورت مسأله دارد. 
او سه توافق منع اشاعه هسته اي را که مي توانست بزرگ ترین 
توافق در این زمینه باشد و تبدیل به الگویي براي جهان شود، بر 
هم زد: نخست، چارچوب توافق میان بیل کلینتون و کره شمالي 
را در دولت بوش پسر برهم زد، دوم، با فشار بر ترامپ، آمریکا را 
از توافق هسته اي با ایران که در دوره اوباما منعقد شده بود خارج 
کرد و سوم، توافق منع استفاده از موشک هاي بالستیک کوتاه برد 
با توان حمل کالهک هسته اي با روسیه را که در دوره ریگان 

منعقد شده بود نیز از بین برد.
او را مي توان اصلي ترین عاملی دانست که باعث شد آمریکا 
از توافق »INF« که در سال 1987 به امضا رسیده بود خارج 
از  زیادي  بود بخش  توانسته  توافق  این  با  متحده  ایاالت  شود. 

توانمندي هسته اي اتحاد جماهیر شوروي را محدود کند.
تضعیف  را  آمریکا  توافق ها  این  که  بود  معتقد  بولتون 
مي کند. در ذهن بولتون، آمریکا باید گزینه هاي نظامي چندگانه 
جهان  سراسر  در  خود  منافع  و  امنیت  از  بتواند  تا  باشد  داشته 
حفاظت کند و همواره در محافل خصوصی و عمومی می گفت 
تکه  نه  کنیم،  نظامي محافظت  قدرت  با  ملت خود  از  باید  »ما 
روسیه  است  معتقد  تحلیل  این  در  »کرینسیون«  اما  کاغذ« 
با  نباید  را  قانون شکني  اما  بود  کرده  نقض  را   INF  اگرچه 

قانون شکني پاسخ داد.
واقعیت آن است که سیاست های بولتون در دولت ترامپ، 
مخالفان و دشمنان آمریکا را تضعیف نکرد بلکه باعث شد آن ها 
به این باور برسند که مي توانند در برابر آمریکا ایستادگي کنند. 
اتفاقي که براي چین، روسیه، ایران، کره شمالی و ونزوئال رخ داد 

نمونه ای از همین وضعیت است.

}}»بولتون«، بازنده ای برای تمامی فصول
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کوچک  و  بزرگ  بازی های  همواره  سیاست  دنیای 
این  ناالیق تجربه کرده و  بازیگرهای الیق و  با  را  زیادی 
عرصه در بیشتر مواقع زمینه را برای کسانی فراهم آورده 
که بدون توان سیاسی و فقط با اتکا به رفتارهای پوپولیستی 
)عوام گرایی(، دکانی برای خود در عالم سیاست گشوده اند و 

چند صباحی از این دکان نه چندان پایدار، بهره برده اند.
کم نیستند آدم هایی که بدون پیشینه و پشتوانه سیاسی 
و حتی بدون آن که در باور خودشان هم بگنجد، به قدرت 
رسیده اند و سرنوشت ملتی را در دست گرفته اند و با رفتارهای 
عوام فریبانه در صدد ارتقای جایگاه سیاسی خود بوده اند و 
گاه تا سال ها در قدرت باقی مانده اند. از دستفروش و بازاری 
در  سینما،  بازیگر  و  واحد  شرکت  اتوبوس  راننده  تا  گرفته 

کشورهای مختلف قدرت را تجربه کرده اند. 
یکی از این افراد، »والدیمیر الکساندرویچ زلنسکی«، 
کمدین و شومن متولد 1978 در اوکراین و رئیس جمهوری 
کنونی این کشور است. اودر 21 آوریل 2019 بدون پیشینه 
کارسیاسی و با پیروزی بر»پترو پروشنکو« رئیس جمهوری 
به عنوان  آرا  درصد  کسب70  با  اوکرای�ن،  پیشی�ن 

رئیس جمهوری اوکراین انتخاب شد.
نکته جالب توجه این که زلنسکی عمده معروفیت خود 
را از بازی در یک سریال تلویزیونی به دست آورد، در نقش 
کسی که تصادفی رئیس جمهوری اوکراین شده بود. او در 
تلویزیونی طنز »خادم ملت« که در سال 2015  مجموعه 

ساخته شد نقش رئیس جمهوری اوکراین را بازی کرد. 
تهیه کنندگان  کمک  با  زلنسکی   2018 سال  در 
مردم«  »خادم  نام  با  حزبی  تلویزیونی،  مجموعه  همان 
مبارزه  شعار  با  و  حزب  همان  طریق  از  و  و  کرد  تأسیس 
او  شد.  اوکراین  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  فساد،  با 
اجتماعی،  شبکه های  در  گسترده  حضور  با  درعین حال 
از  چون  و  کرد  جلب  به خود  را  جوان  رأی دهندگان  توجه 
تنش  رغم  )به  نکرد  پرهیز  روسی  زبان  به  کردن  صحبت 
روسیه(،  به  کریمه  الحاق  زمان  از  روسیه  با  اوکراین 
را هم  اوکراین  توانست حمایت شهروندان روس تبار شرق 
سخت  نه چندان  رقابت  یک  در  درنهایت  و  آورد   به دست 

به قدرت رسید.

پديده جديد عرصه سیاست
زلنسکی پیش از این، شومن، بازیگر، مجری، تهیه کننده 
»کوارتال  به نام  هنری  گروه  یک  سرپرستی  و  بود  نویسنده  و 
را  خود  هنری  تولیدات  از  بسیاری  که  داشت  برعهده  را   »95
از طریق آن انجام داده است. پس از آن که در انتخابات سال 
رقبا و سیاستمداران  اوکراین کاندیدا شد و درحالی که   2019
دور  به  نمی دادند،  را  وی  پیروزی  احتمال  هوادارانش  حتی  و 
بسیاری  اساس  بر  و  یافت  راه  ریاست جمهوری  انتخابات  دوم 
از نظرسنجی ها در همان زمان، احتمال پیروزی اش بسیار زیاد 

بود. 
اندکی بعد زلنسکی در این انتخابات اعالم پیروزی کرد و 
در عین حال پروشنکو که او هم قبل از ریاست جمهوری، تاجر 
پذیرفت. حضور یک  را  انتخابات  در  نیز شکست  بود  شکالت 
بازیگر در انتخابات ریاست جمهوری پدیده جالبی را در سیاست 

به وجود آورده است. 
از یک  به طرز عجیبی  زلنسکی در سریال »خادم ملت« 
می شود.  تبدیل  کشور  رئیس جمهوری  به  تاریخ،  ساده  معلم 
به نظر می رسد آن چه امروز در صحنه سیاسی اوکراین مشاهده 
در  که  سالی  بود،  شده  برنامه ریزی   2015 سال  در  می کنیم، 
یک سریال تلویزیونی به موضوع فساد فراگیر در دستگاه های 
تاریخی که حاال  پرداخته شد و معلم  با درون مایه طنز  دولتی 
در  می کرد.  مبارزه  آن  با  باید  است،  کشور  رئیس جمهوری 
دفتر  به  عمومی  نقلیه  وسایل  و  دوچرخه  با  زلنسکی  سریال، 
ریاست جمهوری می رود. شعارهای امروز زلنسکی یعنی نابودی 

سیستم فساد نیز برگرفته از محتوای همان سریال است. 
پروشنکو که فکر نمی کرد عرصه را به راحتی به زلنسکی 
ببازد، در یکی از مناظره های قبل از انتخابات اوکراین، خطاب 
به او خاطرنشان کرد: »دنیای سیاست با آن چه در سریال خادم 
ملت بازی کرده ای، تفاوت دارد و امروز تو با دوچرخه و اتوبوس 

به مناظره نیامده ای!«
یکی دیگر از دالیل پیروزی زلنسکی در انتخابات اوکراین 
زلنسکی  حامیان  می دهند.  نسبت  ثروتمندش  حامیان  به  را 
از  »کاالمویسکی«  که  می دانند  الیگارش ها  از  گروهی  را 

معروف ترین آن هاست.
رئیس  و  دارد  اسرائیلی   - اوکراینی  ملیت  کاالمویسکی، 

مالی- گروه  مؤسس  میلیاردر،  اوکراین،  یهودی های  انجمن 
که  است  اوکراین  ثروتمند  فرد  ششمین  و  »پریوات«  صنعتی 
تا سال 2015 فرماندار استان »دنپروپتروفسک« بوده و بعد از 
آن به دلیل اختالف با پروشنکو استعفا داد. در پی بروز اختالف 
فلسطین  به  کاالمویسکی  فساد،  اتهام  و  پروشنکو  و  او  بین 
از  اما  می کند.  زندگی  اسرائیل  در  هم اکنون  و  رفت  اشغالی 
آن جا که بیشتر رسانه های اوکراینی در دست الیگارش هاست، 
از  یکی  در  و  کرد  برقرار  ارتباط  کاالمویسکی  با  زلنسکی 
ورزشگاه  در  زلنسکی  و  پروشنکو  بین  برگزارشده  مناظره های 
المپیک اوکراین، بیشتر بحث ها مربوط به موضوعاتی از جمله 

»کاالمویسکی«، »پوتین« و »دونباس« بود.

سیاست سردرگم زلنسکی
با وجود گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوری زلنسکی، 
هنوز کاماًل معلوم نشده است که این کمدین سابق، چه سیاستی 
مصاحبه هایش  در  او  آن چه  به امروز،  تا  کرد.  خواهد  دنبال  را 
گفته، با سیاست های پروشنکو تفاوتی نداشته است؛ تا جایی که 
توصیف  پروشنکو  جوان تر  مدل  همان  را  او  روسی  رسانه های 

کرده اند. 
درحقیقت انتخاب زلنسکی نشان داد که ملت اوکراین رأی 
مطلوب  گزینه  زیرا  است،  داده  به سمت غرب  ادامه حرکت  به 
روسیه یک مشتزن معروف به نام »یوری بویکا« بود که حتی 
نخست وزیر  مدودف«،  »دیمیتری  اول،  دور  رأی گیری  از  قبل 
روسیه با او در مسکو مالقات کرده بود. از طرفی زلنسکی هم در 

مصاحبه هایی که انجام داده، پوتین را دشمن نامیده است. 
نکته جالب این که آن چه باعث شد زلنسکی به دور دوم راه 
از  اوکراین  او شود، خسته شدن مردم  از  یابد و چنین استقبالی 
سیاستمداران قبلی بود. زلنسکی وعده داده  بود اوضاع اقتصادی 

مردم بهتر شود؛ وعده ای که تاکنون پوچ و توخالی بوده است.
کشیده  تصویر  به  را  ملت  درد  که  سریالی  قهرمان 
رئیس جمهور  اکنون  بود،  آنان  دردهای  برای  مرهمی  و 
به عنوان  که  می کند  معرفی  ساده  انسانی  را  خود  و  شده 
سیستمی  ایجاد  و  قبلی  سیستم  نابودی  برای   ناجی، 

جدید شعار می دهد.
از آن جا که پیشینه زلنسکی نشان می دهد با مشکالت یک 
این که  تصور  نکرده،  نرم  پنجه  و  دست  عملی  به صورت  کشور 
است.  سخت  کند  مدیریت  را  اوکراین  بتواند  خودش  مدل  با 
مخالفانش معتقدند او بازیچه دست افراد تیمش شده است، فردی 
که تجربه ای در سیاست ندارد و با شعارهای پوپولیستی از جمله 
نابودی سیستم فساد و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه توانست 
به دور دوم ریاست جمهوری راه یابد و در نهایت پیروز شود. البته 

گذشت زمان، چهره واقعی او را آشکارتر خواهد کرد.

]شوخی که  جدی شد [
وقتی  یک کمدین همه کاره اوکراین شد!
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بر  چنبره  برای  تالش  در  که  سال هاست  متحده،  ایاالت 
کشورهای آمریکای التین است و به اتفاق هم پیمانانش، از هیچ 
توطئه  ای علیه دولت های قانونی این کشورها کوتاهی نکرده اند؛ از 
کودتای نظامی گرفته تا کودتای نفتی و خرابکاری های اقتصادی.

در  آن چنان که  دنیا  از  خطه  این  رهبران  و  ملت ها  اما 
رهایی  و  آزادی خواهی  به  میل  به شدت  خوانده ایم،  هم  تاریخ 
در  اورتگا  دانیل  کوبا،  در  کاسترو  فیدل  دارند.  امپریالیسم  از 
ونزوئال،  در  چاوز  هوگو  اکوادور،  در  آ  کوره  رافائل  نیکاراگوئه، 
اوو مورالس در بولیوی، لوال داسیلوا در برزیل و بسیاری دیگر 
از رهبران آمریکای التین، با امپریالیسم آمریکا سر ناسازگاری 
پینوشه در شیلی  افرادی چون آگوستو  و مخالفت گذاشته اند و 
که دست نشانده آمریکا بود و با حمایت واشنگتن به قدرت رسید، 
ملت های  آزادی خواهی  مشی  از  چون  کردند،  افول  زود  خیلی 

آمریکای التین دور بودند.
هژمونی آمریکا بر آمریکای التین جزو اصول تغییرناپذیر 
تمامی  از  آن  اجرای  در  و  است  کشور  این  خارجی  سیاست 
روش های ممکن، خواه اجرای کودتا )شیلی( و خواه اعتراضات 
جدیدترین  که  کرد  خواهد  همچنان  و  کرده  استفاده  خیابانی 

نمونه آن تحوالت کنونی ونزوئالست.
روابط سیاسی آمریکا و ونزوئال از قرن نوزدهم آغاز شد. 
در ابتدا روابط دو کشور در زمینه تجاری و سرمایه گذاری بسیار 
کالدرا« سطح  »رافائل  محافظه کار  دولت  دوران  در  بود،  خوب 
روابط دو کشور به اوج خود رسید و طی این دوران، آمریکا به 
بزرگ ترین شریک نفتی ونزوئال تبدیل شد و یکی از بزرگ ترین 
سرمایه گذاران در بخش نفت و انرژی این کشور به حساب می آمد 
اما پس از به قدرت رسیدن »هوگو چاوز«، ماه عسل روابط دو 

کشور به پایان رسید و تنش بین آمریکا و ونزوئال آغاز شد. 
چاوز و هم حزبی هایش ساختار سیاسی و اقتصادی ونزوئال 
را کامال دگرگون کرده و پایه و اساس این دگرگونی را بر تفکرات 
چپ و اقتصاد ملی متکی کردند. یکی از اولین سازمان هایی که 

در تیررس چاوز قرار گرفت صنعت نفت این کشور بود. 

چاوز برای افزایش درآمد دولت از فروش نفت و تغییر در 
مدیریت آن، مدیران آمریکایی شرکت نفت ونزوئال را اخراج و 
)اوپک(  نفت  در سازمان کشورهای صادرکننده  را  دولت  نقش 

افزایش داد. 
دیگر اصالحاتی که مدنظر قرار گرفت افزایش حق امتیاز 
شرکت های خصوصی به دوبرابر و تالش در جهت ملی کردن 
بین المللی  بزرگ  شرکت های  دارایی  حتی  و  بزرگ  صنایع 
همچون »اکسون موبیل« در ونزوئال بود. این اقدامات تالشی 
برای کاهش فقرا در ونزوئال به شمار می رفت که درصد باالیی 
از جامعه این کشور را تشکیل می دادند. در سال های 2000 و 
2001 آمریکا مبلغی حدود 800 هزار دالر برای مبارزه با چاوز 
اختصاص داد، این مبلغ عموما برای گروه های مخالف چاوز یا 

مخالفت با سیاست های چاوز هزینه شد.
نسخه کودتای  کردند  آمریکایی ها تالش  در سال 2002 
کنند.  پیاده  هم  ونزوئال  در  دقیقا  را  شیلی  در  پینوشه  ژنرال 
به همین دلیل همه اعتصاب هایی را که علیه دولت آلنده وضع 
و  انداختند  راه  به  نیز  ونزوئال علیه دولت چاوز  در  بودند،  کرده 
همان تحریم ها را علیه دولت قانونی وی وضع کردند و همان 
برچسب ها، اتهام ها و فشارهای سیاسی را برای به زانو درآوردن 
حکومت چاوز به کار گرفتند و از همان نظامیان بریده از مردم و 
ژنرال های سرسپرده الئیک که در شیلی در اختیار داشتند، در 

ونزوئال نیز استفاده کردند. 
که  بود  این  ونزوئال  در  آمریکایی ها  محاسبه  خطای  اما 
شعور  و  درك  از  جهان  امروز  ملت های  بودند  کرده  فراموش 
پیش جهان  30 سال  ملل  از  باالتر  به مراتب  فهمی  و  سیاسی 
برخوردار هستند. به همین دلیل اگر در آن روز مردم شیلی پس 
از کودتای ژنرال ها، به خانه های خود رفتند، در سال 2002 در 
ونزوئال پس از کودتای ژنرال ها، از خانه بیرون آمده و یک صدا 
منتخب خود  نفع حکومت  به  و  رژیم کودتا  علیه  آمریکا،  علیه 
به  را  شورشی  نظامیان  توانستند  و  دادند  کشته  زدند،  فریاد 

پادگان هایشان بازگردانند.

این کودتا سرنگون  ابتدا حکومت چاوز در پی  هرچند در 
شد، اما به فاصله اندکی وی مجددا به صحنه سیاسی بازگشت. 
نظامی  دیکتاتوری  نمی خواستند  دیگر  که  مردم  این،  بر  عالوه 
باعث  مردمی  اعتراضات  و  آمدند  خیابان ها  به  کنند  تجربه  را 
آمریکا روی  از »پدروکارمونا«، مهره دست نشانده  شد نظامیان 

برگردانند و چاوز بار دیگر به قدرت برسد.
کارآمدن  روی  و   2013 سال  در  چاوز  درگذشت  از  پس 
و  توطئه  دیگر  بار  آمریکا  چاوز،  معاون  مادورو«،  »نیکالس 
اعمال تحریم  با  و  به اجرا گذاشته  را  ونزوئال  اقدامات منفی در 
مشکالت  با  را  کشور  این  مردم  ونزوئال،  اقتصاد  به  ضربه  و 
بسیاری دست به گریبان کرده است. از حدود دو سال قبل نیز 
یکی از رهبران مخالف دولت ونزوئال به نام »خوان گوایدو« را 
تقویت کرده و او نیز از ایجاد آشوب گرفته تا اعتراضات خیابانی، 
هوادارانش را به ایجاد هرج و مرج و ناامنی با هدف سرنگونی 

مادورو تشویق می کند. 
گوایدو، چهره ای نه چندان مطرح در اپوزیسیون ونزوئال اما 
تحصیل کرده آمریکا، خود را رئیس جمهوری ونزوئال می خواند. 
به  اتفاقات  این  از  قبل  او  که  نوشته اند  آمریکایی  رسانه های 
آمریکا و دو کشور دیگر سفر کرده و  با حمایت »مایک پنس« 

معاون ترامپ، خود را رئیس جمهوری خوانده است.
واقعیت این است که اگرچه ممکن است بخشی از مردم 
و  است  طبیعی  کامال  این  که  باشند  ناراضی  دولت  از  ونزوئال 
مردم حق و حقوقی دارند، اما چون دخالت های آمریکا با اهدافی 
خارج از منافع مردم است، این گونه سیاست ها هرگز راه به جایی 

نخواهد برد. 
در قضیه بولیوی نیز اتفاقی مشابه افتاد و »اوو مورالس«، 
رئیس جمهوری قانونی این کشور، در پی توطئه آمریکا مجبور به 
استعفا و ترك وطنش شد. او در اولین مصاحبه بعد از خروج از 
کشورش گفت آمریکا یک توطئه گر بزرگ است و در پشت پرده 
کودتا و خروج اجباری وی از بولیوی دست داشت. حتی روزنامه 
این کشور  بولیوی، آن چه در  »گاردین« هم در مورد تحوالت 
نوشت  و  خواند  نظامیان  توسط  مورالس  علیه  کودتا  را  داد  رخ 
»رسانه های جریان اصلی در غرب تالش می کنند این واقعیت 

را انکار یا توجیه کنند«.
در هر حال آن چه می توان از این تحوالت استنباط کرد 
به  محکوم  التین  آمریکای  در  واشنگتن  توطئه های  این که 
از  منطقه  این  آزادی خواه  ملت های  که  چرا  هستند،  شکست 

امپریالیسم و در رأس آن آمریکا بیزارند.

آمریکای التین
لقمه ای بزرگ در  گلوی واشنگتن
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تشديد تحريم های اقتصادی ايران
دول��ت آمری��کا در ادام��ه مخاصمه دیرین��ه با جمهوری 
اس��المی ایران از روز دوش��نبه دوم اردیبهش��ت 1398 دستور 
تش��دید تحریم های اقتصادی و لغو مجوز فروش نفت ایران به 

هشت کشور را صادر کرد.
براس��اس این تصمیم هش��ت کشور بزرگ صنعتی یعنی 
چی��ن، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا که 
قبال برای ادامه خرید نفت از ایران فرصتی شش ماهه از آمریکا 
گرفته بودند تا بازاری جایگزین و مطمئن بیابند، از خرید هرگونه 

محموله نفتی ایرانی منع شدند.
تحریم جدید آمریکا به گونه ای طراحی شده بود تا میزان 
فروش نفت ایران به بازارهای خارجی را تا 70درصد کاهش دهد 
و اقتصاد ایران را با کمبود شدید درآمدهای ارزی روبه رو کند. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هنگام امضای برنامه 
تشدید تحریم های اقتصادی ایران وعده داد تالش خواهد کرد 

تا میزان فروش نفت ایران را به صفر برساند. 
به گفته وی این تصمیم برای اعمال فش��ار بیشتر و وادار 
ساختن ایران به بازگشت به میز مذاکره اتخاذ شد و چنانچه ایران 
به 12 شرط آمریکا برای شروع مذاکرات تن ندهد، کارزار فشار 

به این کشور ادامه خواهد یافت.
دول��ت آمریکا که س��ال 1397 به طور یک جانبه از برجام 
خارج ش��ده بود، در اجرای این تصمیم کشورهای خریدار نفت 
ای��ران را تهدید کرد که در صورت تداوم واردات نفت از ایران با 

تحریم های سنگین اقتصادی روبه رو خواهند شد. 

درپ��ی این تصمیم آمریکا، نگران��ی واردکنندگان کاال از 
کاهش منابع ارزی دولت باعث ش��د تا تقاضای خرید انواع ارز 
در ب��ازار آزاد افزای��ش یابد. به همین علت ب��ازار معامالت ارزی 
در تهران که ظرف دو ماه گذش��ته به ثبات نس��بی رس��یده بود، 
شکلی هیجانی به خود گرفت و دوباره دستخوش نوسان شدید 

قیمت ها شد.
از سوی دیگر دولت ایران برای کاستن از تبعات منفی این 
سیاست خصمانه آمریکا تصمیم گرفت تا اتکای بودجه خود را به 
درآمدهای نفتی به حداقل کاهش دهد.  چارچوب سیاست های 
جدید اقتصاد ایران که به فوریت از سوی دولت پی ریزی شد، بر 
کاهش واردات از خارج و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات  

به شبکه بانکی استوار بود. 
بانک مرکزی به منظور تحقق این هدف، نحوه برگش��ت 
ارز پتروش��یمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398را برمبنای 
حداقل 60درصد س��امانه نیما و حداکثر 10 درصد اس��کناس و 

مابقی واردات در مقابل صادرات تعیین کرد.
همچنین سایر صادرکنندگان به منظور برگشت حداکثر ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور موظف شدند حداقل 
50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کرده و حداکثر تا 20 
درصد به صورت اس��کناس و مابقی واردات در مقابل صادرات 

خود به سایر اشخاص بفروشند. 
بان��ک مرکزی   به صادرکنندگانی که موفق به برگش��ت 
کامل ارز صادراتی خود در س��ال 1397 نش��ده بودند تا پایان تیر 

مهلت داد که ارز خود را به سیستم بانکی برگشت دهند.
 از سوی دیگر دولت با هدف کنترل قیمت ها و تنظیم بازار 
داخلی تصمیم گرفت روند واردات و ترخیص کاالهای اساسی 

در بنادر کشور را سرعت دهد.
با اجرای این تصمیم ترافیک سنگینی از کشتی های حامل 
انواع کاالهای اساس��ی وارداتی برای پهلوگیری در اسکله های 
جنوبی ایجاد ش��د و میزان ذخیره س��ازی این اقالم در انبارهای 

کشور به باالترین سطح در طول سال های اخیر رسید.

کامران  نرجه

کام و ناکام
 اقتصاد ایران در سال 1398

حذف سه دهك باالی درآمدی از فهرست يارانه بگیران
هیأت وزیران در جلسه 16 تیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه 
و بودجه کشور )با همکاری وزارت خانه  های امور اقتصادی و دارایی، 
نف��ت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی( آیین نامه اجرایی تبصره 14 
قانون بودجه سال 1398 کل کشور را با هدف تعیین منابع و مصارف  

یارانه تصویب کرد. 
 بر اس��اس این آیین نامه، دولت موظف ش��د با استفاده از همه 
بانک های اطالعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک 

باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. 
این تصمیم دولت، پایانی بر توزیع بی هدف یارانه در بین مردم و 
راهی برای کاهش فشار به بودجه کشور بود که سودای آن از ابتدای 
زمامداری دولت دوازدهم در ذهن مسئوالن اقتصادی وجود داشت.

دول��ت همچنی��ن تأمی��ن هزینه خری��د گندم را ک��ه یکی از 
بزرگ ترین مصارف هزینه ای در بودجه س��نواتی کش��ور اس��ت، به 
حذف یارانه اصناف و صنایع وابس��ته متصل کرد تا فش��ار هزینه ای 
این بخش در بودجه سال 1398 کمتر شود. این تصمیم واکنشی به 
سیستم اشتباه توزیع یارانه  نقدی بود که در دولت دهم بنا گذاشته شد 

و مشکالت فراوانی را برای دولت های بعدی فراهم ساخت.
 دولت می بایس��ت س��ه دهک باالی درآمدی ک��ه حدود 24 
میلیون نفر از مجموع 80 میلیون جمعیت کش��ور را ش��امل می شد از 
دریافت یارانه نقدی که به آن عادت کرده بودند، محروم کند. بنابراین 
واض��ح ب��ود که اجرای این تصمیم با مخالف��ت گروه های اجتماعی 
روبه رو ش��ود. از س��وی دیگر این اقدام به تکمی��ل بانک اطالعاتی 
درآمدی مردم نیاز داشت. بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف شد تا بر  اساس میزان مصرف خانوارها  به تکمیل این بانک 
اطالعاتی اقدام کند. ستادی که زیر نظر این وزارتخانه برای شناسایی 
و حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی  تشکیل شد، در ماه های آتی 
معدل گردش حساب تراکنش های بانکی، سود بانکی، میزان واریز و 
مانده حساب خانوارها را به عنوان یکی از مالك های تعیین گروه  های 

هدف در نظر گرفت.
همچنی��ن مالکی��ت خودروهای  با ارزش بی��ش  از 500 میلیون 
تومان، امالك، سهام، انجام معامالت ارزی و سفر های خارجی به عنوان 

دیگر معیار های تشخیص دهک های درآمدی باال تعیین شد.

اقتصادی
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جمهوری اسالمی ایران ازابتدای آبان به طوررسمی وارد اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا شد. با پیوستن ایران به این اتحادیه، امکان برخورداری 864 قلم کاال 
از تعرفه ترجیحی برای مبادله با اعضای این اتحادیه به دست آمد و تعرفه 70 

قلم کاال برای ایران به صفر رسید.
توسط  امسال  تیر  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  ایران  پیوستن  قانون 
رئیس جمهور ابالغ شد و با سفر حسن روحانی به ارمنستان در مهرماه رسمیت 

یافت.
این نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی است که ایران در یک 
این طریق  از  و  وارد می شود  فعال  به شکل  منطقه ای  اقتصادی  موافقت نامه 
و  روسیه  با  آبی  مرزهای  و  ارمنستان  جمهوری  زمینی  مرزهای  از  می تواند 

قزاقستان در بازارهای این اتحادیه حضور پیدا کند.
این  عضو  کشورهای  واردات  و  صادرات  ارزش  مجموع  آمار،  براساس 
اتحادیه حدود 753 میلیارد دالر است و عضویت ایران در میان آن ها فرصت 

برخورداری از مزایای تجارت با این بلوك بزرگ اقتصادی را فراهم می کند.
سال  در  که  است  منطقه ای  پیمان  یک  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
ارمنستان  و  رسید  به امضا  بالروس  و  قزاقستان  روسیه،  رهبران  بین   2014
و قرقیزستان نیز در سال 2015 به آن پیوستند. هدف اصلی بنیانگذاران این 
پیمان مهم منطقه ای، مقابله با دخالت های اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا 
و کشورهای غربی در امور کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورهایی است 
که در آینده به این اتحادیه می پیوندند. بر اساس قانون، کاالهایی که میان 
کشورهای این اتحادیه جابه جا می شوند مشمول تعرفه ترجیحی هستند و هیچ 

حقوق گمرکی نمی پردازند.
مجموع تولید ناخالص داخلی این اتحادیه که بیش از 20 میلیون کیلومتر 
مربع وسعت و 250 میلیون نفر جمعیت دارد، به پنج هزار میلیارد دالر بالغ 
می شود و هم اینک صربستان، ازبکستان، آلبانی، مقدونیه شمالی، هندوستان و 

ویتنام مذاکرات خود را برای پیوستن به این اتحادیه آغاز کرده اند.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که اگر جنگ تعرفه ای آمریکا با چین 
تجارت  سازمان  دستاوردهای  پیش،  از  بیش  متحده  ایاالت  و  یابد  گسترش 
با  اوراسیا- که  اقتصادی  اتحادیه  به  پایمال کند، چین  را   )WTO( جهانی 
اکثر اعضای آن پیوندهای نژادی، فرهنگی دیرینه دارد و عمدتا در مسیر جاده 

ابریشم قرار دارند- خواهد پیوست.
اهداف مهم اقتصادی اتحادیه اوراسیا به اختصار عبارتند از: مبادله آزادانه 
کاال و خدمات بین کشورهایی که عضو اتحادیه هستند، آزادی نقل و انتقال 
یکدیگر،  با  اعضا  اتحادیه، سهولت تجارت  قلمروی  در  کار  نیروی  و  سرمایه 
یکسان سازی مقررات و تشریفات گمرکی اعضا، تالش به منظور تبدیل کردن 
گمرکی  تعرفه های  یکسان سازی  اقتصادی،  مشترك  بازار  یک  به  اتحادیه 
صنعت،  بخش های  در  مشترك  خط مشی  اتخاذ  و  آن ها  تدریجی  حذف  و 

کشاورزی و انرژی.

کارگروه  مجمع  نشست  اسفندماه،  دوم  جمعه 
از  بعد  پاریس،  شهر  در    FATF  مالی اقدام  ویژه 
بین المللی  نهاد  این  اعضای  میان  مذاکره  پنج روز 
برای  ایران  به  ارائه شده  مهلت  انقضای  به دنبال  و 
نام کشورمان  پذیرش توصیه نامه های این سازمان، 

را به فهرست سیاه خود بازگرداند.
و  جهان  کشور  از 205  نماینده   800 از  بیش 
پول،  بین المللی  صندوق  نظیر  بین المللی  سازمان  
سازمان  ملل و بانک جهانی در این نشست حضور 
پایان  پیامدهای  از  آن ها  همگی  تقریبًا  که  داشتند 
اقتصادی  کنشگران  برای  ایران  به  ارائه شده  مهلت 
»عدم  به دلیل  را  ایران  نام  و  کردند  نگرانی  ابراز 
انطباق با هنجارهای بین المللی مقابله با تأمین مالی 

تروریسم« به فهرست سیاه بازگرداندند.
برنامه  براساس  اخیر  سال های  در  ایران 
ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای 41 
توصیه این نهاد مالی را در دستور کار قرار داد که از 
این تعداد 37 مورد در حوزه اجرایی و چهارمورد در 

حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است.
کارشناسان  بی وقفه  تالش  شش سال  از  پس 
دولت، 37 مورد از توصیه های  FATF  اجرایی و دو 
این نهاد مالی عملیاتی  از توصیه های   مورد تقنینی 
کنوانسیون های  به  الحاق  برای  الیحه  دو  اما  شد، 
 CFT  و پالرمو پس از تصویب در مجلس و رد آنها 
در  نهایی  تصمیم گیری  برای  نگهبان،  شورای  در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام بالتکلیف ماند. 
اقدام  ویژه  کارگروه  اعضای  استنباط   اینک 
پذیرش  در  صورت گرفته  تأخیر  از    FATF  مالی
توصیه های این نهاد، باعث شده است تا تالش های 
دولت برای بازگشت نام ایران از فهرست خاکستری 
نام  دوباره  و  بماند  ناکام    FATFسفید فهرست  به 
تنها کشورهای  به عنوان  ایران در کنار کره شمالی 

غیر عضو در این نهاد ثبت شود. 
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، یک سازمان 
به  میالدی   1989 سال  در  که  است  بین الدولی 
شد  تشکیل  »جی 7«  گروه  عضو  کشورهای  ابتکار 
اعمال  جهت  استانداردهایی  تقویت  و  به تعیین  تا 
علیه  عملیاتی  و  حاکمیتی  حقوقی،  اقدامات  موثر 
تهدیدات  دیگر  و  تروریسم  مالی  تأمین  پول شویی، 
بپردازد. پس  بین المللی  مالی  تمامیت سیستم  علیه 
از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 میالدی، مسأله 
مأموریتی  به عنوان   )CFT( تروریسم  مالی  تأمین 
 2008 سال  در  شد.  مطرح  سازمان  این  برای  تازه 

میالدی نیز مسأله تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای 
و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان 
وظایف  فهرست  در  گروه  این  مهم  مأموریت  دیگر 
که  کشورهایی  گرفت.  قرار  مالی  اقدام  ویژه  گروه 
همکاری  گروه  این  توسط  مقرر  استانداردهای  با 
نکنند، به عنوان کشورهای خطر یا مشکوك شناخته 
می شوند، بنابراین عدم سرمایه گذاری یا مراودات با 
آن ها توصیه می شود. این نهاد هم اکنون 38 عضو 
آن  عضو  که  دنیا  کشورهای  باقی  و  دارد  رسمی 
نیستند )به جز ایران و کره شمالی( با استانداردهای 
آن به عنوان نظم نوین مالی بین المللی همکاری و 

همراهی می کنند.
اهدافش  تحقق  راستای  در  مالی  نهاد  این 
پرداخته است که  از توصیه ها  به تنظیم مجموعه ای 
به عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی 
و  می شود  تلقی  تروریسم  مالی  تأمین  همچنین  و 
کشورها  داخلی  قوانین  وضع  طریق  از  می تواند 
مالی  تأمین  و  پول شویی  ریسک  و  درآید  اجرا  به 

تروریسم را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد.
 FATF سیاه  لیست  به  ایران  نام  بازگشت   
ظرف سه هفته اخیر نگرانی از تأمین منابع ارزی را 
برای بازار داخلی افزایش داد و باعث شد بهای انواع 

ارز در صرافی ها باال برود.
هر دالر آمریکا که پیش از این رویداد در مراکز 
ارزش  تومان  ارزی 13هزار و 200  عمده معامالت 
سیاه  لیست  به  ایران  نام  بازگشت  از  پس  داشت، 
بهای  شد.  گران  200تومان  و  16هزار  تا   FATF
یورو اتحادیه اروپایی نیز از 14 هزار و 800 تومان به 

17هزار تومان رسید.
از سوی دیگر تأثیر قیمت ارز در بازار سکه و 
همزمانی آن با رشد جهانی قیمت طال )که به سبب 
شیوع ویروس کرونا در چین و ترس سرمایه گذاران 
اقتصادی کشورهای صنعتی صورت  از سقوط رشد 
گرفت( باعث شد تا بهای هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی )طرح جدید( در بازار داخلی از چهارمیلیون و 
800 هزار تومان به شش میلیون و 200 هزار تومان 

افزایش یابد.
برخی از تحلیلگران جهش دوباره قیمت ارز در 
ریالی  بودجه  تأمین کسری  به نقش  را  بازار داخلی 
پایانی سال مرتبط دانستند، ولی  دولت در روزهای 
فوق  علت  دو  هر  رد  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
به زودی  داخلی  بازار  در  ارز  بهای  که  کرد  اعالم 

کاهش یافته و به سطح متعارف خود باز می گردد.

FATF بازگشت ایران به  لیست سیاه الحاق ایران به اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا [[
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یکی از کامیابی های بزرگ اقتصادی سالی که سپری شد، 
کشف یک میدان بزرگ نفتی در خوزستان و افزایش ثروت های 

ملی ایران بود.
رئیس جمهوری،  روحانی،  حسن  دکتر   1398 آبان  نوزده 
در سفر استانی به یزد، مژده کشف یک میدان بزرگ نفتی در 
ایران داد؛ میدانی که حجم نفت درجای  خوزستان را به ملت 
افرادی  پاس خدمات همه  به  و  است  بشکه  میلیارد   53.3 آن 
می پردازند،  خدمت  به  کشور  کنار  و  گوشه  در  که  گمنامی 

»نام آوران« نامگذاری شد.
سال  اواخر  از  جدید  مخزن  این  اکتشافی  فعالیت های 
حدفاصل  در  نفت  بشکه  میلیارد   31 وجود  اثبات  با   1395
میدان های نفتی منصوری، آب تیمور، سوسنگرد، جفیر و سپهر 
و  کارون  رودخانه   سوی  دو  در  و  اهواز  شهر  جنوب غربی  در 
با حفاری چاه های اکتشافی آرمان )در شرق میدان دارخوین(، 
منصوری غربی )در حد فاصل میادین منصوری و آب تیمور( و 

سپهر شرقی )در شرق میدان سپهر( آغاز شد. 
منابع  وجود  احراز  با  امسال  پاییز  در  این  وجود  با 
که  مناطق، مشخص شد  این  وسیع  در گستره   هیدروکربوری 
حجم نفت ذخیره شده در میدان مذکور حداقل 22 میلیارد بشکه 

بیشتر از ارقام قبلی است. 
کشف میدان نفتی نام آوران که وسعت آن سه برابر مساحت 
کشور بحرین، سه برابرشهر تهران و به  اندازه کل مساحت کشور 
لوکزامبورگ است، مجموع ذخایر نفت قابل استحصال ایران را 
با احتساب ضریب بازیافت 10 درصد، حدود 2.2 میلیارد بشکه 

افزایش داد که ثروتی عظیم برای ایران محسوب می شود. 
مربع  کیلومتر   400 و  دوهزار  وسعت  با  نام آوران  مخزن 
در  کیلومتر،   50 عرض  و  کیلومتر   130 به طول  گستره ای  در 
در  و  کارون  رودخانه  دو طرف  در  اهواز،  و غرب شهر  جنوب 

نفتی  میدان های  سوسنگرد، میان  آب تیمور،  منصوری، 

جفیر، سپهر و دارخوین قرار دارد و ضخامت و عمق این الیه 
مخزنی به ترتیب به طور میانگین 80 متر و 3100 متر اعالم 
شده است.  طی 41 سال سپری شده از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، درمجموع 73 میدان هیدروکربوری مشتمل بر 36 میدان 
شده  کشف  کشور  مختلف  نقاط  در  گازی  میدان   37 و  نفتی 
است ولی میدان نفتی نام آوران پس از الیه آسماری گچساران 
ایران  تاریخ  اکتشافی  بزرگ  رتبه دومین مخزن  در  موفق شد 

قرار گیرد. 
کارشناسان صنعت نفت معتقدند که احتمال گسترش این 
میدان به سمت جنوب غربی و شرقی وجود دارد. بنابراین احتمال 
افزایش حجم نفت ذخیره شده در این میدان طی سال های آتی 

باالست.
به صورت  را  جدید  میدان  این  توسعه   برنامه   ایران 
جفیر  و  سپهر  منصوری،  آب تیمور،  میادین  در  سرمایه گذاری 
تعریف کرده که بهره برداری از هرکدام آن ها، جایگاه ایران را 
از  ارتقا خواهد داد. کمی قبل تر  بازار جهانی نفت  در معادالت 
این رویداد، یعنی 15 مرداد 1398 نیز خبر اکتشاف میدان گازی 

ارم موجب امیدواری بیشتر به اقتصاد ایران شده بود.
جنوب  200 کیلومتری  درفاصله  جدید  گازی  میدان  این 
جنوب  25کیلومتری  و  عسلویه  شمال  60 کیلومتری  شیراز، 
باختری شهرستان خنج قرار دارد که از یکپارچگی دو تاقدیس 
دنگ و باغون تشکیل شده و مخزن گازی یکپارچه ای را به طول 
50 کیلومتر و پهنای متوسط پنج کیلومتر به وجود آورده است. 

حجم گاز درجا در این مخزن بالغ بر 19هزار میلیارد فوت 
مکعب برآورد شده که بیش از 13 هزار میلیارد فوت مکعب آن 

قابل استحصال است. 
تقریبًا  حجم  میدان این  فاز  یک  معادل 
جنوبی  پارس  نیاز گازی  می تواند  و  است 
گاز طبیعی را برطرف کند 16  سال شهر تهران به 
گاز  معادل مصرف  سه کشور اروپایی است.که 

بعد  سال   24 تهران -  شمال،  آزادراه  نخست  قطعه 
حضور  با  امسال  اسفند  ششم  سرانجام  آن،  زنی  کلنگ  از 

رئیس جمهوری افتتاح شد.
با افتتاح این قطعه، مسیر دسترسی قدیمی به چالوس 
که از کرج عبور می کند، برای خودروهایی که از تهران قصد 

عزیمت به شمال دارند،60 کیلومتر کاهش یافت.
عالوه براین کاهش یک ساعت و نیمه زمان سفر در 
لیتری   10 حدود  متوسط  صرفه جویی  موجب  مسیر،  این 
ایام  در  لیتری   15 از  بیش  و  عادی  روزهای  در  بنزین 

پرترافیک به ازای هر سفر – خودرو خواهد شد.
تقاطع  که  32 کیلومتری  قطعه  این  ساخت  برای 
بزرگراه شهید همت با بزرگراه آزادگان را به منطقه دوآب 
البرز متصل می کند، هزینه ای بیش  شهرستانک در استان 
از4100 میلیارد تومان صرف شد و ارزش فعلی این آزادراه 

10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
کوهستانی و صعب العبور بودن این مسیر باعث شده که 
قطعه یک آزادراه تهران- شمال از 22 تونل به  طول 31 هزار 
و 400 متر )به  صورت رفت  و برگشت( تشکیل شود. در این 
مسیر همچنین  25 دستگاه پل به طول  3.1 کیلومتر وجود 
طول  به  »تالون«  به نام  کشور  تونل  طوالنی ترین  و  دارد 

4هزار و950 متر در این قطعه احداث شده است.
نرخ عوارض آزادراه تهران – شمال برای روزهای عادی 
سال مبلغ 20 هزار تومان و برای روزهای اوج سفر 30 هزار 

تومان در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می شود که در هر شبانه روز حدود 12 هزار 
تردد در این آزاد راه انجام شده و در خوش بینانه ترین حالت 
5 درصد مردم از آن استفاده مستمر داشته باشند و 20 درصد 

نیز به شکل عبوری از آن استفاده کنند.
دستور  مذکور  قطعه  افتتاح  از  پس  بالفاصله  دولت 
را  کیلومتر   22 به طول  آزادراه  این  دو  منطقه  ساخت  آغاز 
به  طول  تونل کشور  است طوالنی ترین  قرار  و  کرد  صادر 

6.5 کیلومتر در این منطقه ساخته شود.
دوم  قطعه  از  مسیر  یک  کارشناسان  پیش بینی  طبق 
زیر  امید  و  تدبیر  ازپایان دولت  قبل  تهران- شمال  آزادراه 
این  منطقه چهار  دیگر  از سوی  قرار می گیرد.  ترافیک  بار 
بار  زیر  به چالوس است در سال 1392  آزادراه که منتهی 

ترافیک رفته است.

کشف دومین 

مخزن بزرگ نفتی ایران [[

پايان انتظار 24 ساله برای

 افتتاح فاز نخست آزادراه تهران- شمال
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 1398 آبان  سوم  و  بیست  پنجشنبه،  ساعات  واپسین 
انتشار خبر تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، به یکی 

از مهم ترین رویدادهای اقتصادی امسال تبدیل شد.
باید  دولت اعالم کرد که از ساعت 24 پنجشنبه مردم 
برای خرید هر لیتر بنزین سهمیه بندی 1500 تومان بپردازند. 
خرید  برای  و  بود  خواهد  لیتر   60 ماهانه  خودرو  هر  سهمیه 
بنزین بیشتر از میزان سهمیه، باید برای هر لیتر 3000 تومان 
بنزین  به قیمت  درصد   50 تصمیم  این  اجرای  با  پرداخت. 
به گذشته  نسبت  نیز  آزاد  بنزین  و  افزوده شده  سهمیه بندی 

300درصد گران شد.
به عنوان مجری  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  شرکت 
این تصمیم در همان لحظات ابتدایی انتشار خبر مذکور اعالم 
کرد که سهمیه 60 لیتری تمامی خودروهای سواری شخصی 
به  آبان  بامداد جمعه 24  از  تاکسی ها  لیتری  و سهمیه 400 
کارت سوخت خودروها واریز می شود و این سهمیه به مدت 

شش ماه قابل ذخیره است. 
دولت همچنین سهمیه سوخت موتورسیکلت ها را ماهانه 
25 لیتر تعیین و اعالم کرد که وانت های کم مصرف بنزینی 
در ماه 200 لیتر و وانت های کم مصرف دوگانه سوز ماهانه 60 
بنزینی  پرمصرف  وانت های  برای  دارند.  لیتر سهمیه سوخت 
ماهانه 300 لیتر و برای وانت های پرمصرف دوگانه سوز ماهانه 

120 لیتر سهمیه درنظر گرفته شد.
دولتی  اجرایی  دستگاه های  دیگرخودروهای  سوی  از 
موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری از دریافت 
سهمیه بنزین حذف شدند و مقرر شد که این خودرو ها باید با 

قیمت هر لیتر سه هزار تومان بنزین دریافت کنند.
دولت همچنین اعالم کرد که با تصمیم نظام مبنی بر 
از  ناشی  درآمد  این پس  از  بنزین  یارانه  پرداخت  روند  تغییر 
افزایش قیمت بنزین به طور کامل به مردم پرداخت می شود 

و 60 میلیون  نفر از این یارانه جدید بهره مند خواهند 
شد.

 این تصمیمات در حالی اعالم شد 
مقامات   1398 سال  ابتدای  از  که 

دولتی بارها موضوع سهمیه بندی یا تغییرقیمت بنزین را انکار 
کرده بودند.

رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت،  محمدباقر  دکتر 
و  این خبر  انتشار  از  قبل  بودجه، یک هفته  و  برنامه  سازمان 
مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز یک روز پیش از افزایش 
قیمت بنزین، به صراحت به رسانه ها گفته بودند که دولت هیچ 
مجلس  نمایندگان  ندارد.  بنزین  قیمت  تغییر  برای  برنامه ای 
افزایش  برای  برنامه ای  هیچ  که  کردند  اعالم  به دفعات  هم 
دلیل  به همین  است.  نشده  داده  مجلس  به  بنزین  قیمت 
عالی  شورای  در  که  بنزین  قیمت  افزایش  ناگهانی  تصمیم 
مقننه،  قوای  رؤسای  امضای  با  و  قوه  سه  سران  هماهنگی 

مجریه و قضائیه اتخاذ شده بود، مردم را شوکه کرد. 
در پی انتشار این خبر، از صبح جمعه 24 آبان جایگاه  های 
بنزین  به پمپ های  را  و مردم خود  به ناگاه شلوغ شد  بنزین 
نحوه  این  به  مردم  اعتراض  گسترش  به موازات  رساندند. 
در  نقیضی  و  ضد  اخبار  بنزین،  تغییرقیمت  از  اطالع رسانی 
به موافقت  به دست شد که نسبت  شبکه های مجازی دست 

همه سران سه قوه با این تصمیم ایجاد تردید می کرد.
در  مقامات  برخی  تبرئه  به دنبال  غیررسمی  اخبار  این 
موضوع افزایش قیمت بنزین و القای تصمیم گیری یک جانبه 
به شکل  مردم  گالیه  شد  سبب  که  بود  مورد  این  در  دولت 

تجمعات اعتراضی در شهرها نمایان شود. 
از  اغتشاشگر  عناصر  برخی  سوء استفاده  دیگر  سوی  از 
این اجتماعات و تخریب اموال عمومی و خصوصی در شهرها، 
کشور را با یکی از بزرگ ترین بحران های امنیتی در سال های 

تعدادی  شدن  زخمی  و  کشته  به  منجر  و  کرد  روبه رو  اخیر 
رهبری  معظم  مقام  بعد  روز  دو  این که  تا  شد،  هموطنان  از 
در ابتدای نخستین جلسه درس خارج فقه پس از این واقعه 
اعالم کردند در جریان این تصمیم گیری از سوی سران سه 

قوه بوده اند و از آن حمایت می کنند. 
اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند،  بیان داشتند:  ایشان 
می کنم.  گفتم، حمایت هم  را  این  من  می کنم.  من حمایت 
سران قوا نشستند با پشتوانه کارشناسی یک تصمیمی برای 
کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم.  بعضی از مردم 
ایشان  به ضرر  یا  ناراحت می شوند  یا  نگران  تصمیم  این  از 
است یا خیال می کنند به ضررشان است، به هرتقدیر ناراضی 
می شوند، لکن  آتش زدن به فالن بانک، این کار مردم نیست، 

کار اشرار است. این را باید توجه داشت.
به موازات این موضع گیری شفاف رهبر انقالب، تجمعات 
اعتراضی در شهرها فروکش کرد و دولت وعده داد که پس 
از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، نظارت و کنترل دقیق 
و شدیدی بر بازار و عرضه کاالها و خدمات به مردم خواهد 

داشت تا افزایش قیمتی پس از اجرای تصمیم اتفاق نیفتد.
دولت در اجرای برنامه خود برای پرداخت درآمد حاصل 
کشور،  مردم  از  نفر  میلیون   60 به  بنزین  قیمت  افزایش  از 
تصمیم گرفت مبلغ یارانه نقدی مردم را در قالب کمک هزینه 
معیشتی افزایش دهد. در این طرح مبلغ پرداختی کمک هزینه 
معیشتی به خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 
هزار تومان، سه نفره 138 هزار تومان، چهار نفره 172 هزار 

تومان و پنج نفره 205 هزار تومان تعیین شد.
آبان   27 نیز  دولت  معیشتی  کمک  از  مرحله  نخستین 
افراد  همچنان  ولی  شد  واریز  مشمول  خانوارهای  به حساب 
اعتراض  دولت  معیشتی  کمک  این  دریافت  به عدم  زیادی 
داشتند، تا این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
متولی شناسایی مشموالن دریافت کمک معیشتی اعالم کرد 
نقدی  کمک  از  برخورداری  برای  افراد  اطالعات  بررسی  به 

مذکور ادامه خواهد داد.
سرپرستان  اطالعات  نخست،  مرحله  در  کار  وزارت 
خانواری را که در لیست یارانه بگیران نقدی قرار نداشتند اما 

متقاضی دریافت یارانه حمایتی بودند بررسی کرد.
اطالعات افرادی که یارانه نقدی دریافت می کردند اما 
قرار  بازنگری  مورد  نیز  بودند  نشده  معیشتی  مشمول کمک 
گرفت و در نهایت بالغ بر 20 میلیون نفر از افراد جامعه که 
عموما جز دهک های باالی درآمدی هستند، از دریافت این 

کمک معیشتی محروم شدند.

شوک بنزینی [[



نگاهـی به رویـدادهـای 
فرهنگی و هنری سال

خوش و  ناخوش 98
منوچهر دین پرست

فرهنگی هنری
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و  سینما  تئاتر،  بازیگر  مطیع،  محمد  فروردين:  اول 
تلویزیون در سن 75 سالگی در خانه خود در سوئد، به علت 
مجموعه های  در  نقش  ایفای  مطیع  درگذشت.  قلبی  ایست 
و  »سلطان  »هزاردستان«،  همچون  ماندگاری  تلویزیونی 
شبان«، »امیرکبیر« و »کوچک جنگلی« و فیلم های سینمایی 
و  »گردباد«  »آوار«،  »بازداشتگاه«،  مینا«،  »دایره  »کالغ«، 

»روزهای انتظار« را در کارنامه حرفه ای خود داشت.

کشف جام نقره ای سه هزار ساله در خلخال
هفت فروردين: باستان شناسان در جریان تحقیقات و 
حفاری های خود در منطقه شال شهرستان خلخال موفق به 
جام  این  شدند.  سال  هزار  سه  قدمت  با  نقره ای  جام  کشف 
کشف شده مربوط به تمدن مانایی با قدمت بیش از سه هزار 
نقره ای  با جام   مقایسه  قابل  به عصر آهن سه،  سال مربوط 
کشف شده در منطقه حسنلو شهرستان نقده استان آذربایجان 

غربی است. 

درگذشت قديمی ترين روزنامه فروش
امیری،  رنجبر  محمدابراهیم  فروردين:  چهارده 
قدیمی ترین روزنامه فروش ایران و جهان و رکورددار گینس، 
کرج  شهر  در  92سالگی  سن  در   98 فروردین   14 شامگاه 
روزنامه فروش  قدیمی ترین  می شد  گفته  که  او  درگذشت. 
زنده جهان نیز هست، متولد سال 1307 شهرستان بابل بود 
کرد.  آغاز  تهران  در  را  روزنامه فروشی  کار   1316 سال  از  و 
سینه اش  بلکه  نبود،  ساده  روزنامه فروش  یک  امیری  رنجبر 
صندوقچه ای از اسرار و بیش از هشتاد سال از عمر خود را در 

عرصه های مختلف مطبوعاتی و رسانه ای صرف کرده بود.

درگذشت رضا خوشنويس »هزار دستان«
سیزده فروردين: جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون در سن 85 سالگی براثر کهولت سن 
و بیماری در بیمارستان عرفان درگذشت. او 6 آذر 1313 در 
هنر  و  فرهنگ  درجه یک  نشان  دارای  و  متولد شده  تهران 
است. در سال 1336 به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای 
دراماتیک درآمد و در سال 1344 با فیلم »خشت و آینه« وارد 
فیلم گل های  دو  در  بازی  برای  در سال 1363،  سینما شد. 
بازیگر  بهترین  بلورین  برنده سیمرغ  داوودی و کمال الملک، 
نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. »سوته دالن«، »خانه 
»آوار«،  داودی«،  »گل های  »کمال الملک«،  عنکبوت«، 

»خانه  واقعه«،  »روز  »سرب«،  »طلسم«،  »پدربزرگ«، 
روی آب«، »یک بوس کوچولو«، »جرم« و »سیزده59« از 
ایفای  آن ها  در  است که مشایخی  فیلم های سینمایی  جمله 
نقش کرده بود. وی در دوران بازیگری خود در سریال های 
مولوی«،  »داستان های  »هزاردستان«،  چون  تلویزیونی 
»سلطان صاحبقران«، »امام علی)ع(«، »پهلوانان نمی میرند« 

و »ستایش« بازی کرده است.

درگذشت پیشگام هنر مدرن
اول ارديبهشت:  زنده یاد منیر شاهرودی فرمانفرمائیان، 
هنرمند نقاش، اول اردیبهشت ماه درگذشت و در شهر قزوین 
به خاك سپرده شد. وی که متولد سال 1301 خورشیدی در 
قزوین بود، از پیشگامان هنر مدرن ایران و هنرمندی تأثیرگذار 

در عرصه هنرهای تجسمی به شمار می رفت.

  پايان زندگی فیلسوف معاصر
چهره  جهانگیری،  محسن  دکتر  ارديبهشت:  اول 
در  مدتی  که  تهران  دانشگاه  استاد  و  فلسفه  پیشکسوت 
روز  صبح  بود  کما  در  و  بستری  تهران  سینای  بیمارستان 
رفت.  دنیا  از  90سالگی  در سن  اردیبهشت ماه  اول  یکشنبه، 
وی که متولد سال 1308 در قزوین بود، در سال 1381 در 
دومین همایش چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در 
ترجمه  به  می توان  او  آثار  از  بود.  شده  معرفی  فلسفه  رشته 
شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی و اخالق، 

بندیکت اسپینوزا اشاره کرد. 

رونمايی از فیلمی کشف شده از »گاو«
چهارم ارديبهشت: نسخه پشت صحنه فیلم سینمایی 
»گاو« با حضور علی نصیریان و عزت اهلل رمضانی فر در پردیس 
سینمایی چارسو اکران شد. این نسخه پشت صحنه به دنبال 
بررسی هایی که در فیلمخانه ایران انجام شده بود کشف شد و 
پس از ترمیم در جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد. 
علی نصیریان درباره آن گفت: مهرجویی برای انتخاب بازیگر 
قبل از آغاز به کار، بازیگران را به روبه روی ساختمان وزارت 
به  و  بنشینند  بروند،  راه  آن ها می خواست  از  و  ارشاد می برد 
اطراف نگاه کنند که این حرکت ها در این نسخه مشهود بود. 
بعد از این تست بازیگران به روستایی در اطراف قزوین رفتند 
تا با محیط و شرایط کار در آنجا آشنا شوند. مهرجویی قبل از 
آغاز فیلمبرداری صحنه ها را اتود می زد و بازیگران در محیط 
برگردیم  زمانی که می خواستیم  اما  فعالیت می کردند.  روستا 
رفتار  و  آشنا شود  بیشتر  روستاییان  با  تا  ماند  آن جا  انتظامی 
سختی هایی  چنین  با  بیاموزد.  فیلم  در  بازی  برای  را  آن ها 
بود که او بازیگر شد و نقش مش حسن را ایفا کرد. جمشید 
مشایخی و فنی زاده بازی بسیار درخشانی در این فیلم داشتند 

اما بازی انتظامی نگذاشت آن ها خوب دیده شوند. 
در این مراسم جذاب داریوش مهرجویی توضیحاتی ارائه 

کرد و حتی اشک شوقی هم ریخت.

 »جوان روس«
 برنده سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

جشنواره  دوره  اولین  برگزاری  ارديبهشت:  ششم 
جهانی فیلم فجر به سال 1361 باز می گردد. از شخصیت هایی 
که در مقام داور با این جشنواره همکاری داشته اند، می توان 
به فولکر شلوندورف، کریشتف زانوسی، رابرت چارتف، سمیح 
کاپالن اوغلو، بروس برسفورد، پرسی ادلون، پل کاکس، شیام 
بنگال، بال تار، یان تروئل، هلما سندرس برامس، الیا سلیمان، 
بکف  ابراهیم  رستم  و  زویاجینتسف  آندری  هوالند،  آنییژکا 

اشاره کرد. 
این  در  که  مطرح  فیلم سازان  تأثیرگذار  اولیه  آثار  از 
ساخته  مابوروزی  به  می توان  شده  تقدیر  آن ها  از  جشنواره 
هیروکازو کره ادا، قول ساخته برادران داردن، ابرهای بهاری 
ساخته نوری بیلگه جیالن، 23 ساخته هانس کریستین اشمید، 
منابع انسانی ساخته لوران کانته، ناپوال ساخته دنیس گانسل، 
بازگشت ساخته آندری زویاجینتسف و زندگی دیگران ساخته 

فلوریان هنکل فون دونرسمارك اشاره کرد. 
میرکریمی  رضا  دبیری  به  دوره جشنواره،  هفتمین  و  سی 
از بیست و نهم فروردین ماه تا ششم اردیبهشت ماه 1398 در 
شهر تهران برگزار شد و در این دوره جایزه بهترین فیلم به فیلم 
جوان روس به کارگردانی الکساندر زولوتوخین از روسیه رسید. 

اعطای نشان به هفت اثر صنايع دستی ايران
ثبت  جغرافیایی  نشان  هفت  ارديبهشت:  هشتم 
مرکز  همکاری  با  لیسبون  نظام  طریق  از  بین  المللی شده 
مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، معاونت 
صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان 
جهانی مالکیت معنوی )وایپو( طی مراسمی به صاحبان این 
صنایع اعطا شد. در این مراسم که به مناسبت 26 آوریل، روز 
شامل  اثر  و  رشته  شد، هفت  برگزار  معنوی  مالکیت  جهانی 
هرسین،  گلیم  تهران،  آبگینه  مغان،  ورنی  اصفهان،  مینای 
منبت آباده، زیلوی میبد و نازك کاری چوب سنندج در حوزه 

بین المللی موفق به اخذ نشان جغرافیایی شدند.

رونمايی از سرديس جمشید مشايخی
و  مشایخی  جمشید  سردیس  از  ارديبهشت:  سیزده 
پالك خیابان به نام وی برای تغییر اسم خیابان »ج« در منطقه 
یک تهران )در ابتدای خیابان مقدس اردبیلی( با حضور پیروز 

حناچی شهردار تهران و تعدادی از هنرمندان رونمایی شد.

تجلیل از ژاله علو
هفته  شانزدهمین  اختتامیه  در  ارديبهشت:  پانزدهم 
بزرگداشت تئاتر، تجلیل از محمدعلی کشاورز و علی نصیریان 
و ژاله علو بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما برگزار شد. ژاله علو 
در این مراسم گفت: با تمام وجودم از همه مردمی که با من 
هم  باز  ان شاءاهلل  سپاس گزارم.  دادند،  انرژی  من  به  و  بودند 
خداوند نیرو دهد تا درخدمت شما در هرکجای جامعه هنری 
در  اما  نمی توانم  دیگر  را  تئاتر  معذرت  عرض  با  البته  باشم. 
سینما، رادیو و دوبله همیشه هستم و به یاد مردم خوب کشورم 

خواهم بود و امروز خستگی سال هایم را از تن به در کردم.

درگذشت وزير اعظم »سلطان و شبان«
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درگذشت خواننده پاپ 
بیست و پنج ارديبهشت: بهنام صفوی، خواننده پاپ، 
از سال 1392 دچار ضایعه مغزی شده بود که با پیشرفت این 
بیماری در صبح 29 تیر ماه 1394 مجبور به عمل جراحی شد. 
حال بهنام صفوی بعد از عمل در ایران بهتر شده بود و حتی 
آلبوم جدید خودش به»معجزه« را هم منتشر کرد ولی در سال 
1396 دوباره بیماری اش تشدید شد. این دفعه برای درمان به 
آلمان سفر کرد و توسط مجید سمیعی در بیمارستان هانوفر 
تحت عمل جراحی قرار گرفت. صفوی پس از بهبودی شرایط 
جسمی به ایران بازگشت، اما دی ماه 1397 بار دیگر عالئم 
این  بار  و  بستری شد  بیمارستان  در  و  پدیدار  بیماری در وی 
چهارشنبه  او  پیکر  بیاورد.  تاب  بیماری  مقابل  در  نتوانست 

25  اردیبهشت در شاهین شهر اصفهان به خاك سپرده  شد.

»پارازيت« در کن 
پنج خرداد: در هفتاد ودومین جشنواره فیلم کن، فیلم 
»پارازیت« ساخته »بونگ جون-هو« از کره جنوبی برنده نخل 
طال و فیلمی با موضوع فلسطین نیز شایسته تقدیر شناخته 
شد. »متی دیوپ« کارگردان فرانسوی-سنگالی که در اولین 
تجربه کارگردانی فیلم بلند خود، با فیلم »آتالنتیک« به عنوان 
اولین زن سیاهپوست نامزد دریافت جایزه نخل طالیی شده 
بود، موفق شد جایزه بزرگ هیأت داوران را کسب کند. فیلم 
»احمد جوان« به کارگردانی برادران داردن )ژان-پیر و لوك( 
فیلم »بینوایان« و »باکورو«  بهترین کارگردانی و دو  جایزه 
به کارگردانی »الج لی« و »کلبر مندونسا و جولیانو دورنل« 
به صورت مشترك جایزه ویژه هیأت داوران را دریافت کردند. 
»آنتونیو باندراس« بازیگر اسپانیایی به خاطر بازی در فیلم 
بیچام«  »امیلی  و  آلمودووار«  و شُکوه« ساخته »پدرو  »درد 
به  کوچک«  »جو  فیلم  در  بازی  به خاطر  انگلیسی  بازیگر 
و  بازیگر مرد  بهترین  به ترتیب  کارگردانی »جسیکا هوسنر« 
بهترین بازیگر زن شناخته شدند. جایزه بهترین فیلمنامه نیز 
به »سلین سیاما« برای فیلمنامه فیلم »پرتره بانو در آتش« به 
کارگردانی سیاما تقدیم شد. فیلم »بهشت باید همین باشد« 
به کارگردانی »الیاس سلیمان« که شایسته تقدیر شناخته شد، 
درباره مردی است که در جستجوی هویتی تازه به شهرهای 
به وطنش  ارجاعی  جا  همه  اما  می کند  سفر  جهان  مختلف 

فلسطین می بیند.

درگذشت دوبلور 
ششم خرداد: پرویز بهرام، صدای ماندگار دوبالژ ایران، 
در  مرداد 1312   4 وی  درگذشت.  بیماری  دوره  یک  از  پس 
با  سال 1328  از  را  دوبله  عرصه  در  کار  و  متولد شد  تهران 
فیلم ایتالیایی »هنرپیشه« شروع کرد. بی گمان از ماندگارترین 
از  یکی  و  ابریشم«  »جاده   مستند  گویندگی  او  صداهای 
شخصیت های »کارآگاه کاستر« است. در کارنامه کاری بهرام، 
گویندگی به جای شخصیت هایی چون کرك داگالس )اولیس 
ساخته ماریو کامرینی(، سرگئی بوندارچک )اتللو ساخته سرگئی 
یوتکویچ(، لورنس اولیویه )هنری هشتم، اتللو(، آنتونی هاپکینز 
)تله تئاتر اتللو(، جیمز میسون )آنتونی کلوئپاترا، ژولیوس سزار 

وینسنت  بوواری ساخته  مادام  ویچ،  منکیه  ال  ساخته جوزف 
مینه لی(، اورسون ولز )مرد سوم(، هربرت لوم )جنگ و صلح 
ساخته کینگ ویدور(، جیسون روباردز )فیالدلفیا جاناتان دمی(، 
ریشار ژوردان )سریال بی نوایان به نقش ژان والژان( و ناصر 
ملک مطیعی )سریال سلطان صاحبقران علی حاتمی( به نقش 

امیرکبیر به چشم می خورد.

مرگ سازنده مجسمه های پارك جمشیديه 
پیشکسوت  هنرمند  وزیری،  هوشمند  ناصر  تیر:  شش 
پیکر  وداع گفت.  را  دارفانی  قلبی  ایست  اثر  بر  مجسمه ساز، 
و  رستم  )فردوسی،  سنگی  مجسمه های  خالق  که  وی 
نظامی  موزه  مجسمه های  برخی  جمشیدیه،  پارك  سهراب( 
و مردم شناسی سعدآباد و همچنین مؤسس نخستین باغ موزه 
خصوصی ایران است، با حضور اهل هنر از خانه هنرمندان به 
وزیری  تشییع شد.  لواسان  در  واقع  فاطمیه  آرامستان  سمت 
دارای  و  ایران  مجسمه سازان  انجمن  موسس  هیأت  عضو 
از وزارت فرهنگ  )معادل دکتری(  مدرك درجه یک هنری 

و ارشاد اسالمی بود.

ايران شناس فرانسوی
 عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی

افتخاری  عضویت  اعطای  و  بزرگداشت  آیین  تیر:  نه 
آنری  شارل  پروفسور  به  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
دو فوشه کور برگزار شد. دو فوشه کور شاگرد هانری ُکربَن و 
ژیلبر الزار است که به باالترین درجات علمی و دانشگاهی 
او که رساله دکتری دوره  یافته اند.  ایران دست  در مطالعات 
فارسی  شعر  در  طبیعت  »توصیف  درباره  را  دانشگاهی  سوم 
قرن پنجم هجری« و رساله دکتری دولتی خود را در زمینه 
هجری«  هفتم  قرن  پایان  تا  فارسی  ادبیات  در  »اخالقیات 
و  ممتاز  استاد  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  متخصص  نوشته، 
بازنشسته دانشگاه پاریس و مدت ها نیز استاد زبان و ادبیات 
فارسی در انستیتو زبان های شرقی پاریس )اینالکو( بوده است. 
دو فوشه کور از سال 1975 تا 1979 رئیس انجمن ایران شناسی 
فرانسه در ایران بود و در سال 1978 مجله ساالنه کتابشناسی 
را بنا نهاد. ترجمه کامل دیوان حافظ به زبان فرانسه در مدت 
16 سال و ترجمه مقاالت شمس تبریزی به مدت شش سال 

از دیگر آثار استاد دو فوشه کور است.

ثبت جنگل های هیرکانی در
 فهرست میراث جهانی

بزرگ  اثر  دومین  هیرکانی،  جنگل های  تیر:  چهارده 
طبیعی در چهل وسومین اجالس کمیته میراث جهانی در باکو 
با اکثریت آرا در فهرست میراث جهانی قرار گرفت. جنگل های 
هیرکانی با 1.9 میلیون هکتار وسعت، از آستارا در شمال استان 
به  گستره ای  در  گلستان،  استان  شرق  در  ُگلی داغ  تا  گیالن 
طول تقریبی 800 کیلومتر و عرض 20 تا 70 کیلومتر پراکنش 
دارد و در حال حاضر زیست بوم 296 گونه پرنده و 98 گونه 
بوته ای  و  درختی  بومی  گیاه   150 همچنین  است.  پستاندار 

)مانند شمشاد و انجیلی( درآن یافت می شود. 

راه اندازی موزه علی اکبر صالحی
بیست و چهار تیر: موزه علی اکبر صالحی به نام موزه 
ملت با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث 
فرهنگی کشور در قزوین ثبت شد. این موزه در شبستان حیاط 
شترخان واقع در سرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین قرار دارد 
زمان  در  که  صالحی  دکتر  هدایای  از  مجموعه ای  درآن  و 
سوی  از  اتمی  انرژی  سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  تصدی 
اروپایی، آمریکایی و آفریقایی به  سران 150 کشور آسیایی، 
وی اهدا شده، به نمایش گذاشته شده است. همچنین رئیس 
برای  را  کتاب های خود  از  دوهزار جلد  اتمی  انرژی  سازمان 

نگهداری به این موزه اهدا کرده است.

پالك کوبی منزل استاِد خط شکسته ايران 
بیست و شش تیر: آیین پالك کوبی منزل و اقامتگاه 
استاد یداهلل کابلی در محل سکونت این استاد خوشنویس در 
منطقه دو تهران با حضور حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون 
و  دو  منطقه  شهردار  کشت پور  رسول  ایران،  یونسکو-  ملی 
جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، خوشنویسان و اهالی منطقه 
برگزار شد. کابلی در این مراسم گفت: 30 سال است در این 
منطقه سکونت دارم و امیدوارم قلم به دست در راستای احیای 

هنر خوشنویسی قدم بردارم.

آتش در میدان حسن آباد 
ضلع  ساختمان های  از  بخشی  تیر:  شش  و  بیست 
آتش گرفتگی  درنتیجه  درحالی  حسن آباد  میدان  شمال غربی 
پیش  دوسال  که  سوخت  آتش  در  یراق  و  ابزارآالت  کارگاه 
انبار نخ کاموا رخ  نیز چنین حادثه ای در ضلع جنوبی آن در 

داده بود. 
میدان حسن آباد با چهار ساختمان و هشت گنبد به گونه 
منحنی شکل و قرینه ساخته شده است و ساختمان ها گرداگرد 
چهارگوشه میدان را در برگرفته اند. قدمت آن به دوره قاجار 
می رسد و گفته شده بناهای این مجموعه تنها بناهایی به  شمار 
می روند که به سبک رنسانس ایتالیا )نوزایی( در ایران ساخته 

شده اند.

مرمت تابلوی نقاشی سهراب سپهری
نقاشی  آثار  و  تزئینات معماری  مسئول بخش  سی تیر: 
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی-تاریخی پژوهشگاه 
نقاشی  مرمت  و  حفاظت  از  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
سهراب سپهری و 13 تابلو نقاشی از نقاش های معاصر خبر داد. 
فتح  اهلل نیازی گفت: تابلوهای یادشده آثاری از هنرمندان بزرگ 
معاصر ایران همچون سهراب سپهری، ایران درودی، مسعود 
و  الله  زار  سیمین  محجوبی،  حسین  حیاتی،  سیما  عربشاهی، 
نقاشی های کالسیک پنری ویلیامز است که با توجه به قرارداد 
بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و بانک تجارت 

به دلیل تعلق آثار به موزه این بانک، مرمت می شوند. 
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تجلیل از نصیريان در جشنواره فیلم شهر
بین المللی  جشنواره  هفتمین  در  تیر:  يك  و  سی 
برای  سیدی  هومن  به  فیلمنامه  بهترین  تندیس  شهر،  فیلم 
بازیگر نقش  »مغزهای کوچک زنگ زده« و تندیس بهترین 
زن به ژاله صامتی برای بازی در فیلم »در وجه حامل« رسید. 
همچنین تندیس بهترین بازیگر مرد به نوید محمدزاده برای 
این  در  گرفت.  تعلق  زنگ زده«  کوچک  »مغزهای  در  بازی 
و  سینما  تئاتر،  پیشکسوت  بازیگر  نصیریان،  علی  از  مراسم 
شورای  عضو  مسجدجامعی،  احمد  و  شد  تجلیل  تلویزیون، 
اسالمی شهر، درباره ایشان گفت: نصیریان در مراسمی برنده 
من  که  گفت  دادم  خبر  او  به  وقتی  بود،  شده  اخالق  جایزه 
خوش اخالق نیستم اما او اخالق کاری، تعهد و وقت شناسی 
را در کارش با جدیت دنبال می کند. الزم به ذکر است در این 
مراسم پیروز حناچی، شهردار تهران از مسعود رایگان و رؤیا 

تیموریان، زوج هنرمند سینمای ایران تجلیل کرد.

تغییر پايان »گوزن ها« به دست ساواك 
اول مرداد: کارگردان فیلم سینمایی »گوزن ها« درباره 
پایان بندی این فیلم گفته است که بعد از نمایش »گوزن ها« 
در سومین دوره جشنواره جهانی فیلم تهران، به دستور ساواك 
پایان بندی آن کاماًل تغییر کرد و »گوزن ها« با پایان تغییریافته 
به نمایش عمومی درآمد اما پس از انقالب پایان اصلی نسخه 
اخیر  نظرخواهی  در  »گوزن ها«  فیلم  شد.  جایگزینش  اولیه 
ماهنامه »فیلم« از 140 منتقد و نویسنده سینمایی، به عنوان 

بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران انتخاب شد. 

متری شش ونیم در جشنواره فیلم ونیز
سوم مرداد: فیلم متری شش ونیم از ایران برای نمایش 
در بخش رقابتی افق ها در هفتادوششمین دوره جشنواره فیلم 
قدیمی ترین جشنواره  ونیز،  فیلم  برگزیده شد. جشنواره  ونیز 
سینمایی و یکی از سه جشنواره مهم اروپایی در کنار جشنواره 

فیلم کن فرانسه و برلین آلمان است. 

جدايی نادر از سیمین در بین 100 فیلم برتر
پنجم مرداد: پایگاه اطالع رسانی »ایندی وایر« که یک 
پایگاه سینمایی آمریکایی است، یک صد فیلم مطرح دهه اخیر 
نادر  این فهرست فیلم »جدایی  را فهرست کرده است و در 
لیال  و  چهل وپنجم  رتبه  فرهادی،  اصغر  ساخته  سیمین«  از 
حاتمی و پیمان معادی نیز رتبه های سی وشش و سی وهفت را 

در میان 50 هنرپیشه تأثیرگذار دارند. 

درگذشت آهی
هفتم مرداد: حسین آهی، شاعر، پژوهشگر و گوینده، متولد 
آذر سال 1332 بود که بر اثر سرطان غدد لنفاوی از دنیا رفت. او 
مدتی به دلیل بیماری بستری بود و شامگاه دوشنبه، هفتم مردادماه 
در منزل درگذشت. »تماشاگه راز« از رادیو فرهنگ شامل خوانش 
زنده یاد  پرطرفدار  برنامه های  ازجمله  حافظ،  غزلیات  از  جدیدی 
حسین آهی بود. پیکر این شاعر، ترانه سرا و گوینده رادیو با بدرقه 

باشکوهی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( آرام گرفت.

افتتاح موزه کودکی 
دوازده مرداد: موزه کودکی ایرانک با حضور شماری از 
فعاالن حوزه کودك و قصه گویان در ساختمان گنجینه سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. این نمایشگاه- موزه 
یک ساله برای دوستداران فرهنگ کودکی راه اندازی شده تا 
ضمن آشنایی با جلوه های گوناگون تاریخ و فرهنگ کودکی 
ایران با اهمیت و ضرورت وجود موزه همیشگی و پایدار برای 

کودکان ایران آشنا شده و از این طرح پشتیبانی کنند. 

تقدير از سعید پورصمیمی
سالیانه  جشن  هجدهمین  مرداد:  چهار  و  بیست 
انجمن منتقدان، نویسندگان، پژوهشگران خانه تئاتر با معرفی 
برگزار  رسانه  ای  و  هنری  چهره  دو  از  تقدیر  و  برگزیدگان 
به  اجتماعی  مسئولیت  نشان  نخستین  مراسم،  این  در  شد. 
اسماعیل فیروزی برای کارگردانی نمایش »الیور تویست« و 
دومین نشان مسئولیت اجتماعی به دکتر میرکمال میرنصیری 
کارگردان نمایش رستم رسید. در این مراسم با پخش کلیپی 
از سخنان اهالی سینما و تئاتر، از سعید پورصمیمی تقدیر شد. 

تنديس عزت سینما 
شهری  مدیران  و  هنرمندان  مرداد:  و شش  بیست 
ایران  بازیگر  آقای  درگذشت  سالروز  نخستین  در  پایتخت 
سنگ تمام گذاشتند و مراسم رونمایی از سردیس و تابلو استاد 
عزت اهلل انتظامی به همراه آیین گرامیداشت وی را با شور 
زاده 31 خرداد  انتظامی،  استاد  برگزار کردند.  و حالی خاص 
1303 در محله سنگلج تهران، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما 
»آقای  به  مشهور  ایران  ماندگار  چهره های  از  و  تلویزیون  و 

بازیگر« بود که 26 مرداد سال 97 درگذشت. 
نام وی در خیابانی در شمال شهر  از سردیس و پالك 
تهران با حضور مسئوالن شهری و مجید انتظامی فرزند استاد 
منطقه یک  در  انتظامی  استاد  خیابان  رونمایی شد.  انتظامی 
نبش  سباری،  شهید  پورابتهاج،  خیابان  پایتخت،  شهرداری 

موحد دانش قرار دارد.

 »در جستجوی فريده« نماينده ايران در اسکار
جستجوی  »در  مستند  فیلم  مرداد:  هفت  و  بیست 
عطایی  کوروش  و  موسوی  آزاده  کارگردانی  به  فریده« 
به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به اسکار 2020 

انتخاب شد. این فیلم درباره زنی به نام فریده است که چهل 
به  انتقال  از  پس  و  شده  رها  رضا  امام  حرم  در  پیش  سال 
شده  گرفته  فرزندی  به  هلندی  زوجی  توسط  شیرخوارگاه 

به   سال ها  این  طول  در  که  فریده  می شود.  برده  هلند  به  و 
خاطر ترس از سفر به ایران و تمایل نداشتن خانواده اش به 
را  دور جست وجویی  راه  از  است  بازنگشته، چند سالی  وطن 
برای پیدا کردن خانواده واقعی اش شروع کرده و حاال برای 
اولین بار به ایران سفر می کند تا زادگاهش را ببیند و با سه 
او هستند، مالقات کند.  خانواده که مدعی اند خانواده واقعی 
ایران یک  تاریخ سینمای  در  بود که  بار  برای نخستین  این 
فیلم مستند به عنوان نماینده سینمای ایران معرفی شد و هیچ 
فیلم سینمایی شایسته معرفی تشخیص داده نشد. اگرچه این 

مستند در نهایت در اسکار هیچ مقامی به دست نیاورد.

درگذشت داريوش اسدزاده 
پیشکسوت  بازیگر  اسدزاده،  داریوش  شهريور:  سوم 
خود  منزل  در  سالگی   96 سن  در  تلویزیون  و  سینما  تئاتر، 
ناراحتی  دلیل  به  تیرماه  اواسط  وی  گفت.  وداع  را  دارفانی 
تنفسی و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود. داریوش 
 1302 آذرماه  یکم  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  بازیگر  اسدزاده 
بازیگری  به  عرصه  پا  20سالگی  در  شد،  متولد  کرمانشاه  در 
گذاشت و سال ها در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان در تئاتر 
تهران )نصر( فعالیت و در بیش از 50 فیلم سینمایی تا دهه 
50 ایفای نقش کرد. اسدزاده پیش از پیروزی انقالب اسالمی، 
ایران را ترك کرد، در سال 1365 پس از 10سال اقامت در 
آمریکا به ایران بازگشت و در دو سریال سمندون و خانه سبز 
سیب،  نیمه  دو  سینمایی  فیلم های  در  همچنین  کرد،  بازی 
همسر، قالده های طال، یتیم خانه ایران، زمان ازدست رفته و 
بوی کافور عطر یاس بازی کرده است. آخرین فیلم او حکایت 

دریا به کارگردانی بهمن فرمان آرا بود.

جشن خانه سینما 
هشت شهريور: در بیست ویکمین جشن خانه سینمای 
برای  امیریوسفی  به محسن  فیلمنامه  بهترین  تندیس  ایران، 
امیریوسفی  شد.  اهدا  دوست داشتنی«  »آشغال های  فیلم 
گفت: این تندیس جشن خانه سینما ارزشش از شش تندیس 
شش سال،  از  بعد  که  خوشحالم  است.  بیشتر  فجر  جشنواره 
برای  شد.  حل  دوست داشتنی«  »آشغال های  فیلم  مشکل 
کسانی که شش سال جلوی اکران این فیلم را گرفتند دست 

بزنید  تا صدایش به گوش آن ها برسد. 

میراث باستان شناسی اسپانیا در تهران
اسپانیا  باستان شناسی  نمایشگاه میراث  سی شهريور: 
میراث  وزیر  با حضور  الیکانته  باستان  شناسی  موزه  از  گزیده 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سفیر اسپانیا، در موزه 
ملی ایران گشایش یافت و آثار باستان  شناسی اسپانیا در آن 
مورد بازدید عموم قرار گرفت. قدیمی ترین اثر به نمایش درآمده 
در این نمایشگاه »تبر دستی سنگین« متعلق به دوره پارینه 
سنگی قدیم است که در نزدیکی مادرید کشف شده و قدمت 

آن متعلق به 350 هزار سال قبل است. 
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بازگشت الواح هخامنشی بعد از
 80 سال به ايران 

هشتم مهر: یک هزار و 783 گل نبشته هخامنشی که 
روز هشتم مهر بعد از بیش از 80 سال به کشور بازگشتند، با 
حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
محل موزه ملی رونمایی شدند. این الواح تاریخی که بخشی 
از آثار به امانت داده شده در موسسه شیکاگو آمریکا هستند، 
در تاالر هخامنشی موزه ملی ایران به  نمایش درآمدند. الواح 
هخامنشی شامل بیش از 30 هزار لوح بود که در سال 1314 
بر  اساس مصوبه دولت از طریق کشتی به موسسه شرق شناسی 
دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال 1316 به آنجا رسید. بر 
آن اساس قرار بود در مدت سه  سال بررسی های کارشناسی 
ایران برگردانده شود،  الواح انجام و به  و مطالعات روی این 
پیگیری ها،  با  اما  نگرفت  انجام  اقدام  این  نخست   چندسال 
بخشی از الواح در سال 1327، بخشی در سال 1350 و بخشی 

دیگر از آن ها در سال 1383 به ایران برگردانده شد. 
در انفجاری که در سال 1997 میالدی در بیت المقدس 
ارتباط واهی  رخ داد چند یهودی به بهانه جبران خسارت و 
ایران با این انفجار درخواست توقیف الواح را کردند و درنهایت 
با رأی دادگاه این الواح توقیف شد. در جلسات دادگاهی که 
الواح  ایران ثابت کردند  این زمینه برگزار شد، نمایندگان  در 
جنبه  تجاری ندارند و آثاری با جنبه  فرهنگی و مطالعاتی بوده 
به  دنبال  و  گذشته  چندسال  طول  در  نیستند.  توقیف  قابل  و 
الواح پژوهشی و  این  تعیین سرنوشت  برای  برگزاری دادگاه  
تاریخی، وکالی مرکز شرق شناسی شیکاگو نیز اعالم کردند 
را  آن ها  نباید  دادگاه  و  نیستند  تجاری  هخامنشی  الواح  که 

توقیف می کرد.

نشان عالی »هنر برای صلح« برای لوريس 
چکناواريان

»هنر  بین المللی  جشنواره  هفتمین  در  مهر:  دوازده 
به  سال 1398  برای صلح«  »هنر  عالی  نشان  برای صلح« 
نیم قرن تالش برای موسیقی،  به پاس  لوریس چکناواریان 
امیر نادری، سینماگر پیشکسوت، برای روایتگری عاشقانه در 
قرن  نیم  از  بیش  برای  و محمد رضا شفیعی کدکنی  سینما 

تالش در اعتالی فرهنگ و ادب پارسی اهدا شد. 

بدرقه بزرگمرد موسیقی ايران
حسین دهلوی، اسطوره موسیقی  بیست و سه مهر: 
ایران، صبح سه شنبه 23 مهر 1398 پس از مدت ها بیماری و 
ابتال به آلزایمر در سن 92سالگی آخرین نت موسیقی زندگی 
پرافتخار خود را نواخت. وی از نوآوران در موسیقی ایرانی بود؛ 
چه در خلق آثاری ماندگار و نوآور در موسیقی سنتی، چه در 
پیوند اپرا قصه های ایرانی و چه در تربیت شاگردانی برجسته 

در موسیقی معاصر ایران. 
جمله  از  دیگر  جمعی  و  او  وسیله  به  تمبک  متد  تدوین 
و  فخرالدینی  فرهاد  پورتراب،  مصطفی  تهرانی،  حسین 
موسیقی  در  تمبک  جایگاه  بهبود  برای  ظریف  هوشنگ 
ایرانی و آسان سازی آموزش این ساز، توجه به ساخت سنتور 
کروماتیک برای جبران مشکل کوك این ساز برای استفاده 
اپرای  تصنیف  او هستند. خالق  کارهای  از جمله  ارکستر  در 
در  و  فعالیت کرده  فیلم هم  موسیقی  زمینه  در  مانی،  و  مانا 
تیتراژ فیلم ها از او به نام مستعار »فریبا« یاد شده است. دهلوی 
آتش  یک  مانند  گلستان  ابراهیم  از  مستند  فیلم  چند  برای 
گوهر  گنجینه های  و  خارا  و  مرجان  و  موج  )چشم اندازها(، 
کاووسی  هوشنگ  اثر  اعدام  به  هفده روز  فیلم  همچنین  و 

موسیقی نوشته  است.
اوست که  آثار  بارزترین  از  آوازی  موسیقی  و  پیوند شعر 
با  موسیقی  تلفیق  در  وی  تجربه  سال   40 از  بیش  حاصل 
شعر است. آخرین کوشش دهلوی در زمینه کارهای جمعی 
موسیقی ملی، پایه گذاری ارکستر مضرابی است که با همکاری 
66 نفر از نوازندگان سازهای مضرابی ایرانی تشکیل شد و در 

سال 1372 روی صحنه رفت.

افتتاح خانه موزه فرخی يزدی 
بیست و چهار مهر: خانه موزه فرخی یزدی در آستانه 
هشتادمین سال درگذشت او با حضور جمعی از مسئوالن در 
محل  شاهزاده فاضل یزد افتتاح شد. میرزا محمد، متخلص 
آغازین  در  یزدی  سمسار  محمد  ابراهیم  فرزند  فرخی  به 
از  ایران،  در  دموکرات  حزب  پیدایش  و  مشروطیت  روزهای 
قرار  یزد  شهر  آزادیخواهان  شمار  در  و  جدی  دموکرات های 
به  را خطاب  آن  و  نوروز 1288 مسمطی ساخت  در  گرفت. 
حاکم یزد در مجمع آزادی خواهان خواند و موجب خشم حاکم 
سوزن  و  نخ  با  را  فرخی  دهان  داد  دستور  که  جایی  تا  شد؛ 

بدوزند و به زندان بیفکنند. 

سهم کرمانی ها در ويرايش اوستا
کانترا،  آبرتو  دکتر  پروفسور  مهر:  پنج  و  بیست 
است:  گفته  آلمان  برلین  دانشگاه  از  اوستایی  زبان  متخصص 
زرتشتیان  توسط  اوستایی  دست نویس  نسخه های  از  بسیاری 
کاتبان  و مهم ترین  بزرگ ترین  از  یکی  و  کتابت شده  کرمان 
نسخه های اوستایی و پهلوی خانواده مرزبان کرمانی بوده اند. 

این نسخه ها تأثیر زیادی بر روند مطالعات اوستایی معاصر 
داشته اند، زیرا ایران شناسان قبلی، عمومًا بر اساس نسخه هایی 
پژوهش موارد را انجام داده بودند که در هند توسط پارسیان 

کتابت شده بود. 
چون  قبل  اوستاشناسان  دیدگاه های  نقد  ضمن  وی 
وسترگارد و هوفمان و گلدنر درباره پروژه خود روی نسخه های 
به  همین  برلین  دانشگاه  در  که  سامانه ای  معرفی  و  اوستایی 
نسخه   100 حدود  گفت:  است،  شده  داده   اختصاص  منظور 
ندیده  قبلی  متخصصان  که  دیده ام  ایران  در  را  اوستایی 
دارند  هندی  نسخه های  با  نسخه ها  این  که  تفاوتی  و  بودند 
برای  و  هستند  آئینی  صرفًا  نسخه ها  این  که  است  این  در 
مورداستفاده ویسپرد  و  وندیداد  یسنا،  مراسمی چون   برگزاری 

قرار می گیرند.

سرانه مطالعه 13 و مصرف اينترنت 169 دقیقه
مراسم  در  سیدعباس صالحی  بیست و هشت مهر: 
افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز اعالم کرد: 
هم اکنون میانگین مستمر مطالعه در کشور حدود 13 دقیقه 
و  دقیقه   169 اینترنت  مصرف  میانگین  که  حالی  در  است، 

مشاهده تلویزیون 72 دقیقه است. 

تجلیل از شجريان و تقوايی در چله عشق
ماندگار  سند  و  اثر   40 خالقان  مهر:  نه  و  بیست 
عاشورایی در پنج بخش با حضور جمعی از مسئوالن فرهنگی 
و هنری در مراسمی با عنوان »چله عشق« در کتابخانه ملی 
تجلیل شدند. در بخش هنرهای تجسمی، محمود فرشچیان، 
غالمحسین  آغاسی،  قوللر  حسین  آقامیری،  محمدباقر 
از  شدند.  تجلیل  رسولی  جلیل  و  شیرازی  علی  امیرخانی، 
علیرضا  قریبیان،  فرامرز  کیانیان،  رضا  شجاع نوری،  علیرضا 
بیضایی،  بهرام  میرباقری،  داود  سید  تقوایی،  ناصر  رئیسیان، 
احمدرضا درویش، مهدی فخیم زاده، عباس کیارستمی، علی 
رفیعی، بهروز غریب پور و محمد رحمانیان در بخش هنرهای 
دراماتیک این آیین ملی تقدیر شد. در بخش ادبیات از علی 
امین  پور،  قیصر  شجاعی،  مهدی  سید  گرمارودی،  موسوی 
حسینی  حسن  سید  و  طهماسبی  قادر  حسینجانی،  ابوالقاسم 
علیزاده،  قدردانی شد. همچنین محمدرضا شجریان، حسین 
تورج  بحرانی،  صدیقه  انتظامی،  مجید  چکناواریان،  لوریس 
بخش  در  سراج  حسام  الدین  و  خلعتبری  فردین  زاهدی، 
موسیقی مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند. در حوزه تألیف و 
پژوهش نیز از سید جعفر شهیدی، سید شهاب الدین مرعشی 
نجفی، شیخ عباس قمی، محمد ابراهیم آیتی، رسول جعفریان، 

محمد اسفندیاری و علی شریعتی قدردانی شد.
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کمانچه نواز ايرانی، هنرمند برتر سال 2019 
پنجم آبان: کیهان کلهر، نوازنده کمانچه، جایزه هنرمند 
برگزیده فستیوال جهانی موسیقی »وومکس - 2019« را در 
در  این فستیوال  اینترنتی  دریافت کرد. سامانه  فنالند  کشور 
توضیح دالیل اهدای جایزه به کیهان کلهر که پس از معرفی، 
نوشته  کرد،  تقدیم  شجریان  محمدرضا  به  را  خود  جایزه 
هنگامی  اوست.  کمانچه صدای  کلهر،  کیهان  »برای  است: 
سراسر  با  که  می کند  ایجاد  کامل  زبانی  انگار  می  نوازد  که 
مردم دنیا از گذشته دور تا آینده ارتباط برقرار می کند. کیهان 
کلهر در طول زندگی حرفه ای خود با بهترین نوازندگان تمام 
و  خراسان  کردستان،  اقوام  موسیقی  و  همکاری  ایران  نقاط 
با  کلهر  کیهان  است.  داده  قرار  موردمطالعه  را  شهرها  سایر 
موسیقی  زبان  به وسیله  نیز  فرهنگ ها  سایر  موزیسین های 
گفتگو کرده که از آن جمله می توان به شجاعت حسین خان 
از هند، یویوما و گروه بین المللی جاده ابریشم، اردال ارزنجان 
از ترکیه، تریو رامبرانت از کشور هلند، تومانی دیاباته از مالی، 
گروه بروکلین رایدر و کوارتت کرونوس اشاره کرد. او به همه 

این صداها اجازه می دهد تا صدای او را فراگیر کنند.« 

شهاب حسینی، شمس تبريزی شد
هفت آبان: گروه سازنده فیلم »مست عشق« تصویری 
کرد.  منتشر  فیلم  این  در  را  تبریزی  نقش شمس  بازیگر  از 
پیروزفر  پارسا  تبریزی،  شمس  نقش  در  حسینی  شهاب 
چلبی،  حسام الدین  نقش  در  منظور  حسام  موالنا،  نقش  در 
همنشین و شاگرد موالنا، هانده ارچل در نقش کیمیا خاتون، 
نقش  در  توزکوپاران  وراك  مریم،  نقش  در  سورال  بنسو 
نقش  در  کوزوم  بوران  و  موالنا  بزرگ  فرزند  سلطان  ولد 
عالءالدین پسر سخت گیر، زودرنج و بلندپرواز موالنا از جمله 
بازیگران این فیلم هستند. تولید این فیلم به کارگردانی حسن 

فتحی همچنان در خارج از ایران در حال انجام است.

درگذشت مظاهر مصفا
هشت آبان: َمظاهر مصفا، استاد دانشگاه، مصحح متون 
زیادی  سال های  که  او  بود.  ایران  معاصر  برجسته  شاعر  و 
دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  استاد تمام  به عنوان 
تهران به خدمت مشغول بود، در سال 1384 به دستور ریاست 
دانشگاه کنار گذاشته شد و پس از آن مدتی استاد تمام وقت 
دوره های دکترای دانشگاه آزاد اسالمی بود. مظاهر مصفا یکی 

تاکنون  و  می رفت  به شمار  ایرانی  شاخص  قصیده سرایان  از 
چند مجموعه شعر از او به چاپ رسیده که از آن جمله است: 
ده فریاد، سی سخن، پاسداران سخن، توفان خشم، سپیدنامه 
ابوتراب فرقتی  بر دیوان  او  و سی پاره. همچنین تصحیحات 
کاشانی، مجمع  الفصحا رضا قلی خان هدایت، مزاری قهستانی، 
سنایی، سعدی، جوامع الحکایات عوفی از آثار ممتاز و ماندگار 
ادب فارسی به شمار می رود. مظاهر مصفا در زادگاهش تفرش 

به خاك سپرده شد. 

درگذشت ابراهیم آبادی 
تلویزیون  تئاتر و  بازیگر سینما،  ابراهیم آبادی،  نه آبان: 
استادانی  نظر  زیر  رشته هنر  در  ابتدا  این هنرمند  بود.  ایران 
به  بعد  و  پرداخت  به تحصیل  همچون علی اصغر گرمسیری 
شهر پراگ رفت و مدرك تحصیلی کارگردانی تئاتر را گرفت. 
این بازیگر در تمام سال های فعالیت حرفه ای خود عالوه بر 
فعالیت در تئاتر، در فیلم ها و سریال های زیادی بازی کرد که 
»توکیو  یاس«،  عطر  کافور  »بوی  فیلم های  به  جمله  آن  از 
اشاره  می توان  سال ها«  این  به  سال  »صد  و  توقف«  بدون 
و  دهم«  »شب  »پاورچین«،  سریال های»مختارنامه«،  کرد. 
وی  شده  شناخته  آثار  جمله  از  رفته«  دست  از  »معصومیت 
بیماری شش در  به علت  از 19 مهر  او  تلویزیون هستند.  در 
بیمارستانی در تهران در کما به سر می بُرد و سرانجام ساعت 

17 روز 9 آبان 1398 درگذشت. 

سینمای ايران در جشنواره »پرتقال طاليی« 
به ترتیب  بهداد  حامد  و  میرکریمی  رضا  آبان:  يازده 
بین المللی  بخش  مرد  بازیگر  و  کارگردان  بهترین  جایزه 
ترکیه  آنتالیای  در  پرتقال طالیی  پنجاه و ششمین جشنواره 
را دریافت کردند. رضا میرکریمی بابت ساخت »قصر شیرین« 
و حامد بهداد بابت ایفای نقش اول این فیلم بهترین بازیگر 

مرد شناخته شدند. 
رضا  تهیه کنندگی  و  کارگردانی  به  فیلمی  قصرشیرین 
داودی  محمد  و  قرایی  محسن  نویسندگی  به  و  میرکریمی 
ساخته سال 1397 است. این فیلم برای نخستین بار در سی 
نامزدی  با  و  شد  اکران  فجر  فیلم  دوره جشنواره  هفتمین  و 
در هشت رشته، برنده دو سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و 
بهترین موسیقی متن شد. اما درخشش اصلی فیلم در بیست 
و دومین جشنواره فیلم شانگهای رقم خورد که فیلم با حضور 
در بخش مسابقه اصلی، برنده سه جام طالیی بهترین فیلم، 
فستیوال  این  از  مرد  بازیگر  بهترین  و  کارگردانی  بهترین 
این فیلم عالوه بر تحسین مخاطبان در جشنواره فیلم  شد. 
فجر، به عنوان فیلم محبوب منتقدان در مجله فیلم انتخاب 

شده است.

رونمايی از »گیتا« محمدعلی موحد
و  حقوق دان  ادیب،  موحد  محمدعلی  آبان:  سیزده 
از  بخشی  خدا،  )سرود  گیتا  بهگود  شب  در  موالناشناس 
مجموعه عظیم مهابهارات، بزرگ ترین حماسه شعری جهان( 
برشمردن  با  گیتا  کتاب  جدید  چاپ  از  رونمایی  به مناسبت 
دالیل ترجمه کتاب عنوان کرد: من به دو دلیل مجذوب گیتا 
شدم، اول شاعرانگی آن که از زمان طفولیت گرایش به شعر 
داشتم. عامل دوم بوی خوش آشنایی بود که از آن می شنیدم، 
اندك مایه چیزی که درباره گیتا و عرفان هندی آموختم را در 
مقدمه 60 صفحه ابتدایی کتاب آورده ام اما اطالعات من در 

این موضوع  و در هر موضوع محدود است.

 »رضا« بهترين فیلم جشنواره بارسلون
بیست آبان: فیلم سینمایی »رضا« به کارگردانی علیرضا 
معتمدی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره آسیایی بارسلون 
شد. این جشنواره با هدف معرفی داستان ها و روایت های نو 
از قاره کهن با نمایش فیلم های برگزیده از 25 کشور آسیایی 
فیلم  شد.  برگزار  اسپانیا  بارسلون  شهر  در  آبان   19 تا   9 از 
سینمایی »رضا« پیش از این جایزه سینه پالس جشنواره بلفور 
فرانسه و تقدیرنامه هیأت داوران جشنواره بمبئی را دریافت 
کرده بود. در این فیلم سحر دولتشاهی، ستاره پسیانی، رضا 
نسیم  مرزبانیان،  پانته آ  اسدی، سولماز غنی،  افسر  داوودنژاد، 

میرزاده و علیرضا معتمدی بازی می کنند.

درگذشت صداپیشه راديو
صداپیشه  عبدی«،  »رضا  آبان:  سوم  و  بیست 
این  درگذشت.  آبان ماه   23 پنجشنبه  رادیو،  پیشکسوت 
ایرانی  با برنامه صبح جمعه با شما و جمعه  صداپیشه بیشتر 
در رادیو شناخته شده بود و نقش هایی چون آمیز عبدالطمع 
و عبدل بیزینس را بر عهده داشت. عبدی کار خود را از دهه 
30 و بازی در فیلم های سینمایی آغاز کرد و تا سال 1378 
در بیش از 30 فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخت. از جمله 
مردی  نو،  روزگار  طهران  به  می توان  وی  سینمای  کارهای 
بر  نوروز،  میرزا  کفش های  شب،  دیوار  پشت  بلور،  جنس  از 
فراز آسمان ها، قرار بزرگ، قصه شب و نیز سریال هایی چون 
هزار دستان و تک مضراب اشاره کرد. پیکر زنده یاد عبدی در 

بهشت زهرا )س( به خاك سپرده شد.
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 ابونصر فارابی و عطار نیشابوری در فهرست 
يونسکو

از  ایران،  یونسکو-  ملی  کمیسیون  دبیرکل  آذر:  ده 
فهرست  در  نیشابوری  عطار  و  فارابی  ابونصر  نام  قرارگرفتن 
گرامی داشت کمیسیون ملی یونسکو خبر داد. حجت اهلل ایوبی 
گفت: هر دوسال یک بار کشورها می توانند دو شخصیت برجسته 
خود را که تولد و وفات آنان در مضربی از 50 است به یونسکو 
معرفی کنند تا بزرگداشت این شخصیت ها برگزار شود. پس 
از بررسی گروه های کارشناسی در نهایت دو شخصیت ابونصر 
منظور  به  یونسکو  به  معرفی  برای  نیشابوری  عطار  و  فارابی 

درج در فهرست گرامی داشت انتخاب شدند.

درگذشت آقای شاکی
کارگردان  و  بازیگر  کریمی،  نصرت  آذر:  دوازده 
پیشکسوت سینما و خالق آثاری مانند آقای شاکی و هوشی و 
موشی، در سن 95سالگی براثر کهولت سن در منزل شخصی 

خود دارفانی را وداع گفت. 
نصرت اهلل کریمی در دی  ماه 1303 در تهران متولد شد. 
وی تحت تأثیر هنرمندانی چون چارلی چاپلین و عبدالحسین 
نوشین کار آموختن تئاتر را آغاز کرد. او کار خود را در سال 
1320 در تئاترهای تهران، هنر، فرهنگ، فردوسی و سعدی 
به عنوان گریمور، بازیگر و کارگردان  آغاز کرد و تا سال 1331 
به کارش ادامه داد. کریمی لیسانس کارگردانی سینمای خود 
را در سال 1938 و فوق لیسانس خود را در رشته فیلمسازی 
برخی  بود.  کرده  اخذ  پراگ  دانشکده   از  عروسکی  انیمیشن 
نویسنده،  به عنوان  آن ها  در  کریمی  نصرت اهلل  که  فیلم هایی 
کارگردان و بازیگر حضور داشته است عبارتند از: درشکه چی 
1350، خانه خراب 1354 و میهمان ناخوانده، تولد سگ شهر 

ما، پیوند و خسرو میرزای دوم. 

به عشق بازيگری 
بیست و چهار آذر: در آیین نکوداشت اکبر زنجانپور، 
بازیگر و کارگردان پیشکسوت، نوید محمدزاده خطاب به او 
گفت: هر ثانیه ای که شما را می بینم برایم خاطره انگیز است. 
یاد  شما  از  گرفتم.  یاد  را  جدی  کار  و  بازیگری  شما  از  من 
گرفتم که باید عاشق بازیگری باشید. سعید پورصمیمی هم 
گفت: صحبت کردن درباره استاد  زنجانپور کمی مشکل است 
چون هم ابعاد کاری اش زیاد است و هم من با ایشان افتخار 
همکاری نداشتم. من و آقای زنجانپور از سال 1344 که در 

دانشگاه تهران، رشته تئاتر باز شد هم دانشکده ای بودیم. 
شب  امشب،  این که  بیان  با  مراسم  این  در  زنجانپور  اکبر 
بزرگی برای من است گفت: کسی که باعث آشنایی من با اشکان 
رهگذر شد، خانم تینا پاکروان بود. دو سال پیش به من زنگ زد و 
گفت فیلم انیمیشنی درباره شاهنامه هست، بیا و صحبت کن. به 
او گفتم موضوع شاهنامه باشد، شما هم تأیید کنی، حتمًا می آیم 
و باید بگویم امروز بسیار خوشحال هستم که این کار را انجام 
دادم. چراکه هر ایرانی با فردوسی و شاهنامه ارتباط دارد و خلوت 

خودش را با این اثر گران قدر گذرانده است. 

 »جايی برای فرشته ها نیست« برنده شد
جشنواره  سیزدهمین  در  آذر:  پنجم  و  بیست 
سینماحقیقت، مستند »جایی برای فرشته ها نیست« بیشترین 
جوایز را به دست آورد. این مستند که ساختة سام کالنتری 
لحظات  ناامیدی،  روزهای  بی وقفه،  تالش های  است، 
پراسترس و سرانجام درخشش دختران تیم ملی هاکی ایران 
را روایت می کند؛ مستندی که قصه ای اجتماعی را از دل یک 

زمینه ورزشی بیرون می کشد.

تنبور در فهرست ملی میراث ناملموس 
بین المللی  کنوانسیون   12 ماده  اجرای  در  دی:  نهم 
اساسنامه  قانون  ماده سه  و  ناملموس  فرهنگی  میراث  حفظ 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جلسه 
هنر  پرونده  ناملموس  فرهنگی  میراث  ثبت  ملی  شورای 
ساختن، نواختن، مقام ها و فرهنگ تنبور بررسی و برای ثبت 
در فهرست آثار ملی میراث ناملموس ایران تأیید شد. پیش 
از این موضوعات منطقه ای مانند هنر ساختن و نواختن تمیره 
تنبور لکی در فهرست آثار ملی ثبت شده بود ولی این پرونده، 

پرونده ای جامع مربوط به میراث تنبور با گستره ملی است. 
امراهلل  سید  زنده یاد  مانند  استادانی  اخیر  چنددهه   در 
طاهر  زنده یاد  نژاد،  عالی  خلیل  سید  زنده یاد  ابراهیمی،  شاه 
یارویسی، شهرام ناظری، کیخسرو پورناظری، علی اکبر مرادی 
در معرفی میراث تنبور و انتقال این میراث از نسل های پیشین 

به نسل های امروز نقش عمده  ای داشته اند.

درگذشت نخستین کارگردان زن سینمای ايران
ده دی: قدرت الزمان وفادوست معروف به شهال ریاحی، 
در   1305 بهمن   17 در  تلویزیون،  و  تئاتر  سینما،  هنرپیشه 
تهران به دنیا آمد. تحصیالت خود را تا مقطع سیکل ادامه داد 
و در 17سالگی، بنا به خواست و راهنمایی همسرش اسماعیل 
ریاحی به صحنه تئاتر تهران راه یافت. در نخستین بازی اش 
هارون الرشید  سیاست  عنوان  با  نمایشنامه ای  از  برگرفته  که 
با استقبال بسیاری  ایفا کرد که  بود، نقش اول را به گونه ای 
فیلم  با   1330 سال  را  حرفه ای  سینمای  او  شد.  مواجه 
تجربه  فکری  معزالدیوان  کارگردانی  به  طالیی  خواب های 
و  کرد  کارگردانی  را  مرجان  فیلم   1335 سال  ریاحی  کرد. 
به  را  ایران  سینمای  کارگردان  زن  اولین  نام  ترتیب  این  به 
خود اختصاص داد. در روزی که پیکر زنده یاد شهال ریاحی با 
حضور همه اقشار مردم از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا )س( تشییع شد، ایرج راد، رئیس هیأت 
مدیره خانه تئاتر، گفت: شهال ریاحی زنی شایسته و توانمند 
بود و در تاریخ هنرهای نمایشی این مملکت نامش باقی و 

جاودان خواهد بود.

واکنش يونسکو به تهديد ترامپ
هفده دی: ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از دستور 
ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار  رساندن  به شهادت 
نوشت  خود  توئیتر  در  دیگر  نفر  هشت  همراه  به  المهندس 

حرکت  این  می کند.  حمله  نیز  ایران  فرهنگی  مراکز  به  که 
وی به شدت از سوی اصحاب فرهنگ در ایران و جهان مورد 
نکوهش قرار گرفت؛ به طوری که مدیرکل یونسکو نسبت به 
مواضع ترامپ در مورد حمله به مراکز فرهنگی ایران واکنش 
نشان داد و حفاظت از دارایی های فرهنگی را به آمریکا یادآور 
شد. وی گفت: مفاد کنوانسیون 1954 حفاظت از دارایی های 
 1972 کنوانسیون  و  مسلحانه  درگیری  هنگام  در  فرهنگی 
میراث فرهنگی و طبیعی جهان دو سند حقوقی  از  حفاظت 
است.   رسیده  ایران  و  متحده  ایاالت  تصویب  به  که  است 
کنوانسیون سال 1972 تصریح می کند که یک کشور عضو 
متعهد می شود که هیچ گونه تصمیم به انجام اقدامات عمدی 
میراث  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  است  ممکن  که 
فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو سایر کشورهای عضو این 

کنوانسیون آسیب برساند، اتخاذ نکند.

کشف نسخه دستنويس ديوان حافظ در هلند
از  نفیس  و  تاریخی  نسخه  یک  دی:  و هشت  ست 
با قرن 15 میالدی(  )مقارن  دیوان حافظ شاعر قرن هشتم 
چند  در  به دست شدن  و دست  سال  چندین  از گذشت  پس 
شد.  شناسایی  هلند  در  هنری  کارشناس  یک  توسط  کشور 
حافظ  دیوان  ارزشمند  و  نفیس  نسخه  این  صفحات  برخی 
به کشور هستند،  آن  بازگرداندن  به دنبال  ایرانی  مقامات  که 
طالکوبی شده اند. این نسخه حدود یک میلیون یورو ارزش 
دارد و توسط یک تاجر ایرانی به نام جعفر قاضی که در سال 

2007 میالدی در آلمان درگذشت، مخفی شده بود. 
»آرتور  توسط  مخفیانه  به صورت  ارزشمند  کتاب  این 
برای  موفقیت هایش  به  دلیل  را  او  فن  اهالی  که  براند« 
)باستان  جونز  ایندیدیانا  به نام  مفقود  شده،  هنری  آثار  کشف 
کارشناس  این  شد.  شناسایی  می شناسند،  ماجراجو(  شناس 
است،  مهم  بسیار  من  برای  کشف  این  گفت:  هلندی 
نسخ اولین  از  یکی  و  دارد  زیادی  اهمیت  کتاب  این   زیرا 

 دیوان حافظ است. 
و  آلمانی  از جمله »گوته«  نویسندگان غربی  از  بسیاری 
محمد  آثار شمس الدین  از  آمریکایی  امرسون«  والدو  »رالف 
حافظ شیرازی تأثیر گرفته اند و حافظ را پادشاه شعرای فارس 
فارسی  ادبیات  استادیار  بورکشو،  برویز  دومینیک  نامیده اند. 
نسخه  این  اگرچه  است:  گفته  هم  آکسفورد  دانشگاه  در 
قدیمی ترین نیست اما جزء اولین های دیوان حافظ است که 

آن را نادر و با ارزش می کند.

شیراز پايتخت کتاب ايران
از  پس  ایران  کتاب  پایتختی  عنوان  بهمن:  نوزده 
کالنشهر  به  فرهنگی  رویداد  این  از  دوره  پنج  برگزاری 
معتقدند  شیراز  در  فرهنگی  دست اندرکاران  رسید.  شیراز 
از این ها به شیراز می رسید  باید پیش  عنوان پایتختی کتاب 
با شهرهای دیگر که  از شیراز در مقایسه  بیشتر  توقعات  اما 
ادب  و  کتاب  با  فرهنگی خود  و  تاریخی  پیوست  در  همواره 

عجین است، کار را برای این شهر دشوار کرد.
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شهاب حسینی شوالیه شد
هفت اسفند: شهاب حسینی در سفارت فرانسه، نشان 
عالی وزارت فرهنگ و هنر دولت فرانسه را از فیلیپ تیه بو، 
اخیر  سال های  در  او   کرد.  دریافت  تهران  در  فرانسه  سفیر 
موفق به دریافت نخل طالی جشنواره کن و خرس نقره ای 

جشنواره برلین برای بازیگری شده است. 
ایران شخصیت هایی چون محمدرضا شجریان  در  پیشتر 
)خواننده(، دکتر حسابی، عباس کیارستمی )کارگردان و عکاس(، 
داریوش شایگان )نویسنده و شاعر(، لیال حاتمی )بازیگر(، یداهلل 
مخملباف  محسن  )خواننده(،  ناظری  شهرام  )شاعر(،  رویایی 
)کارگردان(، پری صابری )کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس(، 
اصغر فرهادی )کارگردان( و محمدعلی سپانلو )شاعر و مترجم 

ایرانی( نشان شوالیه را دریافت کرده اند.

درگذشت رنجبر 
و  تلویزیون  سینما،  بازیگر  رنجبر،  ملکه  اسفند:  هشت 
تهران  در  سالگی   81 در  بیماری  و  سن  کهولت  به دلیل  تئاتر 
درگذشت. مراسم تشییع و خاکسپاری وی در قطعه هنرمندان 
از  اما به خواسته فرزند این هنرمند برای جلوگیری  برگزار شد 

انتقال ویروس کرونا مراسم تشییع در تهران برگزار نشد. 

 »شیطان وجود ندارد« در برلین
يازده اسفند: در هفتادمین دوره جشنواره بین  المللی فیلم 
برلین 2020 جایزه خرس طالیی به فیلم »شیطان وجود ندارد« 
به کارگردانی محمد رسول اُف و محصول مشترك ایران، چک و 
آلمان اعطا شد.   اما محمد رسول اف، غایب این دوره از جشنواره 
برلین بود. فیلم او، »شیطان وجود ندارد«، با دریافت این جایزه 
در کنار آثاری چون طبیعت بی جان ساخته سهراب شهید ثالث 
با دریافت خرس نقره ای 1974 و  جدایی نادر از سیمین، ساخته 
اصغر فرهادی، با دریافت خرس طالیی 2011  جای می گیرد.  

هوشنگ ظريف درگذشت 
و  پیشکسوت  نوازنده  ظریف،  هوشنگ  اسفند:  هفده 
درگذشت.  قلبی  ایست  علت  به  سالگی   81 در  تار،  مدرس 
وی چندسالی بود که از بیماری آلزایمر رنج می برد و چندی 
پیش در مراسم اختتامیه سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر 

از او تقدیر شد. 

اسکار، انگل، ترامپ 
درحالی   2020 اسکار  مراسم  بهمن:  يك  و  بیست 
با  بازیگران  و  فیلم  ها  به  آن  جایزه های  که  رسید  به پایان 
دیدگاه های اجتماعی تعلق گرفت، اگرچه حاشیه های زیادی از 
رئیس جمهوری آمریکا تا دست نیافتن اسکورسیزی به اسکار 
داشت. فیلم انگل )Parasite( ساخته »بونگ جون هو« که 
چهار جایزه در این دوره اسکار دریافت کرده است، بر  اساس 
فقیر  خانواده  ای  است،  فردی- اجتماعی ساخته شده  معضلی 
خانواده  ای  به  شدن  متصل  با  مناسب  فرصت  اولین  در  که 
ثروتمند، درآمدی هنگفت به دست می آورند. انگل یازدهمین 
فیلم غیرانگلیسی زبانی بود که در این بخش نامزد دریافت 
تغییر  با  هالیوود  می دهد  نشان  پیروزی  این  و  شد  اسکار 
رویکرد، فیلمسازان غیرسفیدپوست و غیرانگلیسی زبان را هم 

به جریان اصلی فیلمسازی راه می دهد. 
جای دیگری که تفاوت دیدگاه داوران اسکار دیده می شود، 
فینیکس  به خواکین  مرد  اول  نقش  بازیگر  اهدای جایزه  در 
است که هیأت داوران نتوانست بازی شگفت انگیز او را نادیده 
بگیرد و به بازیگر یک فیلم بر پایه کمیک استریپ، جایزه داد. 
شخصیت جوکر هم مشکالت روانی مردی را به تصویر کشیده 
که کودکی سختی دارد و شخصیتی ضداجتماعی و مخرب به 

خود می گیرد و به یک قاتل ترسناك تبدیل می شود. 
جایزه بازیگر زن نقش اول به رنه زلوگر برای فیلم جودی 
است  هالیوودی  رفتارهای  به  اعتراضی  هم  فیلم  این  رسید، 
که شاید مسئوالن اسکار آن را موضوعی مربوط به گذشته 

دانسته اند.
مارتین اسکورسیزی با مرد ایرلندی هم از دور اسکار جا 
ماند و حیرت ها را افزون کرد اما برد پیت، هنرپیشه معروف 
بازیگر نقش مکمل  از گرفتن جایزه بهترین  آمریکایی، پس 
مرد، با کنایه، مانع تراشی ها در روند استیضاح دونالد ترامپ در 
مجلس سنا را زیرسئوال برد. او گفت: به من گفته اند فقط 45 
ثانیه فرصت دارم حرف بزنم که البته 45 ثانیه بیشتر از وقتی 
است که مجلس سنا این هفته به جان بولتون )برای حرف 

زدن به عنوان شاهدی علیه ترامپ( داد!
 شاید همین کنایه های برد پیت بود که ترامپ هم در یک 
این که  از  و  داد  به سیاست ربط  را  تبلیغاتی سینما  سخنرانی 
آکادمی اسکار با وجود مشکالت ایاالت متحده با کره جنوبی، 
جایزه بهترین فیلم سال را به »انگل« ساخته این کشور داده، 
انتقاد کرد. ترامپ گفت: جایزه های آکادمی )اسکار( امسال چه 
بد بود! دیدید؟ برنده یک فیلم از کره جنوبی شد. کال این فیلم 
درباره چه بود؟ ما در موضوع تجارت به  اندازه کافی مشکل 
با کره جنوبی داریم، با این همه، جایزه بهترین فیلم سال را 

به آن ها می دهند. 
مسائل  سر  بر  آمریکا  ترامپ،  رسیدن  به قدرت  زمان  از 
کره  با  نظامی  همکاری های  و  تجارت  در  جمله  از  مختلفی 
کره ای  فیلم  توزیع کننده  شرکت  البته  دارد.  اختالف  جنوبی 
»انگل« که برنده اسکار بهترین فیلم شد، در پاسخ به انتقاد 

ترامپ گفت که او توانایی خواندن ندارد. 

»خورشید« بهترين شد
بیست و دو بهمن: سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
به کار  مجیدی  مجید  کارگردانی  به  خورشید  فیلم  انتخاب  با 
خود پایان داد. مجبوریم )اثر رضا درمیشیان( و عنکبوت )اثر 
ابراهیم ایرج زاد( از آثاری هستند که در جشنواره سی و هشتم 
پذیرفته نشدند. المینور )داریوش مهرجویی( و جنایت بی دقت 
)شهرام مکری( توسط سازندگانشان به جشنواره ارائه نشدند. 
جایزه بهترین نقش اصلی مرد به پیمان معادی برای فیلم 
»درخت گردو« و بهترین نقش اصلی زن به نازنین احمدی 
بلورین  سیمرغ  شد.  اهدا  گرفته«  بارانش  »ابر  فیلم  برای 
بهترین کارگردانی به محمدحسین مهدویان برای فیلم درخت 
گردو و جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم به فیلم شنای پروانه 
سینمای  کارگردان  جیرانی،  فریدون  از  اختتامیه  در  رسید. 
و  روزنامه نگاری  عرصه  در  فعالیت  سال ها  پاس  به  ایران، 
سینما تجلیل شد و سید غالمرضا موسوی و مهدی صباغ زاده 
به عنوان همشهری و دوستان قدیمی جیرانی از همکاری های 
باعنوان  جیرانی  از  مراسم  این  در  گفتند.  سخن  او  با  خود 

»دائرةالمعارف  سینما« یاد شد.

نشان زنان راهبر 2020 برای نرگس آبیار 
سی بهمن: نرگس آبیار، کارگران ایرانی، جایزه زنان برتر 
و موفق جهان اسالم را دریافت کرد. مراسم اعطای نشان زنان 
راهبر 2020 با حضور عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان، 
عمران اسماعیل، استاندار ایالت سند و جمعی از شخصیت های 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری پاکستان برگزار شد. 

نُت های جشنواره موسیقی فجر 
اول اسفند: در مراسم اختتامیه سی وپنجمین جشنواره 
موسیقی فجر که در تاالر وحدت برگزار شد، از هنرمندان و 
استادان بزرگ موسیقی ایران چون افلیا پرتو، نادر مشایخی، 
حسن اسکندری و هوشنگ ظریف تجلیل شد. وزیر ارشاد در 
این مراسم گفت: اگر کشور ما رنگین کمان فرهنگی شناخته 
هستیم.  موسیقی  مدیون  را  نقش  این  از  بخشی  می شود 
موسیقی حافظ ادبیات ما در طول تاریخ بوده و بخشی از این 

ماندگاری با موسیقی پیوند پیدا کرده است. 
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محمدرضا شفیعی کدکنی

در روزهاي آخر اسفند
کوچ بنفشه هاي مهاجر

زیباست
در نیم روز روشن اسفند

وقتي بنفشه ها را از سایه هاي سرد
در اطلس شمیم بهاران

با خاك و ریشه
میهن سیارشان

در جعبه هاي کوچک چوبي
در گوشه  خیابان مي آورند
جوي هزار زمزمه در من

مي جوشد
اي کاش

اي کاش آدمي وطنش را
مثل بنفشه ها

در جعبه هاي خاك
یک روز مي توانست

همراه خویش ببرد هر کجا که خواست
در روشناي باران

در آفتاب پاك

کوچ بنفشه ها
فریدون مشیری

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاك
شاخه های شسته، باران خورده، پاك

آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک مي رسد اینک بهار
خوش به حاِل روزگار …

خوش به حاِل چشمه ها و دشت ها
خوش به حاِل دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که مي خندد به ناز

خوش به حاِل جاِن لبریز از شراب
خوش به حاِل آفتاب …

ای دل من، گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام

باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میاِن سفره نیست

جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از »تو« اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از »ما« اگر کامی نگیریم از بهار …

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ!

غنچه های نیمه باز

سهراب سپهري

مانده تا برف زمین آب شود
مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر

ناتمام است درخت
زیر برف است تمناي شنا کردن کاغذ در باد

و فروغ تر چشم حشرات
و طلوع سر غوك از افق درك حیات

مانده تا سیني ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید
در هوایي که نه افزایش یک ساقه طنیني دارد

و نه آواز پري مي رسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام

مانده تا مرغ سرچینه هذیاني اسفند صدا بردارد
پس چه باید بکنم

من که در لخت ترین موسم بي چهچه سال
تشنه زمزمه ام؟

بهتر آن است که برخیزم
رنگ را بردارم

روي تنهایي خود نقشه مرغي بکشم.

پرهای زمزمه
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س�ال 2019 را س�ال اعتراضات خیابانی می دانند، زيرا 

در اين س�ال مردم کشور های زيادی ازجمله فرانسه، شیلی، 

هنگ کن�گ، ايران و برخی کش�ور های عرب�ی در اعتراض به 

اوضاع اقتصادی و سیاسی به خیابان ها آمدند.

 بیشترين تمرکز رسانه ها بر معترضان هنگ کنگ بود که 

علیه اليحه اس�ترداد مجرمان تظاهرات کردند. الجزايری ها 

در فوري�ه ب�ه خیابان ها آمدند و درنهايت عبدالعزيز بوتفلیقه 

را وادار ب�ه کناره گی�ری کردن�د. در ماه آوري�ل نیز معترضان 

سودانی، عمر البشیر را از قدرت برکنار کردند. افزايش قیمت 

حمل و نقل در شیلی باعث شد تا در ماه اکتبر مردم اين کشور 

به خیابان ها بیايند.

از س�وی ديگ�ر ع�دد 9 ب�رای چی�ن هم�واره ع�ددی 

نگران کننده بوده اس�ت، زيرا س�ال هايی که عدد آن ها به 9 

ختم می شود، يادآور خاطرات بدی است که رهبران آن کشور 

را نگران می کند.

 امس�ال هم درحالی که صدمین سالگرد جنبش چهارم 

مه و س�ی امین س�الگرد تظاه�رات دانش�جويان در میدان 

تیان آن من چین بود، شیوع کرونا از اين کشور آن را در صدر 

اخبار قرار داد و چین را با بحران بزرگی روبه رو کرد.

آلبوم سال
1398 

مردی از کشمیر در اعتراض به قانون جدید مهاجرت که به دست آوردن شهروندی هند را برای مهاجران غیرقانونی ساده می کند اما مهاجران مسلمان 
را مستثنی می داند سیم خاردار را به دور سر خود پیچیده است.

گرتا تونبرگ، نوجوان سوئدی که به خاطر تالش برای جلب توجه مردم جهان به تغییرات اقلیمی توسط مجله تایم به عنوان شخصیت سال معرفی 
شده، به دالیل مختلف ازجمله این تصویر که او را در قطار درحال خوردن غذا در طروف پالستیکی نشان می دهد مورد انتقاد است.



13
98

ند 
سف

2 ا
ه 4

نب
ش

32

محکومیت محمدعلی نجفی به دلیل اتهام قتل همسر دومش میترا استاد دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مرز میان دو کره

آتش سوزی گسترده در جنگل های آمازون موسوم به ریه سبز زمین

اعتراضات گسترده  در هنگ کنگ علیه قانونی که براساس آن مجرمان به جمهوری خلق چین بازگردانده خواهندشد 

نمای هوایی از خسارت ناشی از توفان دوریان در کارائیب که براثر آن بیش از 70 نفر جان خود را از دست دادند

اعالم کناره گیری شاهزاده هری و همسرش مگان مرکل از انجام وظایف سلطنتی در انگلیسجمهوری خلق چین هفتادمین سالگردش را در میدان تیان آن من جشن گرفت ایران در سالگرد خروج واشنگتن از برجام، از آغاز مراحل کاهش تعهدات خود به این توافق خبر داد

سیل های فروردین ماه طی دو موج، تلفات جانی و مالی بسیاری در 25 استان ایران برجای گذاشت اندوه مدل ها در سوگ کارل الگرفلد، طراح مد آلمانی که در پاریس درگذشت

دور جدید اعتراضات »جلیقه زردها« علیه افزایش قیمت سوخت و مالیات در پاریس  عزاداری برای 157 قربانی سانحه سقوط بوئینگ 302 شرکت هواپیمایی اتیوپیا

جاسیندا آردرن، نخست وزیر زالندنو، هنگام بازدید از مجتمع مسلمانان پس از حمله تروریستی یک 
راستگرای افراطی که  به کشته شدن 51 نفر از آن ها انجامید، با حجاب ظاهر شد.

استعفای ترزا می، نخست وزیر پیشین بریتانیا بعد از تالش های ناکام برای به انجام رساندن برگزیت آتش سوزی گسترده در کلیسای جامع 850ساله نوتردام

والدیمیر زالنس��کی، کمدین اوکراینی که در یک س��ریال تلویزیونی محبوب، نقش کسی را بازی کرده بود که 
به طور تصادفی رییس جمهور می شود، در انتخابات واقعی هم به عنوان رییس جمهور آن کشور رای آورد!

سخنرانی فرماندار ایالت هسن آلمان، ولکر بوفیر در مراسم تشییع جنازه والتر لویبکه، رئیس اداره 
محلی کاسل که به دلیل حمایت از پذیرش مهاجران، توسط یک افراطی به قتل رسید

اعتراض به دستگیر شدن جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، پس از هفت سال پناهندگی به سفارت 
اکوادور در لندن. او با اتهام افشای اسرار دولتی ایاالت متحده روبه روست.

آتش گرفتن یک افسر پلیس ضد شورش در جریان اعتراضات شیلی

ازدواج پرسروصدای پادشاه 66ساله تایلند، ماها واژیرالونگ کورن با معاون رئیس امنیت شخصی خود 
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محکومیت محمدعلی نجفی به دلیل اتهام قتل همسر دومش میترا استاد دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مرز میان دو کره

آتش سوزی گسترده در جنگل های آمازون موسوم به ریه سبز زمین

اعتراضات گسترده  در هنگ کنگ علیه قانونی که براساس آن مجرمان به جمهوری خلق چین بازگردانده خواهندشد 

نمای هوایی از خسارت ناشی از توفان دوریان در کارائیب که براثر آن بیش از 70 نفر جان خود را از دست دادند

اعالم کناره گیری شاهزاده هری و همسرش مگان مرکل از انجام وظایف سلطنتی در انگلیسجمهوری خلق چین هفتادمین سالگردش را در میدان تیان آن من جشن گرفت ایران در سالگرد خروج واشنگتن از برجام، از آغاز مراحل کاهش تعهدات خود به این توافق خبر داد

سیل های فروردین ماه طی دو موج، تلفات جانی و مالی بسیاری در 25 استان ایران برجای گذاشت اندوه مدل ها در سوگ کارل الگرفلد، طراح مد آلمانی که در پاریس درگذشت

دور جدید اعتراضات »جلیقه زردها« علیه افزایش قیمت سوخت و مالیات در پاریس  عزاداری برای 157 قربانی سانحه سقوط بوئینگ 302 شرکت هواپیمایی اتیوپیا

جاسیندا آردرن، نخست وزیر زالندنو، هنگام بازدید از مجتمع مسلمانان پس از حمله تروریستی یک 
راستگرای افراطی که  به کشته شدن 51 نفر از آن ها انجامید، با حجاب ظاهر شد.

استعفای ترزا می، نخست وزیر پیشین بریتانیا بعد از تالش های ناکام برای به انجام رساندن برگزیت آتش سوزی گسترده در کلیسای جامع 850ساله نوتردام

والدیمیر زالنس��کی، کمدین اوکراینی که در یک س��ریال تلویزیونی محبوب، نقش کسی را بازی کرده بود که 
به طور تصادفی رییس جمهور می شود، در انتخابات واقعی هم به عنوان رییس جمهور آن کشور رای آورد!

سخنرانی فرماندار ایالت هسن آلمان، ولکر بوفیر در مراسم تشییع جنازه والتر لویبکه، رئیس اداره 
محلی کاسل که به دلیل حمایت از پذیرش مهاجران، توسط یک افراطی به قتل رسید

اعتراض به دستگیر شدن جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، پس از هفت سال پناهندگی به سفارت 
اکوادور در لندن. او با اتهام افشای اسرار دولتی ایاالت متحده روبه روست.

آتش گرفتن یک افسر پلیس ضد شورش در جریان اعتراضات شیلی

ازدواج پرسروصدای پادشاه 66ساله تایلند، ماها واژیرالونگ کورن با معاون رئیس امنیت شخصی خود 
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شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن  برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن و کاهش تنش در منطقه به ایران 
سفر کرد. این اولین سفر یک مقام ارشد ژاپنی پس از 41 سال به ایران بود.

اهدای جایزه صلح نوبل به ابی احمد علی، نخست وزیر اتیوپی به خاطر ابتکار  برای حل اختالف مرزی با اریتره

اسپایک لی، برنده جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی در هالیوود، کالیفرنیا

لتی پرز، مهاجر گواتماالیی درخواست اجازه ورود به آمریکا را از اعضای گارد ملی مکزیک دارد

خاکستر آتشفشانی در جزایر کوریل

کاروان وسایل نقلیه زرهی آمریکایی در سوریه آتش سوزی در کالیفرنیا

اولین بازدید پاپ فرانسیس از عربستان برای شرکت در کنفرانسی در مورد روابط مسیحیان و مسلمانان یک دختر زخمی سوری در انتظار نجات از زیر آوار کنار جنازه خواهرش در سوریه

خبرگزاری آناتولی در استانبول، اعتراضات سراسری آبان ماه به افزایش سه برابری قیمت بنزین در ایران را 
یکی از مهم ترین حوادث سال 2019 نامید 
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درگذشت سیامند رحمان، قهرمان پارالمپیک ایران انتشار اولین تصویر از سیاهچاله توسط تلسکوپ ایونت هوریزون

شیوع کرونا در چین و انتقال آن به کشورهای دیگر

یازدهمین دوره انتخابات مجلس و نخستین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ایران 

اولین کناره گیری یک پادشاه ژاپنی پس از دو قرن. امپراتور آکیهیتو به نفع پسرش کنار رفت.

امیرآقایی، برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فجر

اعالم رسمی خبر مرگ ابوبکر البغدادی توسط دونالد ترامپ

طناز طباطبایی، سیمرغ نقش مکمل زن را در جشنواره فیلم فجر از  آن خود کرد.

نانسی پلوسی در اقدامی تالفی جویانه نسبت به ترامپ که از دست دادن با او خودداری کرده بود، متن سخنرانی 
رییس جمهور آمریکا را پاره کرد

ادای احترام جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا به قربانیان پرواز 752 اوکراین
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حاد  تنفسي  سندروم  ویروس  اپیدمي 
)سارس( شامل پنوموني )سینه پهلو( و نقص 
تنفس پیش رونده در سال 2002 به وجود آمد. 
میزبان  از  ویروس  این   که  مي رسید  به  نظر 
غیرانسان منشاء گرفته و قابلیت عفوني کردن انسان را به دست 
آورده باشد. در مناطق روستایي جنوب چین که اپیدمي از آن جا 
آغاز شد، انسان، خوك و ماکیان در کنار هم زندگي مي کردند و 
بسیاري از گونه هاي وحشي جهت مصارف غذایي و طب سنتي 
مورد استفاده قرار مي گرفتند. این شرایط باعث بروز سویه هاي 
انساني آسان  جدید ویروس شد. چون کشت کروناویروس هاي 
از  بعد  است.  نشده  شناخته  به خوبي  آن ها  خصوصیات  نیست، 

گذشت 9سال تقریبا در سال 2012    
باز همان خانواده ویروس ها بیماري جدیدي به نام مرس 
را به وجود آورند که به سندرم حاد تنفسي خاورمیانه معروف شد، 
محل شیوع آن در عربستان بود و در بعضي از کشور های دیگر 

هم شایع شد. 
خوشبختانه هیچ کدام از این ویروس ها به کشور ما نرسید. 
سومین همه گیري بیماري ناشي از ویروس کروناست که طغیان 
تا 10  آغاز و  اواخر 2019 در شهر ووهان چین  از  از آن  ناشي 
به  اقدام  سریع  خیلي  مسئوالن  شد.  گسترده  هم  چین  استان 
قرنطینه شهر کردند ولي به هر حال ویروس شیوع پیدا کرد.  در 
همه بیماري هاي عفوني دوره ای به نام دوره نهفتگي وجود دارد؛ 
یعني از زماني که ویروس کرونا وارد بدن مي شود تا زماني که 
تا 14   2 بین  نهفتگي  دوره  کند، یک  پیدا  بروز  بیماري  عالیم 

روز وجود دارد. 
یکي  است،  صورت  دو  به  معموال  بیماری  این  انتقال  راه 
تماس  دیگري  و  دارند  دریایي  غذاهاي  که  بازار هایي  طریق  از 
که  کساني  دارند.  وجود  آن جا ها  در  حیوانات  که  جاهایي  با 
خطر  معرض  در  مي کنند  کار  دامداري ها  یا  کشتارگاه ها  در 
در کشور چین  ماه  از دی  آن  که شیوع  کرونا  ویروس  هستند.  
و عالوه  مبتال کرده  در جهان  را  بسیاری  به حال  تا  شروع شد، 
کره جن�وبي،  ژاپن،  کشورهاي  به  چین  منطقه  و  استان   30 بر 
نیز  آمریکا  و  بحرین  تایلند،  ایران،  هنگ کنگ،  سنگاپور،   ایتالیا، 

سرایت کرده است. 

 کروناويروس ها 
استاد  کیواني،  حسین  دکتر 
دانشگاه  پزشکي  دانشکده  ویروس شناسي 
علوم پزشکي ایران، در مورد ویروس کرونا 
که  هستند  موجوداتي  ویروس ها  مي گوید: 
نمي توانیم بگوییم زنده اند یا نه. اصطالحا به 
هستند،  معروف  سلول ها  اجباري  انگل هاي 
یعني باید حتما درون سلول ها تکثیر پیدا کنند. ویروس ها انواع 
که  داریم  ویروس  نوع  چندهزار  به طوري که  دارند،  مختلفي 
احتماال در تکامل انسان و سایر موجودات زنده  نقش داشته اند 

ولي امروزه نقششان کمرنگ تر شده است.
وي مي افزاید: بعضي از انواع ویروس ها مفید هستند و بعضي 
دیگر نه. بعضي از آن ها در جایگاه خودشان بیماري ایجاد نمي کنند 

ولي اگر جایگاهشان تغییر کند براي مدتي بیماري زا مي شوند. 
بیماری های  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کیوانی  دکتر 
از  نه خاطرنشان مي کند: خیلي  یا  قابل درمان هستند  ویروسی 
بیماري هاي ویروسي قابل درمان هستند، درحالي که خیلي دیگر 
از ویروس ها نوظهور هستند. از چندهزار نوع ویروس، تنها چند 
مانند  ویروسی  بیماري هاي  از  خیلي  مي شناسیم.  را  آن ها  نوع 
هپاتیت سي قابل درمان هستند. براي اکثر بیماري هاي ویروسي 
بدن  ایمني  سیستم  و  است  نشده  کشف  درماني  روش  دیگر، 
انسان، خودش آن ها را سرکوب می کند یا کامال از بین مي برد. 

وي در مورد بیماری کرونا مي گوید: کروناویروس ها از 80 
به  کروناویروس ها  اولین  شناسایی  داشته اند.  وجود  پیش  سال 
این ویروس ها در طبیعت و حیوانات  بر مي  گردد.  سال 1937 
برونشیت  ایجاد  باعث  جوجه ها  در  که  به طوري   دارند،  وجود 
عامل  که  داریم  دیگری  کروناویروس هاي  مي شوند.  عفوني 
وقتي  ندارند.  زیادي  بالیني  اهمیت  و  هستند  سرماخوردگي 
اگر مشخص  شود  مي کنیم  بررسي  را  بیمار  یک  تنفسي  نمونه 
بیماری اش باکتریایي است براي آن آنتي بیوتیک و اگر ویروسي 

باشد ضدویروس داده مي شود. 
دکتر کیواني با بیان این مطلب که پیش از این کروناویروس ها 
خطرناك نبودند اما کروناویروس هاي جدید خطرناك هستند تأکید 
از کروناهاي جدید  از 20سال پیش خفاش، مخزن خیلي  مي کند: 
مانند مرس و سارس بوده و احتماال این نوع جدید در اثر مخلوط 
شدن کروناویروس خفاش و کروناویروس مار به وجود آمده است، 
به طوري که بعضي از ژن هاي این دو کروناویروس  از منشاء خفاش 
و مار با همدیگر تلفیق و خطرناك شده اند و بیماري زایي بیشتري 
پیدا کرده اند. این بیماري در اثر تماس انسان ها در بازار فروش 
حیوانات خاص و محصوالت خوراکي به انسان منتقل 
و در دنیا منتشر شده است. وي در پاسخ به 
آیا کیت هاي آزمایشگاهي  این پرسش که 
نه  یا  داریم  را  ویروس  این  شناسایي 
ویروس  این که  به محض  بله،  مي گوید: 
شناسایي شد اطالعاتي توسط مراجع 
جهاني  سازمان  مانند  جهاني 
مؤسسات  از  بعضي  و  بهداشت 
همه  اختیار  در  ویروس شناسي 
این  که  به طوري  شد،  داده  قرار 
تشخیص  قابل  به راحتي  بیماري 
است و با تست هاي مولکولي که 
داریم، ظرف 6 تا 7 ساعت مي توانیم 
بگوییم که فرد کروناویروس جدید 
کار  بیماري  تشخیص  و  نه  یا  دارد 

سختي نیست. 

مانند  ویروس ها  که  آن  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
انسان ها و تمامی موجودات زنده همیشه در حال تکامل هستند 
مي گوید: وقتی ویروس ها تکامل پیدا مي کنند، ژن ها با هم مبادله 
مي شوند و از بین چندهزار ژن مبادله شده، یک ویروس مي تواند 
بقا پیدا کند و خصوصیات خاص خودش را داشته باشد و براي 
مدتي بیماري را به وجود بیاورد. حال یا دارویي برای آن ساخته 
مي شود یا شدت بیماری زایی اش خودبه خود براثر جهش هایي که 

پیدا مي کند کاهش پیدا کرده و فروکش مي کند.  
وي در مورد درمان بیماري مي افزاید: این بیماري خودبه خود 
با  باید  مردم  دارد.  نگهدارنده  درمان هاي  و  مي شود  درمان 
مراقبت هاي بهداشتي از بروز آن پیشگیري کنند. مراکز بهداشتي 
باید  مردم  داده اند.  قرار  پیشگیري  راه هاي  جریان  در  را  مردم 
موقع  را  تنفسیشان  ترشحات  و  بشویند  به خوبي  را  دست هایشان 
حرف زدن و عطسه کردن با دستمال کنترل کنند تا پخش نشود.

دکتر کیواني با بیان این مطلب که ایمني بدن خودبه خود به 
بیماري پاسخ مي دهد، به ویژه در کساني که سالم و جوان هستند 
و بیماري هاي زمینه اي ندارند، تأکید مي کند: افراد مسن و کساني 
که بیماري هاي زمینه اي دارند بیشتر در معرض خطر این بیماري 

قرار دارند؛ به طوري که کرونا ممکن است دو تا سه درصد 
باعث تلفات در آنان شود.  

وي در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود با 
شیوع کرونا قم را قرنطنیه مي کردند، مي گوید: 

شود  دیده  بیماري  این  که  هرجا  قطعا 
افراد  و  کنند  قرنطینه  را  آن جا  باید 
اصول  این  زیرا  شوند،  غربالگري 
بیماري هاي  از  پیشگیري  علمي 
بهداشت  وزارت  است.  ویروسي 

در  که  امکاناتي  با  متناسب 
پیشگیري  کار  بوده  اختیارش 
باید  ولي  است  داده  انجام  را 
و  کنیم  قرنطینه  را  شهرها 
بیماری را در عرض چندساعت 
کسانی  تا  بدهیم  تشخیص 
هستند  ناقل  و  مشکوك  که 

شناسایي شوند و تماسشان با افراد 
دیگر جامعه کم شود.

ویروس شناسي  استاد  این 
ویروسي  کروناویروس  مي افزاید: 

است مانند هزاران ویروس دیگر که شیوع پیدا 
تاریخ  در  که  باشید  نداشته  اطالع  شاید  کرد ه اند. 

ویروس شناسي آمده است که در زمان جنگ جهاني 
اول که آنفلوآنزا براي اولین بار وارد اروپا شد، 25میلیون نفر 

به علت سانسوري که در آن زمان وجود داشت  کشته داد ولي 
آمار کشته ها اعالم نشد. در حال حاضر هم تلفات کروناویروس 

زیاد نیست.
وحشتناکی  اتفاق  و  رسیده  آخرالزمان  کنیم  فکر  نباید 
را  جانشان  آنفلوآنزا  اثر  در  که  افرادي  تعداد  شاید  است.  افتاده 
باشد.  کروناویروس  اثر  در  مرگ ومیر  از  بیشتر  داده اند  دست  از 
همه گیر  از  پیشگیري  درجهت  باید  ما  تالش هاي  بیشترین 
اصول  از  یکي  که  باشد  مقدور  حد  تا  بیماري  این   شدن 

آن قرنطینه است.
مردم باید به مراجع معتبر مراجعه کنند و نگران نباشند، زیرا 
استرس و نگراني عامل بسیار مؤثري در ضعیف شدن سیستم 
ایمني بدن است و سیستم ایمني ضعیف نمي تواند عفونت ها را 
به خوبي درمان کند. به عنوان مثال بیماري داریم به نام تبخال 
ویروسي که وقتي بیماران آن مراجعه مي کنند اولین سؤالي که 
از آن ها مي پرسم این است که آیا استرس، بي خوابي یا شوك 

عاطفي داشته اید و معموال پاسخ آنان مثبت است. 
و  است  تعادل  حالت  در  ویروس ها  از  بعضي  با  ما  بدن 
توان پاسخ دادن به آن ها را دارد. استرس، بي خوابي و تنش  
باعث ضعیف شدن سیستم دفاعي بدن ما مي شود و دراین 
صورت کرونا ویروس  مي تواند ضایعات بیشتري ایجاد کند و 

منجر به بیماري حاد یا مرگ شود.  

بيتا مهدوي

پزشکی

كرونای جديد
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سعيد نمکی متولد ۲۴ خرداد ۱۳۳۷ در کاشان سياستمدار داروساز، شاعر و وزیر 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است. او که در تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۷ رای 
اعتماد نمایندگان مجلس را با ۲۲۹ رای موافق به عنوان وزیردریافت کرد، فقط یک سال 
بعد با یکی از بزرگترین و مخوف ترین اپيدمی های قرن مواجه شد. نمکی دارای 
مدرک دکتری داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و تخصص ایمنی شناسی، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهيد بهشتی با مرتبه علمی دانشياری، معاون سازمان 
برنامه و بودجه کشور، عضو شورای سياستگذاری مرکز ملی 
تحقيقات بيمه سالمت، و معاون سابق محيط طبيعی سازمان 

حفاظت محيط زیست می باشد.
او در سال ۱۳۹۴ به معاونت امور اجتماعی و عمومی 
در سازمان مدیریت )سازمان برنامه و بودجه( منصوب 
شد و به گفته خود وی، ۲۵ سال پيش از این تاریخ، 
معاون بهداشتی وزیر بهداشت بوده است، او همچنين، 
مدتی مشاور معصومه ابتکار بوده است و چندسال 
مدیرعامل چند کارخانه داروسازی از جمله توليد 
دارو بوده است. او که متولد شهر کاشان است در شعر 
و شاعری هم دستی دارد و تخلص شعری اش »پگاه 

کاشانی« است.
وی امضاکننده تفاهم نامه نقشه درمان ایران ۱۴۰۴ 
ميان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بود، 
که بر اساس این تفاهم نامه در راستای افزایش عدالت 
جغرافيای مقرر شد که تفاوت ميان استان ها و تفاوت درون 
استان ها، با توزیع تخت های جدید، به ميزان حداقل ۲۵ درصد 

کاهش یابد.
 برخی از سمت های سعيد نمکی: معاون امور اجتماعی و عمومی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عضو شورای سياستگذاری مرکز ملی 
تحقيقات بيمه سالمت، معاون محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زیست، 
مشاور معصومه ابتکار در سازمان محيط زیست، مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم 

پزشکی شهيد بهشتی و معاون بهداشتی وزارت بهداشت. 
 

به زودی مردم پیام مهار کرونا را خواهند شنید
سعيد نمکی روز شنبه ۲۴ اسفند مراسم تجليل از دانشجویان برگزیده در ریاست 
جمهوری افزود:  ۲۶ روز پيش و در اولين لحظاتی که صدای گام های کرونا را در 
اطراف کشور شنيدم و اصرار بر اعمال محدودیت هایی داشتم، یگانه مردی که به 

حمایت برخاستند دکتر جهانگيری بود.
وی به سابقه فعاليت خود در حوزه سالمت کشور و نيز مهار برخی بيماری ها 
اشاره کرد و افزود: به عنوان یک کهنه سرباز حدود ۳۰ سال مدیریت سالمت بخش 

کشور را برعهده داشته ام و اعالم می کنم کرونا از سر مملکت رد خواهد شد.
وزیر بهداشت همچنين با اشاره به سيالب های اخير در کشور گفت: با 
وجود گستردگی این سيالب ها، هيچ موردی اپيدمی نداشتيم و این امر تحسين 

سازمان بهداشت جهانی را برانگيخت.
نمکی ادامه داد: در اوج تحریم ها، ویروس »اچ وان ان ۱« را که به مراتب 
کشندگی بيش از کرونا داشت، با وجود ۱۳ هزار و ۲۰۰ مبتال مدیریت کردیم و با 
وجود اینکه در آمریکا ۱۰ هزار مرگ بر اثر این بيماری رخ داد، مانند یک کشور 

پيشرفته با کمترین ابتال آن را مهار کردیم.
وی با اشاره به راه اندازی بسيج ملی »کرونا را شکست می دهيم« در دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور گفت:  مطمئن باشيد بزودی مردم پيام مهار این بيماری را 

به نحو احسن خواهند شنيد.

رئیس ستاد مقابله با کرونا کیست؟

نقش رسانه ها در کاهش تنش کرونا
ویروس  که  این 
چقـــدر  کرونـــا 
خطـــرناک وکشنـده 
اسـت، امــری فنــی 
بایــد  که  اســت 
توســـط متخصصــان 
مـورداظهـارنظـر قـرار 
گيرد اما این نوشته، سخنـی صميمـانه 
باتمامی کسـانی اسـت که هندسه افکار 
عمومی متأثر از کنشگری و حضورآنان 
است؛ اصحـاب رسانـه و مجموعـه روابط 

عمومی ها.
بی مناسبت نيست نخست نگاه کوتاهی به 
جامعه ارتباطی ونقش آن در توليد وانتشار 
اخبار در حوزه های اجتماعی واقتصادی 
داشته داشته باشيم. اگر نگاه کوتاهی به 
تاریخ داشته باشيم، درمی یابيم یکی از 
اولين افرادی که مفهوم جامعه اطالعاتی را 
بسط داد اقتصاددان نامی، فریتز ماچالپ 
بود. وی در سال ۱۹۳۱ تحقيقات خود را 
در این زمينه شروع کرد و کارش در سال 
۱۹۶۲ با انتشار کتاب »توليد و توزیع دانش 
در ایاالت متحده« به اوج رسيد. این کتاب 
به سرعت به ژاپنی و روسی ترجمه شد و 
ژاپنی ها تأثير بسياری از آن پذیرفتند. مسأله 
فن آوری ها و نقش آن ها در جوامع معاصر 
در ادبيات علمی تحت عناوین مختلفی مورد 
بحث قرار گرفته است. ایده های دانش یا 
اقتصاد اطالعات، جامعه پسا  صنعتی، جامعه 
پست مدرن، جامعه شبکه ای، انقالب اطالعات، 
سرمایه داری اطالعاتی، سرمایه داری شبکه ای 
و مواردی این چنينی طی دهه های اخير به 
تفصيل مورد بررسی واقع شده اند. ماچالپ 

مفهوم صنعت دانش 
سال ۱۹۶۲  در  را 
معرفی کرد. او پنج 
را  دانش  بخش 
تفکيک کرد:آموزش، 
تحقيقات و توسعه، 
جمعی،  رسانه های 
ی  ی ها ر و فن آ

اطالعات و خدمات 
اطالعاتی. بر اساس 
این تقسيم بندی او 
که  کرد  محاسبه 
توليد  از  ۲۹درصد 
ناخالص ملی آمریکا 

در سال ۱۹۵۹ در صنایع دانشی توليد 
شده است.

»پيتر دراکر« این بحث را آغاز کرد که گذاری 
از اقتصاد مبتنی بر کاالهای مادی به اقتصاد 
مبتنی بر دانش در حال جریان است. برای 
»دنيل بل« تعداد کارمندانی که در بخش 
توليد و خدمات اطالعاتی شاغل هستند 
یک فاکتور برای تشخيص یک جامعه 

اطالعاتی است.
»ژان فرانسوا ليوتارد «گفت اطالعات نيروی 
اصلی توليد در دهه های اخير شده و دانش 
به شکل یک کاال درآمده است. او افزود که 
جوامع پساصنعتی دانش را در دسترس عوام 
قرار می دهند، زیرا اطالعات و فن آوری ها 

روایت  و  می یابد  گسترش  جامعه  در 
بزرگ ساختارها و گروه های تمرکزیافته را 
می شکند. او این شاخصه را ویژگی جامعه 

پست مدرن می دانست.
»ردوان ریچا« معتقد بود که جامعه به 
یک تمدن علمی بر پایه خدمات، آموزش 
و فعاليت های خالقانه در حال تغييرشکل 
است. این دگردیسی حاصل پيشرفت و نفوذ 
فن آوری های نوین به ویژه فن آوری های 

رایانه ای است.
در سال های اخير مفهوم جامعه شبکه ای 
اهميت ویژه ای در نظریه جامعه اطالعاتی 
پيدا کرده است. منطق شبکه ای در کنار 
انعطاف پذیـری و  توسعـه،  اطالعــات، 
یکپارچگی یکی از ستون های اصلی پارادایم 
فن آوری اطالعات است. بخش های مختلف 
یک جامعه در عصر اطالعات در بستر 
شبکه به یکدیگر متصل می شوند. به عبارت 
دیگر شبکه هایی همچون شبکه عصبی پيکره 

جامعه اطالعاتی می باشند.
انتقاد اصلی که از سوی فرهيختگان بر مفهوم 
جامعه اطالعاتی وارد شده  این است که 
این گونه تعاریف این تصور را می تواند در پی 
داشته باشد که ما کاًل وارد نوع جدیدی از 
جامعه شده ایم. »فرانک وبستر« می گوید اگر 
تنها ما با اطالعات بيشتری طرف هستيم چرا 
باید کسی بگوید جامعه ای داریم که تا پيش 

از این در تاریخ بی سابقه بوده است؟
رسانه و مجموعه روابط عمومی ها در جو 
ملتهب این روزها در پی چرخش شایعات 
رنگارنگ وگوناگون کرونا، چه کارهایی 

می  توانند انجام دهند؟
آگاهی ومطالعه اخبار موثق ودرست از 
منابع معتبر ومورد وثوق 
دارای صالحيت قانونی 
وعلمی، مطالعه شایعات 
وآگاهی از بازچرخش 
نادرست،  اطالعات 
از  آگاهی  به منظور 
نقاط ضعف عمومی که 
موجب نشر آن ها در 
فضای سایبر می شود، 
کمک به ایجاد وتحکيم 
سرمایه اجتماعی. آن چه 
روشن است این است 
اجتماعی  سرمایه  که 
موجب  مخدوش 
می شود منابع رسمی توليد خبر، دارای 
اعتبار نبوده و مورداستناد مردم قرار نگيرند 
واین خود بزرگ ترین مشکل را در مواقع 
خاص یا بحرانی ایجاد می کند،  دریافت 
اخبار صحيح و دقيق  از منابع معتبر 
وبازنشرآن در برد مخاطبان، حفظ صداقت 
وراستگویی)به عنوان مهم ترین خط قرمز در 
روابط عمومی و رسانه(، سرعت در انتشار 
اخبار صحيح براساس اصل اولویت در خبر 
می تواند در بی اثرسازی شایعات مؤثر باشد، 
حضور مستمر در فضای سایبری و دعوت 
به  نوع دوستی و  تأکيد بر نقاط مشترک 
عاطفی وانسانی می تواند در کنترل سرایت 

بيماری مفيد باشد.

رامين امينی زارع
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س: ا
عک اندیشمندان ما  راهکار دارند

 اما ترجیح می دهند سکوت کنند

 در موقعیتی در حال گفتگو هستیم که کتابخانه 
ملی به علت شیوع ويروس کرونا تعطیل است. شايد 
اتفاقی رخ نداده  در طول تاريخ کتابخانه ملی چنین 
بود و شايد برای اولین بار باشد که چنین تعطیلی به 

کتابخانه ملی تحمیل شده است.
که  می کند  اقتضا  شرایط  باالخره  است.  همین طور  دقیقا 
گاهی روال کلی تغییر کند. ما به هرحال تابع مقرراتی هستیم که 
کشور اعمال کرده و به خاطر کرونا مجبور شدیم کتابخانه ملی را 
تعطیل کنیم. در روزهای اول با برخی از مراجعه کننده  ها روبه رو 
بودیم که سرماخوردگی شدید داشتند و هرچقدر هم که می گفتیم 
وارد سالن نشوند نمی پذیرفتند. لذا به این نتیجه رسیدیم که با 
تعطیلی کتابخانه، سالن ها را ضدعفونی و تغییراتی را هم اعمال 

کنیم.

در  ما  فرهنگی،  مدير  يك  به عنوان  شما  از نظر   
با  که  شديم  ضعف  يا  مشکل  دچار  فرهنگ  کجای 
سختی درحال مديريت يك مسأله بهداشتی هستیم؟

باورهای مردم  به  به نظر من بخش عمده مباحث فرهنگی 
باورها  بازمی گردد که چه عکس العملی نشان می دهند، چرا که 
مدیریت  مردم  خود  اغلب  را  باورها  آن هاست.  رفتار  منشاء 
نمی کنند و توسط دیگران مدیریت می شود. این دیگران می  تواند 
یک دوست یا یک رسانه بین المللی یا یک گروه سیاسی یا حتی 
با تغییراتی که در جامعه به وجود آمده،  ایدئولوژیک باشد.  تفکر 
کاربرد سنت کمرنگ شده و ارزش ها هم تغییر کرده است. وقتی 

که ارزش تغییر کند رویکرد فرهنگ هم متفاوت می شود.
یکی از این مباحث در فرهنگ، سالمت است. فرهنگ است 
که می تواند به ما کمک کند که جامعه چه حساسیتی از خودش 
نشان دهد تا بتواند سالمت را به عنوان یک شاخص برای خودش 

تعریف کند.
گستره  در  اکنون  که  مسأله  دو  به  می توانیم   
فرهنگی و باوری مردم با شیوع بیماری کرونا به وجود 
و  ترديد شده اند  دچار  آن که  يکی  کنیم.  اشاره  آمده 
ديگر اين که در برخی از گفته هايی که تا کنون مطرح 
شده عدم صداقت می بینند. چرا اين اتفاق رخ داده؟ 
به نظر من یکی از دالیلش این است که مردم در سخن و 
رفتار هدایتگران جامعه چندگانگی می بینند؛ هدایتگر اعم از مدیر 
اجرایی و حاکمیت کلی نظام و کسانی که به عنوان مرجع برای 
به عنوان مرجع شناخته  آن ها که  از  اگر  قرار می گیرند.  دیگران 
شده اند، داده هایی یکسان و همسان به دست ما برسد و صدای 
واحدی داشته باشند من گمان می کنم جامعه به خوبی می پذیرد. 
ایجاد می کند  اما وقتی مردم می بینند فالن شخص ممنوعیتی 
اما یا خودش یا خانواده اش همان رفتار ممنوع را بروز می دهند 
مرجعیت  یا  پدرساالری  یا  حاکمیت  می شوند.  تردید  دچار  قطعا 
برای اشخاص جایگاه خودش را از دست داده است. من سنتی، 
و  نیست  این گونه  امروزه  ولی  است  قبلی  رفتار  مرجعیتم همان 

جوان ما آن مرحعیت و رفتار را نمی پذیرد. 

 اين تغییر رفتار را خوب می دانید يا بد؟
طبق  ما  ندارد.  ثباتی  چون  است،  آسیب زننده  من  به نظر 
باورهای خودمان می گوییم ریسمان الهی را چنگ بزنید، یعنی 
ریشه و مبنا داشته باشید. چارچوبی برای فکرتان داشته باشید. اما 
وقتی که با جوان امروز صحبت می کنیم همه این ها را در قالب 
اسطوره می بیند، نه در قالب مالك رفتاری یک مرجع. چون او 

این رفتار را قبول ندارد در عملش تغییر حاصل می شود. 
می شد،  مجلسی  وارد  بزرگی  وقتی  که  بود  این گونه  زمانی 
همه به او احترام می کردند و حرفش حجت بود. االن این گونه 
نیست. برای آن که اوال خود این فرد، میان رفتار و عملش تطابق 
وجود ندارد. ثانیا جوان امروزی، سبک زندگی گذشته را نمی پذیرد 
و تغییر در رفتار به علت تغییر در سبک زندگی است. یعنی باب 

گفتگو و مراوده بین دو نسل ضعیف شده است.
شده  امروز  دنیای  الزام  زندگی،  سبك  تغییر   
است؛ گسترش تکنولوژی، در دسترس قرار گرفتن 
منابع اطالعاتی و تسريع مراودات. اگر اين الزام را 

نپذيريم از دور حذف می شويم.
من این حرف را قبول ندارم. ما روایت از امیرالمؤمنین داریم 
زمانی  هر  در  ما  یعنی  باش.  خویشتن  زمان  فرزند  می گوید  که 

می  توانیم آن باورها را با شرایط تطبیق بدهیم. 
عرصه  در  سال ها  که  فردی  به عنوان  شما   
فرهنگی  مديران  آيا  داشتید  حضور  کشور  مديريتی 

کشورمان را فرزند زمان خودشان می دانید؟
عدم  دالیل  از  یکی  دارند.  فاصله  به نظرم  نه.  آن ها  همه 
اختالف  همین  کشور،  فرهنگی  مدیریت  از  امروز  نسل  پذیرش 
بتوانند  تا  ندارد  وجود  آن ها  بین  گفت  و  گپ  فضای  که  است 
مشکالتشان را حل کنند. مرجعیت فکری وقتی حرفی را می زند 
باید حرفش حجت باشد ولی اگر قرار باشد او چیزی بگوید و باور 
نسل امروز ما چیز دیگری باشد، اختالف و تفرقه به وجود می آید.

آن  در  که  حوزه ای  در  ما  فرهنگی  مديران  اگر   
تخصص دارند ورود پیدا می کردند شايد اين اتفاقات 

کمتر رخ می داد. 

گفتگو با دکتر اشرف بروجردی، رئیس کتابخانه ملی ایران

گفتگو

منوچهر دين پرست

به گونه ای  ما  جامعه  در  فرهنگی  وضعیت 
است که لب مرز ايستاده ايم. از يك سو اتفاقات 
اجازه  تلنبار شد ه اند که  بر روی هم  ناگوار چنان 
ديگر  سوی  از  و  نمی شود  داده  دقیق  تأمل 
نابسامانی های اقتصادی وضعیت را دشوارتر کرده 
است. مديريت فرهنگی از جمله مسائلی است که 
نه تنها نیاز دقیق به علم دارد بلکه درايت و تجربه 
کار  بايد سرلوحه  نیز  مهم تر شجاعت  همه  از  و 
با  کوتاه  اين مجال  در  باشد.  فرهنگی  مدير  يك 
يکی از مديران فرهنگی کشور به گفتگو نشستیم 
تا منتقدانه وضعیت را بررسی کنیم؛ اگرچه مجال 
کم بود و سئواالت بسیار. شايد اين مسیر بتواند 
را  فرهنگی  مديران  ديگر  با  جدی  گفتگوی  باب 
اغلب سیاسی هستند  بروجردی  دکتر  به زعم  که 

تا فرهنگی، باز کند.
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شما از سوی دیگر به مسأله نگاه کنید. مدیریت کالن جامعه 
در واقع مدیریت سیاسی است، در ساختار هم سیاسی است. کسی 
که وزیر یا معاون وزیر است در واقع به عنوان مقام سیاسی تعریف 
می شود. یعنی باید جزو مجموعه ای باشد که بتوانند با هم تعامل 
کنند. اگر رئیس جمهور بخواهد وزیرش را انتخاب کند یا وزیر، 
معاونش را برگزیند باید کسی را انتخاب کند که بتوانند با هم کار 
کنند. منتهی امکان دارد که او در حوزه اش تخصص نداشته باشد. 
شما می توانید کسی را انتخاب کنید که در این وجه باهم تعامل 

داشته باشید و آن موقع کار به گونه ای دیگر سخت می شود.
الزاما در   مقصود شما اين است که مديران ما 
بود فرهنگی  مهیا  زمینه   اگر  و  اول سیاسی اند  مرتبه 

هم می شوند؟
بله، البته نباید به گونه ای باشد که از هم دور باشند. مثال اگر 
من سررشته ای از اقتصاد نداشته باشم نمی توانم در جایگاهی قرار 
بگیرم که کار اقتصادی کنم. باالخره باید یک مبنا و تخصص اولیه 
وجود داشته باشد ولی وسعت آن لزوما این نیست. به طور مثال 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه های مختلفی مانند کتاب، 
سینما، تئاتر، مجالت و همه آن چه که در واقع تشخیص دهنده و 
تعیین کننده فرهنگ است اظهار نظر می کند. شما کسی را پیدا 
نمی کنید که در تمامی این حوزه ها متخصص باشد ولی می  توانید 
کسی را انتخاب کنید که رویکردش به فرهنگ مثبت باشد و از 
متخصصانی استفاده کند که کار را پیش ببرند. متخصص الزاما 
نباید در مقام معاونت باشد، می تواند در مقام مدیریت تا سطوح 

پایین تر هم باشد. 
 خیلی از وزرای فرهنگ که االن در خاطرم مرورشان می کنم 
تخصص اولیه را داشتند و رویکرد و اراده شان بر این قرار گرفته 

بود که کار فرهنگی کنند و عرصه فرهنگی را تقویت کنند.
 ولی اراده مالك نمی شود.

نه، اراده مالك نیست. اما کار خوب هم بستگی به تخصص 
ندارد. شاید ما مجبوریم بازگردیم به آن چه که امام می گفت و 
آن چه که اوایل انقالب مطرح بود که تخصص یا تعهد، کدام یک 
اولی هستند و درنهایت به این نتیجه رسیدند که هردو باید باشد. 
شما نمی توانید به کسی که اساسا در پی زدن زیرآب نظام است 
مسئولیتی بدهید که صرف متخصص بودن، آن را پیش ببرد. در 
عرصه فرهنگ ما باید یک رویکرد کلی و منشوری را برای این 

کار تدوین کرده باشیم.
طرح های  فرهنگ  حوزه  در  سال  چهل  اين  در   
بسیاری انجام شده ولی ديديم که در اجرا ضعیف بودند.  

شاید مقداری از آن به دلیل کارنابلدی است. 
 خیلی از مديران در طی اين سال ها فعال بودند 
انتها  در  اما  کردند  طراحی  را  متعددی  برنامه های  و 
خروجی مناسبی نداشت و داده خوبی به دست نیامد. 

البته برای خوب و بد هم باید مالك را تعریف کرد.
 قطعا همین طور است. 

که خروجی  اغتشاشاتی شدیم  دچار  فرهنگ  در عرصه  ما 
آن اکنون به گونه ای است که مردم صداقت را کمتر می بینند 
و دچار تردیدهایی شده اند و نمونه آن اکنون در حوزه سالمت 
است که این بار مستقیما با جان مردم سروکار دارد. در این مورد 
هر مدیری، چه در حوزه های امنیتی و نظامی و چه در حوزه های 
بهداشت و درمان و آموزش عالی، باید پاسخگو باشد و مدیران 
کجا  فرهنگ  عرصه  در  ما  باشند.  پاسخگو  باید  هم  فرهنگی 
بودیم که اکنون به این نقطه رسیدیم؟ این ها واقعیاتی است که 
باید به شکل واقع بینانه و  باید طرح کرد، خودانتقادی است که 
از علل عمده  بدون رودربایستی صورت گیرد. به نظر من یکی 
بحث، تنگ بودن فضای گفتگوست. اگر این عرصه باز بود شاید 

خیلی از موارد را می توانستیم مدیریت کنیم.
 فکر می کنید چرا کسانی که بايد اين عرصه را 
ندارند؟ محافظه کار شدند؟ نگرانند؟  باز کنند حضور 

می ترسند؟

محافظه کاری  بازمی گردد.  دیگری  واقعیت های  به  موضوع 
را  مسائل  بتواند  که  نیست  نتیجه ای  آن ها  نتیجه گیری  نیست. 
پیش ببرد. من تجربه ای در همین کتابخانه ملی داشتم که فضال 
و علمای بزرگ بیایند و کاری را انجام بدهند. خودم مسئولیتی 
برعهده نگرفتم و گفتم خودشان کار را انجام بدهند و صرفا بحث 
و گفتگوهایی درباره ایران و این که چه چیزی باید در اولویت قرار 
بگیرد داشتیم، اما آخرین حرف این بود که این ها پخش و منتشر 
نشود. این ها حرف هایی است که توسط عده ای برتابیده نمی شود 

و باید همین جا باقی بماند. 
 چرا اين روحیه به وجود آمده؟ من خودم به عنوان 
بارها شاهد بودم که می گفتند اين  يك روزنامه نگار 
منتشر نشود.  به شما می گويم جايی  که  حرف هايی 
ما  مديران  بین  در  روحیه  اين  چرا  می کنید  فکر 
به وجود آمده که يك سری حرف ها را دوست ندارند 

ديگران هم بشنوند؟
می گویید  شما  که  را  نکته ای  همین  بخواهم  هم  من  اگر 
جوابش  ولی  ندهم  را  جوابتان  می دهم  ترجیح  کنم،  عملیاتی 
خیلی روشن است. شما دچار توجه امنیتی می شوید، برای جاهای 
طرف  می شوید.  متهم  و  نمی شود  تأیید  صالحیتتان  مختلف 
و  منتقل  حرفش  که  می دهد  ترجیح  و  کند  زندگی  می خواهد 
بازگو نشود.  من فکر می کنم بین اندیشمندان حوزه های مختلف 
اجتماعی راهکار وجود دارد ولی نمی گویند. فکر می کنند اوال به 
جایی نمی رسد، ثانیا خودشان متهم خواهند شد و انگی به آن ها 
قفسه  در  کنند و حرف ها  ترجیح می دهند سکوت  زده می شود. 

سینه شان بماند تا وقتی که از این دنیا بروند. 
ابتدای  به  برگرديم  شما  آخر  جمله  اين  با   
مردم  که  ترديدی  و  صداقت  عدم  پس  صحبتمان. 

می بینند...
بگذارم  را  اسمش  شاید  من  نیست.  این عدم صداقت  اسم 
حفظ جان. اگر بخواهیم وارد این بحث ها شویم باید به مباحث 

ایدئولوژیک بپردازیم.
 و خیلی بحث درازدامنی می شود. 

من می خواهم شما اسم این موضوع را بی صداقتی نگذارید. 
آن جا واژه معنای دیگری پیدا می کند. 

البته خوب است که شما نظرتان را مطرح کنید.
من می توانم بگویم بی اعتمادی به ساختار یا حفظ جان.

را که شما می گويید  بی اعتمادی  اين  اگر   حتی 
بپذيريم، آسیب های جدی به جامعه تحمیل می کند و 

اين چیز اندکی نیست. 
این ها مجبورند این گونه باشند تا جانشان حفظ شود و بتوانند 

مقاصدشان را دنبال کنند.
 شما گفتید شرايط بايد به شکل کامل مهیا باشد 
تا هدفی تحقق يابد اما متأسفانه اين شرايط در کشور 
مختلف  دوره های  بوده اند.  نشیب  و  فراز  در  دائما  ما 
اعم از دوره سازندگی و دوره اصالحات و دوره آقای 
احمدی نژاد -که نمی دانم آن را چه بنامم- گذشت و 
ما اکنون در موقعیتی قرار داريم که احساس می کنیم 
حرکتی نکرده ايم و اين حس خیلی بدی است که آدم 
احساس خسران کند. می خواهم بگويم که اين يأس 

و ناامیدی ناراحت کننده است.
کنید.  نگاه  تربیتی  رویکرد  در  را  دلیلش  اما  است  درست 
معموال در آموزش و پرورش کشورهای مختلف افراد به گونه ای 
مبانی  در  سرزمینشان  به  خاطر  تعلق  که حس  می شوند  تربیت 
فکری آن ها رشد می کند. در جامعه ما این بحث مغفول مانده 
است. اگر آموزش و پرورش می توانست نسل ها را خوب تربیت 
به  ما  اکنون وضع  پیدا می کرد  تفوق  تعلق  احساس  این  و  کند 

گونه دیگری بود.
 چرا فقط آموزش و پرورش؟ ما نهادهای ديگری 

داريم که آن ها هم در عرصه فرهنگ متولی هستند. 

آموزش و پرورش نهاد مهمی است. اگر شما فردی را در 
طفولیت آموزش دادید و باوری را پذیرفت، این در ذهنش حک 
می شود و همین باعث می شود که آن باور گسترش پیدا کند. 

ما در آموزش و پرورش ناتوان هستیم.
ناديده  را  ديگر  نهادهای  نقش  يعنی   

می گیريد؟
نه، دانشگاه و صدا و سیما و روحانیت و حوزه های علمیه 
هم نقش دارند. متاسفأنه ما روحانیتمان را با حضور پررنگشان 
در  را  روحانیت  نداشت  لزومی  کردیم.  تضعیف  همه جا  در 
دانشگاه و ارتش و مراکز نظامی و انتظامی و ورزش و سینما و 
موسیقی داشته باشیم. همه جا یک روحانی می خواهد حرف اول 
را بزند. همه این ها هم افراد فرهیخته ای نیستند که بدانند چه 

باید بکنند و این رفتارشان آسیب رسان است.
در  که  ما  فرهنگ  حوزه  سیاست گذاران  آيا   
بر  دقیقی  اشراف  هستند،  هم  تصمیم گیرنده  انتها 
ما چه  حوزه های فرهنگ دارند و دقیقا می دانند که 
جايگاه و چه متولی و چه فعالیتی داريم که در انتها 

تصمیم درست گرفته شود؟
قابلیت  این  از  فرهنگ  عرصه  در  مدیرانمان  من،  به نظر 
برخوردارند ولی آن ها هم باید مالحظات دیگری داشته باشند 
که آن مالحظه کار را خراب می کند. یک مثال می زنم. وقتی 
قم  از  او  به  کند،  انتخاب  زن  وزیر  می خواست  خاتمی  آقای 
انتخاب را بکنید ما مشروعیت  پیام داده شد که اگر شما این 
صادر  فتوا  یعنی  می بریم،  سؤال  زیر  را  بودنتان  رئیس جمهور 
می کنیم. این یک مالحظه است و باید رعایت شود تا ایشان 

رأیی را که به او داده شده به مقصد برساند. 
 ايشان هم نهايتا تسلیم اين مالحظه شدند.

مرجع  که  وقتی  این که  آن  و  دارد  باوری هم  ایشان  بله، 
تقلیدش به او می گوید باید این کار را بکنی باید اطاعت کند. ما 
در دوره های مختلف از این موارد کم نداشتیم اما آن مرجعیتی 
که باید روشن باشد و اقتضای زمان را به خوبی بشناسد و حکم 
صادر کند هنوز جایگاهش را پیدا نکرده و مراجع ما خیلی با 

عالم واقع منطبق نیستند.
شرایط تغییر کرده و باید بر اساس اقتضای زمان فتوا صادر 
شود. صدور حکم یک بحث است و اعمال حکم به عهده من 
مدیر است که احساس کنم این آزادی و اختیار را دارم که در 

اعمال نظرم بر آن فتوا عمل کنم.
 ما اين اعمال اختیار را در بین مديران بسیار 

کم می بینیم.
قانون  مثال  است.  این  از  بیش  ترسش  نمی بینم.  من  بله، 
رفع تبعیض علیه زنان سال ها مورد بحث بود و آقای هاشمی 
به دنبال این بود که به شکل چراغ خاموش آن را تصویب کند اما 
وقتی که عده ای متوجه شدند، نگذاشتند و بعد از کلی بحث و 
جدل، درنهایت گفتند که اگر ما این قانون را تصویب کنیم فعل 
حرام انجام داده ایم و هرچه ما فریاد زدیم که اگر شما می گویید 
را  تبعیض  شما  یعنی  پس  است  حرام  اسالم  در  تبعیض  رفع 

می پذیرید و این ظلم آشکاری است، فایده نداشت.
این است که در موارد مختلف و در فرهنگ همه  غرض 
عوامل به هم وابسته اند و شما نمی توانید باکس کوچکی را باز 
کنید و بگویید اگر این درست شود من همه مسائل فرهنگی را 
می توانم حل کنم. شما همه جریانات فرهنگی را که عمدتا به 
رفتارهایشان  به چگونگی  باورهای مردم مربوط است و منجر 

می شود کارساز و اثربخش بدانید. 
 باورهای مردم ذيل قدرت به وجود می آيند. باور 

که خودبه خود به وجود نمی آيد. 
دبستان  محیط  از  باور  اگر  می آفریند؟  چه کسی  را  باور 
باور  آرام آرام آغاز شود و پیش برود، به جایی می رسیم که آن 
به اثبات  را  فرهنگ  می توانید  گفتگو  با  شما  نمی کند.  تغییر 

برسانید و توسعه بدهید.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهادت می دهم به اصول دین. اشهد أن  الاله  االاهلل و اشهد 
و  علی بن  ابی طالب  أن  امیرالمؤمنین  اشهد  و  رسول اهلل  محمدا  أن 
شهادت  حجج اهلل.  معصومیننا  و  ائّمتنا  اثنی عشر  اوالده المعصومین 
می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق 
است، سؤال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.

خدايا! تو را سپاس می گويم به خاطر نعمت هايت!
خداوندا! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از 
صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی 
که امکان درك یکی از برجسته ترین اولیایت را که قرین و قریب 
سرباز  و  کنم  درك  را  کبیر  خمینی  صالحت  عبد  است،  معصومین 
مصطفی  محمد  اعظمت  رسول  صحابه  توفیق  اگر  شوم.  او  رکاب 
ابی طالب  علی بن  مظلومیت  دوره  از  بودم  بی بهره  اگر  و  نداشتم  را 
قرار دادی که  راهی  مرا در همان  فرزندان معصوم و مظلومش،  و 
بود،  خلقت  و  جهان  جان  که  را  خود  جان  مسیر،  همان  در  آن ها 

تقدیم کردند.
خمینی  صالحت  عبد  از  پس  که  شکرگزارم  را  تو  خداوندا! 
اعظم است  مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش  عزیز، 
بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و تشّیع و ایران و جهان 
باد-  او  سیاسی اسالم است، خامنه ای عزیز -که جانم فدای جان 
قرار دادی. پروردگارا! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت درهم 
آمیختی و درك بوسه بر گونه های بهشتی آنان و استشمام بوی عطر 
ارزانی  من  به  راه-  این  شهدای  و  مجاهدین  -یعنی  را  آنان  الهی 
شکر  پیشانی  رّزاق،  رحمان  ای  و  عزیز  قادر  ای  خداوندا!  داشتی. 
شرم بر آستانت می سایم که مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش 
از اشک بر  در مذهب تشیع، عطر حقیقی اسالم، قرار دادی و مرا 
فرزندان علی بن ابی طالب و فاطمه اطهر بهره مند نمودی؛ چه نعمت 
عظمایی که باالترین و ارزشمندترین نعمت هایت است؛ نعمتی که 
در آن نور است، معنویت، بی قراری که در درون خود باالترین قرارها 

را دارد، غمی که آرامش و معنویت داد.
متدین  اما  فقیر،  مادر  و  پدر  از  مرا  که  سپاس  را  تو  خداوندا، 
تو  از  نمودی.  بهره مند  پاکی  در مسیر  پیوسته  و  اهل بیت  و عاشق 
عاجزانه می خواهم آن ها را در بهشتت و با اولیایت قرین کنی و مرا 

در عالم آخرت از درك محضرشان بهره مند فرما.
خدايا! به عفو تو امید دارم!

ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا! دستم خالی است 
و کوله پشتی سفرم خالی، من بدون برگ و توشه ای به امید ضیافت 

عفو و کرم تو می آیم. من توشه ای برنگرفته ام؛ چون فقیر ]را[ در نزد 
کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟!

ساُرق، چاُرقم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو؛ همراه 
خود دو چشم بسته آورده ام که ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها، یک 
ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه است؛ گوهر 
اشک بر اهل بیت است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از 

محصوِر مظلوم در چنگ ظالم.
خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه ]چیزی 
دارند[ و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کرده ام 
تو  به سمت  پیوسته  بودن  روان  آن  و  دارم  امید  ذخیره  این  به  که 
بر  برایت  را  آن ها  وقتی  کردم،  بلند  به سمتت  را  آن ها  وقتی  است. 
به دست  دینت  از  دفاع  برای  را  وقتی سالح  گذاردم،  زانو  و  زمین 
گرفتم؛ این ها ثروِت دست من است که امید دارم قبول کرده باشی. 
از پلی که از  خداوندا! پاهایم سست است، رمق ندارد. جرأت عبور 
جهنم عبور می کند، ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می لرزد، وای 
بر من و صراط تو که از مو نازك تر است و از شمشیر بُرنده تر؛ اما 
یک امیدی به من نوید می دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است 

نجات پیدا کنم. 
من با این پاها در َحَرمت پا گذارده ام، دوِر خانه ات چرخیده ام 
و در حرم اولیایت در بین الحرمین حسین و عباست آن ها را برهنه 
دواندم و این پاها را در سنگرهای طوالنی، خمیده جمع کردم و در 
دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و 
گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید دارم برای آن جهیدن ها 
و خزیدن ها و به ُحرمت آن حریم ها، آن ها را ببخشی. خداوندا! سر 
من، عقل من، لب من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در 
همین امید به سر می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ 
آن چنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز دیدار تو را نمی خواهم، 

بهشت من جوار توست، یا اهلل!
خدايا! از کاروان دوستانم جامانده ام!

و  مانده ام  به جا  از کاروانی  خداوند، ای عزیز! من سال هاست 
مانده ام،  جا  خود  اما  می کنم،  روانه  آن  به سوی  را  کسانی  پیوسته 
اما تو خود می دانی هرگز نتوانستم آن ها را از یاد ببرم. پیوسته یاد 
آن ها، نام آن ها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و 

آه یاد شدند.
عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن 
]است[ کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق 
من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم 

را مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. 
عزیزم! من از بی جاقراری و رسوای ماندگی، سر به بیابان ها گذارده ام؛ 
من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در 
زمستان و تابستان می روم. کریم، حبیب، به َکَرمت دل بسته ام،  تو 
خود می دانی دوستت دارم. خوب می دانی جز تو را نمی خواهم. مرا 

به خودت متصل کن.
خدایا وحشت همه وجودم را فرا گرفته است. من قادر به مهار 
نفس خود نیستم، رسوایم نکن. مرا به حرمت کسانی که حرمتشان 
را بر خودت واجب کرده ای، قبل از شکستن حریمی که حرم آن ها 
را خدشه دار می کند، مرا به قافله ای که به سویت آمدند، متصل کن. 
معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها تو را دیدم و 
حس کردم، نمی توانم از تو جدا بمانم. بس است، بس. مرا بپذیر، اما 

آن چنان که شایسته تو باشم.
خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...

که  کسانی  ای  عالم،  این  در  مجاهدم  برادران  و  خواهران 
سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جان ها را بر کف دست 
آمده اید، عنایت کنید:  بازار عشق بازی به سوق فروش  گرفته و در 

جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشیع است.
جمهوری  بدانید  است.  ایران  علی،  حسین بن  قرارگاه  امروز 
می مانند.  حرم ها  دیگر  ماند،  اگر  حرم  این  و  است  حرم  اسالمی 
نه حرم  باقی نمی ماند،  برد، حرمی  بین  از  را  این حرم  اگر دشمن، 

ابراهیمی و نه حرم محّمدی)ص(.
برادران و خواهرانم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهبری است؛ 
رهبری متصل به و منصوب شرعی و فقهی معصوم. خوب می دانید 
منّزه ترین عالِم دین که جهان را تکان داد اسالم را احیا کرد، یعنی 
خمینی بزرگ و پاك ما، والیت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این 
امت قرار داد؛ لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید 
و چه شما که به عنوان سّنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور از 
هرگونه اختالف، برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نکنید. خیمه، 
اسالمی،  جمهوری  با  جهان  دشمنی  اساس  است.  رسول اهلل  خیمه 
واهلل  بچرخید.  آن  دور  است،  خیمه  این  کردن  ویران  و  زدن  آتش 
حرم  مدینه  و  بیت اهلل الحرام  دید،  آسیب  اگر  خیمه  این  واهلل  واهلل 
نمی ماند؛  باقی  مشهد  و  سامرا  کاظمین،  کربال،  نجف،  و  رسول اهلل 

قرآن آسیب می بیند.
خطاب به برادران و خواهران ايرانی...

برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پرافتخار و سربلند 
که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شما باد، کما این که شما 
مراقبت  اصول  از  ایران کردید؛  و  اسالم  فدای  را  صدها هزار جان 
کنید، اصول یعنی ولّی فقیه، خصوصا این حکیم، مظلوم، وارسته در 
دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای عزیز را جان خود بدانید، حرمت 

او را مقدسات بدانید.
برادران و خواهران، پدران و مادران، عزيزان من!

جمهوری اسالمی، امروز سربلندترین دوره خود را طی می کند. 
بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد، دشمن به  پیامبر 
شما چه نگاهی داشت و ]دشمنان [ چگونه با پیامبر خدا و اوالدش 
او  مطهر  فرزندان  با  چگونه  زدند،  او  به  اتهاماتی  چه  کردند،  عمل 
عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار آن ها، شما را 

دچار تفرقه نکند.
که  بود  این  عزیز  خمینی  هنر  مهم ترین  می دانید  که  بدانید 
خدمت  در  را  ایران  سپس  و  آورد  ایران  پشتوانه  به  را  اسالم  اول 
اسالم قرار داد. اگر اسالم نبود و اگر روح اسالمی بر این ملت حاکم 
نبود، صدام چون گرگ درنده ای این کشور را می درید؛ آمریکا چون 
سگ هاری همین عمل را می کرد، اما هنر امام این بود که اسالم 
را پشتوانه آورد؛ عاشورا و محّرم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این 
ملت آورد، انقالب هایی در انقالب ایجاد کرد، به این دلیل در هر دوره 
هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاك ایران و 
اسالم نموده اند و بزرگ ترین قدرت های مادی را ذلیل خود نموده اند. 

عزیزانم، در اصول اختالف نکنید.
امروز،  برای  نه  شهدا، محور عّزت و کرامت همه ما هستند؛ 
بلکه همیشه این ها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال یافته اند. 
آن ها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همان گونه که هستند. 
فرزندان  به  کنید.  آشنا  آن ها  تصاویر  و  آن ها  نام  با  را  فرزندانتان 
بنگرید.  احترام  و  ادب  به چشم  یتیمان همه شما هستند،  که  شهدا 
از  احترام کنید، همان گونه که  آنان  پدران و مادران  به همسران و 
فرزندان خود با اغماض می گذرید، آن ها را در نبود پدران، مادران، 

[[
شهید حاج قاسم سلیماني، نه يك رزم آور، که سپهساالري اسطوره اي در تاريخ نبردهاي منظم و نامنظم خاورمیانه و 
بلکه جهان بود. او شخصیتي چند وجهي داشت، گاه در قامت يك ديپلمات برجسته ظاهر مي شد، گاه در چهره يك 
فرمانده جنگ هاي نامنظم، گاه در سیماي يك برادر ديني، پدر مهربان، همدرد و همراه و دلسوز همه همشهريانش، 
همه هموطنانش، همه شیعیان، همه مسلمانان، و همه مردمان مظلوم خاورمیانه مصیبت زده. سخن کوتاه کنیم، شايد 

هیچ عبارتي به اندازه اين تك بیت سعدي بزرگ گوياي شخصیت حاج قاسم نباشد:
صبر بسیار ببايد پدر پیر فلك را                         تا دگر مادر گیتي چو تو فرزند بزايد

و اينك مايیم و وصیت نامه شهید جاويد، سپهبد حاج قاسم سلیماني:
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همسران و فرزندان خود توجه خاص کنید.
آنان  فرمانده  ولی فقیه  امروز  که  را  خود  مسلّح  نیروهای 
است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسالم و کشور احترام کنید 
و  ملت  از  خود،  خانه  از  دفاع  همانند  می بایست  مسلح  نیروهای  و 
نوامیس و ارِض آن حفاظت و حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت 
به ملت همان گونه که امیرالمؤمنین موالی متقیان فرمود، نیروهای 
مسلح می بایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه مستضعفین 

و مردم باشد و زینت کشورش باشد.
خطاب به مردم عزيز کرمان...

که  مردمی  دارم؛  کرمان  عزیز  مردم  به  خطاب  هم  نکته ای 
باالترین  مقدس  دفاع  هشت سال  طول  در  و  دوست داشتنی اند 
فداکاری ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار واالمقامی 
را تقدیم اسالم نمودند. من همیشه شرمنده آن ها هستم. هشت سال 
قتلگاه ها  در  را  خود  فرزندان  کردند؛  اعتماد  من  به  اسالم  به خاطر 
طریق القدس،  والفجر8،  کربالی5،  چون  شدیدی  جنگ های  و 
فتح المبین، بیت المقدس و... روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند 
را به نام و به عشق امام مظلوم حسین بن علی به نام ثاراهلل، بنیانگذاری 
و  ملتمان  قلب  بارها  برنده،  شمشیری  همچون  لشکر  این  کردند. 
مسلمان ها را شاد نمود و غم را از چهره آن ها زدود. عزیزان! من بنا 
به تقدیر الهی امروز از میان شما رفته ام. من شما را از پدر و مادرم و 
فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما 
بیشتر از آن ها بودم؛ ضمن این که من پاره تن آن ها بودم و آن ها پاره 
وجود من، اما آن ها هم قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و 

ملت ایران کنم.
این  بماند.  والیت  با  آخر  تا  و  همیشه  کرمان  دارم  دوست 
والیت، والیت علی بن ابی طالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه 
به  زندگی  در  می دانید  هستم.  شما  همه  با  بگردید.  آن  دور  است، 
توجه  سیاسی  رنگ های  از  بیشتر  فطرت ها  و  عاطفه ها  و  انسانیت 
کردم. خطاب من به همه شماست که مرا از خود می دانید، برادر خود 

و فرزند خود می دانید.
در  تداعی یافته  که  برهه  این  در  را  اسالم  می کنم  وصیت 
از  دفاع  نگذارید.  تنها  است،  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  انقالب 
سیاسی  مسائل  در  است.  خاص  توجه  و  هوشمندی  نیازمند  اسالم 
فقیه  آن جا که بحث اسالم، جمهوری اسالمی، مقدسات و والیت 
بر هر رنگی  را  این ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا  مطرح می شود، 

ترجیح دهید.
خطاب به خانواده شهدا...

مادران  و  پدران  شهدا،  فرزندان  پسرانم،  و  دختران  فرزندانم، 
و  خواهران  ما،  کشور  فروزان  چراغ های  ای  شهدا،  از  باقی مانده 
برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا! در این عالم، صوتی که 
با آن بودم و همچون صوت قرآن  روزانه من می شنیدم و مأنوس 
به من آرامش می داد و بزرگ ترین پشتوانه معنوی خود می دانستم، 
صدای فرزندان شهدا بود که بعضا روزانه با آن مأنوس بودم؛ صدای 
پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس 

می کردم.
بدانید.  را  خودتان  قدر  ملتید،  این  پیشکسوتان  تا  عزیزانم! 
شهیدتان را در خودتان جلوه گر کنید، به طوری که هرکس شما را 
احساس  را  خِود شهید  بعینه  را،  فرزند شهید  یا  پدر شهید  می بیند، 
کند، با همان معنویت، صالبت و خصوصیت. خواهش می کنم مرا 

حالل کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق الزم را پیرامون خیلی 
از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم، هم استغفار می کنم و 
هم طلب عفو دارم. دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش 
گیرند، شاید به برکت اصابت دستان پاك آن ها بر جسدم، خداوند مرا 

مورد عنایت قرار دهد.

خطاب به سیاسیون کشور...
آن هایی  چه  دارم:  کشور  سیاسیون  به  خطاب  کوتاه  نکته ای 
]که[ اصالح طلب خود را می نامند و چه آن هایی که اصولگرا. آن چه 
قرآن و  ما در دو مقطع، خدا و  این که عموما  بودم  رنج  پیوسته در 
ارزش ها را فراموش می کنیم، بلکه فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی 
با هم می کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کالم شما 
بدانید  بود،  انقالب  و  دین  تضعیف کننده  به نحوی  مناظره هایتان  یا 
شما مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرزها را 
تفکیک کنید. اگر می خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و 
بیان صریح حول اصول است. اصول، مطّول و مفّصل نیست. اصول 

عبارت از چند اصل مهم است:
این که  یعنی  است؛  فقیه  والیت  به  عملی  اعتقاد  آن ها،  اول 
نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان 
طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. کسی که در جمهوری 
]این  آن  اساسی  شرط  کند،  احراز  را  مسئولیتی  می خواهد  اسالمی 
است که[ اعتقاد حقیقی و عمل به والیت فقیه داشته باشد. من نه 
از  قانونی؛ هیچ یک  نه می گویم والیت  و  تئوری  می گویم والیت 
این دو، مشکل وحدت را حل نمی کند؛ والیت قانونی، خاّص عامه 
مردم اعم از مسلم و غیرمسلمان است، اما والیت عملی مخصوص 
مسئوالن است که می خواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن 

هم کشور اسالمی با این همه شهید!
بوده  آن  مبنای  آن چه  و  اسالمی  به جمهوری  حقیقی  اعتقاد 
قبال  در  مسئولیت  چه  مسئولیت ها،  تا  ارزش ها  و  اخالق  از  است، 
و  معتقد  و  پاکدست  افراد  به کارگیری  اسالم،  قبال  در  چه  و  ملت 
خدمتگزاری به ملّت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان 
هم برسند خاطره  خان های سابق را تداعی می کنند، مقابله با فساد و 

دوری از فساد و تجّمالت را شیوه خود قرار دهند.
احترام  مسئولیتی،  هر  در  خود  حاکمیت  و  حکومت  دوره  در 
به مردم و خدمت به آنان را عبادت بدانند و خود خدمتگزار واقعی، 
توسعه گر ارزش ها باشند، نه با توجیهات واهی، ارزش ها را بایکوت 
خود  مسئولیت  به  می بایست  جامعه  پدران  همانند  مسئوالن  کنند. 
بی مباالتی  با  نه  کنند،  توجه  جامعه  از  حراست  و  تربیت  پیرامون 
از  زودگذر،  احساسی  آرای  از  برخی  جلب  و  احساسات  به خاطر  و 
اخالقیاتی حمایت کنند که طالق و فساد را در جامعه توسعه دهد و 

خانواده ها را از هم بپاشاند. 
حکومت ها عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر 
عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند. اگر به اصول عمل شد، 
آن وقت همه در مسیر رهبر و انقالب و جمهوری اسالمی هستند و 
یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت 

می گیرد.
خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

برادران سپاهی عزیز و فداکار و  به  کالمی کوتاه خطاب 
انتخاب  برای  را  مسئولیت ها  مالك  دارم:  سپاهی  ارتشی های 

طبیعی  دهید.  قرار  بحران  اداره  قدرت  و  شجاعت  فرماندهان، 
است به والیت اشاره نمی کنم، چون والیت در نیروهای مسلح 
جزء نیست، بلکه اساس بقای نیروهای مسلح است، این شرط 

خلل ناپذیر می باشد.
و  اهداف  و  دشمن  از  به موقع  شناخت  دیگر،  نکته 
سیاست های او و اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع؛ هر یک 
از این ها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد، بر پیروزی شما اثر 

جّدی دارد.
خطاب به علما و مراجع معظم...

از یک سرباز 40ساله در میدان، به علمای  سخنی کوتاه 
و  جامعه  روشنایی  موجب  که  گران قدر  مراجع  و  عظیم الشأن 
یک  از  سربازتان  تقلید؛  عظام  مراجع  تاریکی اند.  زدودن  سبب 
برج دیده بانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آن چه 
از ارزش های آن ]که[ شما در حوزه ها استخوان ُخرد کرده اید و 

زحمت کشیده اید، از بین می رود.
این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است، این بار اگر مسلّط 
شدند، از اسالم چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون 
فقیه  ولی  و  اسالمی  جمهوری  انقالب،  از  مالحظه  هرگونه 

است.
نباید در حوادث، دیگران شما را که امید اسالم هستید به 
مالحظه بیندازند. همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه 
او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسالمی 

و مسلمانان تحت ستم استکبار، تحت پرچم ولی فقیه است.
سعی  خّناسان  برخی  می دیدم  خود  ناقص  عقل  با  من 
داشتند و دارند که مراجع و علمای مؤثر در جامعه را با سخنان 
بکشانند. حق  و مالحظه  به سکوت  و حالت حق به جانبی  خود 
واضح است؛ جمهوری اسالمی و ارزش ها و والیت فقیه میراث 
مورد حمایت  و می بایست  )رحمة اهلل علیه( هستند  امام خمینی 
جدی قرار گیرند. من حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای را خیلی 
نیازمند همراهی و کمک شماست و  او  مظلوم و تنها می بینم. 
شما حضرات با بیانتان و دیدارهایتان و حمایت هایتان با ایشان 
دید،  آسیب  انقالب  این  اگر  دهید.  جهت  را  جامعه  می بایست 
بر  استکبار  بلکه سعی  بود،  حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد 
الحادگری محض و انحراف عمیق غیرقابل برگشت خواهد بود.
این  از  و عذرخواهی می کنم  را می بوسم  مبارکتان  دست 
بیان، اما دوست داشتم در شرف یابی های حضوری به محضرتان 

عرض کنم که توفیق حاصل نشد.
سربازتان و دست بوستان

از همه طلب عفو دارم
از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو 
که  قدس  باعظمت  نیروی  و  ثاراهلل  لشکر  رزمندگان  از  دارم. 
خار چشم دشمن و سّد راه او است، طلب بخشش و عفو دارم؛ 

خصوصا از کسانی که برادرانه به من کمک کردند.
 نمی توانم از حسین پورجعفری نام نبرم که خیرخواهانه و 
برادرانه مرا مثل فرزندی کمک می کرد و مثل برادرانم دوستش 
داشتم. از خانواده ایشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم که به 
زحمت انداختمشان عذرخواهی می کنم. البته همه برادران نیروی 
قدس به من محّبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم 

سردارقاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.

 هوالمحبوب
سالم قاسم جان

جان برادر
نوشتن برایت سخت نیست، چون فقط باز کردن صندوقچه 
خاك گرفته ای است که در دل، نامه های یک یکمان را سال ها به 

ودیعت نگاه داشته برای یوم العهد .
 باالخره طاقت نیاوردی و سبقت گرفتی و رفتی؛ پرکشیدنت 

گوارای وجود، رفیق .
 به رفتنت بی پا، به بال گشودنت بی دست، به سینه  سوخته و 
شرحه شرحه ات حسرت بر سینه مانده شهادتمان، باز تازه شد …

 حسرت شهادت به دست اشقی االشقیا را پشت سر گذاشتی و 
با زمزمه لبخند پر رمز و رازت همه نگفتنی ها را فریاد زدی .

دوباره  انتظار  و  شد  جگرسوز  چقدر  شهادتت  جان،   قاسم 
دیدنت ابدی ! 

و  بیت المقدس  از  میدان،  به  میدان  عملیات،  به  عملیات 
فتح المبین، از کربال تا کربال 4 و 5 و 8، خیبر تا فاو، تا قطعنامه، 
تا مرصاد، پای عهدی که با پیر و قائد این راه پر حماسه داشتیم 
ماندی و این راه بی پایان و ابدی را تا لبنان، فلسطین، عراق، 
سوریه، یمن و افغانستان و دور و نزدیک ره سپردی تا دستت به 

آسمان رسید و پرکشیدی . پرکشیدنت گوارای وجود. 
 هر جا که ردی از عشق خمینی و خامنه ای بود و هر جا که 

کینه ورزی جنایتکاران و زورگویان بود، تو بودی .
 قاسم جان، تو بردی !

 میدان، میدان تو بود و دشمن مقهور نگاه نافذت .

 این ره که گشوده ای بسته نخواهد شد
این سوز بر سینه نشسته خاموش نخواهد شد

خواهد  در هم  را  کورت  برانگیخته، طومار دشمن  این شور 
پیچید و آن گستره که زیر نفوذ قلب تو بر انقالب و مستضعفان 
عالم گشوده شد دیری نخواهد گذشت که برافروزد و عالم بگیرد

دوباره سالم جان برادر
سالم بر روح بلند و کبریایی ات

سالم بر عزم آسمانی و بی فرودت
سالم بر عقیق پیشانیت

سالم، پیکر اربًا اربا
سالم بر دست عباس

سالم بر جسم صد پاره حسین
سالم …

 علی شمخانی 13 دی ماه 1398

قاسم جان تو بُردی!
دلنوشته دريادار شمخانی برای سپهبد شهید سلیمانی
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انقالبی  ديپلماتی  شیخ االسالم  دکترحسین  زنده ياد 
از  دفاع  موضع  در  اسالمی  جمهوری  تاريخ  در  که  بود 
دوران  تمام  او  داشت.  قرار  اسالمی  انقالب  آرمان های 
از  کرد؛  فعالیت  مقاومت  جبهه  حوزه  در  را  مسؤولیتش 
»معاونت عربی- آفريقای وزارت امور خارجه« تا »سفارت 
سوريه« و »دبیرکلی دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمايت 
مقاومت  جبهه  در  فعالی  حضور  فلسطین«  انتفاضه  از 
به کمك جبهه مقاومت می آمد.  نقاط مهمی  داشت و در 
مرحوم  گفتگوي  از  خالصه اي  می آيد  ادامه  در  آنچه 

»حسین شیخ االسالم« با »وطن امروز« است.

حسین شیخ االسالم از کجا وارد فضای سیاست 
کشور شد؟

کالیفرنیا  برکلی  دانشگاه  دانشجوی  انقالب  از  پیش  من 
بودم. در اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان اروپا، آمریکا 
اتحادیه  دبیر  اواخر هم  آن  داشتم؛  دانشجویی  فعالیت  کانادا  و 
بچه های  با  انقالب شد،  و  برگشتم  ایران  به  وقتی  بودم.  شده 
فعالیت  شروع  داشتم.  ارتباط  اسالمی  انجمن  عضو  دانشجوی 
سیاسی ام از آنجا بود اما شاید تسخیر النه جاسوسی جایی بود 

که ورودم جدی تر شد.
بازسازی کردن؛ من  به  ما شروع کردیم  را  اسناد  آنجا  در 
بازسازی، یک  از  بعد  بود،  اسناد  کردن همین  مسؤولیتم چک 
گروه هایی  برای  می فرستادیم  و  می نوشتیم  هم  خالصه ای 
درباره شخصیت های  اینها تصمیم گیری کنند.  درباره  که حاال 
مختلف از اسناد النه جاسوسی مطالبی در می آمد و آن را منتشر 
البته آمریکایی ها ممنوع کرده بودند این اسناد وارد  می کردند. 

آمریکا شود که مردم آمریکا آن را نخوانند.
یکی از جاهایی که واقعًا ظلم شد و این ظلم را هم منافقان 
و طرفداران آقای بنی صدر کردند درباره شهید بهشتی بود. آنها 
آن  در  و  می کردند  متهم  بودن  آمریکایی  به  را  بهشتی  شهید 
در  می کردند،  کار  بهشتی  شهید  ضد  اینگونه  انقالبی  فضای 
صورتی که اینها دروغ محض بود. در اسناد النه جاسوسی در 
چند جلسه از شهید بهشتی هم نام برده شده بود. یکی از آن 
جلسات مربوط به قبل از انقالب بود. هایزر یکی از مهم ترین 
فرماندهان ارتش آمریکا برای ساماندهی ارتش شاه و جلوگیری 
جلسه  هم  انقالب  شورای  با  می خواست  بود؛  آمده  انقالب  از 
بگذارد، امام خمینی شهید بهشتی را مأمور کرده بودند که برود 
ببیند این فرد چه می گوید و در آن جلسه شهید بهشتی با منطق 
و استدالل به هایزر تفهیم کرده بود که با کودتا یا راه دیگری 
نمی توانند در برابر انقالب ایران بایستند. شهید بهشتی گفته بود 
که این ملت، ملت سال 32 نیست و این امام هم، دکتر مصدق 
نیست و اگر کودتا هم بکنید خونریزی بیشتری دارد اما ناموفق 
است و نفرت از آمریکا را بیشتر می کند. این موضع که کامال 
بود  اسناد  در  هم  دیگری  جلسه  بود.  ضدآمریکایی  و  انقالبی 

قبل  روز  و چند  انقالب  از  بعد  آمریکایی های ساکن سفارت  که 
مالقات  بهشتی  شهید  با  می خواستند  جاسوسی  النه  تسخیر  از 
کنند. آقای لینگن، کاردار سفارت آمریکا درخواست دیدار داده بود 
بیایند.  که شهید بهشتی گفته بود به ساختمان مجلس خبرگان 
در آن جلسه هم شهید بهشتی تمامًا انتقادات جامعه و حکومت 
علیه آمریکا را بیان کرده بود. در آن جلسه شهید بهشتی مطالبات 
ملت ایران مثل اموال بلوکه شده ایران در آمریکا و از همه مهم تر 
تسلیم شاه به ایران برای محاکمه عادالنه را خواسته بود، و آنجا 
اگر حرف شهید بهشتی را گوش کرده بودند شاید چند روز بعد 
آمریکایی ها  به  را  این  هم  لینگن  نمی شد!  تسخیر  سفارت شان 
گفته بود و دولت آمریکا با تبختر و تکبرش گوش نکرده بود! اما 
این جریان منافقان به دروغ علیه شهید بهشتی عمل می کردند تا 

ایشان را ترور شخصیت کنند.
 شما شهید بهشتی را از قبل انقالب می شناختید؟

خانه  بودم.  اسالمی  انجمن  دبیر  بودم،  آمریکا  وقتی  بله! 
بزرگی را اجاره کرده بودند که نصف اجاره اش را من می دادم و 
نصفش را بقیه بچه ها، اتاق جلسات انجمن اسالمی بود، من هم 
سرایدارش بودم )می خندد(؛ مرکز فعالی بود در برکلی کالیفرنیا، 
در آن زمان شهید بهشتی سفری داشتند به آمریکا و هم ایشان 
اهمیت جایگاه انجمن های اسالمی را می دانست و هم ما نسبت 
انقالب را می دانستیم.  امام و جایگاهشان در معادالت  با  ایشان 
همه فعاالن کالیفرنیا و ایالت های اطراف شان را آنجا جمع کردیم 
و ایشان برای ما صحبت کردند. از همان جلسات اولیه قدرت اداره 
و سازماندهی ایشان، قدرت بیان شان همه را جذب کرد و خط داد 

که وظیفه ما در نسبت با انقالب در آمریکا چیست!
منطقه  به  و  بگذريم  جاسوسی  النه  ماجرای  از 

برسیم... شما اينجا خیلی بیشتر شناخته شده ايد.
یکی از الطاف خدا به من این بود که در حوزه دیپلماسی، در 
با گروه های  منطقه غرب آسیا به کار گرفته شدم و سر و کارم 
مقاومت منطقه ای بود. یکی از لطف های خدا این بود که من با 
»شهید سیدعباس موسوی«، »شهید عماد مغنیه« و »سیدحسن 

نصراهلل« و »آقای بشار اسد« و پدرشان حافظ اسد آشنا شدم.
انقالبی های منطقه  با  انقالب  از  بعد  بود که  این لطف خدا 
پیوند خوردم. مثال شخصیتی مثل حاج عماد مغنیه که واقعًا انسان 
وارسته ای بود و روزی که شهید شد در ذهن من فقط این گزاره 
او پر شده بود و هنگامه شهادتش  عبور کرد که ظرف وجودی 
فرا رسیده بود. او آن قدر در حوزه استراتژیک تیزهوش بود که 
حتی برای قرار مالقات هایش هم طرح ریزی می کرد. روزی آقای 
شمخانی )وزیر دفاع وقت ( برای دیدار با حاج عماد در لبنان قرار 
داشت؛ شهید مغنیه برای اینکه شناخته نشود و بتواند به راحتی 
توضیحات الزم را به او ارائه دهد، پشت فرمان نشست و در نقش 
راننده همه مناطق را مورد بازدید قرار داد و برای آقای شمخانی 
تشریح کرد. درباره این تیزهوشی حاج عماد یک خاطره ای یادم 
می آید. بعد از جنگ 33 روزه که شهید مغنیه به همراه سیدحسن 

نصراهلل برای تشکر از مسؤوالن و مردم به تهران آمده بودند، به 
همراه هم به منازل مقامات می رفتیم و دیدارهایی انجام می شد. 
تا  می کرد  عالقه  ابراز  میزبان  که  وقتی  دیدارها،  این  پایان  در 
یادگاری بگیرد، حاج عماد زرنگی می کرد و  با میهمانان عکس 
آنها  از  عکاس،  عنوان  به  تا  می گرفت  آنها  دست  از  را  دوربین 

عکس بگیرد و خودش در تصاویر نباشد. 
در آن روزهای اول بین اين گروه های آزادی بخش 

در نظر ما و مسؤوالن ما تفاوتی هم بود؟
به صورت کلی هر کس علیه استکبار بود ما با آنها همراهی 
و  می آمدند  گروه ها  این  بود؛  جالبی  نکته  یک  اما  می کردیم. 
از  همه جوره  گفتند  خمینی)ره(  امام  که  گروهی  ولی  می رفتند 
پیش  آمدند  اینها  وقتی  بود.  لبنان  حزب اهلل  کنید  حمایت  اینها 
امام و رفتند، امام گفت از اینها حمایت کنید. حزب اهلل تشکیالت 
کوچکی بود اما با حمایت ایران کم کم رشد کرد. حزب اهلل در لبنان 
با فعالیت های اجتماعی و خدماتی بدنه اجتماعی پیدا کرد، و نقطه 
عطف آن شد بیرون کردن اسرائیل از لبنان در سال 2000 و بعد 

از آن هم حماسه جنگ 33 روزه.
 ما در جنگ 33 روزه چگونه پیروز شديم؟

آن جنگ همه لطف خدا بود. ما در جنگ، اطالعاتی را که 
رمزگشایی  می کردند،  مخابره  ما  مناطق  از  اسرائیلی  ام کا های 
می کردیم. این موضوع تا قتل حریری هم ادامه داشت؛ آنجا که 
را  ام کاها  فیلم های  ما  دادگاه  در  بودند،  کرده  متهم  را  حزب اهلل 
نشان دادیم که چگونه آنها رصدش کرده و ترورش کرده بودند. 
بعدی هم  نکته  ام کاها سواریم.  روی  ما  که  فهمیدند  آنجا همه 
بحث ارتباطات سیمی ای بود که در سراسر جبهه مقاومت لبنان 
بود و با هم ارتباط داشتند.  بعد هم لطف هایی بود که خدا داشت. 
مثال زدن قایق های اسرائیلی در انتهای صحبت سیدحسن نصراهلل 
که این اراده خدا بود. در جنگ 33روزه مدیریت حاج قاسم، حاج 

عماد و سیدحسن نصراهلل خیلی موثر بود.
مسؤولیت  سوريه  در  طوالنی  دوره  يك  شما   

داشتید، نسبت ايران با سوريه چگونه است؟
آن  به  اگر  و  می شود  توجه  آن  به  کمتر  که  نکته ای  یک 
توجه شود حمایت سال های اخیر ایران از سوریه را بیشتر متوجه 
می شویم، حمایتی است که سوریه از ما در جنگ 8 ساله صدام 
حمایت  دنیا  قدرت های  همه  از طرف  بود. صدام  کرده  ما  علیه 
می شد. از سوی این دولت های عربی منطقه حمایت می شد اما 
تنها کشور عربی که از جمهوری اسالمی و در واقع باید بگوییم 
از جبهه حق دفاع کرد، سوریه و رئیس جمهور آن حافظ اسد بود. 
او حتی در حمایت از ما از بخشی از منافع خود هم گذشت. اگر 
می بینید حاج قاسم سلیمانی به کمک سوریه رفته است، زیرا این 
همان سوریه است که آن زمان به کمک ما آمده بود. البته این را 
هم در نظر بگیریم که حضور حاج قاسم در سوریه در درجه اول 

امنیت ما در تهران را تامین می کند. 
نام سردار سلیمانی را آورديد؛ موقعی که مسؤولیت 

داشتید با حاج قاسم هم همکاری داشتید؟
نمی شود در منطقه کار کرد و با حاج قاسم همکاری نداشت. 
من همیشه سرباز حاج قاسم بودم؛ حاج قاسم از همه ما دیپلمات تر 

است. قدرت مذاکره او برای ما دیپلمات ها کالس درس است. 
یادم هست وقتی مدیرکل بین الملل مجلس بودم بحث داعش 
و ریشه آن داغ بود. آقای الریجانی با اردوغان یک بحث شدیدی 
داشت. نتیجه بحث این شد که هر آنچه از صندوق های رای در 
سوریه بیرون آمد را اردوغان بپذیرد. آن زمان آقای الریجانی به 
من تلفن زد و گفت داووداوغلو را پیش سرلشکر قاسم سلیمانی 
بفرستید اما قبل از آن تو به سرلشکر سلیمانی بگو که چه اتفاقی 
افتاده و جزئیات را بازگو کن؛ من هم زنگ زدم به حاج قاسم و 
سلیمانی  سرلشکر  آن  از  پس  و  رفت  آنجا  به  داووداوغلو  گفتم. 
می گویند  را  موضوع  این  اینها  حسین!  گفت  و  زد  زنگ  من  به 
این پیش بینی سرلشکر درست  بعدها هم  اجرا نمی کنند، که  اما 
در  و  است  برجسته  دیپلمات  یک  واقعًا  حاج قاسم  درآمد.  آب  از 
همان جلسه هم خوب تشخیص می دهد که نتیجه چه می شود. 
یک  هم  و  نظامی  فرمانده  هم  است،  دیپلمات  هم  حاج قاسم 
استراتژیست بزرگ است؛ او هنر بزرگی دارد که توانسته در برابر 
داعش، یک ارتش بین المللی اسالمی از همه ملت ها را تشکیل 
بدهد. این را هم در نظر بگیریم که سردار سلیمانی و سپاه قدس 

پشتوانه دستگاه دیپلماسی هستند.

سرباز مقاومت با ديپلمات انقالبی، زنده ياد دکتر حسین شیخ االسالم]]
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آن عید ماندم تهران، چون نامزدی ام به هم خورده بود. با نامزدم 
روی پل عابر پیاده دعوا کردیم، پلی که همیشه بدوبدو از پله های 
آن باال می رفتم تا به آن طرف خیابان کریم خان برسم و بپیچم 
توی خیابان ویال. بعد بن بست دراز را گز کنم تا به ساختمان قرمز 

دندان پزشکی ته کوچه برسم.
آمدم خانه. خانه که می گویم، منظورم آپارتمان یک خوابه ای است 

که با سه چهارتا از بچه های دانشگاه رهن کرده بودیم.
هم  خیلی  نامزدی ام  خوردن  به هم  آمد  به نظرم  شدم  که  آرام 
در  عید  تعطیالت  در  گرفتم  تصمیم  همین  برای  نیست.  بد 
می کردم،  کار  آن  در  پاره وقت  که  شبانه روزی  دندان پزشکی 
اضافه کار بگیرم و بمانم و در کنارش روی پایان نامه ام کار کنم. 
هرچند سهم اضافه کاری عید برای هرکس فقط هفت روز بود و 
هفتم فروردین که می رفتم خانه، ناچار با عواقب احتمالی نامزدی 

بی فرجام مواجه می شدم.
دوسه روز به عید مانده، همخانه هایم رفتند و طبق توافق قبلیمان 
ساختمان سم پاشی شد. من ماندم و پیرزن زمین گیر طبقه باال 
برای  زردنبوی درازش که توی خانه سفالگری می کرد.  و پسر 
همین دم غروب خسته توی مبل فرو رفته بودم که صدای در 

مرا ترساند.
پشت در، زن بلندباالیی بود با چشم های زاغ. در که باز شد، یک 
سینی با هفت جام سفالی خالی هل داد تو و تند از من پرسید 
تعطیالت عید خانه هستم یا نه. فرصت نداد چیزی بگویم. تندتند 
حرف هایی زد که من به جز کلمه های عید و سال تحویل، چیز 
دیگری از آن نفهمیدم. سینی ظرف های هفت سین را گرفتم و 

آمدم توی خانه.
بود که  باز که کردم همان زن چشم زاغ  آمد.  دوباره صدای در 
کاسه ای سفالی را با نایلون های کوچک و بزرگ که داخل آن ها 

سیر و سماق و این جور چیزها بود از الی در داد تو.
گفت که در نبود برادرش، هوای پیرزن را داشته باشم. به مادرش 
سر بزنم و اگر چیزی خواست برایش بخرم. یک دفعه زبانم باز 
شد. پریدم توی حرفش گفتم: »من سر کارم، خونه نیستم. اگر 
هم باشم باید روی پایان نامه ام کار کنم.« زن با سماجت گفت: 
باشه.  داشته  چیزی  خریدی  فوقش  که.  نداره  کاری  »مادرم 
آپارتمانش طبقه باالست. گفتم که اگه کاری داشت با عصاش 

بکوبه روی زمین...«

نفيسه نصيران

الله زار
نیمه شب خواب بودم که با صدای تق تق از خواب پریدم. به سقف 
خیره شدم. پیرزن را تصور کردم در حال کوفتن نوك عصایش 
تق،  یکنواخت  ریتم  اما  خوابیدم.  و  نگذاشتم  محل  زمین.  روی 
تق، تق ادامه داشت. بلند شدم و خواب آلود رفتم طبقه باال. در 

خانه اش باز بود و نور زرد چرکی از الی در بیرون زده بود.
جیرجیر  یاد  را  من  صدایش  اومدی؟«  »اومدی؟  گفت:  پیرزن 
درهای چوبی خشک و روغن نخورده می انداخت. گفتم: »مغازه 
باز نیست االن، چی می خوای بخرم؟« چیزی گفت که نشنیدم. 
در را باز گذاشت و رفت داخل. از الی در دیدم که رفت طرف 
حرف  من  با  نبود  معلوم  می زد.  حرف  لب  زیر  پیرزن  تختش. 

می زند یا با خودش....
کردن  جابه جا  برای  داشتم  و  بودم  کار  سر  تحویل  سال  وقت 
شیفت هایم تالش می کردم. این در و آن در زدنم برای دو شیفت 
آخر نتیجه داد. همین هم جای شکر داشت. می توانستم به جای 
رفتن  برای  زیادی  رغبت  برگردم.  فروردین  پنجم  روز  هفتم، 

نداشتم اما رفتن را به این طور ماندن ترجیح می دادم.
خیابان ها در اولین شب سال نو، خلوت بود. تهران جور دیگری 
شده بود؛ دوست داشتنی تر. داشتم از شیفت برمی گشتم خانه. سر 
کوچه مان که رسیدم، در تنها پنجره روشن ساختمان چیزی دیدم 
بیرون  پنجره  از  را  پیرزن سر و گردنش  بدوم.  که مجبور شدم 
داد  باز کردم،  را که  در حیاط  آویزان می شد.  داشت  بود.  آورده 

زد »اومدی؟«
گفتم: »برین عقب. برین عقب. االن پرت می شین پایین.«

باز کردم  را که  باال. در  پله ها دویدم  از  از جایش تکان نخورد. 
دیدم روی تخت نشسته است. سرش را کرده توی کیف چرمی 
سیاه. صدای مرا نمی شنید. باالخره سرش را از توی کیف بیرون 
آورد و گفت »کیف پولم نیست«. معلوم شد زردنبو موقع رفتن 

کیف مادرش را برداشته و رفته است.
خواستم بیایم بیرون که با همان صدای خش دار گفت »وایستا...
کارت دارم«. به زور از روی تخت بلند شد. عصایش را برداشت و به 
سمت قفسه کوچک کتاب روبه رو رفت. کتاب جلدچرمی کهنه ای 
را برداشت. از الی آن چند تا ده هزار تومانی در آورد و چپاند توی 

مشتم. با خنده کج و کوله ای گفت: »منو ببر الله زار.«
الله زار رفتن جدی بود. هر بار که عصایش را روی زمین می زد و 
من را از پله ها می کشاند باال، به زور می خواست پولی به من بدهد 
تا در الله زار بگردانمش. از تماشاخانه و آدم هایی حرف می  زد که 

من نمی شناختمشان.
حرف هایش نامفهوم بود، درهم و برهم، بی زمان و مکان. گاهی 
ناسزا می گفت و عدد سه را نشان می داد. نمی فهمیدم سی سال 
بود الله زار نرفته بود یا سه سال بود از خانه بیرون نبرده بودنش.

از تق تق بی وقفه عصای پیرزن  به هرحال، در سومین شبی که 
خودم  برای  باال،  طبقه  به  رفتن  به جای  بودم،  شده  بی خواب 
به  دوختم  چشم  و  کردم  پر  شیر  از  را  فنجانم  کردم.  داغ  شیر 

قاصدك های ریز و درشت روی فنجان.

پیرزن با ریتمی که کندتر می شد عصایش را به زمین می کوبید. 
همان وقت تصمیم گرفتم فردا عصر که از سر کار برگشتم، آژانس 
بگیرم و پیرزن را ببرم الله زار. فنجانم را شستم و رفتم خوابیدم.

چهارپایه ای  پیرزن  رفتم.  باال  پله ها  از  برگشتم،  که  عصر  فردا 
را دید،  بود رویش. من  بود جلوی در و ساکت نشسته  گذاشته 
نیشخند زد  زار؟«  اما چیزی نگفت. گفتم »می خوای بری الله 
لباس می پوشم و میام  و سرش را برگرداند. گفتم »آماده باش 
دنبالت«. از جا تکان نخورد. بابت دیشب از دستم ناراحت بود. 

توی پله ها داد زدم »من رفتم لباس بپوشم«.
بی کسی  این  توی  نبود  بد  بزنم.  گشتی  نمی آمد  بدم  هم  خودم 
پیرزن را به بستنی مهمان می کردم، کاش پیرزن سرحال تر بود و با 

هم قدم می زدیم و هوایی تازه می کردیم در این سکوت تهران.
لباس پوشیده بود شیک و مرتب. روسری کوچک خاکستری اش 
بود. یک شال  داده  به صورتش  قرمز حال خوبی  راه راه های  با 
پهن بافتنی قرمز تیره هم روی شانه هایش انداخته بود. نگاهم 
با آن دست های  نبود چطور  بود. معلوم  به خودش رسیده  کرد. 

لرزان روی چروك های صورتش کرم زده بود.
دست هایش  شود.  سوار  تا  گرفتم  را  پیرزن  دست  آمد  که  آژانس 
نحیف بودند و پر از چروك و رگ های برآمده. بوی خوشی می داد. 
پنبه ای  از گلوله های  بود  پر  بود که عطر زده است. آسمان  معلوم 
سفید و خاکستری. راننده آژانس مرد سالخورده ای بود. سبیل کلفتی 
قیافه اش  می پرید.  پایین  و  باال  سبیلش  می زد  که  حرف  و  داشت 

فکاهی بود و بیشتر به راننده نعش کش می خورد تا راننده آژانس.
آدم  که  انگار  بود  نشسته  رقی  و  شق  و  صاف  یک جور  پیرزن 
مهمی است و جای مهمی می برندش. من قوز کرده بودم توی 

خودم و حرفی نمی زدم.
از توپخانه که وارد الله زار شدیم، پیرزن سرش را چرخاند سمت 
پیاده رو. صورتش را چسباند به شیشه. تک و توکی لوسترفروشی 
باز بود. پیرزن خیره شده بود به سر در مغازه ها. بعد کف دستش 
را زد به شیشه. دید ماشین نایستاد. دوباره کف دستش را کوفت 

روی شیشه. ماشین ایستاد. خواست پیاده شود، کمکش کردم.
از روی پلی به زحمت رد شد و رفت توی پیاده رو که خلوت بود. 
بعد یک جایی  می زد.  زمین  روی  بیشتری  با ضرب  را  عصایش 
دادم  را  آن  افتاد.  دستش  از  عصا  دیوار.  به  داد  تکیه  ایستاد. 
کشید  را  دیگرش  و دست  گرفت  را  با یک دست عصا  دستش. 
روی شیشه مغازه کابل و سیم فروشی، کشید روی در بسته مغازه 

لوسترفروشی، کشید روی یک در قدیمی.
من به آن وقت های الله زار فکر کردم. آن وقت هایی که قرار بود 
شانزه لیزه باشد. آن وقت ها که ازدحام زن ها و مردها را داشت و 

تپنده و پرشوروحال ترش می کرد.
آرام  و  افتاد روی عصایش  دو دستی  مغازه ای  در  پیرزن جلوی 
راننده  دیدم  بعد  خیابان.  به  زد  زل  و  پله  روی  نشست  و  سرید 
آژانس ماشین را آورد جلو، نزدیک ما پارك کرد. او هم خیره شد 

به خیابان. به الله زار خلوت....

*برگرفته از مجموعه داستان »مرز«/زمستان 1398 
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دن کیشوت

این رمان در سال 1612 منتشر شده و تاکنون با 500 میلیون نسخه فروش، یکی از پر طرفدار ترین و محبوب ترین رمان ها 
در تمام دوران بوده است. 

این کتاب توسط نویسنده اسپانیایی، »میگل دو سروانتس«، به تقلید از رمان های اسطوره ای نوشته شده است. در واقع این 
رمان، نمونه و سندی است برآن که یک داستان قرون وسطایی با وجود گذشت زمان، تاریخ انقضا ندارد و در هر زمان، نیاز های 

مخاطب را برآورده کرده است.
این رمان در قالب تقلیدی از رمان های شوالیه ای نوشته شده و قهرمان آن مردی به نام »آلونسو کیشانو« است و ثابت می کند که 
در واقعیت، جوانمردی و دوستی هرگز از بین نمی رود. محرك نگارش این کتاب برای سروانتس، قصه ای بود که در آن کشاورز فقیری 
بعد از خواندن داستان های زیاد دیوانه شده و همسرش را رها کرده و در توهم خود به سر  می برد. سروانتس با الهام از آن قصه، رمانی 

نوشت که قهرمان داستان یعنی »دن کیشوت« سرگذشتی مانند آن کشاورز داشت، با این تفاوت که دن کیشوت ازدواج نکرده بود.
این رمان از دوبخش تشکیل شده است، اولین بخش آن »آقای دن کیشوت مانش« در سال 1605 انتشار یافت و دومین بخش 

آن هم به نام »سر دن کیشوت« در سال 1615 منتشر شد.

داستان دو شهر 

دیکنز«  »چارلز  توسط   1859 سال  در  که  رمان  این 
انگلیسی منتشر شده، تا کنون 200 میلیون نسخه فروش 
داشته است. نویسنده، داستانش را براساس وقایعی که در 
لندن و پاریس، قبل از انقالب فرانسه و در خالل آن رخ 

می دهد نوشته است. 
دهقانان  اسفناك  وضعیت  نویسنده  رمان،  این  در 
به وسیله  انقالب  از  پیش  سال های  که  را  فرانسوی 
دل نشین  قلم  با  است،  شده  تحریف  فرانسوی  اشراف 
خود به تصویر می کشد و خشونت انقالبیون علیه اشراف 
فرانسه را در سال های اولیه انقالب نشان می دهد و به 
بسیاری از شباهت های اجتماعی ناخوشایند میان زندگی 

در فرانسه و لندن اشاره می کند. 
آن  با  مطابق  را  شخصیت  چندین  زندگی  که  رمان  این 
دوران دنبال می کند ابتدا در 45 فصل طی 31 دوره هفتگی، در 
مجله جدید ادبی دیکنز با عنوان »سالگرد« منتشر و سپس به 

صورت کتاب روانه کتاب فروشی ها شد.

پرفروش ترين رمان های جهان همیشه موردتوجه دوستداران کتاب بوده اند. اخیرا نشريه گاردين 
در کاری مشترك با نشريه نیويورك  تايمز، در گزارشی اقدام به انتخاب ده  رمان کرده اند که براساس 
تعداد تیراژ، می توان از آن ها به عنوان پرفروش ترين رمان های جهان يا حتی پر فروش ترين رمان های 

تاريخ ادبیات نام برد. 

10 رمان 
پرفروش قرن

محمدرضا حيدرزاده

ماجرا های پینوکیو 

این رمان در سال 1881 توسط »کارلو کلودی« ایتالیایی نوشته شده و فروش باالی 80 میلیون نسخه را ثبت کرده است.
داستان این رمان، درباره یک عروسک چوبی است که بعد از ساخته شدن آرزو می کند بتواند مانند یک پسر بچه واقعی زندگی 
کند و وقتی آرزویش برآورده می شود درمی یابد که نمی تواند به طور مشهود دروغ بگوید؛ زیرا با هر بار دروغ گفتن، بینی اش دراز تر 
می شود. داستان این کتاب که الهام بخش ساختن انیمیشن مشهور والت دیزنی شد، داستانی محبوب و درعین حال آموزنده برای 

کودکان به شمار می رود و در فهرست 10 رمان پرفروش جهان قرار دارد.

رويای تاالر سرخ 

ژوکین«،  »کائو  توسط   1754 سال  در  رمان  این 
نویسنده اهل چین، نوشته شده و تا کنون بیش از 100 

میلیون نسخه فروش داشته است.
از بزرگ ترین  رمان »تاالر سرخ« را می توان یکی 
رمان های کالسیک ادبیات چین دانست که داستان آن 
یک  نهایی  سقوط  و  بوده  کینگ  سلسه  تنزل  محور  بر 

خانواده متمول را به تصویر می کشد.
این رمان که با عنوان »داستان سنگ« هم نامیده 
شده پنج جلد دارد و در آن ها از شکوه و انحطاط خانواده 
جیا سخن گفته می شود و زندگی یک خانواده چینی را با 

تأکید براعتقاد بودایی بیان می کند.

ادبی
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ارباب حلقه ها  

تالکین«  توسط »جی.آر.آر.  در سال 1954  رمان  این 
انگلیسی نوشته شده و تا کنون 150میلیون نسخه فروش 

داشته است.
رمان ارباب حلقه ها پس از انتشار توانست محبوبیت 
با  که  چرا  بیاورد،  به دست  مخاطبان  میان  در  باالیی 
اقتباس از آن چندین فیلم ، تئاتر، موسیقی، اثر هنری و 

بازی  ویدیویی ساخته شده است.
براساس داستان این رمان، حلقه های قدرت در زمان 
باستان به وسیله »سئورون«، ارباب تاریکی ها، ساخته شد 
و او یک حلقه را از قدرت خود پر کرد تا بدین وسیله بتواند 
بر دیگران حکومت کند. ولی طی اتفاقاتی این حلقه را از 
او گرفتند. او حلقه را در سرزمین میانه یافت، اما دوباره آن 
را از دست داد و حلقه بعد از چند سال به دست »هابیت 
بیلبو بگینز« افتاد. سئورون با تالش خود همه حلقه های 
بزرگ را جمع کرد، اما پیوسته در پی حلقه یگانه بود تا 
سلطه اش را به وسیله آن تکمیل کند، ولی  در آخر حلقه 

با افتادن در گودال نابود می شود. 

شازده کوچولو 

سنت  دو  »آنتوان  توسط   1943 سال  در  رمان  این 
اگزوپری« فرانسوی منتشر شده و تا کنون 140 میلیون 

نسخه در جهان فروش داشته است.
در  هم  که  است  کتاب هایی  معدود  از  فوق،  رمان 
میان کودکان و هم در میان بزرگساالن محبوبیت خاصی 

دارد.
رمان شازده کوچولو، درباره دوست داشتن هستی از 
نگاه فلسفی است که نویسنده به شیوه ای زیبا آن را بیان 

کرده و به همین دلیل به 300 زبان ترجمه شده است. 

 هری پاتر و سنگ جادو 

این رمان در سال 1997 توسط »جی.کی. رولینگ« 
نسخه  میلیون   120 و  شد  منتشر  و  نوشته  بریتانیایی 

فروش داشته است.
رولینگ که بدون شک یکی از فعال  ترین نویسندگان 
یک  درباره  داستان هایی  می رود  به شمار  معاصر  دوران 
از  یکی  به  تبدیل  را  آن  و  نوشته  جادو  و  مدرسه سحر 
پرفروش ترین رمان های جهان کرده است. فیلم هایی هم 
استقبال  با  که  ساخته اند  پاتر«  »هری  کتاب  اساس  بر 
فروش  میلیارد دالر  از 7/7  بیش  و  رو  به رو شده  باالیی 

داشته اند.
در داستان هری پاتر و سنگ جادو، هری می فهمد 
که یک زندگی  عادی دارد ولی نمی داند که تا چه اندازه 
عمو  خاله اش،  شوهر  و  خاله  به وسیله  و  است  مشهور 
مادرش  و  پدر  که  می فهمد  می ترسند،  او  از  که  ورنون 

جادوگر هستند.
یک  کشف  برای  سرنخ هایی  دنبال  به  هری 
غول  یک  با  میان  این  در  و  است  حقایق  این  از  سری 
وارد  آشنا می شود که مقدمات  دوست داشتنی و مهربان 
شدن او را به مدرسه جادوگری فراهم و به این ترتیب 
او را داخل دنیای مرموزی می کند که هرگز نمی دانسته 

آن  جا وجود داشته است.

آلیس در سرزمین عجايب 

کارول«  »لوئیس  توسط   1856 سال  در  رمان  این 
میلیون   100 از  بیش  فروش  و  شد  منتشر  انگلیسی 

نسخه ای داشته است.
عجایب«  سرزمین  در  »آلیس  داستان شگفت انگیز 
به عنوان یکی از بهترین رمان های جهان شناخته می شود 
ادبی خیال  پردازانه  ژانر  برای  نمونه ها  بهترین  از  و یکی 

است.
داستان این رمان درباره دختری به نام »آلیس« است 
با  از شگفتی  پر  دنیایی  وارد  به همراه یک خرگوش  که 
موجوداتی عجیب و غریب می شود. او در آن جا گربه ای 
با  همچنین  آلیس  شود.  غیب  می تواند  که  می بیند  را 
معماگونه  زبان  با  که  می شود  مواجه  دیوانه ای  کاله  دوز 

سخن می گوید.
در این سرزمین هیچ قاعده و قانون مشخصی وجود 
ندارد، به طور مثال خوردن قارچ در آن  جا باعث می شود 
که انسان ها و جانوران کوچک یا بزرگ شوند. فالمینگو 
با خار پشت کریکت بازی می کنند. در آن سرزمین برای 
دزدیدن تارت ها، باید کار های مختلفی انجام داد و بسیار 
تالش کرد. در این میان، آلیس باید راه خانه اش را هم 

پیدا کند.
شد  گفته  کوچک  دختر  سه  برای  ابتدا  رمان،  این 
و  یادداشت کرد  را  داستان  این  آن  سه دختر  از  یکی  و 
دوسال بعد با موفقیت منتشر شد. شیوه ای که »لوئیس 
به  را  رمان  این  برده،  به کار  خود  داستان  در  کارول« 
حتی  و  کودکان  میان  در  رمان ها  محبوب ترین  از  یکی 

بزرگساالن تبدیل کرده است. 

رمان »و سپس هیچ کس نبود« 
کریستی«  »آگاتا  توسط   1939 سال  در  رمان  این 
انگلیسی ملقب به »ملکه جنایت» نوشته و منتشر شده 
رسیده  فروش  به  آن  از  نسخه  میلیون  کنون 100  تا  و 

است.
شهرت آگاتا کریستی طی 66 رمان و 14 داستانی 
که منتشر کرده، در ژانر راز و رمز بوده و بیش از 30 فیلم 
سینمایی و چندین سریال تلویزیونی هم بر اساس آن ها 

ساخته شده است.

هابیت
تالکین«  »جی.آر.آر.  توسط   1937 سال  در  رمان  این 
نسخه  میلیون   100 باالی  کنون  تا  و  شده  نوشته  انگلیسی 

فروش داشته است.
این رمان به نسبت کوتاه، مقدمه ای برای نوشتن کتاب 
»ارباب حلقه ها« بود. در این رمان با شخصیت »بیلبو بگینز« 
است؛  ازدست رفته  گنج  جستجوی  در  که  هستیم  مواجه 

شخصیتی که در رمان »ارباب حلقه ها« مشاهده می شود.
او یک هابیت است که از زندگی راحت و آسوده خود 
احساس لذت می کند و به ندرت به جایی می رود. هنگامی 
که »گندالف« جادوگر و همراهانش به خانه او می آیند تا 
او را به یک سفر ماجراجویی ببرند، از این وضع پیش  آمده 
پی  در  آن ها  نمی کند.  رضایت  احساس  عنوان  به هیچ 
این هستند که به گنج باشکوهی دست یابند که توسط 
یک اژدهای بزرگ و بسیار خطرناك محافظت می شود. 
»بیلبو« با بی میلی به مأموریت آن ها می پیوندد و نمی داند 
که در سفرش به کوه با حلقه جادویی و موجود ترسناکی 

به نام »گولوم« رودر رو خواهد شد.  
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حارضجوابی های 
تاریخی

»ارتجال« واژه ای عربی است به معنای بداهه سخن گفتن. کسی که بدون تأمل 
زیاد و فی البداهه، پاس��خ دیگران را بدهد و پاس��خش از روی نکته س��نجی و ظرافت 
طبع باشد، به حاضرجوابی شناخته می شود. برخی حاضرجوابی ها به دلیل سرشناس 
بودن گوینده آن ها، در تاریخ و تاریخ ادبیات جهان ماندگار می ش��وند که خواندنش��ان 

خالی از لطف نیست.

رندی حافظ
حاضرجوابی ه��ای حافظ غالبا چن��ان نافذ و قوی 
اس��ت که در بیش��تر م��وارد بدون تأمل بس��یار، لطف و 
ظرافت آن ها آش��کار می شود. وقتی معشوق بهانه جوی 
را می خواه��د تهدید به فراق کند ب��ا بی قیدی رندانه ای 

به وی می گوید:
ز دست جور تو گفتم ز شعر خواهم رفت 

به خنده گفت که ای حافظ برو که پای تو بست؟ 
معشوق با بی نیازی شانه ها را باال   می اندازد و رندانه 

جواب می دهد »که حافظ برو که پای تو بست؟« 

روز ديوانگی
حجاج مرد س��تمگر و خونخواری بود که در بغداد حکومت می کرد. یک روز تنها و 
به طور ناشناس در بیرون شهر می گشت. به عربی برخورد و از او پرسید: دوست من، نظر 

تو راجع به حجاج چیست؟ چگونه آدمی است؟
مرد عرب گفت: حجاج آدم نیست، یک جانور درنده است. جنایت های زیادی کرده 

و خون های زیادی را ریخته است.
حجاج پرس��ید تا حاال او را دیده ای؟ مرد پاس��خ داد نه. حجاج گفت: پس خوب به 
چش��م های من نگاه کن. من حجاجم! عرب بی آن که خود را ببازد به حجاج گفت: ش��ما 

می دانید من کی هستم؟ حجاج گفت نه.
مرد گفت: من از خانواده زبیر هستم. همه اعضای این خانواده در سال یک روز دیوانه 

می شوند و امروز روز دیوانگی من است.
حج��اج از ای��ن حاضرجواب��ی خنده اش گرفت و ب��ا آن که خیلی بی رح��م بود او را 

بخشید.

حاضرجوابی شاگرد مکتب خانه
کودکی در مکتب خانه، آیه 35 سوره حجر را برای معلم خود می خواند: »َو اِنَّ َعلیَک 
الَّلعَن��َة اِل��ی یوِم الدین« )و لعنت تا روز قیامت بر تو خواهد بود( و مدام آن را تکرار می کرد. 
معل��م عصبانی ش��د و گفت: علیک و علی والَدیَک! )بر تو و ب��ر پدر و مادرت باد!( کودك 
گفت: در این قرآن که من می خوانم »علیک« هس��ت و »علی والدیک« نیس��ت. آیا آن 

را اضافه کنم؟!

پیشوايت کیست؟
پس از شهادت امام صادق)ع(، یکی از مخالفانش به »مؤمن طاق« که از شاگردان 
آن حضرت بود، به عنوان طعنه گفت: امام تو از دنیا رفت. مؤمن طاق فورا در پاسخ گفت: 

اما پیشوای تو )شیطان( تا قیامت زنده است!
کشکول طبسی، ج 1، ص 147

شیعه ای يا سنی؟!
»س��بط  بن جوزی« مدت مدیدی در میان ش��یعه و سنی زندگی می کرد و هر کدام از 
طرفداران دو مذهب، او را به خود نس��بت می دادند. روزی برای روش��ن شدن این که شیعه 
اس��ت یا س��نی، در میان جمعی از او سؤال کردند علی)ع( افضل است یا ابابکر؟ فورا گفت: 

»من کانت بنته فی بیته!« )کسی که دخترش در خانه اوست(.
کس��ی از پاس��خ او نفهمید که شیعه است یا سنی، زیرا هم دختر پیامبر)ص( در خانه 

علی)ع( بوده و هم دختر ابوبکر در خانه پیامبر)ص(.
باز در مجلسی دیگر از او سؤال کردند که خلفای پیامبر)ص( چند نفر بودند؟ او با حالت 

عصبانیت جواب داد: چندبار بگویم؟ چهارتا، چهارتا، چهارتا!
باز معلوم نشد او سنی است یا شیعه، چون سه بار تکرار کرده بود شیعیان فکر کردند 
مقصودش خلفای دوازده گانه اس��ت که س��ه چهار تا می شود دوازده تا. اهل سنت هم فکر 

کردند او سنی است و چند بار تأکید کرده که خلفای پیامبر)ص( چهارتا هستند! 
مردان علم در میدان عمل، ج 1، ص 438

ارمغان زمان فشمی

یک جا با زبان یک بازاری از معش��وق بوس��ه ای »حواله« می خواهد و معشوق که مثل 
او با این زبان آکنده از وعده و دروغ آشناس��ت، رندانه مثل یک س��وداگر کهنه کار می پرسد: 

کی ات با من این معامله بود؟!
جای دیگر وقتی معش��وق را می بیند که با یک تملق ریش��خندآمیز خنده ای می کند و 
می گوید که حافظ غالم طبع توام، شاعر رند با حالتی که دیرباوری و بی اعتقادی در آن به هم 

آمیخته است سری تکان می دهد و می گوید: ببین که تا به چه حدم همی کند تحمیق! 
حاضرجوابی های حافظ گاه گاه رنگ تغافل دارد و آکنده است از ظرافت رندانه. وقتی 
معش��وق قصد جدایی دارد، ش��اعر محجوب با بیم و وحش��ت زیرلب زمزمه می کند که »آه 
از دل دیوانه حافظ بی تو« اما معش��وق که خوب می داند این دیوانگی عاش��ق از کجا ناش��ی 
ش��ده اس��ت خود را به نادانی می زند و با خنده ای که راز او را فاش می کند زیر لب می پرس��د 

که دیوانه کیست؟ 
گفت�م آه از دل دیوان�ه حاف�ظ بی ت�و 

زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟
این جا معش��وق با بی اعتنایی و س��رگرانی از پهلوی وی می گذرد، شاعر آهسته از وی 
می خواهد که به عهد دوستی وفا کند. معشوق مثل این که تقاضای او را نفهمیده باشد جواب 

می دهد که آقا، اشتباه گرفته اید »در این عهد وفا نیست«. 
دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر

گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست!
 ابهامی که در لفظ »عهد« هس��ت ش��عر را از لطف بی مانندی سرش��ار می کند. این 

نکته سنجی هاست که به سؤال و جواب های وی ظرافت خاص می بخشد. 
یک جا از پیر میکده می پرسد که راه نجات چیست؟ پیر جام می را می خواهد و سپس 

مثل این که تازه سؤال وی به گوشش خورده باشد بی تأمل می گوید: عیب پوشیدن. 
به پیر میکده گفتم که چیست راه نج�ات 

بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن!
 س��ؤال و جواب رندانه ای اس��ت. آدم به یاد س��ؤال و جواب »ابوسعید مهنه« می افتد و 
دالك حمام که از ش��یخ، معنی جوانمردی را پرس��ید و او به وی که شوخ )چرك بدن( شیخ 
را پی��ش روی او آورده ب��ود جواب داد جوانمردی ش��وخ خلق پنهان کردن اس��ت و به روی 

آن ها نیاوردن.
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شاعر سرخوش!
افضل الشعرا محمدافضل سرخوش، صاحب »تذکره الشعرای 
سرخوش«، از بدیهه سرایان قرن دوازدهم هجری بود. او به پیروی 
از شعرای گذشته، مدت ها در طلب مال و ثروت فعالیت کرد و اکثر 
بزرگان و حکام وقت را مدح گفت ولی از آن جا که بخت مساعدی 
نداش��ت از هیچ کس صله ای شایان و پاداشی نیکو در خور مدایحی 

که سروده بود، دریافت نکرد. 
سرخوش نس��بت به شعرای خوش اقبالی که فقط با سرودن 
یک بیت شعر مال فراوان اندوخته  بودند، حسرت ها خورد و از بخت 
نامس��اعد خویش ناله ها کرد. س��رانجام نیز ب��ه مکتب هجاگویان 

پیوست و غالب اغنیای زمان را هجو کرد، چنان که خود گوید:
مار که زهرش نب�ود مار نیس�ت    

جز به هجا کلک سزاوار نیست!

پاسخ سعدی
»چندر بهادر«، ش��اعر معروف هندی که به پارس��ی شعر 
می سرود و تخلصش »برهمن« بود، روزی در برابر پادشاه هند 

شعری خواند که بیت آخرش چنین بود:
مرا دلی است به کفر آشنا که چندین بار

به کعبه بردم و بازش »برهمن« آوردم!
شاه از شنیدن این بیت برآشفت و خطاب به شاعران حاضر 
در مجلس گفت آیا کس��ی هس��ت که جواب این کافر را بدهد؟ 
»افضل خان« که از امرای دولت بود جواب داد شیخ سعدی پیش 

از این پاسخش را داده، آن جا که فرموده است:
خر عیسی گرش به مکه برند        چون بیای�د هن�وز خر باش�د!

در توجیه رنگ کردن ريش!
رودکی، پدر ش��عر فارس��ی، در جواب کسي که او را 

به خاطر رنگ کردن ریشش مالمت می کرد گفته است:
من موی خویش را نه ازآن می کنم سیاه

ت�ا ب�از ن�وج�وان ش�وم و ن�و کن�م گن�اه
چون جامه ها به وقت مصیبت سیه کنند

من موی از مصیبت پی�ری کنم سی�اه!

در آن ایام��ی ک��ه هنوز به بخت و اقبال خوی��ش امیدوار بود، روزی مثنوی 
مدیحه ای در مدح همت خان، حاکم وقت، س��رود که این بیت مبالغه آمیز از آن 

مثنوی است: 
ده�د سرمای�ه دری�ا ب�ه غ�ارت 

سر انگشتش ز جود یک اشارت
همت خان را از آن مدیحه ظاهرا خوش آمد و گفت: یک دست لباس فاخر 
و یک رأس اسب رهوار برای شما در نظر گرفته ام که چون آن قدرها گران قیمت 
نیست، شرم دارم فی المجلس تقدیم کنم. البته فردا به خانه شما خواهم فرستاد. 
س��رخوش بیچاره به امید آن صله چندروز از منزل خارج نش��د و چش��م 
به در خانه دوخته بود که چه وقت اسب و خلعت می رسد. سرانجام معلوم شد که 
همت خان قول آن ظریف را به کار برده است که: »مطربی پیش وی می سرود و 
محظوظ شد، گفت فردا بیا و یک جوال غله ببر. مطرب بسیار خوش وقت شد و 
روز بعد جوالی آورد و گفت: حسب االمر آمده ام. آن ظریف گفت: ای نادان، حرفی 
تو گفتی من خوش وقت ش��دم، حرفی من گفتم تو خرس��ند ش��دی،  داد و ستد را 

اینجا چه دخل است؟!«
القصه چون سرخوش دانست که همت خان را نیز همتی نیست و وعده به 

غلط داده، بی نهایت ناراحت شده این رباعی را در هجایش سرود:
ای پنج�ه ت�و ز دامن دول�ت دور

بر دولت بی فیض دماغت مغ�رور      
بی همتی و نام تو همت خان است

بر عکس نهند نام زنگی، کاف�ور!         
س��رخوش در محرم س��ال 1126هجری قمری در فقر و بدبختی در سن 

76سالگی جان به جان آفرین سپرد.

همام در حمام
خواجه همام تبریزي از شعرا و سخنگویان نامدار آذربایجان است 
و در شاعري و غزلسرایي پیرو سبک سعدي و معاصر اوست و در بیان 

هنر خود مي گوید:
همام را سخن دلفریب و شیری�ن است

 ولي چه سود که بیچاره نیست شیرازي!
دولتش��اه سمرقندي، در »تذکرة الش��عرا« از بذله گویي سعدي با 
هم��ام تبری��زي چنین یاد مي کند: »و در ظرایف و لطایف و نازکي طبع، 
ش��یخ )یعني س��عدي ش��یرازي( را درجه اي بوده و همواره با مستعدان 
نشستي و با وجود استغراق و حال، با اهل فضل اختالط کردي و مطایبت 
و بذله گوی��ي، چنان که گویند که خواجه همام الدین تبریزي که مردي 
اهل دل و صاحب فضل و خوش طبع و صاحب جاه و معاصر شیخ سعدي 
بوده اس��ت، روزي ش��یخ در تبریز به حمام درآمد و خواجه همام نیز با 

عظمت در حمام بود.  
وقتی خواجه همام از حمام به در آمد، شیخ نیز برآمد و به گوشه اي 
نشست. جوان صاحب جمالي، خواجه همام را چنان که رسم اکابر است، 
باد مي کرد )باد می زد( و خواجه همام میان آن جوان و شیخ سعدي حایل 
بود. دراین حالت خواجه از شیخ پرسید که سخن هاي همام را در شیراز 
مي خوانند؟ ش��یخ گفت بلي ش��هرتي عظیم دارد. گفت هیچ یاد داري؟ 

گفت یک بیت یاد دارم و این بیت برخواند:
در می�ان من و دل�دار هم�ام اس�ت حج�اب 

وقت آن است که این پرده به یک سو فکنیم!
خواجه همام را اشتباه نماند در آن که این مرد شیخ سعدي است و 
سوگندش داد که شیخ سعدي نیستي؟ گفت بلي. خواجه همام در قدم 
ش��یخ افتاد و عذر خواس��ت و ش��یخ را به خانه برد و تکلیف هاي لطیف 

مي نمود و صحبت هاي خوب داشتند.

با خر زی!
»سیف الدین باخرزي«، شاعر و صوفي معروف اواخر قرن ششم و 
اوایل قرن هفتم هجري قمري که اشعاري متوسط و رساله اي در معني 
عشق از او به جا مانده است، یکي از مریدان شیخ نجم الدین کبري بود. 
وي از سوي شیخ براي تبلیغ به بخارا اعزام شد و بقیه عمر خود را در آن 

شهر گذراند تا این که به سال 629 قمري در همان شهر وفات یافت.
او با وجودي که مردي صوفي مس��لک بود، دس��تي توانا در طنز و 
بدیهه س��رایي داش��ت و مطایبات شیریني از او باقي مانده است. از جمله 

نوشته اند وقتي در بخارا بود، ظریفي این دو بیت را براي او فرستاد:
اي خردمن�د، سی�ف باخ�رزي!                 ب�اهلل ار ت��و ب�ه ارزن�ي ارزي!
کي تو با  آدمي توان�ي زی�ست؟                چون تو را گفته اند: با خ�ر زي!

سیف الدین در جواب نوشت:
اي خردمن�د! طاعت من ک�ن!                  تا کي آخر تو  معصیت ورزي؟
بعد از این عمر با تو سر بکن�م                     چون مرا گفته اند: با خ�ر زي!

ماِه مهر و مهِر ماه
می گویند شیخ ابوسعید ابوالخیر، شاعر و عارف نامدار قرون چهارم 
و پنجم، روزی به هنگام خزان درختی را تماش��ا می کرد که برگ هایش 

زرد شده بود. فی البداهه گفت:
تو را روی زرد و مرا روی زرد

تو از مهرماه و من از مهِر ماه!

درخواست صله
هنگامی که »سلمان ساوجی«، شاعر قرن هشتم هجری قمری، از 
اتابک امیرحسین، فرمانفرمای آذربایجان، با گفتن این قطعه درخواست 

لباس کرد:
ای ز م�ا مستغن��ی و زامث�ال م�ا

بر شما احوال ما پوشی�ده نی�ست
بر تنم پوشیدنی این است و ب�س

بنده را هیچ از شما پوشیده نیست
اتابک لباس خود را با این جواب برای او فرستاد:

ه�رچن�د ت�و را ج�ام��ه م�ا پ�وشی��دن
عیب است ولی ز لطف این عیب بپوش!

مهمل نامه
ش��اعری مهمل گوی نزد جامی، ش��اعر و صوفی نامدار قرن نهم، 
گفت چون به خانه کعبه رس��یدم، دیوان ش��عر خود را برای فرخندگی و 
خوش ُیمنی به حجراالس��ود مالیدم. جامی پاسخ داد: اگر آن دیوان را به 

آب زمزم می مالیدی بهتر بود!
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مناظره شمس و ضیا
»مل��ک ضیاءالدی��ن«، امیر کابل، به منظ��ور تهدید این 

رباعی را برای »شمس الدین«، امیر غور فرستاد:
غوری بچه ای به کین کابل برخاست

با همچو منی سخن بخواهد آراس�ت
تو شمسی و من ضیا و داند همه کس

آوردن شمس بر فلک، کار ضیاست!
ملک شمس الدین این جواب را برای او فرستاد:

ای بی خبر از خویش! نگه کن چپ و راست
با همچو منی خصومت از بهر چه خاست؟

من شمس�م و تو ضی�ا و دان�د هم�ه کس
کز شم�س بود ه�رچه در آفاق ضیاست!

حاضرجوابی های دربار ناصرالدين شاه
عزيز دربار

ناصرالدین ش��اه که اط��راف او را افرادی متملق و چاپلوس فرا 
گرفته بودند، گه گاه به این افراد چنان میدان می داد که به هر عمل و 
گفتاری مجاز می شدند. یکی از این افراد »فرهادمیرزا معتمدالدوله«، 
پانزدهمین پسر عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه بود که درباره تخریب 
دیگران از سوی وی نزد ناصرالدین شاه مطالب فراوانی ذکر شده که 

یکی از آن ها برخورد او با عزیزخان، سردار کل طایفه مکری است:
در زمان ناصرالدین ش��اه، یکی از س��ران طایفة مکری به مقام 
سردار کلی رسید و چندی هم قائم مقام وزیر جنگ بود اما در عین حال 
رجال و درباریان، وی را که عزیزخان مکری نام داش��ت مورد استهزا 

و سخره قرار می دادند.

       چرا ازدواج نکردی؟!
    در تاریخ ادبیات ایران به خانم شاعری به نام »نهانی کرمانی«،    
خواهرافضل کرمانی، اش��اره شده اس��ت که مصاحب و همنشین مادر 
شاه س��لیمان صفوی بود و پدرش از س��رداران بزرگ س��لطان به شمار 
می رفت. او که زن صاحب علم و خوش��خو و زیبایی بود و خواس��تگاران 
بس��یاری داش��ت، شعری سروده و دس��تور داده بود آن را به دروازه های 
کرمان بیاویزند و می گفت با کسی ازدواج می کند که مفهوم شعرش را 

دریابد یا بتواند جواب مناسبی برایش بیابد. آن شعر چنین بود:
از مرد برهنه روی زر می طلبم                از خانه عنکبوت، پر می طلب�م
من از دهن مار شکر می طلبم                وز پشه ماده، شیر نر می طلبم!

متأس��فانه هیچ یک از مردان خواس��تار او معنی این سروده اش را 
نفهمیدند و درنتیجه او تا پایان عمرش مجرد ماند. سال ها بعد از مرگ 
او، س��عداهلل خان، وزیر ش��اه جهان هندی، پی به منظور نهانی برد و در 

جوابش چنین سرود:
علم است برهنه مرد و تحصیل، زر است

تن، خانه عنکبوت و دل، بال و پر اس�ت
زهر است جفای علم و معنی شکر است

هر پشه کز آن چشی�د او شی�ر ن�ر است!
***

»زیب النس��اء«، دختر اورنگ زیب، پادش��اه هندوس��تان، به هیچ 
خواس��تگاری س��ر فرود نیاورد و چون کسی را همسر خود نمی دانست 

تا آخر عمر ازدواج نکرد. 
گویند چون اورنگ زیب، دخترش را خیلی دوس��ت داش��ت، طی 
نامه ای از او پرس��ید چرا به ازدواج با یکی از ش��اهزادگان و عموزادگان 
یا بزرگان دیگر رضایت نمی دهی؟ زیب النس��اء که تخلص ش��عری او 

»مخفی« بود در پاسخ پدر، این بیت را سرود:
نهال، سرکش و گل، بی وفا و الله دورنگ

در این چم�ن به چه امی�د آشی�ان بن�دم؟
***

آخوند مال محمد خویی از جمله فضال و اکابر علمای آذربایجان و 
معاصر فتحعلی شاه بود. گویند وی همیشه تنها می زیست و به عالیق 
دنیوی دلبستگی نداشت. وقتی از او می پرسند چرا مجرد و تنها مانده ای 

و تأهل اختیار نمی کنی در جواب می گوید:
آن کیست که خاط�ر مرا شاد کن�د

وین گردن�م از بن�د غ�م آزاد کن�د
یا خرج عروسی ام به گ�ردن گی�رد

یا آن که مرا به خویش داماد کند؟!

يخ بست و بشکست!
»نورجهان« به»ابوطالب کلیم«، ملک الش��عرای دربار جهانگیر، 
اعتقادی نداش��ت. زمانی کلیم ش��عری س��رود و به خیال خود آن را از 
خرده گی��ری مصون دانس��ت و با تبختر به حض��ور نورجهان آمد و آن 

را خواند:
ز شرم آب ش�دم، آب را شکستی نیس�ت

به حیرتم که مرا روزگار چون بشکست؟!
نورجهان بالفاصله پاسخ داد: یخ بست و بشکست!

دزدان سحرخیز
»ادهم کاشی« را شبی در تبریز تاراج کردند. این رباعی را سرود 

و برای »میرزا شرف خان« فرستاد:
دوشینه سحر یتیم تبری�زی م�ن      آمد به س�ر راه به خونری�زی م�ن
عریان ز لباس عاریت ساخت مرا       این بود نتیج�ه سحرخی�زی من!
رندی گفت: چون دزدان از تو سحرخیزتر بودند آن ها کامروا شدند 

و به لباسی رسیدند!

شکايت منظوم
در زمان زمامداری »میرزا حسن خان وثوق الدوله« وضع مدارس و 
وزارت معارف آشفته و پریشان بود. حقوق کارمندان دولت و مخصوصا 
معلمان چندین ماه به تأخیر می افتاد و آنان غالبا برای گرفتن حقوقشان 

ناچار به اعتصاب می شدند. 
یک بار ظریفی این بیت را طی نامه ای برای نخست وزیر فرستاد:
بهار و خزان رفت و دی می رسد          ندانم حقوق�ات ک�ی می رس�د؟!

وثوق الدوله که شاعر هم بود زیر نامه اش نوشت:
حقوقات نصفش حواله شده                        بقیه به اقساط هی می رسد!

شرط ادب
شیخ رضا طالبانی، شاعر کردزبان عراقی که به زبان های فارسی 
و عربی هم شعر می گفت، در سفری به ایران آمد و نزد ناصرالدین شاه 
بار یافت. ناصرالدین ش��اه از اوضاع زندگی اش پرسید و با او به صحبت 
پرداخت. هنگامی که او می خواست از حضور شاه مرخص  شود، به رسم 
احترام تعظیمی کردکه باعث شد شال کردی که به سر داشت به زمین 
بیفتد. این منظره س��بب خنده ش��اه و حضار شد اما شیخ فی البداهه این 

دوبیت را خواند:
رسم فرنگیان، ُکلَه از سر گرفتن است

تعظی�م چ�ون کنن�د خداون�د ج�اه را
من اکتفا به شیوه ایش�ان نم�ی کن�م

هم سر به پایت افکنم و هم کاله را!

ماجرای صاحب اختیار
»صاحب اختیار« که از نزدیکان ناصرالدین شاه بود، به کریم شیره ای، 
دلقک ناصرالدین شاه گوشه چشمی نداشت و به قول معروف »خر کریم را نعل 
نمی کرد«.  در یکی از مسافرت های ناصرالدین شاه به نیاوران که صاحب اختیار 
نیز همراه ش��اه بوده، خر کریم ش��یره ای به نهر آبی می رسد، یکدندگی کرده 
و از آب رد نمی شود و پا پس می کشد. در این هنگام شاه و صاحب اختیار سر 
می رسند و کریم به خرش می گوید: کتکت زدم رد نشدی، التماست کردم رد 
نش��دی، دشنامت دادم رد نش��دی... رد شوی صاحب اختیاری، رد نشوی هم 
صاحب اختیاری! با من به نیاوران بیایی صاحب اختیاری، همین جا حضور شاه 
بمانی صاحب اختیاری، برگردی صاحب اختیاری، به هر صورت همیش��ه تو 

صاحب اختیاری اگرچه به جهنم بروی! 
بر اثر این شوخی همه همراهان خنده سر می دهند و ناصرالدین شاه نیز با 

همه احترامی که برای صاحب اختیار قائل بوده از خنده روده بر می شود.

یکی از سنت هایی که در زمان قدرتمداری عزیزخان رواج داشت سجع 
مهر بود، به این معنا که هر کدام از رجال به مناسبت القاب و عناوینی که داشتند 

شعر، آیه یا حدیثی را انتخاب و برروی ُمهر خودشان حک می کردند.
معروف است که یک روز در حضور ناصرالدین شاه صحبت از سجع ُمهر 
افراد به میان آمد و ش��اه از عزیزخان پرس��ید: تو چرا برای خودت س��جع ُمهر 
انتخاب نمی کنی؟ او پاس��خ داد: اتفاقا درصدد هس��تم ولی هنوز چیز مناسبی 

نیافته ام.
فرهادمیرزا معتمدالدوله،عموی ناصرالدین شاه که مردی شوخ و بذله گو 
بود و در آن مجلس حضور داش��ت و مثل بقیه درباریان دنبال بهانة مناس��بی 
برای دس��ت انداختن و مسخره کردن عزیزخان می گشت، بعد از شنیدن این 
حرف رو به ناصرالدین ش��اه کرد و گفت: من س��جع ُمهر بسیار مناسبی برای 
عزیزخان به نظرم رس��یده که اگر وی حاضر ش��ود در قبال آن یک طاقه شال 

بپردازد آن را عرض خواهم کرد.
ش��اه نگاهی به عزیزخان انداخت و گفت: اگر واقعا طالب س��جع ُمهر 
هس��تی، به یک طاقه ش��ال می ارزد! او گفت: اگر ارزش طاقه شال را نداشت؟ 
معتمدالدوله شاه را حکم قرار داد و گفت: اگر اعلی حضرت تشخیص دادند که 

ارزش ندارد من از حقم می گذرم.
شاه لبخند رضایتی بر لب آورد و عزیزخان که به این ترتیب چاره ای جز 

اطاعت نداشت قبول کرد و فرهادمیرزا این شعر معروف سعدی را خواند:
مسکین خر ار چه بی تمی�ز است                  چون بار همی بََرد »عزیز« است!

سردار عزیزخان که انتظار شنیدن چنین چیزی را در حضور شاه و اعیان 
و رجال نداش��ت از خجالت مثل ش��اه توت سیاه شد اما شاه درحالی که از خنده 
ریس��ه می رفت نظر داد که ش��عر فرهاد میرزا وارد است و به این ترتیب، سردار 
کل ضمن آن که به بدترین نحو ممکن تحقیر ش��د، ناچار ش��د یک طاقه شال 

هم به کسی که تحقیرش کرده بود دستخوش بدهد.
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بوقلمون زنده
»ژن��رال دوگل«، رییس جمه��ور وق��ت فرانس��ه، از آدم های 
بوقلمون صفت و بی ثبات بیزار بود. شبی نخست وزیر فرانسه به افتخار 
دوُگل، مهمانی ترتیب می دهد که در آن روی میز چندین گونه غذا از 
گوشت بوقلمون چیده شده بود. ژنرال دوگل رو به نخست وزیرش کرده 
می گوید: »دوس��ت عزیز شما تنوع غذایی را مراعات نکرده اید، زمانی 
که این همه بوقلمون زنده پیرامون شما ایستاده اند باید دست کم مرغ 

و بره ای بریان روی میز می گذاشتید!«
شعر بد، شعر خوب

می گوین��د لویی چهاردهم یک بار قطعه ش��عری س��اخت و به 
»بوالو«، ش��اعر معروف فرانسوی، نشان داد. بوالو بعد از خواندن شعر 
پادش��اه گفت: من مطمئنم که جناب عالی اراده فرموده بودید ش��عر بد 

بگویید وگرنه شما می توانستید شعر خوب هم بسرایید!

وقتی شاعر، نقاش می شود!
هنگامی که »ژان کوکتو«، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی، 
تزیین کلیسای »ویل فرانش« را به پایان رساند، به سراغ پیکاسو رفت 
و او را به تماش��ای اثر خود برد، زیرا می خواست نظر دوست نقاشش را 

درباره کار خود بداند. 
پیکاس��و بعد از تماشا گفت: به هرحال زحمتی کشیده ای... فقط 
یادت باش��د که اگر من هم در آینده تصمیم گرفتم ش��عر بگویم حق 

نداری مسخره ام کنی!
خالء دردناك

روزگاری الکس��اندر دوما، نویس��نده شهیر فرانسوی، در یکی از 
نوشته هایش عبارت »خالء دردناك« را به کار برده بود. منتقدی به او 
خرده گرفت و گفت چگونه ممکن اس��ت یک چیز خالی درد بگیرد؟ 
نویس��نده فرانسوی جواب داد: تابه حال اتفاق نیفتاده که شما مبتال به 

سردرد شده باشید؟!

جايگاه خورشید در لندن
در لندن از میرزا ابوالحس��ن ایلچی، از رجال معروف اوایل دوره قاجار 
و س��فیر ایران در انگلس��تان، پرس��یدند آیا حقیقت دارد که در ایران مردم 

خورشیدپرستند؟
ج��واب داد: در ای��ران ن��ه، اما من ک��ه ایرانی ام اگ��ر از روی اتفاق در 
انگلس��تان ]که هوایش معموال ابری و گرفته اس��ت[ خورشید را ببینم آن 

را خواهم پرستید!
 

حاضرجوابی همسر نخست وزير
محمد ساعد مراغه اي، از نخست وزیران عهد پهلوي، نقل کرده است: 
»زماني که نایب کنسول شدم با خوشحالي پیش زنم آمدم و این خبر داغ را 
به اطالع سرکارخانم رساندم اما وي با بي اعتنایي تمام سري جنباند و گفت 

خاك بر سرت کنند، فالني کنسول است و تو نایب کنسولي؟
گذش��ت و چندي بعد کنس��ول ش��دیم و رفتیم پیش خانم، آن هم با 
قیافه  اي حق به جانب. باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت خاك بر س��رت 

کنند، فالني معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولي؟
ش��دیم معاون وزارت امور خارجه که خانم باز گفت: خاك بر س��رت، 
فالني وزیر امور خارجه است و تو...؟! شدیم وزیر امور خارجه، گفت فالني 

نخست وزیر است... خاك بر سرت!
القصه آ   ن که ش��دیم نخس��ت وزیر. این بار با گام هاي مطمئن به خانه 
رفتم و منتظر بودم که خانم حس��ابي یکه بخورد و به عذرخواهي بیفتد. تا 
این خبر را دادم به من نگاهي کرد، سري جنباند و آهي کشید و گفت بدا به 

حال ملتي که تو نخست وزیرش باشي!

حکمت نامگذاری
سال ها قبل علی اصغر حکمت،  وزیر نامدار عصر پهلوی، به خراسان 
سفر کرده و درآن جا به همراه »شوکت الملک«، امیر بیرجند و قائنات، برای 
بازرسی به یکی از مدارس خراسان رفته بود. آن مدرسه به نام »ابن یمین«، 
شاعر معروف عصر سربداران، نامیده شده بود. در کالس درس، امیر شوکت 
الملک به شوخی به یکی از بچه ها می گوید:  آیا می توانی بگویی چه حکمتی 
بوده که مدرسه را به نام ابن یمین نام گذارده اند و فی المثل به نام من یا آقای 
حکمت، وزیر معارف نکرده اند؟ شاگرد جواب داد: بله، برای این که ابن یمین، 

شاعر معروفی بوده است.
آقای حکمت، ضمن اش��اره ای به شرح احوال ابن یمین، دنبال حرف 
امیر را گرفته و با مالیمت به ش��اگرد می گوید: عزیزم، آیا هیچ ش��عری از 

ابن یمین از حفظ داری که برای ما بخوانی؟
شاگرد بالفاصله این قطعه را با صدای رسا می خواند:

 اگر دو گاو به دست آوری و مزرع�ه ای                
یکی»امیر« و یکی را »وزیر« نام کنی

و گر کفاِف معاشت نمی ش�ود حاص�ل               
روی و ش�اِم شب�ی از جه�ود وام کن�ی

ه��زار ب�ار از آن بِه که بام��داد پگ��اه                   
کمر ببندی و بر چون خودی سالم کنی!

سکوت، حاضران را فرا گرفت. امیر شوکت الملک در حالی که لبخند 
می زد رو به آقای حکمت کرد و گفت: برای امیر که حکمِت این نامگذاری 

روشن شد، جناِب وزیر خود دانند! 

داستان هايی از »برنارد شاو« ايران
عباس فرات یزدی، از آغازگران طنز در دوران پس از ناآرامی های 
مش��روطه، به دلیل حاضرجوابی هایش به »برنارد شاِو ایران« معروف 
شده بود. او اسم مستعار »ابن جّنی« را در طنزهایش برگزیده بود و در 
اشعار متعارف، به تخلص »فرات« شناخته می شد. این فکاهی سرای 
پرآوازه و همکار روزنامه فکاهی توفیق، دوس��تی داشت با نام مستعار 
»اتف��اق« ک��ه او نیز فکاهی س��را بود. روزی فرات نزد اتفاق ش��عری 
می خواند. اتفاق برای کنف کردن فرات از او می پرسد این خرابکاری 
را خودتان کرده اید؟ فرات فی الفور پاسخ می دهد که آری، آن هم »بر 

َسبیل اتفاق«! 

* ش��اعری در انجمنی شعر می خواند. اس��تاد فرات گفت: »در 
انجمن را محکم ببندید.« آن شاعر گفت: »خیر، در باز باشد که باز هم 
مردم بیایند.« فرات گفت: »نه خیر آقا، باید در را محکم بست تا این ها 

هم که هستند فرار نکنند!«

* در انجمنی شاعری شعرش را با صدای خوبی می خواند. شاعر 
دیگری گفت: »من هم باید اش��عارم را بدهم ایش��ان بخوانند تا جلوه 

دیگری داشته باشد.«
فرات گفت: »شما برای این که شعرتان جلوه داشته باشد، باید به 

یکی از استادان بدهید بسازد!«

مصرع کوبنده
نقل اس��ت که در یکی از جلس��ات انجمن ادبی حکیم نظامی، رهی 
معیری شروع به خواندن شعر »چشمه نور« خود کرد، تا به  آن جا رسید که: 

»آن کیست که مدهوش غزل های رهی نیست؟«
یکی از حضار بالفاصله گفت: بنده آقا!

ره��ی ب��ه روی خودش نیاورد و دوباره تکرار کرد: »آن کیس��ت که 
مدهوش غزل های رهی نیست؟« آن شخص دوباره گفت: بنده آقا!

ره��ی بدون آن که چیزی ب��ه روی خودش بیاورد فی البداهه مصرع 
بعدی ش��عرش را اصالح کرد و گفت: »جز حاس��د مسکین که بر او خرده 

نگیریم!«
از ح��رف ره��ی صدای خنده حاضران بلند ش��د و همه برایش کف 
زدن��د. بعدها وی ترجیح داد به جای مصرع اصلی ش��عرش، همان مصرع 
فی البداهه را قرار بدهد و با وجود این که عادت به پیرایش دائمی اشعارش 
داشت و بسیاری از مصرع های سروده های خودر ا بارها تغییر می داد، هرگز 

به صرافت تغییر آن مصرع نیفتاد.

 پیامی برای استاد رياضی
زنده یاد دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر و مترجم توانمند ایرانی، 
در برگه آزمون درس ریاضی دانشس��رای مقدماتی خود این ش��عر را برای 

استادش نوشته بود:
آن کس که به اخالق ادیبان شده مأنوس

وی را نبود حاجت سینوس و کسینوس! 
به نقل از کتاب »نامه های نامزد من« 

 
هرچه سنگ است مال پای لنگ است!

ملک الش��عرای بهار در یکی از نشس��ت های مجلس شورای ملی، 
هنگامی که برای ایراد س��خنرانی به س��وی تریبون می رود پایش به پای 

دکتر »سنگ« بر می خورد و ارتجاال می سراید:
پای امید، همه جا می خورد به سنگ

سّری است در مجاذبت سنگ و پای لنگ!
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جاری  زبان  در  عطر  واژه  که  زمانی 
تصویر  اولین  می شود،  استفاده  محاوره  و 
رایحه  تصویر  عمومی  به شکلی  ذهنی 
محدود  آن  کاربرد  که  بود  خواهد  خوشی 
به خود  را  زندگی  از  ناچیزی  گوشه  و  است 
ندارد  اهمیتی  هیچ  یا  که  گوشه ای  هم  آن  می دهد،  اختصاص 
یا فلسفه ای پشت آن قرار ندارد و تنها کاربردش خوش بو شدن 
است یا پیشگیری از بوی ناخوشایند! اما آیا حقیقت این دنیای 

سراسر زیبایی و اعجاز چنین معنایی دارد؟
 از ادواری بسیار دورتر از زمانه ما، تقسیم بندی احساسات و 
قوای حسی در انسان آغاز شد و یونانیان و سنت فکری هلنیستی 
به اهمیت بسزای قوای حسی پی بردند؛ قوایی که تنها راه ارتباط 

با جهان را برایمان مقدور می سازد.
و  ذهن  برای  را  از جهان محسوسات  بخش شگرفی  بینی 
نفس انسان شکل می دهد. از بقراط و ارسطو تا حکمای جهان 
اسالم همچون سرخسی، رازی کبیر و ابن سینا سعی کردند تا با 
همه محدودیت های زمانه خود به کاوش در دوبخش بپردازند، 
رایحه  و  بو  که  آن چه  انتقال  و  بینی  عملکرد  چگونگی  یکی 
برایمان  از طریق آن جهان  ادراك و آن چه   قوه  به  می خوانیم 

مطبوع می شود و طعم می یابد، دوم ماهیت آن چه که آن 
میان  )بینی(  این  عضو  و  قوه دماغی می نامیم   را 

صورت انسان  چنان اهمیتی در ادراك جهان 
المسه  بصری،  واژگان  که  می کند  ایفا 

دماغی  قوه  عنوان  ذیل  همه  غیره،  و 
می تواند تبیین گردد.

داشت،  اهمیت  که  آن چه 
شگفتی و راز و رمز قوای بویایی 
انسان  احساس  و  ادراك  در 
مادر،  تن  بوی  بود.  هستی  از 
اشخاص  رخدادها،  رایحه 
زیبای  و  خوشایند  اماکن  و 
ثبت  خاطره  در  چنان  زندگی 
تصویری  حافظه  که  می شود 
می کند  احاطه  کامال  را  انسان 

و به همین خاطر انسان با بوییدن 
یک لحظه،  در  خاص  رایحه ای 

متصل  و  مربوط  خاطرات  تمامی 
مجسم  زنده،  بسیار  به شکلی  را  آن  با 

جهان  که  است  قابلیتی  این  و  می کند 
عطریات را چنین ممتاز و جادوگونه می سازد، 

اگر آن را بهتر بشناسیم. اما زمانی که  از عطر سخن 
می گوییم، از چه چیز یا چه ماهیتی سخن می گوییم؟

امروزه  که  خاورزمین  مردم  میان  در  رایج  تصور  بر خالف 
هویت عطرها را در شکل مدرن آن مترادف با فرانسه به شکل 
خاص و بعضا غرب می دانند، عطریات از این خانه به آن خانه 
آن  در  عطرها  نخستین  نه تنها  که  بود  مشرق زمین  این  برفت! 
دانش عطاری مرهون عطارهای  اعظم  بلکه بخش  ساخته شد 
شرق بود.  منابع به شکل نسبی تأیید می کنند چهار تا پنج هزار 
سال پیش از میالد مسیح بود که نخستین روغن ها و اسانس های 
معطر از گل ها، صمغ ها، ریشه ها، رزین ها و چوب ها استخراج شد 
به عنوان ماده ای متعالی و عطری خوشایند در فضاهای  اوال  تا 
رایحه ای  به عنوان  ثانیا  و  شود  استفاده  آیین ها  و  معابد  خاص 

خوش بر تن و لباس فرد مورد استفاده قرار بگیرد.
 _ یونانی  باختری  فرهنگ  در  بعدها  که  »پرفیوم«  واژه 
التین سربرآورد، دقیقا وجه تسمیه همین کاربرد است و به معنای 
را  انسان  وجود  گرداگرد  که  خوش بوست  غباری  و  گاز  بخور، 
از همین  مناسب تر  عزیمتی  نقطه  ما  داستان  شاید  فرا می گیرد. 

واژه و این ماهیت که چگونه این بخور ملکوتی گرداگرد جسم را 
فرا می گرفت پیدا نکند. این داستان هزاران سال ادامه یافت و به 

تنوع، خالقیت و  تخصص در دنیای معاصر رسید. 

تقسیم بندی روايح
مباحث  کاربردی ترین  حال  درعین  و  بنیادی ترین  از  یکی 
است.  رایحه  هر  چگونگی  و  ماهیت  موضوع  عطرها،  دنیای 
که  عطریات  تخصصی  فروشگاه های  و  متنوع  بوتیک های  به 
می روید، صدها گونه عطر را در شیشه ها و بسته بندی های متنوع 
بخش  هم  باز  کثرت،  و  عظمت  همه  با  که  می کنید  مشاهده 
کوچکی از جهان عطریات را تشکیل می دهند؛ بوها و روایحی که 
بینی شما آن ها را می شناسد یا هرگز تجربه نکرده است ولی قادر 
به تفکیک بسیاری از آن ها خواهد بود؛ هر قدر هم ناتوان از بیان 

آن بوها و ناتوان در شناخت مشخص از مبدأ آن ها باشد.
تجارب  بارها  و  بارها  شبانه روز  طی  در  هرکسی  برای 
بوی  قهوه،  یا  چای  مطبوع  بوی  می دهد،  رخ  بویایی  مشخص 
نامطبوع فضای ورودی بیمارستان یا پمپ بنزین و جایگاه تزریق 
گاز، بوی اشتهاآور نان و وانیل یا مارچوبه، رایحه ریواس و نارنج 

و بوی نامطبوع کشتارگاه مرغ یا حشره کش!

هر چند که به تعداد هر یک از افراد، بهترین و بدترین بو معنا 
پیدا می کند لیکن دنیای ساخت عطر و جهان پرفیوم های دنیای 
مدرن ضروریاتی داشته که از اولین مراحل تا پایان با آن همراه 
است. این که یک رایحه چه ماهیتی دارد و چگونه فضایی از آن 
انتظار می رود، بخش رایحه شناسی را در شکل وسیع آن تشکیل 
می دهد. به شکل بسیار مشهودی آن چه در خصوص روایح، اغلب 
انسان و  بویایی  از آن غفلت می شود، قدرت درك و تشخیص 
تمایز مزه ها در همه انسان هاست که ماهیتی شبیه به تشخیص 

رنگ ها در قوه ادراك انسان دارد.
سبز   و  ارغوانی  زرد،  رنگ  از  تصوری  هیچ  فرد  یک  اگر 
بود  تمایز تک تک رنگ ها خواهد  به  قادر  باز هم  باشد،  نداشته 
انواع رنگ سبز و  و حتی فراتر، قادر به تمایز دقیق میان همه 

آبی نیز هست! 

به  نسبت  شامه  قوای  کشش  دارد.  اثراتی  چنین  نیز  رایحه 
رایحه مطبوع اوال امری غریزی است و ثانیا قادر به درك رایحه 
زیبا و هارمونی موجود در آن خواهد بود؛ هرچند که کمترین دانش 
تئوریک و قابلیت تشخیص مواد موجود در عطر و بیان آن وجود 
نداشته باشد. به همین دلیل به تدریج ماهیت روایح و تقسیم بندی 
آن برای بیان هر رایحه پا گرفت و توسعه یافت. از قرن هجدهم 
دنیای پرفیومری مدرن سربرآورد و این بار سعی در بیان دقیق و 

دقیق تر از کیفیت و ماهیت بویایی سرلوحه قرار گرفت.

روايح مرکباتی )سیتروسی(
مرکبات گروه چنان متنوعی هستند که هر یک از ابنا بشر 
در هر قاره و اقلیمی با بخشی از این دنیای ترش، آبدار، تازه و 
اغلب گس آشنا خواهد بود. به همین خاطر به حافظه هر ایرانی که 
رجوع شود رایحه باغات این مرکبات در شهرهای مختلف ایران 
ثبت شده  به شیرازی در ذهن وی  رایحه ساالدهای موسوم  و 
بوی  آن ها،  وجه مشترك همه  تفاوت ها  علی رغم همه  و  است 
نارنگی  پرتقال،  رایحه  است.  نارنج  و  لیمو  انواع  پوست  و  بافت 
و گریپ  فروت، در زمره گروه روایحی است که در دنیای کنونی 
برخالف  گرفته اند.  نام  سیتروسی  یا  مرکباتی  روایحی  عطرها 
گستردگی عظیم این روایح که امروزه جزء الینفک همه عطرها 
هستند، روایح مرکباتی یکی از جدیدترین اعضای خانواده دنیای 

عطر هستند.
و  رز  مثل  گل هایی  و  کندر  مانند  صمغ هایی  اگر 
زنبق یا بافت چوبی مثل سندل و روغن هایی که 
زن ایرانی و مرد بابلی به موی سر و تن خود 
دارند،  چندهزارساله  پیشینه هایی  می زدند، 
رایحه لیمو و برگاموت )یکی از مهم ترین 
مرکبات در دنیای عطر( و نارنگی و... 
داشته اند  را  آن  امکان  دیرتر  بسیار 
با  سپس  و  کولون  به عنوان  که 
و  پرفیوم  و  اودتویلت  غلظت های 
حتی  باالتر به عنوان عطر استفاده 
بسیار  و  جالب  سرفصل  تا  شوند 
ترش،  سرزنده،  روایح  از  جذابی 
آن ها  طریق  از  را  تازه  و  شاداب 

بتوان تجربه کرد.
را  افتخار  این  آلمانی  برند   
داشته که نخستین پیشگام باشد و در 
امروز  که  هجدهم  قرن  امیرنشین های 
نخستین  کلن،  شهر  در  و  دارند  نام  آلمان 
عطر را با رایحه مرکباتی در شکل مدرن عرضه 
کند و به همین دلیل غلظت این عطر که برگرفته 
از نام شهر )کولون( بود، بعدها به عنوان مرجع این سطح 
از غلظت مورد استفاده قرار گرفت و نام »اودکلن« یعنی آب 

)معطر( شهر کلن، برای این نوع از عطرها همیشگی شد.

روايح چوبی 
دارد،  وجود  روایح  تقسیم بندی های  درخصوص  که  نکته ای 
آگاهی بر این موضوع است که غالب عطرهای کنونی به نحوی 
شرقی-  روایح  مانند  است،  روایح  از  سه  گونه  یا  دو  میان  پیوند 
اسپایسی یا چوبی- سبزبو یا صمغی- چوبی و آمبری- شرقی و...
از  مرزهایی  روایح،  میان  مرز  که  بود  خواهد  مشخص  پس 
جنس مادی نیست و نوعی لغزندگی و نسبی بودن بر ماهیت هر 
نوعی از روایح حاکم است که به تدریج با آموزش و مواجهه بیشتر و 
بیشتر شامه ما با انواع بی شمار روایح و عطرها می توان به چاالکی 
و خبرگی در آن ها رسید، مانند گوش پرورش یافته و دقیق نسبت 

به اصوات و موسیقی.
عمیقی  و  باوقار  فخیم،  بسیار  بوهای  زمره  در  چوبی  روایح 
بوده و هستند که شامه انسان اغلب بسیار نسبت به آن ها تمایل 

دنیای
 عطرها

عماد فرح نیا
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خیس،  چوب  رایحه  دارد.  خوشایند  بازخورد  آن  با  تجربه  در  و 
اره  خاك  بوی  خوردن،  برش  هنگام  در  نوع چوب  رایحه صدها 
و بوی چوب ها در کارگاه های ساخِت ساز، همه در زمره هزاران 
نوع رایحه چوب های حیرت انگیز و پرشمار اقلیم های سیاره زمین 
از آن می تراود و آدمیان نخبه را به  هستند که شگفتی و اعجاز 

دقت و بازخوانی و سیر در خود دعوت می کند.
روایح و گیاهان و  تائور، طراح عطر معاصر که جهان  اندی 
رایحه  می نگرد،  متفاوت  دیده ای  به  را  عطر  دنیای  نت  هزاران 
جنگل را پس از باران در یک روز گرم شرجی، یکی از سه رایحه 

جذاب در کل جهان می داند.
 شگفتی دنیای روایح چوبی در تفاوت بسیار عدیده و فضاهای 
متضاد و حیرت انگیزی است که دنیای چوب ها قادر به ایجاد آن 
است؛ فضایی که هم قابلیت بسیار باالیی در ترکیب و انطباق با 
دیگر بوها و نت ها در آن وجود دارد و هم میان هرگونه از چوب ها 
زیاد است که حتی ظاهر آن ها  به قدری  تفاوت ها  با چوبی دیگر 
سدار،  آبنوس،  سندل،  نظیر  چوب هایی  دید.  مشابه  نمی توان  را 
کشمیر، کاج، کهور، عناب و چوب درختان میوه در زمره چوب های 
بدون  معموال  و  پرشمارند  و  پرتنوع  بسیار  پرکاربردی هستند که 
محدودیت و بنا بر سلیقه طراح عطر انتخاب می شوند. نکته جالب 
توان باز آفرینی روایح در چوب هاست؛ گاه میل به رایحه ساقه و 
فضایی سبز و جوانه گون و گاه بوی انواع چوب سخت و خشک و 

گاه رایحه چوب برش خورده یا رنده شده که بسیار پرکاربرد است.

هرم رايحه 
 یک اثر موسیقی از واحدهای تفکیک ناپذیری تشکیل می شود 
به نام نت. این کوچک ترین واحدها در هر اثر دقیقا همان واحدهایی 

هستند که با همین اسم، عطرها نیز از آن ها خلق می شوند.
نت ها مواد اولیه در ساخت هر عطری از اودکلن، اودتویلت، 
می دهند؛  تشکیل  را  پارفوم ها  اکستریت  و  پارفوم  اودپرفیوم، 
صرف نظر از غلظت، آن نت ها به منزله اصل و اساس این پیکره  
هستند. هر نت جزئی غیرقابل تجزیه به شمار می رود و به عنوان 
مثال نت لیمو، نت وانیل، نت گل رز کاشان، نت ساقه بامبو یا نت 
بلوط فالندر مثل هزاران نت دیگر در عطرهای دیگر، واحدهای 
کوچک یک پیکره را تشکیل می دهند که همان رایحه عطر در 
نهایت است. اما چگونه موسیقی عطر شکل می گیرد یا اندام آن 

رقم می خورد؟
شیمی آلی پس از ربع پایانی قرن هجدهم، بسیاری نکات را 
به طراحان و سازندگان عطر آموخت. یکی از آن ها میزان انسجام 
مواد و جداسازی واحدهای مولکولی بود. تا این فرآیند تجزیه وجود 
بو نخواهند  باشد مولکول های عطر و هیچ ماده  دیگری  نداشته 
رایحه،  نمی شود.  محقق  ما  برای  هرگز  بو  از  تصویری  و  داشت 

حاصل تعامل بین شامه انسان و مولکول ها در هواست.
پس به تدریج دنیای پرفیومری مدرن از این مکتب خانه علم 
مدرن آموخت که می بایست برای ساخت عطرها یک سازه فراهم 

کرد. هرم بویایی این گونه تولد یافت، از ازدواج شیمی با عطاری!
تازه تر،  تیزتر،  سبک تر،  می گرفت  قرار  هرم  نوك  در  آن چه 
نت های  مانند  میوه ها  مرکبات،  مثل  می شد؛  لحاظ  پرشتاب تر 
پرتقال، لیمو، آب و شکوفه بهارنارنج و بخش میانی هرم مربوط به 
نت هایی است که در بخش دوم ایفای نقش خواهند کرد. شالوده 
کل این اثر بنا برانتخاب پرفیومر که از کدام متریال استفاده خواهد 
بنا یا بخش تحتانی  کرد، به همین ترتیب در بخش میانی و زیر 

این هرم ریخته می شود.
نت های  خزه،  چوب،  گل،  انواع  از  متنوعی  و  وسیع  گروه 
و...( صمغ های  امبرگریس، چرم، مشک  مانند  )انیمالیک  حیوانی 
نت هایی  از  بی شماری  و...انتخاب های  مینرال  نت های  و  گیاهی 
با  را  خود  اثر  آهنگ ساز  یک  مانند  دقیقا  می تواند  او  که  هستند 
آن بیان کند و این متریال گیاهی، حیوانی، صناعی و... در پایان 
می تواند یک کنسرتو پیانو یا سونات ویلن درعرصه روایح باشد یا 

یک موسیقی سطحی و بسیار زودگذر!

زيبايی دست يافتنی 
و  احساس  در  عطرها  تجربه  از  که  شکوهی  و  تعالی  لذت، 
ادراك انسان حاصل می شود در گذر زمان تغییر نکرده اما بسیاری 
از  یکی  می شود.  و  شده  تغییر  دستخوش  آن  ماهیت های  از 
تا  که  است  واقعیت  این  دنیای عطریات،  بخش های  عجیب ترین 
قرن نوزدهم و  بیستم، دنیای عطریات نفیس فقط در اختیار گروه 
خاصی بود. هر چند این قاعده همواره استثنائاتی داشت اما عطرها 
در تملک اشراف بود و این ویژگی ابتدا در مشرق زمین و سپس در 

مغرب زمین تثبیت و از مغرب زمین دچار تحول شد.
لوئی چهاردهم فرانسه هر روز یک عطر مختص آن روز داشت 
و عجیب آن که با آن عطر و لباس وداع می گفت و دیگر روز عطری 

دیگر و رایحه ای متفاوت استفاده می کرد.
تمام  بی چون وچرای  صاحب  فرانسه،  پادشاه  مشهورترین 
ویژگی های فرانسه عصر باروك بود و آن طور که روایت می شود 
سال از پس سال لوئی رنگ حمام را نمی دید و پرفیوم ها جبران 

این نقیصه را می کردند!
عطر  نه تنها  باشکوه،  سلیمان  عثمانی،  ذی شوکت  سلطان   
برایش اهمیتی ویژه داشت بلکه پرفیومر و مسئول عطریات داشت 

که جایگاهی بسیار مهم محسوب می شد.
به  دیوانه)!(  جرج  به  موسوم  انگلستان  پادشاه  سوم،  جرج 
کمپانی »کرید« عطری سفارش داد که رایحه چرمی آن پس از 
زیباترین و جذاب ترین روایح در  از  حدود 250سال کماکان یکی 
دنیای مدرن محسوب می شود. همین سنت در عصر نوه او ویکتوریا 
برند  از عطرهای ملکه ویکتوریا توسط  حفظ شد و بخش مهمی 
کرید ساخته و به نام ملکه ماندگار شد یا نیکالی دوم، واپسین تزار 

روسیه نیز بر همین منوال.
داخل  در  دیگر  خوش  روایح  که  بود  دورانی  بیستم  قرن  اما 
عمارت های باشکوه دوران باروك یا کاخ های عظیم، سرد و نمناك 
نماند، چرخ  باقی  ایتالیا  امرای  و  اسکاتلند  اربابان  و  اشراف روس 
صنعت به میلیون ها مردم طبقه متوسط بیشتر محتاج بود تا الطاف 

یک امپراتور یا چند دوك و امیر!
آن چه امروز در این تنوع حیرت انگیز از روایح می توانیم تجربه 
کنیم تا یک قرن قبل هنوز کاری مشکل و در قرون پیش از آن 
به  از طبیعت  زمینی  نامحدود  بهشت  این  درب های  بود.  ناممکن 
بهره می برد که  بیشتر  این بار کسی  لیکن  روی همه گشوده شد 

شناخت و آگاهی بیشتری از روایح به دست آورد.
که  عطری  های  خانه  و  شد  محقق  پرفیوم  ساخت  برند 
بودند، شناخته شدند.  به کار کرده  آغاز  نوزده  و  در قرون هجده 
تازه نفس های خوش قریحه ای مانند مادام شنل از همان آغاز به 

قرن آینده نظر کردند و توفیق نیز یافتند؛ برخی بسیار بیشتر 
و برخی کمتر.  آن چه که می بایست به آن همواره گوشه 

تنوع،  چنین  با  است  عرصه ای  باشیم  داشته  چشمی 
لذت، تعالی و آرام بخشی که بسیار ساده تر می توان 

از آن بهره مند شد.
را  امکان  این  پیگیری  و  عالقه  دانش،  ذوق، 
اتاق ها  کوچک  فضای  در  تا  داد  قرار  ما  اختیار  در 
معاص�ر،  شهرنشی��نی  آلوده  و  پراسترس  زندگی  و 
جهان����ی از زیباتری��ن هارمونی های روایح را گرد 
دهلوی،  بیدل  و  غزلیات سعدی  و همچون   آوریم 

موسیقی موتزارت و بتهوون و داستان های دیکنز 
و تولستوی به باغ عدن عطریات وارد 

یک  چشم  به  نه  آن  به  و  شویم 
و  غور  به  بلکه  بنگریم  کاال 
در  وقفه  بدون  کنجکاوی 

آن ها بپردازیم.
شکوفه های  رایحه  از 
بادام و گیالس و بهارنارنج تا 
کاهگل های  و  خشت  رایحه 
بوهای   از  روستاها،  نمناك 

بکر خود طبیعت بدون استثنا تا رایحه عطریات مارکت های بازاری 
وسیع تا عطریات آرتیستیک و پرفیوم های طبیعی، ماهیت مشخص 
آگاهی در خصوص دنیای روایح به شکل عام و عطرشناسی به شکل 
خاص را مشخص می کنند. این ویژگی شامه و قوه ادراك انسان 
بزرگ ترین  که  است  بویایی  نوستالژی های  ساده ترین  درك  در 

پرفیومرها و نوابغ جهان عطر را به دنیا معرفی کرد.
مارك باکستن، پرفیومر پرآوازه انگلیسی_آلمانی، در پاسخ به 
این پرسش که »جذاب ترین رایحه برای شما بوی چه چیز است؟« 
پاسخ داد: رایحه رستوران پدر و مادرم که در زمان نوجوانی من 

در آلمان دایر کردند!
 هنگامی که نظیر همین پرسش را از تییری ویسر، پرفیومر 
محبوب، کردند او در پاسخ گفت :رایحه کیک )پای( زردآلویی که 

مادرم در سالیان کودکی ام در خانه می پخت!
 این هنرمندان، کاشفان حساس سرزمین های ناشناخته روح 
دنیای  ساده  و  محسوس  دنیای  همان  دل  از  انسان،  احساس  و 

اطرافشان جذب  دنیای اسرار آمیز رایحه شدند.
جهان زیبا و آرام بخش روایح، هیجانات برخی از روایح، گرما 
پرفیوم ها،  دنیای  در  نت ها  از  خاص  گروه  هر  بخشیدن  خنکا  و 
جالبی  اشاره  و...همه  فصل  و  اقلیم  و  جنس  برای  بودن  مناسب 
با  انکارناپذیری  شباهت  روایح  عظیم  دنیای  دارند...  خود  در 
کیمیاگری دوران کهن تاریخ دارد. کیمیا تالشی بود برای تحقق 
طال از اجرامی مانند مس؛ یک هزار سال تالش مصروف آن شد و 

نبوغ های فراوانی معطوف به آن.
 در دنیای عطر آن چه نادیدنی است و در هوا راه خود را در 
شامه انسان پیدا می کند، ادراك و احساس ما را قادر می سازد به 
تداعی زیباترین لحظاتی که از فراز هزاره درمی گذرد و هیچ مرزی 
از  از آن است که  را محدود نمی کند. چه چیز حیرت انگیزتر   آن 
ساده ترین و فراوان ترین گیاهان همچون زنبق و از بافت غده یک 
پستاندار مثل مشک سیبری و رایحه آب اقیانوس یا خاك در پرتو 
دانش عطار، ده ها سال فراق و دوری از معشوق یا خاطره مهربانی 
آغوش مادر و زیبایی و آرامش و تعالی، همه مرزها را در می نوردد و  
اندیشه و احساسات آدمی را از اکنون به گذشته های دور یا  پردیس 

آرزوها می برد...
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استان  شهرهای  از  یکی  آبادان 
خوزستان است که به داشتن پاالیشگاه، 
شناخته  آن  بودن  بندری  و  فرودگاه 
همان  یا  آبادان  اسم  وقتی  اما  می شود 
اولین  می آید  به میان  جنوبی ها  آبودان 
چیزی که در ذهن شنونده نقش می بندد 

عینک معروف آن ها یا همان عینک ریبن است!
بلکه در سراسر  استان خوزستان  نه تنها در  را  آبادانی ها 
جینشان  شلوار  و  ابری  دمپایی  دودی،  عینک  با  جهان 

می شناسند.
آن قدر  ریبن  عینک  به  این شهر  مردم  و عالقه  عشق 
خاص و جالب توجه است که کافی است گشتی در شهر بزنید 
عینک  این  درمورد  آبادان  خونگرم  و  مهمان نواز  مردم  از  تا 

افسانه ای ماجراهای جالبی بشنوید.

فقط ريبن!
قبول  را  دیگری  عینک  ریبن،  به جز  اصیل  آبادانی های 
در  شناخته شده ای  مارك  ریبن  نمی زنند.  چشم  به  و  ندارند 
صنعت عینک آفتابی دنیاست و اگر پای الف زدن آبادانی ها 
معرفی  ایران  مردم  به  آبادانی ها  بار  اولین  را  ریبن  نگذارید 

کردند.
مردم آبادان معتقدند که این عینک آفتابی تنها عینکی 
خوش تیپ  به  حسابی  و  می آید  آن ها  صورت  به  که  است 

شدنشان کمک می کند.

ريبن چطور به آبادان آمد؟
فرودگاه  وجود  آبادان،  جغرافیایی  به موقعیت  باتوجه 
بین  المللی، نشریات و اماکن فرهنگی متعدد و از همه مهم تر 
ساخت پاالیشگاه در سال 1299 هجری شمسی، آبادان شکل 
تازه ای به خود گرفت و رفته رفته پای خارجی ها به آن باز شد 
اما گرمای طاقت فرسای هوا و تابش بی رحمانه خورشید خیلی 
زود انگلیسی های شاغل در پاالیشگاه آبادان را برآن داشت تا 
برای آسودگی و جلوگیری از آسیب های احتمالی به چشمشان 
از عینک آفتابی با سنگ خاص استفاده کنند که گرما بر آن 
اثر نداشت. عینک ریبن که حاال به نمادی از آبادان زیبا تبدیل 

شده است همان عینک بود.
نفت  شرکت  کارمندان  فقط  درابتدا  قدیمی ها  گفته  به 
می کردند  دریافت  ریبن  عینک  کوپن،  با  و  سهمیه  براساس 
اما مدتی بعد و با توجه به سختی کار کارگران با دستگاه های 
این که  بر  تا عالوه  توزیع شد  نیز  آن ها  میان  ریبن  صنعتی، 
نبیند، در زمان فراغت و تفریح  هنگام کار چشمشان آسیب 
هم این عینک تخم مرغی جذاب را به چشم بزنند و از تماشای 
عینک  این  فوق العاده  ظاهر  ببرند.  لذت  آینه  در  خودشان 
جادویی و کیفیت آن روزهایش سبب شد تا ریبن خیلی زود 

جایش را در دل آبادانی  ها باز کند.
اگر اغراق نکنیم در خانه هر آبادانی حداقل یک عینک 
ریبن اصل پیدا می شود؛ عینکی که گاهی پدربزرگ بر چشم 
یا  ریبن  است.  مانده  به یادگار  نوه اش  برای  حاال  و  می زده 
ریبون برای آبادانی ها حکم شناسنامه شان را دارد و اگر کسی 

ریبن نداشته باشد اصال او را آبادانی نمی دانند!

عینکی برای تمام فصول!
داغ  روزهای  در  فقط  آبادانی ها  که  می کنید  تصور  اگر 
تابستان ریبن بر چشم می زنند سخت در اشتباهید. استفاده از 
ریبن محدود به زمان و مکان خاصی نمی شود و بعضی آن قدر 
نمی کند  فرقی  برایشان  که  گرفته اند  دودیشان خو  با عینک 

باران ببارد یا آفتاب بتابد!

بهترین ها  می کنند  تالش  همیشه  خوش تیپ  آبادانی های 
را بپوشند و حسابی تیپ بزنند و از پشت شیشه های عجیب و 

غریب ریبن، دنیا را جور دیگری تماشا کنند.
را  خودشان  و  می کنند  باز  چشم  که  زمانی  از  آن ها 
که  کمی  و  می بینند  دودی  عینک  با  را  پدرانشان  می شناسند 
که  می شوند  ریبنی  صاحب  می کشند،  قد  و  می شوند  بزرگ تر 
سال ها و نسل به نسل چرخیده و امروز سهم آن ها شده است. 
و  نیست  مردها  مخصوص  فقط  ریبن  عینک  از  استفاده  البته 
بسیاری از زن های آبادان هم این عینک را به چشم می زنند و 

پرچم برزیل را باال می برند!
مردم آبادان بر این باورند که آمریکا، کشور سازنده عینک، 
ریبن را برای آن ها طراحی کرده و ساخته است و برای حرفشان 
دلیل هم می آورند. آن ها به اسم حک شده پاالیشگاه آبادان بر 
دسته عینک اشاره می کنند و معتقدند مردم آبادان آن قدر ریبن 
خریدند و تولید کارخانه عینک سازی افزایش یافت که در سال 
فوق العاده  عینک  این  تولید  امتیاز  ایتالیایی ها  1999میالدی، 
آمریکایی ها  از  دالر  600میلیون  حدودی  قیمت  به  را  جذاب 

خریدند.

ريبن چه سالی متولد شد؟
با ساخت هواپیماهای  در دهه 1930 میالدی و همزمان 
جدید، خلبان های نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا به نقاط 
نور  تابش مستقیم و شدید  و  پرواز می کردند  مرتفع تر  و  دورتر 
خورشید سبب ایجاد سردرد و بیماری های دیگر در آن ها می شد. 
پس به درخواست و با سفارش آن ها شرکتی آمریکایی اقدام به 
ساخت عینکی کرد که از چشم ها در مقابل اشعه های خورشید 

محافظت می کرد. 
ریبن نخستین بار در سال 1937 به فروش عمومی رسید؛ 
عینکی که از گذشته تا امروز مورداستفاده خلبان ها، ملوان ها و 

مردم عادی بوده است.

عینك اصلی يا غیراصلی؟!
آبادانی ها عینک های ریبن تولید کشور ایتالیا را به رسمیت 
نمی شناسند و فقط عینک های تولید آمریکا که سی سال یا بیشتر 
دارند.  قبول  اصلی  ریبن  به عنوان  را  است  گذشته  عمرشان  از 
از نوعی  باورند که جنس شیشه های ریبن اصلی  این  بر  آن ها 

سنگ است که اشعه های مضر خورشید را دفع می کند.
از  اصلی  ریبن  تشخیص  آبادان  مردم  هنرهای  از  یکی 
تقلبی است. آن ها با دیدن عینک و گذاشتن آن بر روی چشم، 
خیلی زود عینک اصلی را از غیراصلی تشخیص می دهند؛ کاری 

که خیلی از ما آن را بلد نیستیم.

ريبن يا فوتبال؟
نفت  صنعت  زردپوش  تیم  و  فوتبال  به  آبادانی ها  عالقه 
استادیوم  به  رفتن  وقت  آبادانی ها  دارد.  جهانی  شهرت  آبادان 
به تماشای  و  می گذارند  یا چشم هاشان  سر  روی  را  عینک  هم 
بازی تیم محبوب شهرشان می روند؛ عینکی که باور دارند انرژی 
برای  و  می رسد  زمین  به  ورزشگاه  سکوهای  روی  از  مثبتش 

برزیلی های خونگرم خوش یمن و شادی آفرین است.

آداب استفاده از ريبن
که  ریبنی  عینک  از  استفاده  شروع  برای  آبادانی ها 
عینک  آن ها  دارند.  خاصی  مراسم  هم  شده  خریداری  تازه 
را  آن  خودشان  به قول  تا  می دهند  کاربلدی  فرد  به  را 
شکل  به بهترین  صاحبش  صورت  روی  ریبن  و  کند   تراز 
خودش را نشان بدهد. ریبن بازها هیچ وقت عینک را یک دستی 
از روی چشمشان برنمی دارند. البد می پرسید چرا؟ چون معتقدند 
تراز عینک به هم می خورد و ممکن است موقع برداشتن از روی 
از  استفاده  این که  خالصه  ببیند!  آسیب  و  بخورد  زمین  چشم 
آداب و  نیست  راحتی ها هم  به همین   این عینک دوست داشتنی 

 خاص خودش را دارد.

سوغات خاص آبادانی ها
شهر  این  خیابان های  در  و  کنید  سفر  آبادان  به  اگر 
زیاد  بسیار  تعداد  را جلب می کند  توجهتان  آن چه  بزنید  چرخی 
عینک فروشی هایی است که در سطح شهر می بینید؛ مغازه هایی 
که به دلیل عالقه خاص مردم این شهر به عینک محبوبشان کار 

و کاسبی خوبی دارند.
پس اگر به آبادان آمدید بعد از تماشای اروند و بهمن شیر و 
نوش جان کردن قلیه ماهی و فالفل و سمبوسه تند جنوبی حتما 
به بازار بروید و عینک ریبنی به چشم بزنید و حسابی از دیدن 

خودتان با ظاهر آبادانی لذت ببرید.

آبادانی ها الف نمی زنند!
دوست داشتنی  و  مهمان نواز  خونگرم،  مردمی  آبادانی ها 
زدن  اهل الف  دیگر  مردم شهرهای  تصور  برخالف  و  هستند 
می گویند؛  شهرشان  شکوفایی  دوران  خاطرات  از  بلکه  نیستند 
دل های  در  یا  خانه هاشان  تاقچه های  روی  حاال  که  خاطراتی 

زنده و چشم های امیدوارشان خاك می خورند.
که هشت سال  است  مردمی  هویت  از  بخشی  حاال  ریبن 
جنگیده اند و امروز چشم انتظار تکرار دوباره روزهای خوب شهر 
فراموش شده شان هستند و عینک بهانه ای است کوچک تا چراغ 

امید را میان مردم قهرمان این شهر زنده نگاه دارد.

نگار نخلی



خاك تاجیکستان مثل خاك ایران گرم است. انگار که در 
خانه خودت هستي و اگرچه شاید لباس ها، چهره ها و لهجه ها 
ایران  را در  با کمي گشت و گذار خودت  اما  کمي فرق کند، 
و  ایراني  و  ایران  به  تعصب  که  ایراني کوچک  یافت؛  خواهي 
به خصوص نشانه هاي فرهنگ و شعر و ادب ایراني در آن موج 
در  تاجیکستان  مردم  گفت  مي توان  گاه  که  قدر  آن  مي زند، 
پایبندي و تعصب به زبان فارسي و شعرایش چون رودکي و 

فردوسي از ایرانیان، ایراني تر شده اند.
تاجیکستان یکي از کشورهاي دامنه جغرافیایي و فرهنگي 
»نوروز« است. با این حال من که تقریبًا به تمام این کشورها 
سفر کرده ام، کشوري را چون تاجیکستان متعصب به زبان و 

ادب فارسي و البته پایبندي به آداب و رسوم ایراني نیافته ام.
این پایبندي نه تنها در میان مردم وجود دارد که در سطح 
سران این کشور هم با همان شور و حرارت احساس می شود. 

جزو  سال  سال هاي  چون  تاجیک ها  بدانید  است  جالب 
لحاظ  از  هم  اکنون  بوده اند،  سابق  شوروي  جمهوري هاي 
این  اما  وابسته اند.  کشور  این  به  زمینه ها  دیگر  و  اقتصادي 
وابستگي منجر به ورود روس ها در حیطه زبان فارسي نشده 

که فارسي، خط قرمز مردمان ایران کوچک است. 
صحبت  دري  فارسي  نوع  از  را  فارسي  تاجیکستان  در 
همان  مجبورند  بزرگ تر  برادر  حضور  خاطر  به  اما  مي کنند، 

فارسي را روسي بنویسند. 
از  تاجیکستان  تازه  که  زماني  در  و  مشهور  ماجرایي  در 
شوروي سابق جدا شده و استقاللش را بازیافته بود، نام و نام 
خانوادگی رئیس جمهوري این کشور »امامعلي رحمانف« بود.  
»اف« در روسي به معناي »زاده« است. حال این رئیس جمهور 
را  آن  و  کرده  فارسي  کاماًل  را  خود  فامیلي  مي گیرد  تصمیم 
به »رحمان زاده« تغییر دهد. این تصمیم باعث اعتراض برادر 
از تاجیکستان  از آغاز روسي زدایي  بزرگ تر و به عنوان نمادي 
براي  بود  ممکن  که  سیاسي  سراسر  تعبیري  مي شود؛  تعبیر 

رئیس جمهور تبعاتي در پي داشته باشد. 
با این حال آقاي رحمانف سابق کوتاه نیامد و با تدبیري 
وجود  قید  به کل  یعني  کرده،  حل  مرضی الطرفین  را  موضوع 
»اف« یا »زاده« را در فامیلي اش زد و آن را به امامعلي رحمان 
تغییر داد و اکنون هم  به این نام خوانده مي شود. این ماجرا را 
دوستان میزبان سفر ما که براي افتتاح یکي از فازهاي نیروگاه 
»سنگ  توده« در نزدیکي دوشنبه، میهمانشان بودیم با افتخار 

تعریف مي کردند.

چنین تعصباتي به زبان و نشانه هاي فرهنگ فارسي در 
تاجیکستان و دوشنبه کمیاب نیست. بسیاري از ساکنان دوشنبه 
حتي روس تبار ها، ابیاتي از فردوسي، رودکي و سعدي را از حفظ 
هستند و آن ها را به زبان شیرین فارسي دري زمزمه مي کنند؛ 
به خصوص وقتي بفهمند شما از ایران آمده اید، در کششی گرم 
و انگار که خون و ریشه فرهنگي ما را به هم نزدیک مي کند، 

تلفظ این اشعار لحني حماسي به خود مي گیرد.
دوشنبه، به عالوه همه این ها، شهر مجسمه هاي فردوسي 
را  خیاباني  و  بوستان  کمتر  هست.  هم  سعدي  و  رودکي  و 
نصب  ایراني  از شعراي شهیر  آن مجسمه اي  در  که  مي بینید 
نشده باشد. البته توضیحات ذیل مجسمه باز هم روسي است 

اما هویت مجسمه ها داد مي زنند که فارسي اند.
از آن گذشته، در وسط بزرگ ترین میدان شهر دوشنبه که 
شاید بتوان آن را میدان آزادی این شهر -البته در مقیاس خیلي 
امیراسماعیل  از  زیبایی  و  دانست، مجسمه عظیم  کوچک تر- 
ساماني در حالي که گرز پادشاهي حاوي هفت ستاره طالیي 

در دست دارد، دیده می شود.
خالفت  اوج  در  که  بود  کسي  ساماني  امیراسماعیل 
قدیم،  خراسان  از  بزرگی  بخش  در  را  فارسي  زبان  عباسیان، 
به عنوان زبان رسمي رواج داد و خود را از نسل بهرام چوبین، 
مدیون  فارسي  زبان  واقع  در  پرآوازه ساساني مي دانست.  امیر 
حق  البته  هم  تاجیکستان  و  است  ساماني  اسماعیل  امیر 
به جاي  خوبي  به  را  ایراني  دالور  امیر  این  از  سپاسگذاري 
نام واحد پول این کشور هم  آورده است؛ به گونه اي که حتي 

تاجیکستان، ایران کوچک
سفر به کشور متعصبان زبان فارسي

سيدعلي دوستي موسوي

گردشگری
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اسماعیل  امیر  نام  اسکناس ها  برخي  روي  و  است  »ساماني« 
ساماني و روي برخي دیگر چهره نامداران ایراني چون ابن سینا، 
رودکي، میرسیدعلي همداني )عارف و فیلسوف( و البته برخي 

دیگر از چهره هاي ملي این کشور نقش بسته است.
پیش از استقالل، نام واحد پول تاجیکستان همانند برادر 
بزرگ ترش، روبل بود و از سال2000 تاکنون به نام و نشاني 
هم  دیگري  جالب  نکته  در این باره  است.  کرده  تغییر  ایراني 
وجود دارد و آن این که جایگزیني مجسمه هاي ایراني به جاي 
بحران هاي  از  یکي  تا  مي رفت  هم  باز  روسي  مجسمه هاي 
سیاسی این کشور با برادر بزرگ تر را رقم بزند؛ به خصوص این 
که مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند مجسمه امیر اسماعیل 
ساماني را جایگزین مجسمه لنین در شهر خجند کنند و ظاهراً 

موفق هم شدند.

 در دوشنبه
که  عریض  خیابان هایي  با  است،  مدرني  شهر  دوشنبه 
خیابان هاي  شیک ترین  است.  سابق  شوروي  معماري  یادگار 
در  ایران هم  تهران است که سفارت  شهر، رودکي و خیابان  
لوکس  بوتیک هاي  با  و شیک  سرسبز  خیاباني  دارد؛  قرار  آن 
در اطرافش. برخي ساختمان وزارتخانه هاي دولتي هم در این 

خیابان ها قرار دارند.
که  کافه هایي  آن  از  باصفاست؛  کافه هاي  از  پر  دوشنبه 
محوطه بزرگ و دلبازي جلویشان دارند و موسیقي هم همراه 

همیشگي آن هاست. 
است؛  سنتي  لباس  بیشتر  تاجیکستان  در  خانم ها  لباس 
انواع  که  آزاد  و  بلند  ردایي  بلوچ،  بانوان  لباس  شبیه  چیزي 
هنرهاي دستي روي آن کار شده همراه با روسري پشت گوش؛ 
ساده و پوشیده. لباس مردان هم اگر چه سنتي آن موجود است 
لباس متعارف  آقایان  اما بیشتر  و کاله هاي زیبایي هم دارند، 

کت و شلوار را ترجیح مي دهند.

دست روزگار ما را در صبحی زیبا به یک عروسي تاجیکي 
هم هدایت کرد. حین گردش در میدان ساماني دیدیم که عروس 
تا  برگزار مي کنند  را زیر آن مجسمه  و دامادها گاه عقد خود 
اداي احترام کاملي به امیر اسماعیل ساماني داشته باشند. قدم 
مي شد،  منشعب  ساماني  میدان  از  که  خیاباني  امتداد  در  زدن 
ظاهرمان  بودن  متفاوت  به  باتوجه  کشاند.  عروسي  به  را  ما 
و  هستیم  ایراني  فهمیدند  به سرعت  زدنمان  حرف  فارسي  و 
از  ما  برخالف  تاجیک ها  عروسي  شدند.  پذیرایمان  گرمي  به 
صبح با عقد شروع می شود و تا پاسي از شب ادامه مي یابد. در 
رقص، مرد و زن دست ها را دور بازوي یکدیگر حلقه مي کنند و 
دایره وار مي رقصند و مي رقصند و به آن که بیشتر در رقص دوام 

بیاورد به شگون، انعام مي دهند.
گویش  واژه هایي که در تاجیکستان و در میان عامه مردم 
فارسي است. دست کم  زیبا و صدالبته کامال  استفاده مي شود 
تاجیک ها بیش از ما ایرانیان به واژه گزیني صحیح از دل زبان 
فارسي مقید و متعصبند. به مادر زن »خوش دامن« مي گویند 
»صورت چسباني«،  را  روبوسي  »شرط نامه«.  قرارداد  به  و 
و  »حاجت خانه«  را  توالت  خانه«،  »آهنگ  را  نوارفروشي 

ساختمان را »امارت« نام نهاده اند.
نام هایي زیبا، اصیل و  به  را   سیري در اسامي هم شما 
از ذهن ما پاك شده  نجیب مي رساند که خیلي هایشان شاید 

باشند: گلناره، فوالده، خورشید، پارسا، شایسته، گل  بن و....
 در بازدیدي که از یک تشکل روزنامه نگاري در دوشنبه 
روزنامه هایشان  و  مجالت  اسامي  شدیم  متوجه  داد،  دست 
گردون،  چرخ  اوستا،  است:  مأنوس  فارسي  با  ما  از  بیش  هم 

رنگارنگ، روزگار....

لذا  و  نیست  قوي  چندان  اقتصادي  به لحاظ  تاجیکستان 
ایران به عنوان مصلح و خیرخواه، پروژه هاي زیربنایي مختلفي 
و  نجیب  مردمان  به  و  کرده  اجرا  کشور  آن  در  افتخار  با  را 
جاده سازي،  چون  پروژه هایي  است.  داده  هدیه  قدرشناسش 
این حال کمبود درآمد سرانه  با  نیروگاه و برق.  ساخت سد و 
و مشکالت اقتصادي جلوي مطالعه و رشد فرهنگي را نگرفته 
شده  باعث  دارند  که  اصالتي  و  ریشه  که  گونه اي  به  است؛ 

95درصد جمعیت باالي 15 سال این کشور با سواد باشند.
شاید باورتان نشود اما با وجود تمام مشکالت اقتصادي 
که تاجیکستان و مردمانش دارند، آرامشی در چهره شان هست 
که شاید آرزوي خیلي از ما باشد. رمز این آرامش در قناعت، 
کوشش و البته ریشه و اصالتي است که از فرهنگ و مطالعه 

به دست آورده اند. 
93درصد مساحت 3/1میلیون کیلومتر مربعي تاجیکستان 
کوهستان است. لذا زمین براي کشاورزي چندان در دسترس 
دیگري  آلومینیوم صادرات  و  برق  و  پنبه  به جز  تقریبًا  نیست. 
ندارد و از نفت و گاز و ثروت هاي خدادادي کمتر خبري هست 
یا اصاًل نیست. با این حال مردمانش آرام، صبور، خوش قلب و 
مهربانند و کمتر خبري از تنش و استرس آن گونه که ما این 

روزها با آن مواجهیم هست. 
گرماي  که  است  کشوري  کالم  یک  در  تاجیکستان 
خورشید جاودان فرهنگ و ادب فارسي و معناي واقعي اصالت 
ایراني در آن تبلور یافته است. جایي است که در آن به ایراني 
بودنتان افتخار مي کنید و به وفور شعرهاي رودکي و فردوسي 
مي شنوید. تاجیکستان کمتر از نشانه هاي فرهنگ غربي تأثیر 
پذیرفته و شاید علت آرامشي که در این خاك گرم و مأنوس 
حس مي کنید، ناشي از این باشد؛ جایي که فرهنگ ایراني با 
جاذبه نیرومندش شما را به سوي خود فرا مي خواند و ریشه هاي 

تنومندش را به شما مي نمایاند....
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گردشگری،  جدید  شکل های  از  یکی 
به آن  که  دارد  نام  سیاه«  »گردشگری 
گردشگری  یا  تلخ  تاریک،  گردشگری 

وحشت هم می گویند.
به  سفر  به معنای  گردشگری  نوع  این 
که  است  تاریخی  مکان های  از  دسته  آن 
که  مکان هایی  بوده اند،  درگیر  تراژدی  و  مرگ  با  نوعی  به 
سونامی،  زلزله،  مثل  طبیعی  تلخ  حادثه  یا  اتفاق  وقوع  محل 

سیل، آتشفشان یا حوادث غیرطبیعی، مثل اردوگاه های مرگ 
نازی ها، اردوگاه های کار اجباری، حمالت هسته ای و شیمیایی 
)مثل پارك یادبود صلح هیروشیما که در یادبود قربانیان حمله 
هسته ای به هیروشیما ساخته شد(، نیروگاه اتمی منفجر شده 
)مثل چرنوبیل در اوکراین(، محل وقوع حوادث تروریستی )مثل 
مرکز تجارت جهانی در نیویورك بعد از حمالت یازده سپتامبر(، 
قلعه ها و جبهه های جنگ )مثل منطقه »کالودن« در اسکاتلند 
که در آن نبرد کالودن بین نیروهای اسکاتلندی و انگلیسی رخ 
داد(، زندان های قدیمی )مثل زندان بوماریس در ولز( و کال هر 

فاجعه ای که عامل انسانی در آن دخالت داشته، بوده اند. 

باستان  به دوران  تاریخی  نظر  از  مکان ها،  این  از  خیلی 
که  ایتالیا  رم  شهر  در  کولوزئوم  تماشاخانه  مثل  دارند؛  تعلق 
در آن نبردهای خونین گالدیاتورها )شمشیرزنان( برای تفریح 

تماشاچیان انجام می شد. 
مهرپویا،  شهرام  با  گردشگری،  نوع  این  درباره 
و  کار  تجربه  30سال  که  گردشگری  ارشد  کارشناس 
مدیریت  تجربه  به همراه  را  گردشگری  حوزه  در  تدریس 
تفریحی  مراکز  و  سیاحتی  سازمان  دفتر  ریاست  هتل، 
به دارد،  مختلف  بخش های  در  مدیریتی  سمت های   و 

گفتگو نشستیم.  

گردشگری 
وحشت!

تا پیش از این، اغلب گردشگران به قصد دیدن دنیا و مردمش سفر می کردند و این که با 
فرهنگ و خوراک و پوشاک جوامع محلی آشنا شوند برایشان کافی بود تا سفر خود را 
مفید و لذت بخش تلقی کنند. اما در سال های اخیر، انواع جدیدی از گردشگری به وجود 
مرور  به  پیش رو  در صفحات  کرده اند.  پیدا  هم  را  خود  خاص  طرفداران  که  آمده اند 

برخی از این انواع گردشگری می پردازیم.

ندا زمان فشمی
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شهرام مهرپویا می گوید: این نوع گردشگری از زمان  های 
خیلی قدیم، حتی از دوران یونان باستان وجود داشته ولی در 
کرده  پیدا  شیوع  به بعد،   1990 دهه  از  یعنی  اخیر،  سال های 
است: مرگ  این گردشگری مطرح  در  اصلی  عامل  دو  است. 

و ترس. 
انواع گردشگری است که برای  از  گردشگری سیاه یکی 
را  آن ها  کنجکاوی  حس  و  بوده  هیجان انگیز  خیلی  مردم 
رویداد دهشتناك  زیرا حضور در مکانی که یک  برمی انگیزد؛ 
در آن اتفاق افتاده، به طوری که در طول تاریخ تبدیل به یک 
رویداد مهم شده است، خالی از هیجان نیست. مشتریان این 
نوع گردشگری می خواهند هیجان را تجربه کنند؛ هیجان ناشی 
از حس ترسی که در آن مکان وجود داشته است. همین امر 
باعث شده که تقاضا برای این نوع گردشگری زیاد باشد. زمانی 
مردم تمایل داشتند در ایام فراغتشان به مکان های تاریخی و 
امروز که ذائقه ها عوض شده، برخی  تفریحی سفر کنند ولی 
زمانی  آن ها  در  که  کنند  دیدن  مکان هایی  از  دارند  تمایل 
خشونت یا حادثه تلخی اتفاق افتاده است. در بسیاری از موارد، 
پاسخ  کردن  پیدا  مکان ها،  این  به  سفر  از  گردشگران  هدف 
و تجربیات  ماجرا  زمینه چرایی  در  برای سؤال هایی است که 
افرادی که آن حادثه برایشان رخ داده است، در ذهنشان شکل 

گرفته است.
گردشگری سیاه، از نظر روان شناسان، مرگ را به قلمروی 
عمومی تر آورده است. به گفته مهرپویا، اصطالح »گردشگری 
سیاه« اولین بار توسط فلوی و لنون، استادان دانشگاه گالسکو 
برای  را  اصطالح  این  روجک،   ،1993 سال  در  و  شد  مطرح 
می کردند،  جذب  را  گردشگران  از  دسته  این  که  مکان هایی 

به کار برد.
ممکن است خود آن اتفاق تلخ یا عامل مرگ در این نوع 
افتاده،  اتفاق  که  موقعیتی  ولی  نباشد  مهم  خیلی  گردشگری 
االن جذابیت دارد؛ مثال اردوگاه آشوویتس در لهستان، از جمله 
اردوگاه های مرگ است که در آنجا عده ای از یهودیان کشور 

خود  االن  و  شدند  کشته  منطقه  کشورهای  سایر  و  لهستان 
مردم اروپا بیشتر مشتاق هستند که بروند و از نزدیک نحوه کار 
این اردوگاه ها را ببینند و حس و حال زندانیان آن اردوگاه را تا 
حدی تجربه کنند. اردوگاه کار اجباری گوالك، اردوگاه دیگری 
نیست و سال های  از آن در دست  زیادی  است که اطالعات 
متمادی مردم درباره آن کنجکاو بودند. این اردوگاه محلی بود 
که زندانیان سیاسی و زندانیان تبعیدشده به سیبری به دستور 
و  رقت بار  بسیار  زندگی  و  می شدند  نگهداری  آن  در  استالین 

سختی داشتند. منطقه گوالك، منطقه ای پر از معدن بود که 
برای توسعه به نیروی کار نیاز داشت؛ بنابراین زندانیان را به 
آن جا فرستادند و در شرایط بسیار سخت آن ها را به کار اجباری 
واداشتند. این اردوگاه بعد از مرگ استالین به شدت توسعه یافت 
و زندانیان سیاسی را به آن جا می فرستادند. در کتاب الکساندر 
سولژنیستین که یک نویسنده و  منتقد شوروی سابق بود، به 
نام این اردوگاه اشاره شد. بعد از انتشار این کتاب، بسیاری از 
کما  ببینند؛  نزدیک  از  را  منطقه  این  شدند  مشتاق  دنیا  مردم 
این که از حدود 30 -20 سال پیش، یک کمپانی آمریکایی با 
دریافت هزینه های گزاف، تورهایی به مقصد گوالك و سیبری 

برگزار می کند.

شهر  دنیا،  در  سیاه  گردشگری  در  نقطه  معروف ترین 
اتمی  نیروگاه  انفجار هسته ای  وقوع  محل  که  است  چرنوبیل 
چرنوبیل در شوروی سابق و اوکراین امروزی به شمار می رود. 
دیوار برلین، دیواری که دو بخش غربی و شرقی برلین را در 
سال های جنگ سرد از هم جدا می کرد و بسیاری از فراری های 
دنیای کمونیسم به دنیای غرب در این نقطه توسط دولت آلمان 
واترلو،  نبرد  محل  کامبوج،  مرگ  مزارع  شدند،  کشته  شرقی 
شهرهای هیروشیما و ناکازاکی به عنوان اولین قربانیان بمباران 
اتمی و بناهای یادبودی که در این شهرها وجود دارد، از جمله 
با  فاجعه  دنیا هستند که یک  در  مقصدهای گردشگری سیاه 

دخالت انسان در آن ها رخ داده است.
تلخ  حادثه  یک  سیاه  گردشگری  مقصدهای  از  برخی  در 
داستان های  وجود  آن ها  از  برخی  در  است.  داده  رخ  طبیعی 
مردم  کنجکاوی  حس  که  شده  باعث  وهم انگیز  و  خیالی 
برانگیخته شده و بخواهند به آن مناطق سفر کنند. شهر پمپئی 
وزوو  طبیعی  آتشفشان  آن  در  که  است  مناطق  این  از  یکی 
فوران کرد و باعث شد که این شهر کال زیر خاکستر برود و 

تمامی جمعیت آن از بین رفتند. 

کوه  شمال غربی  در  آئوکیگاهارا  جنگل  دیگر،  نمونه 
شده،  معروف  خودکشی  جنگل  به  که  است  ژاپن  در  فوجی 
زیرا یکی از مشهورترین مکان های خودکشی است و کسانی 
سفر  جنگل  این  به  مردن  برای  دارند  خودکشی  قصد  که 

تا  داده اند  قرار  برخی مسیرهای آن  می کنند. عالمت هایی در 
کنند  مجبور  رفته اند،  آن جا  خودکشی  قصد  به  که  را  کسانی 
شوند.  منصرف  خودکشی  از  و  کرده  فکر  خانواده هایشان  به 
طرف  از  که  است  ارزشمندی  چیز   »زندگی  چون  تابلوهایی 
به پدر و  بار دیگر  آرامش، یک  اعطا شده، در  تو  به  والدینت 
مادرت، خواهر و برادر و بچه هایت فکر کن. نگران نباش. اول 
با ما صحبت کن.« این پیامی است که بازدیدکنندگان هنگام 

ورود به جنگل مشاهده می کنند. 
بنابرگفته مهرپویا، در ایران مناطقی وجود دارد که در آن  ها 
داده،  رخ  آن جا  که  تلخی  اتفاقات  یا  افسانه ها  وجود  به خاطر 
تبدیل  سیاه  گردشگری  مقصد  به  و  ساخته اند  یادبودی  بنای 
شده اند، مثل قلعه آدم  خوار در اردبیل که گفته می شد هرکسی 
واردش شده، هرگز نتوانسته از آن خارج شود و موقعیت قلعه 
هم طوری است که به خاطر دیوارهای 300 متری اش، واقعا اگر 
کسی واردش می شد، امکان خروج نداشت. این قبیل مناطق، 
بر اثر روایت ها و داستان های محلی جذابیت پیدا کرده اند و این 

روایت ها، پیشینه علمی ندارد.

خالد  قبرستان  چابهار،  قبرستان جن  نوشهر،  ارواح  تاالب 
نبی در گلستان، قبرستان شهر یری نزدیک مشکین شهر، کلبه 
پیرش  باغبان  که  )باغی  سیرجان  سنگی  باغ  انزلی،  وحشت 
را  درختان سنگ هایی  از  آن،  در  پیش آمده  اثر خشکسالی  بر 
به عنوان میوه آویزان کرد( و کویر ریگ جن از جمله مقصدهای 
جذاب در این نوع گردشگری هستند. بناهای یادبودی هم در 
این زمینه وجود دارند؛ مثال در جاده زاهدان به سمت زابل، در 
محلی به نام تاسوکی، عوامل تروریستی مردم بی گناهی را از 
اتوبوس پیاده کرده و به قتل رساندند و بنای یادبودی برای این 

کشته ها در آن منطقه احداث شد.
 در صحرای طبس، جایی که اوایل انقالب، نیروهای ویژه 
آمریکایی در آن جا بر اثر توفان شن کشته شدند و عده ای هم 
از آن هلی کوپترها در فرودگاه متروکه  فرار کردند، دو ماکت 
طبس قرار داده اند که اشاره ضمنی به آن ماجرا دارد اما هیچ 
تابلوی خاصی که نشان دهد چه اتفاقی در اینجا افتاد، در این 
منطقه دیده نمی شود. همچنین محل هایی که جنگ بین ایران 
و عراق در آن ها خیلی شدت داشت، مثل سوسنگرد که در آن 
اتفاقات تلخی افتاد و خرمشهر که در اشغال ارتش بعث بود، از 

جمله مقصدهای این نوع گردشگری هستند. 
موزه هایی هم در این راستا در ایران داریم، مثل موزه عبرت 

که درباره شکنجه و اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی است.
این کارشناس ارشد گردشگری می گوید: این گردشگری 
در دنیا شناخته شده ولی در ایران هنوز خیلی به آن پرداخته 
نشده است. ما شاید این نوع گردشگری را داشته باشیم ولی نه 
به شکل سازمان یافته. مردم به صورت خودجوش از مناطقی که 

نام بردم بازدید می کنند.
ایران  در  نوع گردشگری  این  برای  تقاضا  به نظر می رسد 
گردشگری هم،   نوع  این  تورهای  برگزاری  نباشد.  زیاد  خیلی 
مثل تور سفر به کویر ریگ جن، کار هر کسی نیست. برخی 
و  می کنند  فعالیت  زمینه  این  در  عالقه مند  افراد  و  آژانس ها 
چون خودشان از این مناطق بازدید کرده اند، در فضای مجازی 

درباره اش به گفتگو می نشینند. 

ری
ن ی

ستا
قبر

زی
سو

آدم 
ی 

ه ها
کور



13
98

ند 
سف

2 ا
ه 4

نب
ش

58
گردشگری هیجان!

توسعه  در  تازه  روش های  از  یکی 
از  گردشگر  جذب  گردشگری،  صنعت 
طریق تحریک او به تجربه فعالیت های 
خون  آدرنالین  باالبردن  و  هیجان انگیز 
بیشتر  در  اخیر  سال های  در  اوست. 
توجه  گردشگری  مسئوالن  کشورها، 
سرمایه گذاری  آن  روی  و  دارند  مبحث  این  به  خاصی 

می کنند. 
گردشگران  مسافرتی  آژانس های  آن ها،  از  بسیاری  در 
فراهم می کنند  را  فضایی  و  مناطق خطرناك می برند  به  را 
تا فعالیت ها و ورزش هایی را تجربه کنند که در حالت عادی 
خطرناك،  کوهستان های  به  سفر  نمی دهند.  انجام  هرگز 
غارهای تاریک و طوالنی و بیابان های دورافتاده از جمله این 

نوع گردشگری است.
می کنند  دیدن  پرخطر  مناطق  این  از  هم  گردشگران، 
ژاپن  در  مثال  می دهند.  انجام  پرخطر  فعالیت های  هم  و 
گردشگران می توانند به جنگل تاریک و عمیقی بروند که در 
آن یک تونل آبی 40 متری و فوق العاده هیجان انگیز برای 
زمین  و همچنین  آبی هستند  پارك های  عاشق  که  کسانی 
بازی برای کسانی که عاشق راپل )یک تکنیک صخره نوردی 
 که در آن ورزشکار با طناب از صخره پایین می آید( هستند، 

قرار دارد. 
در مالزی، گردشگران به ایالت ترنگانو و جزیره ردانگ 
و  کنند  تجربه  را  غواصی  پرهیجان  ورزش  تا  می کنند  سفر 

دنیای زیر آب را ببینند. 
در سالنگور، شهربازی معروفی وجود دارد که گردشگر 
می تواند از ارتفاع 22 متری پرش بانجی جامپینگ را تجربه 
ارتفاعات توچال تهران هم ایستگاهی برای تجربه  کند. در 
بانجی جامپینگ وجود دارد و عالقه مندان از ارتفاع 40 متری 

پرش می کنند. 

رودخانه زامبزی )Zambezi River( در زیمبابوه یکی 
آبشار  از  رودخانه  این  است.  قایقرانی  برای  مناطق  بهترین  از 
نقطه سراشیبی  آغاز شده ودر طول 24کیلومتر، 23  ویکتوریا 
دارد و به همین علت یکی از خطرناك ترین تجربه های قایقرانی 

در آب سفید را به گردشگر ارائه می کند. 
آزاد  سقوط  تجربه  ورزش ها،  هیجان انگیزترین  از  یکی 
ماجراجویانه  تفریح  یک  آزاد  سقوط  است.   )sky diving(
به دنبال  که  خاصی  افراد  تنها  که  است  پرهیجان  کامال  و 
می رسد  به نظر  می روند.  سراغش  هستند  محض  ماجراجویی 
تنها  دارد،  خاص  امکانات  به  نیاز  ورزش  این  که  آن جایی  از 
است  آن  واقعیت  ولی  باشد  محدودی  کشورهای  اختیار  در 
که بسیاری از کشورهای آسیایی هم برای آن که تجربه یک 

فعالیت فوق العاده هیجان انگیز را به گردشگر بدهند، امکانات 
چون  کشورهایی  کرده اند.  فراهم  را  ورزش  این  برای  الزم 
امارات، تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین، چین و هند، از جمله 
مناطقی هستند که مکان های مخصوص این ورزش، موسوم 
به دراپ زون )drop zone( را ساخته اند و در حال حاضر از 

مقصدهای مهم گردشگری جهان به حساب می آیند. 
اما آیا سقوط آزاد در ایران هم انجام می شود؟

اتوماتیک،  چتربازی  مربی  امیری،  علی  با  رابطه  این  در 
چتربازی سقوط، پاراگالیدر و پاراموتور گفتگو کرده ایم. امیری 
که بیش از 31 سال تجربه آموزش و مربیگری رشته های فوق 
را دارد می گوید ورزش سقوط آزاد در ایران زیر نظر سه ارگان 
است: انجمن ورزش های هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری، 
قسمت فوق سبک و هیأت ورزش های هوایی استان تهران. 
این سه ارگان به دلیل تعارضاتی که باهم دارند، در عمل هیچ 
کمکی به این ورزش نمی کنند. مسأله دیگر آن است که تمام 
 30-40 به  مربوط  آن ها  کتاب های  و  قوانین  علم،  و  تجربه 
سال پیش است و با کتاب های مرجع و تکنیک های جدیدی 
که امروز در دنیا استفاده می شود، آشنا نیستند. البته کتاب های 

ترجمه  ولی  شده  ایران  وارد  جدید  منابع  و  مرجع 
نشده  اند. 

امی��ری معتق��د اس��ت ک�ه 
چت�رب�ازی سق�وط آزاد، آخ�ر 

هیج��ان و آدرنالی��ن 
مسابقات  است. 

ی  ز با چتر

از سفر به اعماق اقیانوس تا پرواز در بلندای آسمان

ندا زمان فشمی
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در ایران بیشتر شکل نظامی دارد و تنها توسط نیروهای مسلح 
برگزار می شود.  ارتش های جهان(  )مسابقات  اسم سیزم  به  و 
مهرماه گذشته تیم نظامی در این مسابقات که در چین برگزار 

می شد شرکت کردند. 
گردشگر  جذب  زمینه  در  ایران  ظرفیت های  درباره  وی 
این  بتوانیم  آن که  برای  گفت:  آزاد  سقوط  ورزش  طریق  از 
ورزش ها را در شکل استانداردش انجام دهیم، امکانات زیادی 
الزم داریم، از جمله باند پرواز، هواپیما، هلیکوپتر، چتر و تونل 
باد. نقطه قوت کشور ما در مقایسه با سایر کشورها آن است 
که اوال ایران چهارفصل است و در تمام طول سال امکان آن 
را داریم که بتوانیم این ورزش را انجام دهیم و ثانیا ایران از 

نظر جغرافیایی، کشور بسیار زیبایی است. 
این مربی سقوط آزاد معتقد است اگر یک باشگاه در قالب 
آزاد  سقوط  امکانات  همه  که  باشگاهی  یعنی  دراپ زون،  یک 
ایران  وارد  پرش  برای  گردشگر  ده ها  باشیم،  داشته  دارد،  را 
می  شوند، زیرا بسیاری از مناطق ایران، از جمله چابهار و منطقه 

درك، قبله آمال کسانی هستند که عاشق سقوط آزادند. 
ایده آل  دراپ زون  احداث  برای  جهت  آن  از  نقطه  این 
باید جایی احداث شوندکه ترافیک  است که اوال دراپ زون ها 
همسطح  باید  منطقه  آن  همچنین  و  نباشد  زیاد  هوایی 
خیلی  منظور  به این  ساحلی  مناطق  بنابراین  باشد.   دریا 

مناسب هستند.
ما در ایران آ ن قدر جذابیت توریستی داریم که اگر چتربازی 
هم در کنار سایر جذابیت ها قرار گیرد، ارزآوری فراوانی برای 
کشور ایجاد می کند. منطقه درك، جایی است که درآن صحرا 
ویژگی  چنین  دنیا  در  نقطه  سه  یا  دو  می شود.  دریا وصل  به 

جغرافیایی منحصر به فردی دارند. 

باال  بسیار  هزینه های  با  امارات  دولت  دوبی،  در 
دراپ زون هایی احداث کرده است که آن قدر برای عالقه مندان 
به سقوط آزاد جذابیت دارند که اگر امروز برای پرش با آن ها 
تماس بگیرید، دست کم 6 یا 7 ماه باید منتظر بمانید تا نوبت 
به دست  گردشگری  جاذبه  این  از  که  پولی  برسد.  شما  پرش 
که  دارند  متحرکی  باند  آن ها  نیست.  تصور  قابل  می آورند 
یک سومش روی خشکی و دو سومش در دریاست. هواپیماها 
آخرین  به  و  کرده   اند  خریداری  را  دنیا  به روز  هلیکوپترهای  و 
از  اما در دراپ زون دوبی وقتی  تکنولوژی روز مجهز هستند. 
آسمان به پایین نگاه می کنی، اصال جذابیت بصری وجود ندارد. 
معروف ترین دراپ زون آن ها، در دل کویر ساخته شده و کسی 
به خاطر دیدن تصویر  پریدن،  از یک بار  بعد  که آن جا می پرد، 
یکنواخت کویر، دلزده می شود. هوا هم به شدت گرم است. ولی 
در چابهار هم کویر داریم هم آب. شما از باال وقتی به پایین 
تپه های  منطقه درك  و شمایل می بینید.  نگاه می کنید شکل 
شنی دارد و شما می توانید از باال، شکل های بسیار زیبایی را 
تماشا کنید که شن ها ایجاد کرده اند. پس واقعیت آن است که 

ما از نظر چشم انداز، عالی ترین منطقه جغرافیایی دنیا هستیم.

همین موضوع از نظر فصلی هم در ایران صادق است. در 
ایران، وسط زمستان می توانید در جنوب کشور چتربازی کنید. 
این امکانی است که روسیه آن را ندارد. روسیه سه ماه گرم 
دارد که تازه در این سه ماه هم یک سوم اوقات، بارندگی دارند. 
در فصل سرما آن قدر برف آنجا هست که فقط نظامی ها امکان 
پرش دارند و عمال پرش تفریحی ناممکن است. در امارات هم 
شما در هر فصلی نمی توانید بپرید. از تابستان تا اواخر مهرماه 
بهتری  وضعیت  آمریکا  و  اروپا  هستند.  تعطیل  دراپ زون ها 
دارند. مثال وقتی در شرق آلمان بارندگی است، در جنوبش یک 
دراپ زون فعال است. این در حالی است که در ایران ما همیشه 

امکان پرش داریم.
دراپ زون ها عالوه بر  جذب گردشگر و ارزآور بودن برای 
چندین  امروز  روسیه  مثال  می کنند.  هم  کارآفرینی  کشورها، 
دراپ زون دارد. یک دراپ زون در این کشور که 300 کیلومتر از 
مسکو فاصله داشت، برای بالغ بر 70-60 خانواده شغل ایجاد 
و  بود  روشن  دراپ زون 24ساعته  این  در  باد  تونل  بود.  کرده 
همیشه مشتاقان پرواز منتظر استفاده از آن بودند. از ماه ها قبل 
هتل های این منطقه و تونل باد آن رزرو شده بودند. در هر هتل 
حداقل 30 نفر و در هر رستوران دست کم 20 نفر کار می کردند. 

دراپ زون دوبی هم نزدیک 200 نفر کارمند دارد. 
در ایران، هوافضای سپاه برای جذب توریست کمک هایی 
پروازی  سایت  همت،  اتوبان  غرب  انتهای  در  مثال  و  کرده 
شهید عسگری را راه اندازی کرده است که محلی برای پرواز 
پاراگالیدر به حساب می آید. این ارگان به سقوط آزاد هم کمک 
کرده است. آن ها هواپیمایy12 خود را برای پرش سقوط آزاد، 
اجاره می دهند و به این ترتیب ما توانستیم چند ایونت در شمال 
به جای  پرواز،  مشتاقان  برخی  و  کنیم  برگزار  کشور  جنوب  و 
آن که برای تجربه سقوط آزاد از کشور خارج شوند، در داخل 

کشور توانستند این تجربه را داشته باشند.
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باشگاه های  است.  جهان  ورزش   پرطرفدارترین  فوتبال، 
دارند.  را  خود  بی شمار  طرفداران  کشوری  هر  در  فوتبال 
میلیون ها نفر در سطح جهان مسابقات باشگاه های درجه یک 
را که از شهرت و محبوبیت جهانی برخوردارند دنبال می کنند. 
هواداران باشگاه ها، بازیکنان، استادیوم، لباس تیم و هر چیز 
افراد  ما  همه  دارند.  دوست  را  خود  باشگاه  به  مربوط  دیگر 
زیادی را دیده ایم که مثال نام بازیکنان بیست سال پیش تیم 
مورد عالقه خود را به  یاد دارند و هنوز هم آرزویشان، دیدن این 

بازیکنان و هم صحبت شدن با آنهاست. 
رخنه  هوادار  یک  زندگی  در  طوری  فوتبال،  به  عشق 
اثرگذار  تصمیماتش  در  می تواند  زیادی  حد  تا  که  می کند 
تماشای  برای  ملی  تیم های  و  باشگاه ها  هواداران  باشد. 
کشورهای  حتی  و  شهرها  به  خود  مورد  عالقه  تیم  مسابقات 
حتی  و  کرده  اقامت  هتل ها  در  می کنند،  سفر  مختلف 
مکان های  سایر  از  فوتبال،  تماشای  بر  عالوه  است  ممکن 
خرید  مراکز  به  کنند،  دیدن  هم  کشور  یا  شهر  آن  دیدنی 
صنعت  به  مختلف،  شکل های  در  و  بروند  رستوران ها   و 

گردشگری سود برسانند. 
نوآوری  یک  فوتبال  بر  مبتنی  توریسم  این،  بر  عالوه 
از  ناشی  خسارات  و  می  آید  به  حساب  گردشگری  صنعت  در 
نوسانات فصلی در این صنعت را کاهش می دهد. یک طرفدار 
و  بازیکن  مربی،  دیدن  برای  است  حاضر  فوتبال،  سرسخت 
باشگاه مورد  عالقه اش هزینه کند. بازی ها و اتفاقات فوتبالی، 
برمی انگیزند.  فوتبال  طرفداران  میان  در  را  نوستالژی  حس 
بازیکن  که  پیراهنی  مثال  که  دارند  فراوانی  اشتیاق  هواداران 
را  بود  پوشیده  مهم  مسابقه  یک  فینال  در  مورد  عالقه شان 
آن  در  مهم  بازی  فالن  که  استادیومی  از  یا  آورند  به دست 
در  گردشگری  صنعت  فعاالن  کنند.  دیدن  بود،  شده  برگزار 
بسیاری از کشورها از این میزان عالقه به فوتبال و این حس 
نوستالژی شدید که هواداران باشگاه ها دارند در راستای توسعه 

صنعت خود استفاده می کنند. 
هیتائی چو ، ار چین کو  و هیون-وو لی ، در مقاله ای 
گردشگری  برای  قصد  و  انگیزش  »نوستالژی،  عنوان  با 
معتبر  مجله  در  که  فوتبال«  استادیوم های  بین المللی 
»مجله پژوهش درباره گردشگری آسیا- اقیانوسیه« به  چاپ 
از حس  گردشگری  حوزه  فعاالن  بهره برداری  درباره  رسید 
بررسی  انگلیسی  باشگاه های  فوتبال  هواداران  نوستالژی 

جامعی انجام داده اند.

منتشر شده  مقاله  این  در  آمار سال 2018 که  اساس  بر 
در  که  تماشاگرانی  تعداد  نظر  از  انگلستان  برتر  لیگ  است، 
رتبه  می کنند،  پیدا  مسابقات حضور  تماشای  برای  استادیوم ها 
اول دنیا را دارد و در کنار تعداد بی  شمار بیننده تلویزیون، بیش 
از 13 میلیون تماشاگر برای تماشای این بازی ها در استادیوم ها 
دوم  رتبه  در  نظر  این  از  آلمان  بوندس لیگای  حاضر می شوند. 

قرار دارد. 
بیش  منچستریونایتد  نویسندگان،  این  گزارش  اساس  بر 
از 40 میلیون طرفدار در آسیا دارد و به  همین علت نباید از اثر 
طرفداران آسیایی بر بازار فوتبال اروپایی غافل شد. نوستالژی 
هم یک محرك قدرتمند است که می تواند بر قصد و نیت مردم 

برای سفر اثر بگذارد.  
انگیزش  و  نوستالژی  که  است  آمده  مقاله  این  در 
طرفداران تیم های فوتبال اروپایی بر قصد آن  ها مبنی بر بازدید 
از  آمده  به  دست  نتایج  می گذارد.  اثر  خارجی  استادیوم های  از 
نظرسنجی 301 طرفدار تیم های فوتبال اروپایی نشان می  دهد 
که نوستالژی بر انگیزش آن  ها اثر مثبت گذاشته و انگیزش هم 

بر قصدشان مبنی بر بازدید از استادیوم ها اثر دارد. 
نوستالژی یکی از مهمترین انگیزه ها برای سفر کردن است 
و انگیزش توریست ها را برای دیدن برخی اماکن باال می برد. 
یعنی هرچه احساسات نوستالژیک توریست بیشتر تحریک شود، 
آنها انگیزش بیشتری برای بازدید از آن منطقه دارند. کسانی 
افرادی که  با  مقایسه  در  دارند  قدرتمندی  نوستالژی  که حس 
این  دارند.  باالتری  انگیزش  است،  کمتر  آن  ها  در  حس  این 
نوستالژیک  خاطرات  جمع آوری  که  است  آن  به  خاطر  موضوع 
داشته  باالتری  همدردی  احساس  افراد  می شود  باعث  گذشته 
باشند و این احساس هم به  نوبه خود بر اشتیاق آن  ها اثر گذاشته 
توریسم  زمینه  در  بیشتر می کند. مطالعات  را  آن  ها  انگیزش  و 
ورزشی نشان می دهد که استفاده از ویژگی های نوستالژیک به 
زندگی افراد معنا می  دهد و به یک منبع انگیزشی برای بازدید از 
مکان های ورزشی تبدیل می شود. انگیزش هم بر قصد بازدید 

از استادیوم های خارجی اثر دارد.
در همین راستا باشگاه های معتبر و بزرگ فوتبال در دنیا 

در جهت جذب توریست اقدامات گسترده ای انجام داده اند. 
منچستر  باشگاه  بازاریابی  مدیر  سوترن،  شونا  گفته  به 
 7.9 بر  بالغ  درآمدی  باشگاه  این  گردشگری  بخش  یونایتد، 
ساالنه  و  است  کرده  ایجاد  شغل   94000 و  دارد  پوند  میلیارد 
119 میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان جذب می کند. در تور 

گردشگری بازدید از استادیوم باشگاه منچستر یونایتد انگلستان، 
اولدترافورد،  شما می توانید روی صندلی بازیکن مورد عالقه تان 
بازی  زمین  به  رختکن  از  که  تونلی  در  بنشینید،  رختکن  در 
بازدید  خبری  اتاق  از  تور  این  در  شما  بزنید.  قدم  می رسد، 
می کنید، اتاقی که بعد از هر بازی خانگی، مربی و مدیر باشگاه 
در آن با رسانه ها گفتگو می کنند. همچنین از اتاق VIP دیدن 
خواهید کرد، جایی که میزبان نام های بزرگی در طول سالیان 
دراز بوده است. اتاق داورها و موزه باشگاه هم جاهای دیگری 
است که برای گردشگران جذابیت دارد. در موزه باشگاه منچستر 
یونایتد، جام ها، لباس، کفش ورزشی و برخی وسایل شخصی 
بازیکنان بزرگ این تیم به همراه جام ها و افتخارات این باشگاه، 
تصاویر بازیکنان، بیوگرافی آن  ها به همراه افتخاراتی که برای 
این  اسطوره های  از  انگیزشی  جمالت  کرده  اند،  کسب  باشگاه 
معروف  اسکاتلندی  مربی  فرگوسن،  الکس  سر  جمله  از  تیم، 
این  تا 2013 هدایت  بین سال های 1986  منچستریونایتد که 
تیم را برعهده داشت و سر الکساندر متیو بازبی، بازیکن معروف 
می شود.  دیده  باشگاه،  این   1960 و   1950 دهه  اسکاتلندی  
دارند  قرار  موزه  این  جای  جای  در  که  نمایشگرهایی  همچنین 

لحظه های پرافتخار این تیم را به نمایش درمی آورند. 
استقالل  ما،  پرسابقه  و  بزرگ  باشگاه های  ایران،  در 
دارند  انگلستان  باشگاه های  اندازه  به  قدمتی  پرسپولیس،  و 
از  دنیا،  اول  تراز  باشگاه های  از  الگوبرداری  با  می توانند  و 
این  با  استفاده کنند.  ابزار درآمدزایی  به عنوان  نیز  گردشگری 
تمرین  برای  اختصاصی  زمین  حتی  هنوز  سرخابی ها  حال، 
ریاست  زمان  در  که  هرچند  ندارند،  خود  مالکیت  در  فوتبال 
دکتر دادکان در فدراسیون فوتبال، دو مجموعه ورزشی به این 
باشگاه ها اختصاص یافت اما هنوز در تملک آن  ها نیست. چند 
البته  ساختمان هم جزو اموال پرسپولیس به  حساب می آید که 

آن  ها هم باید به  تملک این باشگاه درآید.
بحث واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی چند سالی 
است مطرح شده و طبق وعده وزارت ورزش و جوانان قرار بود 
تا پایان سال 1397 این اتفاق رخ دهد اما آن قدر طوالنی شد 
که علی رغم وعده دوباره وزارتخانه مبنی بر واگذاری استقالل 
و پرسپولیس تا پایان سال 1398، باز هم این اقدام عملی نشد؛ 
بنابراین اگرچه قدمت این دو باشگاه با قدمت برخی تیم های 
ریشه دار اروپایی و انگلیسی برابری می کند، اما برای رسیدن به 
درآمدزایی از طریق گردشگری، فعال اندر خم کوچه اول زمین 
و اماکن اختصاصی هستند. الگوبرداری از باشگاه های اروپایی 
برای درآمدزایی مثال در قالب جذب گردشگر، برای باشگاه های 
فعلی  موقعیت  به  توجه  با  نباشد،  شبیه  شوخی  به  اگر  ایرانی 
آن  ها، به آرزو شبیه است؛ آرزویی که با این روند، نه تنها تحقق 

نمی یابد، بلکه سال به سال دریغ از پارسال خواهد بود.

گردشگری  فوتبال!
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شهرداری اصفهان در سال 98 مسير توسعه، رفاه و آرامش را 
برای ش���هروندان نصف جهان ادامه داد و با کليد زدن پروژه های 
بزرگی همچون حلقه چهارم ترافيکی و طرح هایی زیرس���اختی 
مانند )اصفه���ان 2020( و ده ها تصميم موثر دیگر نش���ان داد 

اصفهان می خواهد یک تمدن نوین شهری را رقم بزند.
س���اخت چهارمين حلقه ترافيکی، نخس���تين طرحی بود که 
شهرداری اصفهان آنرا در سال 98 اجرایی کرد تا ترافيک را از درون 
خيابان ها و معابر این شهر به ویژه در مناطق کمتر برخوردار همچون 
مناطق 14 و 15 ش���هرداری به خارج از محدوده زندگی و سکونت 
مردم انتقال دهد. س���اخت مجموعه پل ها و تقاطع نصف جهان که 
اکنون به نام )سردار ش���هيد حاج قاسم سليمانی( مزین شده، یکی 
از مجموعه اقدامات شهرداری اصفهان برای توسعه و ارتقاء زندگی 
شهروندان این شهر اس���ت؛ طرحی که به حوادث ناگوار ترافيکی در 
بسياری از نقاط شهر اصفهان خاتمه خواهد داد و با کاهش ترافيک و 

آلودگی، فضای شهر را برای زندگی امن تر خواهد کرد. 
مس���ير این پروژه که از محل کارخانه قند س���ابق آغاز شده 
است و تا مجاورت خمينی ش���هر امتداد پيدا می کند، منجر به 
 اجرای حلقه ای 70 کيلومتری برای تردد ایمن، سریع و ارزان تر 

خودروهای باری خواهد ش���د. بی گمان این پروژه امنيت جانی 
350 هزار نف���ر را تضمين خواهد کرد چرا ک���ه دیگر تصادفات 
محورهای خطرس���ازی مانند )ميدان جوان(، )سه راه نقشينه(، 
)خيابان بعثت( و زیرگذر )عاش���ق اصفهانی( به کمترین ميزان 
ممکن می رسد.ش���هرداری اصفهان در نظر دارد 9 کيلومتر اول 
طرح حلقه چهارم ترافيکی را که ش���امل مجموعه پل ها و تقاطع 
)سردار شهيد حاج قاسم سليمانی(، )تقاطع آفتاب( و اتصال آن 

به )بلوار فرزانگان( را پایان سال 99 به بهره برداری برساند.
اگرچه اجرای حلقه چهارم ترافيکی شهر اصفهان به 2هزار و 100 
ميليارد تومان اعتبار نياز دارد اما می تواند ساالنه 30 ميليارد تومان 
هم سودآوری برای شهر به دنبال داشته باشد که 18 ميليارد تومان 

آن مربوط به کاهش هزینه های ناشی از مصرف سوخت است.
* )اصفهان 2020( طرحی برای توسعه گردشگری 

در حوزه سياست گذاری و شفاف کردن مسير پيش روی شهر 
اصفهان، شورای اسالمی این شهر، طرح )اصفهان 2020( و تبدیل 
این کهن شهر به یک شهر گردش���گری، صنایع دستی و ميراث 
فرهنگی را تصویب کرد تا تمامی ظرفيت های این شهر در راستای 
توسعه صنعت گردشگری استفاده شود و اصفهان به نقطه اتکا به 

درآمدهای گردشگری برسد. در چارچوب آن طرح، رویدادهای 
مختلفی از جنس هم افزایی بين بخش ه���ای مرتبط داخلی و 
خارجی ش���کل گرفت و برگزاری نمایش���گاه نقاشی )سمفونی 
دوستی راه ابریش���م( یکی از این برنامه ها بود که با حضور هيأت 
عالی رتبه هنری کشور چين و با پيام دوستی دو تمدن کهن ایران 

و چين در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد. 
 در همين رابطه معرفی برند شهری اصفهان به خواهرخوانده های
 داخلی هم ش���کل و ش���مایل دیگری به خود گرفت و نخستين 
برنامه شب  های فرهنگی اصفهان بر اساس توسعه صنایع خالق و 
گردشگری در )پردیس سينمایی قدس شهر تبریز( برگزار شد.   

* اصفهان شهر دوستدار کودک
اصفهان در سال 98 توانست با مجموعه اقداماتی که در حوزه 
کودک انجام داده است از سوی یونسکو به عنوان کاندیدای شهر 
دوس���تدار کودک معرفی ش���ود. هرچند تالش شهرداری برای 
ساختن شهری که دوستدار کودکان باش���د، با به دست آوردن 
این عنوان چندین برابر می شود اما حضور اصفهان در یک شبکه 
جهانی، بازاریابی ش���هری را آسان تر و نشان اصفهان را پررنگ تر 

خواهد کرد.

 شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان تامين کننده 20
درصد از فرآورده های نفتی کشور نقش تعيين کننده ای
 در امنيت عرضه انرژی در ح���وزه نفت دارد؛ به طوریکه 
 این شرکت با توليد 12 ميليون ليتر بنزین در روز، عالوه
 بر تامين بنزین اس���تان اصفهان، بنزی���ن مورد نياز 1۶
 استان دیگر کش���ور را نيز تامين می  کند.این شرکت در
 راستای اهداف خود هر ساله طرح های مختلفی را آن هم
 در چارچوب رعایت مس���ائل زیست محيطی اجرا و بهره
 برداری کرده است که نه تنها موجب کاهش نياز آن به نفت
 خام به عنوان مواد اوليه این شرکت می شود بلکه سبب
 افزایش توليد فرآورده های نفتی مطابق با استانداردهای
 روز دنيا شده است. شرکت پاالیش نفت اصفهان تالش
 دارد با اجرای طرح های مختلف ترس���يم شده، در چشم
انداز 1400 به عنوان ش���رکت س���رآمد توليد کننده
 فرآورده های نفتی کش���ور ش���ود. مدیرعامل شرکت 
 پاالیش نفت اصفهان در رابطه با طرح های اجرا ش���ده
 این ش���رکت، به بهره برداری اوليه واح���د تقطير و گاز
 مایع ش���ماره 3 و چند طرح مهم زیست  محيطی اشاره
 کرد و گفت: ظرفيت کلی ش���رکت پاالیش نفت اصفهان
 به طور متوسط 375 هزار بش���که در روز است که با راه
  اندازی واحد تقطير ش���ماره 3، این ظرفيت در 3 واحد
 تقطير، توزیع می ش���ود و در نتيجه موجب کاهش بار
 ترافيکی خوراک و تفکيک بهتر در آنها شده است.مرتضی
 ابراهيمی افزود: با این رون���د عالوه بر افزایش زمان عمر

 کارکرد تجهيزات، موجب کاهش هزینه های عملياتی و
 تعميراتی نيز می شود.وی با بيان اینکه هدف از راه  اندازی
 این واحد بهبود عملکرد ش���رکت پاالیش نفت اصفهان
 است و ظرفيت پاالیشی افزایش پيدا نخواهد کرد گفت:
 با راه اندازی این واحد، ظرفيت کلی پاالیش���گاه به 3۶0
 هزار بش���که در روز کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت
 پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه با راه اندازی واحد
 تقطير ش���ماره 3 واحدهای کاهش گرانروی موجود از
 مدار عملياتی نفت خام خارج شده و در مد عملياتی اصلی
 قرار گرفت افزود: این تغييرات موجب کاهش ميزان توليد
 نفت کوره و به جای آن، افزایش محصوالت با ارزش مانند
بنزین، نفت سفيد، سوخت هواپيما و گازوئيل شده است.
 ابراهيمی گفت: در صورت نياز کش���ور به توليد بنزین
 بيشتر، می توان از ظرفيت پاالیشی پاالیشگاه در دو واحد
 جانبی غلظت  شکن اس���تفاده کرد و خوراک شرکت را

.حدود ۶0 تا 70 هزار بشکه  در روز افزایش داد
تولید بنزین یورو 5 

 وی ب����ا بيان اینکه کيفيت بنزین توليدی پاالیش����گاه
 اصفهان به سطح استاندارد یورو 5 ارتقاء یافته است افزود:
 از مجموع حدود 22 ميليون ليت����ر گازوئيل توليدی این
 شرکت، حدود 2 ميليون ليتر آن با سطح کيفی استاندارد
 یورو 5 توليد می ش����ود و با راه اندازی واحدهای تصفيه
 گازوئيل این شرکت از اواخر سال 99، توليد این فرآورده
.نفتی به طور کامل به سطح کيفی یورو ارتقاء خواهد یافت

افتتاح پروژه ملی تصفیه پساب 
 نخستين پروژه ملی زیست محيطی تصفيه و استفاده

 صنعتی از پساب ش���هری برای کاهش مصرف منابع آب
 آش���اميدنی با هزینه ای افزون بر 100 ميليارد تومان در
 شرکت پاالیش نفت اصفهان به بهره  برداری رسيد. این
 طرح ظرفيت تصفيه 750 مترمکعب برس���اعت پساب

 .شاهين شهر را دارد
افتتاح سکوهای بارگیری فرآورده های نفتی 

 ش���رکت پاالیش نف���ت اصفهان ب���رای بارگيری
 فرآورده های ویژه خود، 18 سکوی بارگيری محصوالتی
 همچون لوب کات، آیزوریسایکل، انواع حالل ها و وکيوم
 باتوم )ته مانده برج خالء( طراح���ی و آن را با هزینه  ای
 افزون بر ۶0 ميليارد تومان در زمينی به مس���احت 1/5

 .هکتار ساخته است
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افقي
  1 - سال جدید که امیدواریم برای ملت ایران خوش یمن 
و پر برکت باشد 2 - عنوان جانوری سال جدید - اشعاری که 
از هفت سین پرخاصیت  -  بهار سروده می شود -  در وصف 
نطق کننده،   - چاشنی صبحانه   - نو  ماه   -  3 شگرد کشتی 
سخنران - ضمیر درون 4 - وسیله آتش زنه - فرشته صور  - 
خرد  »نقد  آلمانی  فیلسوف   - قرآنی  جمله   -  5 ذکور  فرزند 
ناب« - آغوش  - دانه خوشبو - ضمیر خارجی 6 - عالمت 
جنس  انگلیسی  -  بله   - سرسبزی  فصل  آغاز   - مفعولی 
بینوایان  و  مستمندان  که  جایی   - بیدار   -  7 نفرسوم  مدال 
را نگهداری می کنند 8 - بیماری مهلک - نصف - کلبه... 
مخترع   -  9 آذری  پدر   - مخور  غم  گلستان  روزی  شود 
زیردریایی  - خاشاك - نام قدیمی رودخانه جیحون - پرآوازه 
10 - دریا - رودی طویل در سیبری روسیه - اعتبار فرنگی - 
هر چیز کوچک جثه 11  - قراردادن چیزها در جای موردنظر و 
به طور مرتب - نام دخترانه - نمناك 12 - عتیق و باستان  - 
آهنگین - مخفی 13 - اثر و خاطره - جاهل - عدد حرکت 
14 - متظاهر - جناح لشکر - نام قدیم کربال 15 - خدای 
درویش - کتاب مقدس هندوان - مقطوع - پسوند شباهت 
16 - خوراك دوربین - نام مردانه - برای این که 17 - آیین 

بهداشتی ایام نوروز - ماه شروع سال جدید

عمودي 
 1 - کسی که در هرکاری دخالت می کند ولی صالحیت 
اروپا  فوتبال  اتحادیه   - رمضان  ماه  شیرینی  دو   -  2 ندارد! 
پول   - داماد  هزار  عروس   - کمر  به  بستنی   - ایما   -  3
برکت  مایعات -  نوشیدن  آسیایی 4 - شلوار جین - وسیله 
سفره - آسیب  - زیرپامانده 5 - نوعی کاغذ - از ورزش  های 
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شرکت ش���هرکهای کش���اورزی بعنوان یک شرکت 
توس���عه ای و اثرگذار در تامين امنيت غذایی، رونق توليد، 
ایجاد اشتغال پایدار، بهره  وری از منابع آب و خاک، توسعه 
صادرات و ارز آوری برای کشور مصمم است با بهره  گيری 
از منابع و امکانات کش���ور و جذب س���رمایه های بخش 
خصوصی، نهضت ایجاد شهرکهای کشاورزی در کشور را 

در گام دوم انقالب با سرعت پيگيری و دنبال نماید.
این ش���رکت به نوبه خود می  تواند با توسعه شهرکهای 
کشاورزی در س���ه حوزه گلخانه  ای، شيالت و آبزیان و دام 
و طيور سهم موثری در کاهش اثرات تحریم های ظالمانه 

استکبار جهانی بویژه آمریکای خبيث داشته باشد.
برای تحقق کامل اهداف تعيين ش���ده و دستيابی به 
برنامه های مصوب نيازمند حمایت و همراهی همه جانبه 
مسئولين، استانداران محترم، سازمان های جهادکشاورزی 
استان ها و دستگاه  های مرتبط از جمله وزارت نيرو، وزارت 
نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و ... در جهت کمک به 

ایجاد زیرساخت می  باشيم.

یکی دیگر از برنامه  های مصوب ش���رکت ش���هرکهای 
کش���اورزی عالوه بر آثار مثبت آن در اقتصاد کشور، توجه 
به کاهش اثرات خشکسالی ناش���ی از کاهش بارندگی در 
سال های گذشته می  باش���د. در این راستا با هدف توسعه 
گسترده شهرکهای گلخانه  ای نس���بت به انجام مطالعات 
آمایش و استعدادیابی اراضی کشور اقدام و بعنوان اولویت 
اول 273000 هکتار از اراضی کش���ور را مستعد توسعه 
ش���هرکهای گلخانه ای تش���خيص و برای انجام فرآیند 
تخصيص آب و اراضی به س���ازمان های جهاد کش���اورزی 

استان ها ابالغ نمود.
از طرفی دیگ���ر یکی از فعاليت ه���ای موثر در تقویت 
بنيان های اقتصادی کشور و استان ها، توسعه مزارع شيالتی 
بویژه پرورش ميگو در سواحل استانهای شمالی و جنوبی 

کشور بوده که در این رابطه بيش از 30000 هکتار از اراضی 
سواحل استان های گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و 
سيستان و بلوچستان را در دست مطالعه داشته و بخشی 
از آنها حدود 5000هکتار )معادل حدود 50 درصد وضعيت 
فعلی کشور( را به سرمایه گذاران واگذار و عمليات اجرای 
زیرساخت آنها با س���رمایه بخش خصوصی در حال انجام 

می  باشد. 
در اجرای این پروژه  ها با توجه به محدودیت مالی دولت 
سعی ش���ده از حداقل منابع مالی دولت استفاده و امورات 
مرتبط به انجام زیرس���اخت ها و احداث مزارع را با اتکاء 
به س���رمایه بخش خصوصی انجام گردد. سطح شيالتی 
)پرورش ميگو( کارسازی ش���ده در استان ها حدود 3 برابر 
سطح فعلی کش���ور بوده و می  تواند عالوه بر ایجاد اشتغال 
گسترده برای مناطق مختلف و محروميت زدایی از استان ها، 

ارزآوری بسياری هم برای کشور بدنبال داشته باشد. 
فعاليت های تعریف شده در این شرکت کاماًل اقتصادی و 
زودبازده و با ارزش افزوده بی نظير بوده و می  تواند در رفع 

چالش های استان ها باشد.

 از جمله تمهیدات این شرکت برای جلب سرمایه گذار
 در شهرکهای کشاورزی می  توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
- انجام مطالعات اعم از اس���تعدادیابی و طراحی و نظام 

بهره برداری
- تأمين تسهيالت بانکی ارزان قيمت در قالب تبصره  های 

قانون بودجه
- صدور مج���وز در کوتاهترین زم���ان ممکن و حذف 

بروکراسی های زاید
- امکان واگذاری قطعی اراضی و اعطای مالکيت پس از 

بهره برداری و انجام تعهدات قرارداد
- ام���کان فراهم نمودن زنجيره ارزش در ش���هرکهای 

کشاورزی برای افزایش ارزش افزوده محصوالت توليدی
- ایجاد شرکت بازرگانی در بخش خصوصی جهت تأمين 

نهاده  ها و بازاریابی محصوالت توليدی 
- کاهش هزینه  های زیرس���اخت در شهرک ها به علت 

تجمعی بودن هزینه  ها
- ارائه خدمات آموزشی و تخصصی به سرمایه گذاران

بخش دیگری از اقدامات و فعاليت های این شرکت به شرح 
زیر اعالم می  گردد:

- واگ���ذاری حدود 7000 هکتار از اراضی ش���رکت به 
سرمایه گذاران از ابتدا تاکنون

- پرداخت تسهيالت بانکی در س���ال جاری به ميزان 
8500 ميليارد ریال به سرمایه گذاران و عالوه برآن بيش 
از 11000 ميليارد ریال پرونده در حال رسيدگی در شعب 

بانک موجود می  باشد.
- صدور مجوزها برای شهرکهای دولتی و خصوصی به 

تعداد 5۶0 فقره و در سطح 43000 هکتار
- مستندس���ازی امالک به تعداد 180 مورد و در سطح 

45000 هکتار
- انجام مطالعات طراحی و نظام بهره برداری به تعداد ۶5 

شهرک و در سطح 43000 هکتار
- انجام بخش���ی از زیرساخت ش���هرکهای کشاورزی 

به تعداد 140 شهرک و در سطح 20000 هکتار
 - انجام 24 فقره فراخوان عمومی جهت جلب سرمایه گذار 

با معرفی تعداد 128 شهرک و در سطح 27000 هکتار
- شهرکهای در حال ساخت و بهره برداری به تعداد 90 

شهرک و در سطح 1۶00 هکتار 
- مي���زان توليدات ش���هرکهای کش���اورزی در حال 
بهره برداری ب���ه ميزان 80000 تن در س���ال جاری و با 
احتس���اب توليدات شرکت های وابس���ته جمعاً به ميزان 

183000 تن توليد ساليانه



 مدیرعامل ش���رکت خدم���ات حمایتی
 کش���اورزی گفت: طبق آخرین برآوردهای
 وزارت جهاد کشاورزی و موسسه خاک و آب
 کشور، حداقل نياز کودی کشور 3/2 ميليون

.تن برآورد شده که رقم مناسبی است
 » حميد رس���ولی «روز دوش���نبه

 98/12/19 در گف���ت و  گو  ب���ا خبرنگار
 اقتصادی روزنامه اطالعات افزود: مصرف
 اس���تاندارد کود برای کشور بيش از 3/2
 ميليون تن و در حدود 3/5 ميليون تن باید
 باشد که البته تامين این مقدار منابع مالی

خود را می طلبد.
 وی اظهارداشت: سال 97 نياز حداقل

 کودی کشور 2.8 ميليون تن اعالم شده
 بود که آمارها روند رو به رشد مصرف کود

کشور را نشان می دهد.
 مدیرعامل ش���رکت خدمات حمایتی

 کش���اورزی تصریح کرد: مجموع 2/8
 ميليون تن انواع کود پایه فسفاته، پتاسه
 و ازته است که نزدیک2/2 ميليون تن آن
 کود اوره و ی���ک ميليون تن آن کودهای

فسفاته و پتاسه را شامل می شود.
 وی با بيان اینکه مصرف کودهای فسفاته

 و پتاس����ه و هم چنين اوره همواره کم تر از
 استاندارد بوده اس����ت افزود: از این ميزان
 ۶00 هزارتن کود فسفاته و 400 هزارتن
 کود  پتاس����ه باید تامين و مصرف ش����ود
 که ميزان مناس����بی است زیرا در گذشته
مصرف کود پتاس در حداقل قرار داشت.

استانداردسازی ترکیب کودی کشور
 مدیرعامل ش���رکت خدمات حمایتی

  کشور اظهارداشت: طی سالهای گذشته
 در مواردی از مصرف بيش از یک ميليون
 تن انواع ک���ود، به دليل ع���دم آگاهی
 کشاورزان از خواص کودهای پتاس شاهد
 بودیم که نزدیک ۶0 هزارتن کود پتاس به
 مصرف می رسيد که بيانگر ترکيب کودی

نادرست بوده است.
 رسولی با بيان اینکه ترکيب کودی طی

 سالهای اخير به سمت استاندارد سازی
 گام برداش���ته و روند خوبی دارد گفت:
 مصرف کود پتاس در 10 ماهه امسال به

193 هزارتن رسيده است.
 به گفته وی، در س����ال 90 مصرف کود

 پتاس نزدیک به ۶1 هزارتن، در س����ال 91
 حدود  54 هزارتن بوده اس����ت. در حالی که
 این ميزان مصرف در سال جاری به حدود
 200 هزارتن خواهد رس����يد که این ميزان
مصرف حرکت در مسير استاندارد می باشد.

85 درصد تامین کود کشور داخلی است
 مدیرعامل ش���رکت خدمات حمایتی

 کش���اورزی افزود: امسال نسبت به سال
 گذشته 85 درصد تامين کودی در داخل و

15 درصد از محل واردات بوده است.
 وی با بيان اینکه در ک���ود ازته 100

 درصد خودکفا شده ایم یادآورشد: سال
 8۶ تامين ک���ود ما از داخل 40 درصد و از
 محل واردات ۶0 درصد بوده اس���ت.  که
 خوشبختانه هم اکنون نسبت به نفع توليد

داخل تغيير جدی یافته است.
 رسولی گفت: اکنون 100 درصد توليد

 کود پتاس کارخانجات داخلی را خریداری
 می کنيم به طور مثال هفت کارخانه توليد
 کود پتاس داریم  که درجهت حمایت از
 توليد داخلی  آن ها حت���ی در تناژهای

1000 تنی را نيز خریداری می کنيم.
 به گفته وی، س���ال گذشته 2۶ مرحله

 مناقصه داخلی برگ���زار کردیم درحالی
 که مناقصات خارجی ما ب���ه این تعداد

نمی رسد.
انعقاد قرارداد برای توزیع 212  نوع 

برند کودی در کشور 
 مدیرعامل ش���رکت خدمات حمایتی

 کشاورزی تصریح کرد: در راستای حمایت
 از توليدکنندگان داخلی عالوه بر خرید
 کودهای یارانه ای، در قالب تفاهم نامه ای
 با تعداد قبال توجه ای از توليدکنندگان
 داخلی توافق نموده ایم که محصوالتشان
 را از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت
 خدمات توزیع نمایيم. کود کشور از لحاظ
 تنوع و برند از شرایط مطلوبی برخوردار
 است به طوری که هم اکنون بيش از 212
 نوع برند کودی را از طریق تفاهم نامه در
 اختيار کشاورزان قرار می دهيم. رسولی
 در ادامه تاکيد نمودند که در سه سال اخير
 عالوه بر روند صع���ودی تامين و تدارک
 کود، در حوزه جذب و مصرف کود نيز روند
 صعودی بوده اس���ت: در 10 ماهه امسال
 یک ميلي���ون و 750 هزارتن کود مصرف

 شده درحاليکه ميزان مصرف کود در سال
 92 نزدیک 787 هزارتن بوده اس���ت که
 آمارها نشان می  دهد طی ۶ سال گذشته
مصرف کود 99 درصد رشد داشته است.

ذخایر کودی کشورتامین است
 مدیرعامل ش���رکت خدمات حمایتی

 کش���اورزی تصریح کرد: امسال عليرغم
 همه چالش  ها و تحری���م ها در تامين و
 تدارک کود مشکلی نداشتيم به طوری که
 دو ميلي���ون و 250  هزارتن کود طی 10

ماهه اخير تامين شده است.
 وی با بيان اینکه تامين کودهای پایه تا

 40 درصد رشد داشته است افزود: ذخایر
 کودی کش���ور تامين اس���ت و مشکل و

کمبودی در این زمينه نداریم.
 کیفیت کود خط قرمز شرکت خدمات

حمایتی است
 وی خط قرمز شرکت خدمات حمایتی

  کشاورزی را کيفيت کود دانست و گفت:
 بخش���ی از کود مورد نياز کشور از محل
 واردات و بخش عمده از محل توليد داخل
 تامين می شود بنابراین استاندارد کودهای
خارج���ی و داخلی از اهمي���ت ویژه ای

 برخوردار است.
 وی اضافه کرد: براساس استانداردهای

 ابالغی، اس���تاندارد کودهای وارداتی و
 داخلی که توسط شرکت خدمات حمایتی
 کش���اورزی تامين و تدارک می ش���ود
 دقيقا یکی است و هيچ تفاوتی فی مابين

استانداردهای مذکور نمی باشد.








