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فجر باید آینه 
تمام نمای تئاتر 

کشور باشد

اسپانیایی زبان ها مخاطب 

»شاهنامه« می شوند

حــــــــاال دیـــــگـــــر یــک 
میلیارد نفر در جهان 
شاهنامه  می توانند 
فردوسی را بخوانند. 
بــعــد از هــشــت ســال 
کــــار مـــــدام و دقــیــق 
ــس  ــریـ ــاتـ ــئـ دکـــــتـــــر بـ
ــاد  ــ ــتـ ــ ســــــــــــاس، اسـ
دانشگاه و مترجم، نخستین ترجمه اسپانیایی 
نسخه کامل شاهنامه فردوسی رونمایی شد تا 
جهان بتواند با فردوسی بزرگ و شاهکار او آشنا 
ــود؛ بــا کتابی کــه بــزرگ تــریــن کتاب اخــاق گــرا  ش
و اثــر اندیشمند خــردگــرای بــزرگ ایرانی اســت و 
ــا در قــرون وسطی زندگی که اروپ  زمانی ســروده 

می کرده است.
کتاب  جــهــات  بسیاری  از  فــردوســی  شاهنامه 
بزرگی اســت؛ یکی از چند اثــر حماسی باشکوه 
جهان. زبان فارسی را همچنان که حکیم توس 
ــرده، زنــده نگاه داشته و مهم تر این که  ک اشــاره 
شاهنامه بر فرهنگ جهان تأثیر گذار بوده است. 
عــقــل گــرایــی در  و  اخــاقــیــات  مطالب فلسفی، 
شاهنامه فردوسی به اعاترین درجه بروز کرده 
و به زیباترین و فاخرترین بیان، طرح شده است 
و قرن ها بعد از او فیلسوفان بزرگ جهان همین 

اندیشه ها را طرح کرده اند.
ارجاع می کنم به اظهارات دکتر بئاتریس ساس، 
مترجم شاهنامه فردوسی که گفته اند: در هشت 
سالی که صرف ترجمه شاهنامه کرده ام، فهمیدم 
چقدر همه ما به ایرانی ها بدهکاریم. در آینده 
خواهیم دید چقدر انشعابات و ریشه های این 
کتاب در اقوام و فرهنگ های مختلف جهان پیدا 
خواهد شد. اهمیت ترجمه شاهنامه فردوسی 
به زبان اسپانیایی در این است که 20 کشور در 
جهان به زبان اسپانیایی صحبت می کنند. این 
زبــان هم در سازمان ملل و هم ایــاالت متحده 
آمریکا، دومین زبــان رسمی محسوب می شود 
و  بخوانند  را  آن  می توانند  نفر  میلیارد  یــک  و 
جهانی  برتر  پژوهشگران  نفر  100هـــزار  حداقل 
حــاال دسترسی بــه محتوای شاهنامه دارنـــد و 
اندیشه های  از  درست تری  درک  به  می توانند 

فردوسی و زیست ایرانیان دست پیدا کنند.
کاری که دکتر ساس انجام داده، ترجمه یک 
رمــان یا داستان نیست، او یکی از مهم ترین 
را در دسترس  منظومه های حماسی جهان 
ــه اش در  ــون ــم کـــه ن ــرار داده  ــ عــاقــه مــنــدان ق
جهان انگشت شمار است. خود اسپانیایی ها 
که فقط 1114 بیت است.  دارنــد  حماسه ای 
ــزار بــیــت دارد و  شــاهــنــامــه امـــا بــیــش از 50 هـ
روایــت  را  تاریخ  زبانی،  گی های  ویژ از  گذشته 
می کند و یک کتاب حکیمانه و اخاقی است. 
اسپانیایی زبان ها وقتی این کتاب را بخوانند، 
خــواهــنــد فهمید کــه چـــرا ایــرانــی هــا ایــن قــدر 
اقتدار عمل دارند و غرور ، شخصیت و منش 
ایرانی ها از کجا می آید. دکتر ساس  از خانواده 
بسیار بزرگ و فرهیخته ای در ونزوئا هستند. 
به چهار زبــان زنــده جهان تسلط دارنــد و در 
رشته جامعه شناسی دانشگاه سوربن پاریس 
کــار دکتر  کــرده انــد.  تا مقطع دکتری تحصیل 
ساس  از چند بابت قابل توجه است؛ چون 
تقریبا  اسپانیایی  شعر  بــه  شاهنامه  ترجمه 
ناممکن است، برای حفظ محتوای اثر آن را 
به نثر ترجمه ، به صورت داستان های مستقل 
ولی منسجم ارائه کرده و قابل فهم برای همه 
مخاطبان اسپانیایی زبان  است. ایشان همه 
داستان ها را دقیق ذکر کرده و به این مظنور از 
همسرش برای درک و انتقال درست مفاهیم 
دکتر  و  گرفته  کمک  شاهنامه  داســتــان هــای 
نازنین نــوذری نیز همکار ایشان بــوده است. 
کــار بــزرگــی صــورت  توقع مـــی رود وقتی چنین 
گــرفــتــه، مــراســم رونــمــایــی بـــزرگ و باشکوهی 
داشته باشد که همه مردم ایران از آن مطلع 
شوند؛ درســت مانند یک رویــداد ملی، چون 
یکی از بزرگ ترین مفاخر ادبــی ایــران، توسط 
یک خانم خارجی به جهان معرفی شده است. 
که بــرای ترجمه شاهنامه  آن همه دشـــواری 
پشت سر گذاشته و زحمتی که به جان خریده 
که داشته و اهمیت  به عاوه دستاورد بزرگی 
کاری که انجام داده، این توقع را ایجاد می کند 
 ، که حتی توسط شخصیت های برجسته کشور
حتی دولتمردان تقدیر و اثرش به دقت معرفی 
شــود. البته هنوز فرصت هست و امیدواریم 

این اتفاق بیفتد.
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نگاه

ــواره  ــن ــش زمـــســـتـــان امـــســـال چــهــل ویــکــمــیــن ج
به تازگی  و  برپا خواهد شد  تئاتر فجر  بین المللی 
کــوروش زارعــی به عنوان دبیر این دوره منصوب 
شــده اســـت، جــشــنــواره ای کــه طــی ایــن سال ها 
گون تجربه کرده  نزدیک به 20 دبیر را در ادوار گونا
و فراز و فرودهای بی شماری را پشت سر گذاشته 

است. 

بررسی عملکرد برنامه    های تلویزیون به 
بهانه پایان فصل فوتبال در ایران و جهان

جذابیت و هیجان 
در قاب جادویی
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پخش فیلم جنجالی »بانوی بهشت« 
متوقف شد

 دستپخت
شیعه انگلیسی

 جریان تفرقه انگیز شیعه انگلیسی تحت حمایت 
آمــریــکــا و انــگــلــیــس، ســال هــاســت در حــوزه هــای 
است  چندسالی  اما  داشته اند  تحرکاتی  مختلف 
که وارد حوزه رسانه و سینما نیز شده ، در تازه ترین 
که در ایــن حــوزه افتاده ، فیلم سینمایی  اتفاقی 
گسترده  »بــانــوی بهشت« پــس از اعــتــراض هــای 
متوقف تــفــرقــه افــکــن،  فیلم  ایـــن  بــه   مسلمانان 

شده است.
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سیاست غیرقانونی مهم دیگرشان، در شروع تقابل خشن 
و رفــتــار خصمانه، نفوذ در همه ارگــان هــای مملکت بــود. 
آنان با استفاده از موهبت آزادی که انقاب اسامی مردم و 
رهبری الهی آن را در اختیارشان نهاده بود و با سوءاستفاده 
ــراق در  اغـ و  گذشته چریکی ســازمــان مجاهدین خلق  از 
ک  قــهــرمــان ســازی هــای جعلی و پــرده پــوشــی فساد هولنا
در ســازمــان و ساختن وصیتنامه های دروغــیــن احساس 
برانگیز و پنهان کردن همکاری رجوی و امثال او با رژیم در 
بازجویی ها و نهان داشتن جریانات بی دین درون سازمان 
و ده هــا وجه اساسی منفی در ساختار التقاطی اعتقادی 
گذشته، نوجوانان را فریفتند و نیز با جلب  و رفتار عملی 
سلطنت طلبان و مخالفان جمهوری اسامی و مدرن های 
مذهب ستیز، هــواداران خود را افزایش دادند، خصوصا در 
کارمندان بازمانده از ادارات شاه و مدیران جا پا باز کردند و 
از شرکت در انقاب پیروز و حاضر آماده و نهان کردن چهره 
تشکیاتی افراد فعال در کمیته های نظامی و نهادهای دیگر 
انقاب اسامی، لشکر نفوذ در دستگاه امنیتی و اطاعاتی و 
سپاه و دادگاه ها فراهم آوردند و اینها همه جرم مسلم و رفتار 

تخاصم آمیز رجوی و فرقه اش بود.

    نفوذ در ارکان انقالب

رفتار منافقانه در سه سال اول انقاب ثمرات نهانی فراوانی 
ــود در  ــت. بــا نــفــوذی هــای خ بـــرای جنگ آیــنــده شــان داشـ
خیابان ها صحنه های احساس برانگیز به سود خود و به زیان 
حکومت راه انداختند، در ادارات و نهادها، نفوذی های شان 
جدا از سرقت اطاعات در راه تاثیر مخرب بر رفتار نیروهای 
بی تجربه انقابی عمل کردند و پاره ای از افراد عامی را که شور 
دفــاع از انقاب داشتند و افــراد خشن را که در پیکره نظام 
نو پا حاضر بودند، واداشتند با اعمال تحریک شده انزجار 

عمومی بیافرینند.
بــه اسم  ــود  نــفــوذی هــای خ آنـــان می توانستند به وسیله 
گرانه ای کنند و آن  ماموران امنیتی و کمیته ها، اقدامات اغوا
را به پای حکومت بنویسند و کینه در دل هــواداران بیچاره 
بپرورند و شست وشوی مغزی دهند و از آنــان موجودات 
درنده و قاتل بسازند و با هم افزایی بر اشتباهات انقابیون 
و افزایش رفتارهای عصبانی کننده به نقشه خشونت دامن 
زنند. چیزی که رهبران منافقین می دانستند و هــواداران و 
مردم نمی دانستند، همانا فریبکاری در مسیر آماده سازی 
هــواداران بــرای اعمال جنون بار تروریستی و نقشه رجوی 

انقاب بود.  و مرکزیت نقابدار منافقین در سه ســال اول 
ایــن نقشه حتمی و آمــاده ســازی و ارتباط با سازمان های 
گون از شوروی، فرانسه و آمریکا قطعی است  جاسوسی گونا
کــه خــود را فــدایــی انقاب  وگــرنــه ممکن نیست ســازمــانــی 
اسامی و امام معرفی می کرد، در چشم به هم زدنی به دشمن 

خونریز تدارک شده بدل شود.

    متهم اصلی درگذشت آیت ا... طالقانی

 نیرنگ زمینه چینی خائنانه تا تاثیر بر ذهن ابــوذر انقاب 
)به  پــدر طالقانی می خواندند  را  او  که  ارجمند،  انقابی  و 
تقلید از کشیش های انقابی آمریکای التین!( پیش رفت. 
برنامه ایجاد تفرقه بین او و امام البته شکست خورد و آقای 
طالقانی با همه پیوندهای گذشته با سازمان، موضع علنی 
کنه آن نبود و  که هنوز واقــف بر  گرفت  علیه رفتار سازمان 
این عملکرد نقشه مند نهانکارانه را خامی و تندروی مشتی 
جوان احساساتی می پنداشت اما هر بار ماقات با امام به 
قلب مرحوم طالقانی نور ایمان می تاباند و او را از فریب و مکر 

شیطانی سازمان باز می داشت.
ایــن حــال مرحوم طالقانی در پیوند با امــام، همان قدر 

ک  برای سیا و موساد و ام آی سیکس و... مزاحمت خطرنا
ــرای ســازمــان  کــه بیشتر بـ و مــانــع نقشه های شـــوم بـــود 
منافقین. مسلما آنان با زنده بودن و حضور طالقانی که 
از هــمــراهــی اش در جنگ بــا امـــام مــایــوس شــده بودند، 
را تحقق  تروریستی جنایت بارشان  پــروژه  نمی توانستند 
بخشند. بنا به شناخت نقشه و روند آینده حرکت منافقین 
برای تبدیل شدن به بی آبروترین جریان خیانت و جنایت 
و فساد ایدئولوژیک و اخاقی و مزدوری دشمنان جهانی 
ــران، تماما حدسی را قوت می بخشد که مرگ  اســام و ای
طالقانی می تواند یک ترور بیولوژیکی و استفاده از مواد 
آلــوده برای لخته کردن خون و سکته و عملیات مشترک 
دشمن خرجی و سازمان باشد که البته نفع مرگ مشکوک 
مرحوم طالقانی به سازمان رسید. به ویژه شعار وقیحانه 
کشتن مرحوم طالقانی به دست شهید بهشتی! به خوبی 
از توطئه و نقشه آینده شهید کردن بهشتی و یاران بزرگوار 
و عاقل و انقابی و متقی امام )ره( پرده برمی دارد. اینان و 
افـــرادی نظیر آقای خامنه ای و خیل مــبــارزان روحانی و 
غیرروحانی درستکار و پیشرو، مهم ترین تهدید علیه نقشه 
سازمان و سد سدید بودند. پایمردان دانا و نصوح مبارزه 
ــاب داخلی و  با راه شیاطین و سلطه مجدد آمریکا و اذن
نفوذی های نولیبرال غرب در حکومت بودند و پیشاپیش 
شان در پی مطهری، آیــات ایمان و تقوا، نظیر مدنی ها، 
ــا، خــامــنــه ای هــا، رجــایــی هــا،  ــی ه ــدوق دســتــغــیــب هــا، ص
مفتح ها، باهنرها و.... و سپاه و سربازان مستضعف امام 
در کوچه و بــازار قــرار داشتند که در رأس قربانیان حرکت 
تروریستی این دشمنان اسام و ایران و استقال و آزادی 

و پیشرفت ملت ما قرار گرفتند.

بخش 
ششم

وارونگی؛ قضاوت علیه عدالت

منافقین؛ دشمنان روحانیت راستین

نمای نزدیک

در شماره های گذشته از این سلسله مطالب به هم پیوسته، درباره تاریخچه و شیوه های 

وهشگر شاعر و پژ

احمد میراحسان

منافقانه فرقه رجوی و نقش آن در ایجاد ترور، خونریزی و درگیری در کشور نوشتیم و 
اینک ادامه مطلب و مرور تاریخچه خونبار و جنایتکارانه این گروهک.

منافقین در دو سه سال نخست بعد از ۲۲بهمن، در آن فضای شورآمیز انقالب شهامت 
نداشتند،  امام خمینی  و  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  انقالب  با  را  دشمنی شان  بیان 
در حالی که شهوت قدرت طلبی کور و کرشان کــرده بــود، نهانکارانه به تــدارک کودتا و 
شــورش مسلحانه اقــدام کردند و ارتباطات پنهانی با قدرت های ظالم که دستشان از 
چپاول قطع شده بود، برقرار کردند و با نیروهای برانداز، نوکران سازمان سیا و ماموران 
خرابکاری، روابط پنهانی برقرار کردند. در همین برهه با تشکیل میلیشیای مسلح، علنا گام در ویرانگری منافقانه 
اعتماد مردم و جوانان به امام و یاران او نهادند. کوشیدند با وانموده ها و ایجاد بحران های گوناگون هر چه بیشتر 
به بی اعتمادی و تفرقه ملی دامن زنند، عامل گسست وحدت برای ساختن ایران شوند، با تغییر ذهن نوجوانان و 
جوانان و وانموده مظلوم نمایی رابطه خشنی با نهادهای قانونی ایجاد کنند و هر روز در فضای آزادی فاقد هر نظم 

کنترل کننده، بحرانی نو بیافرینند.

ش
بر

موفقیت منافقین در جذب بنی صدر و روشنفکری غربگرا و بروکرات ها و تکنوکرات های 
درون پیکره نظام و نهادها و نشاندن قاتان و جاسوسان در دستگاه جمهوری نوپا 
اصا عجیب نیست. اینان همان اقلیت ناچیز مخالف اسام و انقاب، دنباله روهای 
قدرت های ظالم شرق و غرب و آماده خدمت به شیطان و ضدیت با انقاب بودند و 
پاره ای هم در غبار خیزش انقابی فریب تبلیغات و دروغ های انقابی نمای سازمان 

مجاهدین خلق را خوردند که ظاهرا خود را پیگیرترین نیروی انقابی ضدامپریالیستی 
و ضدآمریکا به مثابه دشمن اصلی ما قلمداد می کرد و نوجوانان بیشتری در این مرتبه 
به قربانیان سازمان و جان نثاران اهداف شیطانیش با نقاب مجاهد ضدامپریالیسی 
بدل شدند که البته طولی نکشید عفونت کذب سازمان در همه جهان مایه اشمئزار و 

بدترین خیانت یک گروه قدرت و جاه طلب علنی شد و به جرم هایش افزود.

پیوند نامبارک منافقین و بنی صدر

جنگ فردا با 
قالیچه پرنده
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استاد دانشگاه

ی دکتر نجمه شبیر

شب های مافیا و جنگ جهانی راست و دروغ
درنگی بر یکی از شوها  ی  شبکه نمایش خانگی

گفت و گو با سیدهاشم موسوی 
تهیه کننده مسابقه »فامیل بازی«

یک رقابت 
خانوادگی
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