
  ١٣٨٧ هفتم، جمعه بيست و چهارم خرداد ماه شماره صد و پنجاه و

 از حوزه روابط بين الملل 
  بوش واشنگتن بعد از جرج -رابطه تهران

گفت وگو، تحريم و تهديد : قسمت سوم مصاحبه با هنری وکسمن
 !  باهمنظامی؛ هر سه

 

 واشنگتن پريزم -اميد معماريان
 

 برای انتخابات  که اوباما بوداين گفت وگو پيش از آن صورت گرفته:  ضروریتذکر
  .دو شدمکرات  نامزد حزب،سراسری رياست جمهوری آمريکا

 
کميته "رييس  "هنری وکسمن"همانگونه که در بخش های پيشين اين مقاالت آمد، 

 به شمار می کنگره آمريکا، از نمايندگان نزديک به رهبری حزب دمکرات" تحقيقات
 هايی که گاه ايرانی. بخشی از موکالن وی در شهر لس آنجلس ايرانی هستند. رود

در عين حال او از جمله نمايندگانی است، که .  گذارندوبی گاه نقطه نظرات خود را در مورد سرزمين مادريشان در ميان می
 . خاورميانه دارندعالقه مخصوصی به تحوالت

 
بنابراين در ادامه بررسی .  در خصوص رابطه با ايران می پردازداو در اين گفت وگو به زوايای مختلف نگاه اعضای کنگره

 باشد که در آن حزب دمکرات  آمريکايی به رابطه ايران و آمريکا، نقطه نظرات وکسمن می تواند نشان دهنده جوینگاه طرف
 .  در انتخابات ماه نوامبر برگزيده استباراک اوباما را به عنوان نماينده خود  آمريکا

 
 گزينه چه تابع ايرانآمريکا با  بعدی دولت رابطه .رسد می پايان به بوش جرج زمامداری سال هشت ديگر ماه چندين تا: س
  بود؟ خواهد های

 
 و مخصوصا اگر باراک اوباما نامزد حزب شود، بيشتر تمايل به سمت گفت فکر می کنم اگر دولت بعدی دمکرات باشد: ج

 . مثبت بيرون بيايدبايد خوشبين باشيم، که از چنين گفت وگوهايی نتيجه.  مستقيم با ايران خواهد بودوگوی
 خود بر روی ايران را حفظ کند، و تالش نمايد که از طريق همکاری با با اين حال معتقدم که اياالت متحده بايد همچنان فشار

.  تحريم ها هم بايد در نظر گرفته شوندهمچنين. انرژی هسته ای متوقف کند   متحد، ايران را در مسير دستيابی بهسازمان ملل
 

 که به دليلاين مسئله حتی در اين صورت نيز مصداق دارد.  با ادامه اين گفت وگو ها، حفظ شوداين گزينه ها بايد حتی همزمان
 .  نزندنداشتن دادوستد با ايران، اين تحريم ها صدمه چندانی به اين کشور

 
حتی اگر اين گفت وگو ها .  توانيم با آنها گفت وگو کنيمبنابراين فکر می کنم ما با کره شمالی بهترين وضعيت را داريم، که می

 . همزمان آنها را تحريم کرده باشيمچندجانبه باشد، و
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 گفت بخواهيد همزمان که دارد امکان شما نظر به آيا چطور؟ نظامی تهديد :س

  ارباشد؟کرد هم نظامی تهديد اما ،وگوکنيد
 
فکر .  شود، اما نياز به آن وجود داردگرچه اميدوارم از تهديد نظامی جلوگيری: ج

زيرا همه نوع گزينه از گفت وگو .  کنيممی کنم ما هيچگاه نبايد اين گزينه را حذف
 کشورها، همواره مورد نيازاست تا جلوی جاه طلبی گرفته تا تحريم و ائتالف با ديگر

 . بگيريمهای هسته ای ايران را
 
  ناميد؟ شرارت محور را ايران بوش دولت کهچيست،  مورد اين در شما نظر: س
 
 شرارت، خيلی احمقانه و غيرسازنده من هميشه فکرکرده ام که اين نظريه محور: ج
وقتی رئيس جمهور بوش .  خطاب قرار دهد، هيچ نتيجه ای حاصل نمی شوداز اين که کسی کشوری را با يک لقب مورد. بود

البته خيلی از .  می کند می کرد، من در جلسه حضور داشتم و شگفت زده بودم که او دارد از چه چيزی صحبتداشت سخنرانی
اما اين اسم گذاری هيچ راه حلی را به وجود نمی آورد، .  شر هستنددوستانم خوشحال بودند، که وی اشاره کرده که آنها چقدر

 که حتما از آنها خوشمان الزم نيست با کشورهايی رابطه داشته باشيم،) به نظر من.( تر شدن کارها می شودبلکه باعث سخت
 . بيايد

 
  کناربيايد؟ ای هسته ايران يک با تواند می آمريکا آيا :س
 
 خيلی دشوار میبه اعتقاد من وضعيت.  است اين موضوع اتفاق بيافتد، اما مشکل ساز خواهد بودگرچه فکر می کنم ممکن: ج

. هسته ای قادر خواهد بود که به سالح هسته ای دست پيدا کندچراکه اسراييل بسيار نگران می شود، که ايران با انرژی. شود
 
  کند؟ حمله ايران به بخواهد اسراييل کنيد می فکر: س
 
 نظر نظامی به چنين  بدون اياالت متحده چه خواهد کرد؟ چون فکر نمی کنم آنها بتوانند به تنهايی ازنمی دانم اسراييل: ج

 . مقوله ای برسند
 
  چيست؟ دمکرات و خواه جمهوری جمهور رييس بين دو فرق است، ميان در ايران با رابطه پای وقتی :س
 
 احتماالدمکرات بيشتر بخواهد از ديپلماسی به عنوان ابزاری اضافی استفاده کند، و جمهوری خواه؟ فکر می کنم يک دولت: ج

فکر می کنم .  مگر اينکه معتبر و قابل اتکاء باشدزيرا شاخ وشانه کشيدن سودی ندارد،. کمتر برای ايران شاخ وشانه بکشد
 زيادی بگذاريم، چرا که ايرانيان می بينند اگر ما آنها را تحت فشار.  بوش معتبر نبوده استکه شاخ وشانه کشيدن های دولت

 .  کنندبه سادگی می توانند درعراق مشکالت عمده ای برای آمريکا درست

@ 
 
  چيست؟ ايران بزرگ معامله پيشنهاد زمينه در شما نظر. داد مذاکره پيشنهاد آمريکا به ايران ،)١٣٨٢( ٢٠٠٣ سال در: س
 

 
من هميشه فکر کرده ام که اين : "هنری وکسمن

 خيلی احمقانه و غير سازنده نظريه محور شرارت،

." بود
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 بازگردد، و سعی کند دوباره گفت وگو هايی درخصوص احتمال برگشت پيشنهادفکر می کنم يک دولت دمکرات ممکن است: ج
اما مطمئنم دمکرات ها .  موفقيت آميز خواهد بودنمی دانم چنين اقدامی تا چه اندازه . يا چيزی شبيه آن را، آغاز نمايدايران و

 . از دست رفته نگاه می کنندبه اين موضوع به عنوان يک فرصت
در . اما به نظر می رسد روی گزينه نظامی توجه زيادی داشته باشد.  بودهمچنين نمی دانم ديدگاه جان مک کين چگونه خواهد

 . واقعا نمی دانم درعمل چه خواهد کردعين حال
 
 ميز روی  همچناننظامی گزينه اما ،کرد خواهد وگو گفت ايران با دمکرات دولت يک گوييد می شما که متعجبم هنوز من :س

  کرد؟ جمع هم کنار توان می چگونه را دو اين. بود خواهد
 
 يکی از اين.  مذاکره ای نمی رود، که پيشاپيش اهرم های خود را کنار گذاشته باشدهمانطور که پيشتر هم گفتم انسان به: ج

 .اهرم ها اين است، که ما نمی خواهيم ايران يک قدرت هسته ای باشد
 و سعی کنند در اقتصاد به بقيه  يک راه اين است که خودشان جلوی آن را بگيرند، به بازرس ها اجازه بازرسی بدهندبنابراين

 . دنيا بپيوندد

 صراحت می گوييم که به هيچ عنوان راه ديگر اين می باشد، که ما تحريم اعمال می کنيم و به
 . حذف کنيمامکان ندارد ما گزينه نظامی را از روی ميز

 
  کرد؟ خواهد حمله ايران به از دوره خود، مانده باقی مدت در بوش دولت کنيد می فکر شما: س
 
 .می توانيد اين پيام را به ايرانی ها بدهيد)  خندهبا. (نه فکر نمی کنم: ج
 
  دارد؟ وجود ايران با وگو گفت برای اجماعی کنگره در آيا: س
 
 دمکرات باشد، بايد بگويم ممکن است اوباما چنين کاری را انجام اگر صحبت از يک دولت: ج

 .  او به همين سبب از جانب هيالری کلينتون مورد انتقاد واقع شده استدرحقيقت. بدهد
 دشمن سخت دشمن ما هستند، و بايد با) ايرانی ها( جمهوری خواهان هم اين است، که آنها موضع
اما اغلب رهبران  .نمی خواهم بگويم همه جمهوری خواهان اين موضع گيری را دارند. گرفت

پيشنهاد ) ١٣٨٢( ٢٠٠٣ سال جمهوری خواه تا کنون در مورد اين سخن نگفته اند، که چرا در
 وگو و تماس های مستقيم نداريم؟ خيلی از ايران را قبول نکرده اند؟ يا چرا ما با ايران گفت

 .  زنندجمهوری خواهان دراين مورد حرف نمی
 
  شماچيست؟ خود موضع: س
 
 که ايران بخواهد زيرا اندکی تندرو تر هستم و مطمئنم که غيرقابل قبول خواهد بود،.  اوباما استنمی خواهم بگويم موضع من کامال مانند: ج

 بياورند، ما واقعا نمی دانم اگر آنها سالح اتمی به دست.  را بگيريم، که اتفاق نيافتدبنابراين ما بايد جلوی چنين کاری. سالح اتمی به دست بياورد
 ويژه که از هم اکنون هم در خصوص پاک کردن اسراييل از روی نقشه جغرافيايی به. من نمی خواهم يک ايران هسته ای ببينم. کرد چه خواهيم

 می خواهند خودکشی کنند، انسان اين موضوع را به اما وقتی مردم مثال می گويند. ممکن است اين فقط در مرحله حرف باشد.  گفته اندسخن
 . نمی گيردراحتی رد نمی کند، و به شوخی

 
 است پريزم واشنگتن همکاران از کاليفرنيا، برکلی دانشگاه نگاری روزنامه عالی مدرسه نگار روزنامه معماريان اميد

 
واقعًا نمی دانم اگر ايرانی ها سالح: "هنری وکسمن

من نمی .  بياورند، ما چه خواهيم کرداتمی بدست

 از هم به ويژه که. خواهم يک ايران هسته ای ببينم

اکنون هم در خصوص پاک کردن اسرائيل از روی 

."  اندنقشه جغرافيايی سخن گفته

 از حوزه هنر و موسيقی
  تاالر روی تامسون تورنتو طنين آوای جاودانی استاد شجريان در

 

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری 

به همراه " محمدرضا شجريان" استاد چراکه. سراسر گوش و چشم بود" تاالر روی تامسون) " خرداد١٧( ژوئن ٦روز 
به حضار خوشامد " شرکت موسيقی دنيای کوچک"در ابتدا مسئول .  داشتنددر اين سالن معتبر برنامه" آوا"گروه موسيقی 
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 اينکه استاد شجريان پس از دو سال مجددا در تورنتو اجرا دارد، اظهار او از. گفت
سپس در ميان تشويق شديد حاضران، استاد و گروهش روی صحنه .  کردخوشوقتی

 .  خويش را آغاز کردندآمدند و کنسرت

 اين برنامه که رأس ساعت هشت پس از نيمروز شروع شد، دو قسمت داشت که با
 .تنفسی پانزدهی دقيقه ای همراه بود

 پسر کو ندارد نشان از پدر 

 آغاز شد، و سپس با هفت آهنگ ديگر ادامه" انتظار"بخش نخست برنامه با ترانه 
 .  شدنداين ترانه ها به صورت ساز و آواز، تصنيف، و چهارمضراب به مشتاقان عرضه. يافت

همايون در کنار . با پدر هنرمند خود بود "همايون شجريان"يکی از جالب ترين و چشم گيرترين نکات اين برنامه، همراهی 
 . در خواندن تمامی ترانه ها نيز سهمی بسزا داشتنواختن تنبک با استادی تمام، تقريبا

 
 ولی آوايش از می کند، در آن زمان صدايی دلنواز داشتها با پدر همخوانی  کنسرت تاکنون در١٣٧٨از  جالب تر اينکه وی که

 انسان چشمش را می بست و تنها به آوايی که سالن را زير اما در کنسرت تاالر روی تامسون اگر. پختگی الزم برخوردار نبود
 .  گوش فرامی داد، مشکل می شد گفت که صدای پدر کدام، و آوای پسر کدامستتسلط زيبای خود داشت

 به بسياری عنوان می کنند که نمی توان منکر اين واقعيت شد که دسترسی نامحدود
 چنين مکتب پدر و مهيا بودن امکانات مالی و هنری برای همايون، خود زمينه ساز

و شايد ( زيرا بسياری ديگر که در اين راه تا همين حد. اجراهای هنرمندانه ای هستند
 جمله عدم استعداد و اشتياق داشته اند و دارند، به سبب های گوناگون از) بيشتر

  .تمکن مالی و نداشتن دسترسی به استادان فن، ناچار به سکوت می شوند

 ولی بايد دانست که بسياری از فرزندان مادران و پدران هنرمند، عالقه و يا
 زمينه به عالوه هر مادر و پدری در هر. استعدادی به ادامه کار والدين خويش ندارند

 . حالت ويژه استاد شجريان نيستلذا اين. کاری به فرزندان خويش ياری می رسانند، و راهنماييشان می کنند

 نوبه خويش وارث پدری خوش الحان بوده مهمتر اينکه خود استاد نيز صدايش را از پدری خوش آوا به ارث برده، که به
 و از جمله آماده تر بودن زمينه مساعد، در حال حاصر از وضعيتی برخوردارست در عين حال همايون به داليل گوناگون. است
 .  پدرش در سن و سال او به چنين جايگاهی دست نيافته بودکه

 آواز، تصنيف، چهارمضراب و برخی تک در اين قسمت نيز. بخش دوم کنسرت پس از استراحتی پانزده دقيقه ای آغاز شد
 پايان اين بخش و ترک صحنه توسط هنرمندان، گروه به سبب تشويق مستمر پس از. نوازی های اعضای گروه آوا اجرا شد

اين ترانه شور .  اجرا در آمدبه" مرغ سحر"با درخواست مکرر حاضرين، ترانه جاودانی .  ديگر به صحنه بازگشتحضار بار
 . و حالی متفاوت به تاالر بخشيد

   ايرانهمراهی دست اندر کاران سطح باالی موسيقی

يعنی . نيز، استاد را همراهی می کردند "فرج پوری"، و "رضايی نيا"، "درخشانی"، "بهروزی نيا"در اين اجرا آقايان 

 
آيدا مرتضوی و مونا فرهمند 
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 . خود، از سرآمدان مسلم به شمار می روندنوازندگانی که هر کدام در زمينه ساز

@ 

تعداد اعضای .  را خود استاد شجريان ساخته بوداز جمله اينکه اکثر آهنگ ها. در کنسرت اخير تغييراتی نيز به چشم می خورد
 . بودگروه نيز، به شش تن افزايش يافته

و " بنياد ميراث کانادا" آنها می توان به اين برنامه با حمايت چند نهاد و سازمان فرهنگی برگزارشده بود، که از جمله
 . ، اشاره کرد"شورای هنر تورنتو"

 نظر تماشاگران 

هنرمند پيش کسوت نمايش" جعفر والی" آقای از بين کسانی که برای ديدن اين کنسرت پرطرفدار حضور به هم رسانده بودند،
 پرسش از نقش آفرينان و کارگردانان به نام نمايش کشورمان است، در گفتگوئی کوتاه بهآقای والی که خود. ايران بود) تئاتر(

 . واشنگتن پريزم پاسخ داد

از شنيدن مزخرفاتی مانند سينيوريتا : " داشتوی در جواب اين سوأل که چرا به اين کنسرت آمده، با خنده و خوشروئی اظهار
 ."حاال آمده ايم اينجا موسيقی خوب گوش کنيم.  خسته شده ايماون با من، به اسم موسيقی ايرانی

هستند و دستی در " شارک" آموزش موسيقی نيز که خود مديران مرکز" محمد فتوت"و آقای " نازيال افتخاری منش"خانم 
 . کردند حضور خويش را احترام به مقام استادی شجريان و شنيدن ترانه های وی ذکرکار موسيقی سنتی ايران دارند، داليل

 برای ديدن برنامه شان می رود، تا از آنها حمايت خانم افتخاری در ادامه گفت که معموال وقتی جوانان نيز اجرا دارند، حتما
 ." برنامه اساتيدی چون شجريان، جنبه آموزش داردديدن"در عين حال . کرده باشد

بودن را" بکر و بدون عيب و نقص" چيست، افتخاری منش در پاسخ به اين پرسش که تفاوت موسيقی شجريان با ديگران در
 .مشخصه ويژه آن ذکر کرد

 .  کنسرت هايشان شرکت می کنمبه استاد شجريان ارادتی خاص دارم، و هميشه در: "فتوت نيز در ادامه افزود

 اصيل ايرانند، و وظيفه هر هنردوستی است، که از ايشان ايشان استاد مسلم و به حق موسيقی
 ."قدردانی کند

 نام مثال خانمی مسن به. حضور غير ايرانيان نيز در اين برنامه جالب توجه بود
 اصيل ، به همراه دختر ميان سال خويش برای شنيدن ترانه های"مريا سنت جرجيا"

 نوع اين خانم سبب حضور خود را عالقه به اين. ايرانی به اين کنسرت آمده بود
  .وی افزود که در خانه نيز به موسيقی ايرانی گوش می کند. موسيقی ذکر کرد

 مونا. "از ديگر نکات جالب، وجود کودکان کم سن و سال در بين تماشاگران بود
با مامانم آمده ام که : " پريزم گفت ساله و دانش آموز کالس پنجم ابتدايی، در مورد حضور خود به واشنگتن١٠" فرهمند

 ."شجريان گوش کنم

 
نازيال افتخاری منش 
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 به گوگوش به عنوان آوازخوان ديگری اشاره او. مونا در ادامه افزود که نخستين بار صدای شجريان را از راديو شنيده است
  .کرد، که مايلست کنسرتش را ببيند

 در عين حال گفت که زياد معنی ترانه های او.  ساله و دوست مونا، در مورد گوگوش با وی همعقيده بود٨" آيدا مرتضوی"
 وی همچنين افزود که برای نخستين بارست، که.  به کنسرت مورد اشاره آمده استايرانی را نمی فهمد، و همراه والدينش

 . شاهد کنسرت شجريان می باشد

 کودکی به موسيقی اصيل ايرانی گوش فراداده ومادر مونا گفت که دخترش به سبب فضای خانوادگی، از" ناهيد فروغی"خانم 
 .  دارد گرچه مونا در کانادا متولد شده، به زبان فارسی و رقص ايرانی کامال آشنايیوی افزود که. به آن عالقمندست

@ 

به همين سبب قرارست که .  را ياد بگيردخودم عاشق موسيقی اصيلم، و دوست دارم دخترم آن: "او در ادامه خاطرنشان کرد
 ." بروددر آينده نزديک، به کالس آموزش ضرب

 اجرا داشته اند، برای ديدن برنامه هايشان فروغی گفت که هر زمان شهرام ناظری، دلکش، پريسا و سيمين غانم در تورنتو
 . حضور پيدا کرده است

  استاد محمدرضا شجريان

می خواند، در اول مهر ماه "  اصيل ايرانیفوق ستاره موسيقی"کانادا وی را " گالب اند ميل"محمد رضا شجريان که نشريه 
پدر بزرگش،" علی اکبر"کمااينکه .  خوش در خانواده شجريان موروثی می باشدصدای. در مشهد چشم به جهان گشود١٣١٩

 .پدرش خوش صدا بودند" مهدی" و

 کالسش حضور داشتند که يکی از آنها پسرش پدر آوای خوش خويش را در قرائت قرآن به کار گرفت، و شاگردان زيادی در
 اين هنر پس از انقالب در زمانی خود را به.  خواندن قرآن با صدای خوش پرداختاين پسر از شش سالگی به. محمدرضا بود

 . شدوضوح نشان داد، که دعاهای ماه رمضان با صدای استاد شجريان از صدا و سيما پخش

وی از همان دوران .  آموزگاری مشغول شد يعنی از سن بيست سالگی در دهات خراسان به١٣٣٩آقای شجريان در سال 
 . در عين حال با همين روش به نواختن سنتور پرداخت.  خودآموز آغاز کردمعلمی، فنون و روش موسيقی را به شکل

 ساز آشنا شد، به همراه" راديو مشهد"سنتور نواز " جالل اخباری"پس از مدتی با 
 . آموختاو آواز خواند، و نت و مقدمات روش درست سنتور نوازی را زير نظر وی

 
نخستين "  بيدکانیسياوش"، با نام مستعار ١٣٤٦پس از انتقال به تهران در سال 

تلويزيون " را با سه سال بعد همکاريش. ضبط کرد" راديو ايران"برنامه خود را در 
 را در انجمن آغاز نمود، و همزمان تمرين خط در مراحل پيشرفته" ملی ايران

 .خوشنويسان گذراند

سال بعد در .  آوازی را نزد او فراگرفت، سنتور و آموزش رديف١٣۵٠در سال " فرامرز پايور"پس از آشنايی با استاد 
 ،١٣۵٢در سال " نورعلی برومند"آشنايی با استاد . همکاری کرد" هوشنگ ابتهاج" راديو با" گل های تازه"برنامه های 

 
مريا سنت جرجيا و دخترش 
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 . شد) استاد برومند(در نزد او " سيدحسن طاهرزاده"سبب آموختن سبک آوازی 

داريوش " با ١٣٧١مثال در سال .  کنسرت داد خواندن با نام خود را آغاز نمود، و در خارج از ايران۵٠شجريان از دهه 
 .و پسرش همايون، در ايران و خارج از کشور برنامه هايی اجرا کرد"  عندليبیجمشيد"، "هابيل علی اف"، "پيرنياکان

 . را محظوظ می کند سالگی، همچنان با صدای کم نظير خود دوستدارانش٧٠اينک شجريان در آستانه 

ازدواج کرد که او نيز " فرخنده گل افشان"  و همزمان با آموزگاری در دهات خراسان، با خانم١٣٤٠آقای شجريان در سال 
 .معلم بود

.  دنيا آمدندبه١٣٤٨ و ١٣٤٤، ١٣٤٢ های راحله، افسانه و مژگان دارند که به ترتيب در سال های اين دو سه دختر به نام
 . می باشد١٣۵٤تنها پسر آنها همايون نيز، متولد سال 

" کتايون خوانساری" خانم  از خانم گل افشان جدا شد و سال بعد با١٣٧٠ از سی سال زندگی مشترک، در سال شجريان پس
 .ازدواج کرد

 . دنيا آمد در ونکوور به١٣٧٦ثمره ازدواج دوم وی پسری به نام رايان است، که در سال 

   استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم

 
 

 اقتصادی  -از حوزه فرهنگی
  انتشاراتي و فرهنگي هاي آسب درآمد از طريق فعاليت

 

 واشنگتن پريزم -نادر داودی

 موضوعي می باشد، آه در ايران آمتر مورد توجه قرار گرفته» اقتصاد فرهنگي«
 زيرا از آنجا آه حوزه گسترده فرهنگ عمومٌا تحت نظارت و آنترل دولت قرار. است

. شود  ها نيز از ناحيه دولت اعمال می ها و حمايت ها، بودجه دارد، بزرگترين سرمايه
 اقتصادي ما هاي فرهنگي در زندگي روزانه به همين دليل در حالي آه ريشه فعاليت

 . قرار دارد، اما اقتصاد فرهنگي شناخته نشده است

 و با چنين نگاهي، اقتصاد فرهنگي نيز تابعي از قاعده عرضه و تقاضا خواهد بود،
 در چنين. را به عنوان هسته اصلي فعاليت اقتصادي مي پذيرد» نياز بازار«

مترادف» مشتريان بالقوه« مختلف مردم با هاي برداشتي، عامه مردم با ميزان گستردگي بازار مصرف برابر می شوند، و گروه
 . هستند

 نقد سياسي و اخالقي محصوالت فرهنگي بی اين مدل به تنوع عرضه و قدرت انتخاب تكيه مي آند، و خود را تا حد امكان از
  . آند  نقطه ضعف مبدل شود، اما در تعامل با واقعيت بازار خود را متعادل ميچنين نگاه ممكن است به. شمرد نياز می  

 استانداردهاي الزم براي قضاوت در مورد سطح آاميابي نقطه ضعف ديگر آن است آه فعاليت اقتصادي در حوزه فرهنگ، فاقد
 حداقل در آوتاه در اين معنا ترآيبي از بهره وري اقتصادي و دستاوردهاي فرهنگي می باشد، آهزيرا موفقيت. و موفقيت است
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 . گيري عددي نيستند مدت قابل اندازه 

 تغيير مي دهد، خود را به شكل گيري بازاري نزديك اي آه شيوه زندگي روزانه را تعريف مي آند يا اقتصاد فرهنگي به اندازه
 فعاليت اقتصادي بسياري معتقدند آه ساخت و ساحت فرهنگ از.  صرفٌا اقتصادي نيز پر بازده استهاي آرده است آه در زمينه

گروه ديگري نيز اعتقاد دارند آه هيچ فعاليت . شود  آشيده می چون فرهنگي آه رو به تمناي بازار مي آند، به فساد. جداست
ضمن اينكه برخي .  نخواهد بودهاي اقتصادي آن، اثر گذار و پر بازده  رعايت بازار و در نظر گرفتن مالحظهفرهنگي اي بدون

 .  مانند مد، سينما و موسيقي، اصالتٌا به حوزه فرهنگ تعلق دارندهاي فعاليت اقتصادي از مهمترين و سودآورترين حوزه
 

البته قاعده فعاليت اقتصادي . شود  مي اين مي توان نتيجه گيري آرد آه زندگي اقتصادي ما در واقع بيش از پيش فرهنگيبنابر
 ها و سطح رونق بخشي آن  گردد، و چهارچوب فعاليت ها محدود مي هاي حكومت  سياستدر حوزه فرهنگ در سراسر جهان به

  .آند را تعريف مي

 . اند هاي معظم اقتصادي تبديل شده  جهان آه به بنگاههاي بزرگ انتشاراتي آشنايي با برخي از شرآت

  اليف –تايم 

شرآت مورد اشاره نام خود را از. گذاري شد  پايه" تايم"به عنوان بخش انتشاراتي مجله ) ١٣٤٠( ١٩٦١اين شرآت در سال 
 .  گرفته استترآيب اسم دو مجله مهم هفتگي وقت

به مالكيت شرآت ) ١٣٨٢( ٢٠٠٣ شرکت از سال اين. عرضه آننده آتاب، نوار موسيقي و تصوير است" اليف–تايم"
 . تعلق ندارد" وارنر تايم " است، و ديگر به آمپاني مادر خود يعنی درآمده" وود هولدينگ ريپل "خصوصي 

اي از آن اليف را به شاخه- تايمرا نيز از آن خود آرد، و" ريدرز دايجست"شرآت ) ١٣٨۵اسفند ( ٢٠٠٧وود در مارس   ريپل
 . تبديل نمود

 خود هايي بود، آه ماهانه براي خوانندگان اليف به خاطر انتشار آتاب-شهرت تايم

 هدف قرار داده بود، انتشار آتابخانه عكاسي در اما در آنار اين آار آه بازار عامه را. پست مي آرد و به فروش مي رساند
.  آوردهاي مجله اليف بود، وزن و اعتبار بسياري براي شرآت به ارمغان  گسترده عكس آه متكي به بايگاني) ۵٠( ٧٠دهه 

 گوناگون مانند علم، طبيعت، آشپزي و تاريخ هاي مشابه در موضوعات اين امر موجب شد که آنها به سراغ انتشار مجموعه
 . تمدن ها بروند
. مند شوند  عامه مردم از آن بهرهآرد آه اي منتقل می  المعارفي بود، و اطالعات پايه را به گونه  عمومٌا دائرهها محتواي آتاب

 
هايي بود، آه اليف به خاطر انتشار آتاب-شهرت تايم

 خوانندگان خود پست مي آرد و به ماهانه براي

فروش مي رساند 

Page 8 of 20Washingtonprism

6/13/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=157



  .ها نسخه زد ها سر به ميليون تيراژ اين آتاب

 فايدون پرس 

اين انتشارات .  عكاسي و طراحي استيكي از بزرگترين ناشرين جهان در حوزه هنرهاي تصويري شامل معماري،" فايدون"
هدف از اين کار . گذاري شد در وين توسط پايه" لودويك گلدشايدر"و "  هورويزبال"به وسيله دآتر ) ١٣٠٢( ١٩٢٣در سال 

  .هاي با آيفيت باال، اما به قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد  بود آه آتاباين
هاي در حوزه موضوعات هنري با آيفيت بسيار باال آتاب .هايي در زمينه ادبيات، فلسفه و تاريخ منتشر آردند آنها در ابتدا آتاب

 . وارد بازار شدند )١٣١۵( ١٩٣٦نيز، از سال 

آنها پس از جنگ .  انگلستان منتقل شوداشغال وين توسط نيروهاي نازي در جنگ جهاني دوم، باعث شد تا شرآت مذآور به
  . عادي را نيز در دستور آار قرار دادند، و آتبي در قطع آوچك منتشر آردندهاي هنري براي مردم سياست انتشار آتاب

 آشور انگليسي زبان ١٦ ميليون نسخه در ٧آتاب تاريخ هنر انتشارات فايدون، به تيراژي بيش از ) ١٣٢٩( ١٩۵٠در سال 
  . زبان ترجمه شد٣٠دست يافت و به بيش از 

به ) ١٣٦٩( ١٩٩٠ شد، تا اينكه در سال چند بار جابجا) ٦٠ و ۵٠( ٨٠ و ٧٠هاي  مالكيت اين شرآت انتشاراتي در دهه
 هايي در زمينه آشپزي را نيز در دستور آار قرار آنها انتشار آتاب) ١٣٨۵( ٢٠٠٦ در سال. در آمد" ريچارد شالگمن"اختيار 

 . دادند، آه بسيار موفق از آب در آمد
.  ديگري در پيش گرفتند، آه انتشار مجموعه آثار هنرمندان معاصر جهان بودهم سياست موفق) ١٣٧٤( ١٩٩۵از سال 
  . ميالن و توآيو دارد دفتر مرآزي انتشارات در لندن است، و شعباتی نيز در نيويورك، پاريس، برلين،اآنون

 تاخن 

هايي در زمينه هنر منتشر   شد، تا آتابدر شهر آلن پايه گذاري" بنديكت تاخن"توسط ) ١٣۵٩( ١٩٨٠اين شرآت در سال 
 هر. مندان بود  مجموعه هاي آمتر ديده شده، براي گروه وسيعي از مردم و عالقه هاي موفق تاخن انتشار يكي از سياست. آند

هايي نيز براي  رفته تقويم، دفتر تلفن و آارت پستالآنها رفته. هاي متفاوت وجود دارد ها و قيمت ها، آيفيت آتاب تاخن در اندازه
 .  آردندها منتشر عموم سليقه

 قبول هاي هنري با قيمت نازل، اما آيفيتي قابل از اهداف اصلي تاخن انتشار آتاب
 يك جلد  دالر صاحب١٠توانند با  هاي هنري می  مندان آتاب تا حدي آه عالقه . است

 . هاي هنري تاخن شوند آتاب از مجموعه آتاب
. هاي تاريخ نشر جهان را تاخن منتشر آرده است  گرانترين آتابدر عين حال يكي از

 صفحه و در مورد محمد علي آلي ٧٠٠ دالر، که در ۵٠٠ هزار و ١٢آتابي به قيمت 
 دالر نيز به چاپ ٢۵٠٠ تا ١۵٠٠هايي با قيمت   عين حال آتابآنها در. می باشد
 .آنجلس، پاريس و نيويورك قرار دارند  تاخن در برلين، توآيو، لوسدفاتر. اند رسانده

 
 

   مستقل، اين مقاله را برای واشنگتن پريزم نوشته استنادر داودی فتوژورناليست و مستندساز
 

 
هاي هنري با قيمت نازل اما آيفيتي قابل انتشار آتاب

 اهداف اصلي تاخن است قبول، از
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 از حوزه هنر وسينما
 کوپر و ارنست نگاهی به فيلم صامت علفزار، ساخته مريان

 شودسک 
 

 واشنگتن پريزم  -برت شوارتز

 تأثيری احتماال هيچ پديده ديگری جز فيلم از اين توانايی برخوردار نيست، که چنين
 سينما زيرا تصاوير درخشان روی پرده های سالن های. بر مخاطبان خود داشته باشد

 ساختن و صفحات تلويزيون در خانه ها، از قدرت عجيب و اسرارآميزی برای پديدار
 قادرند به چراکه به نظر می رسد فيلم ها. طيف وسيعی از احساسات ما برخوردارند

 .احساس شادی ها، غم ها، خوش بينی و درماندگی ما تلنگر بزنند

 به اما مهمتر از همه اينست که يک فيلم خوب ساخته شده، می تواند ما را با خود
 هستند، و تنها در ذهن نويسندگان و کارگردانان بسياری از اوقات اين جاها افسانه ای. جاهايی ورای زندگی روزمره مان ببرد

 .خلق شده اند

 که اگر در اين فيلم ها نبينيمشان، امکان ندارد اما نقاطی. در عين حال زمان هايی هم هست، که ما را به نقاطی واقعی می برند
 .  آشنا شويمبتوانيم از طريقی ديگر با آنها

 قرن بيستم و سال های نخستين صنعت اين توانايی مختص فيلم های مستند است، که قدمت تاريخچه ساخت آنها به اوايل
 .فيلمسازی می رسد

ساخته مريان کوپرو ارنست شودسک می  )گرس" (علفزار"يکی از نخستين نمونه های اين دسته از فيلم ها، مستند صامت 
 .  روزه ايل بختياری را به تصوير کشيده است٤٨حماسه کوچ ) ١٣٠۴(١٩٢۵باشد، که در سال 

 کوهپايه های زاگرس در استان) ييالق(به سردسير ) قشالق( گرمسير شرق خوزستان اين مستند کوچ مورد اشاره را از
 .در جنوبغربی ايران، نشان می دهد) و بختياری(چهارمحال 

 
بود و ) ١٣٠١( ١٩٢٢ ساختند، که محصول سال" ننوک شمال" ارنست شودسک مستند خود را زير تأثير فيلم مريان کوپرو

  .در قطب را به تصوير می کشيد" خانواده اينيوئيت"زندگی يک 
را " شودسک -توليدی فيلم مريان کوپر" در اکراين با هم آشنا شده بودند،) ١٢٩٩( ١٩٢٠اين دو دوست که در سال 

 .  را در آن سازماندهی کنندبنيانگزاری کردند که کوشش های کاری خود

 . را، برای شرکتشان برگزيدند"  را دور، سخت و خطرناک جلوه بدهآن"آنها شعار 
 

 مورد آن دو در" دانشگاه کاليفرنيا"از " فاطمه توبينگ رومی"کمااينکه .  پربيراه هم نبوداين شعار
 ." سرزمين های دور بسازندآنها زندگی خود را به مخاطره افکندند، تا فيلم هايی در: "نوشت

 مستقر در که خبرنگاری مارگريت هريسونمريان کوپر و ارنست شودسک با سرمايه گذاری 
 بختياری ها  بود، با دو دوربين فيلمبرداری و دو دوربين عکاسی به خاورميانه رفتند تا بابالتيمور
 مراتع سرسبز آماده می شدند، تا اين در هنگامی بود که افراد ايل داشتند برای کوچ به. ديدن کنند

 .گله خود را در آنجا بچرانند

 معرفی به رغم اين حقيقت که علفزار مستندی در مورد کوچ ايل بختياری است، اما با
 

کوپر، هريسون و شودسک : از چپ به راست
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 گردد، که در مسير اين کوچ با بختياری ها همراه  نمای نزديک از آمريکايی هايی آغاز می٣بلکه با . اين ايل شروع نمی شود
 .  طرح تاريخ سينمای مستند استبنابراين می توان گفت که. شدند

 
تماشاگران تنها در همين حاال اين مردان را روی پرده : " نوشته معرفی می شونددر مقدمه اين فيلم کوپر و شودسک با اين

 ." بودچراکه از اين لحظه به بعد و در خالل کوچ، آنها پشت دوربين خواهند.  بينندمی
 اما او هم در همين زمان به بينندگان معرفی می گرچه هريسون در برخی از صحنه های ديگر فيلم نيز نشان داده می شود،

 . گردد

 فرد ٣چراکه احساس می کند اين روش، .  داردتوبينگ رومی به اين شيوه مقدمه چينی برای بيان کوچ مورد اشاره انتقاد
 به فيلمسازها به صورت سه ماجراجوی سفيد نگاه می کند که با زدن به قلب"چون  .غربی را مورد ستايش قرار می دهد

 ." سرزمين های خطرناک، در جستجوی هيجان و شکوه هستند
 

 اند، اما حاصل کارشان  آمريکايی مورد اشاره در سفر خود در پی ماجراجويی بوده٣ اين حقيقت است که بايد گفت که گرچه
البته .  وحشی و آب و هوای بد در خالل کوچشان، ارائه می دهدتصويری واقعی از ايل بختياری را در رويارويی با سرزمين

 های به شهر کوچک و يا در هنگام ورود اين آمريکايی!" هی بچه ها اينجا را ببينيد" زيرنويس ها مانند ممکنست برخی از
اما احساسی که بيننده با تماشای .  می شود، احمقانه و لوس باشدبرخی از اطالعاتی که در پس زمينه اين مستند صامت ارائه

 .  محور می باشند اين کوچ می گيرد، اينست که بختياری ها چادرنشينانی مغرور، شحاع، و خانوادهفيلم و در خالل

@ 

اما به نظر می رسد که.  می دهند، مقصر باشندبنابراين شايد کوپر و شودسک در اينکه تصويری خيالپردازانه از اين ايل نشان
 .  دستکاری حقايق، انجام داده اندچنين کاری را از سر احترام، و نه

اما بين خودشان و اين چادرنشينان .  باشندهمچنين ممکنست اين قبيله را بدون جنبشی برای پيشرفت، و واپسگرا نشان داده
 کمااينکه در نوشته ای که در آغاز فيلم روی آن به چشم می خورد، آمده.  می بينندخانه به دوش پيوندی مشترک و انسانی

 ما هنوز به روش ديرينی زندگی می برخی از برادران. در شرق در پشت سر ما رازهای گذشته خودمان وجود دارند"است 
 ."  برديمکنند، که همه ما روزگاری آنگونه به سر می

مردم "آنها در اين راه با .  خوزستان می پردازدبيست دقيقه نخست علفزار به سفر سه آمريکايی نامبرده از آنکارا به شرق
 اين سه سرانجام در زمانی به محل." با سختی های فراوانی دست به گريبان هستند" روبرو می شوند، که" عجيب زيادی

 . چادرهای ايل بختياری می رسند، که اين ايل برای کوچ آماده می شود

 
 

 مشورت با رؤسای حيدرخان پس از.  ساله او آشنا می شوند٩و پسر )  قبايل و بزرگ مردهای قبيلهرئيس" (حيدر خان"در اين هنگام بينندگان با 
ما به سمت شرق"چنين می باشد   ای که در اين هنگام روی پرده ديده می شود، مضمون نوشته. قبايل اعالم می کند، که زمان کوچ فرارسيده است

 ."  دره چهارمحال می رويم، که مراتع سرسبز و پر بار زيادی داردو
 .  کوچ آغاز می شودو بدينسان

 
 . شوندجا به جا می.  هزار دام اعم از گوسفند، بز، گاو و۵٠٠ هزار انسان و ۵٠ شده، فيلمبرداری) ١٣٠۴(١٩٢۵در اين مستند که در بهار 

اين نخستين مانع طبيعی در راه .  می باشداين کوچ کنندگان به زودی به رودخانه کارون می رسند، که جريان آب در آن تند
 .  وقت زيادی را به نشان دادن عبور ايل از اين رودخانه اختصاص داده اندکوپر و شودسک. کوچ مورد اشاره می باشد
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 کنند، دباغی شده بز که در آن باد می) شکمبه(بختياری ها با استفاده از پوست 
 نوعی کرجی می سازند تا برای عبور خود و احشامشان از رودخانه مورد اشاره

 . سوارش بشوند

 در هنگامی که فيلم چگونگی ساخته شدن اين کرجی ها را نشان می دهد، نوشته ای
روی صفحه به چشم می خورد که عبور از عرض رودخانه ها در گذشته های 

چنين طريقی " غرب را با روش بختياری ها مقايسه، و عنوان می کند اسطوره ای
های سرپوشيده نيز، خطور )واگن( فکر پيشگامان روزهای کوپه هرگز حتی به
 ." نکرده بود

خبرنگار بی بی سی نوشت که اين مقايسه نشان می " جيمی راسل"پنج سال پيش 
 در بيابان هاست که از طريق صافی بيش از آنکه يک مستند مربوط به انسانشناسی باشد، ديگاهی از زندگی" که علفزار دهد

 ."  شده استلنزهای تاريخ آمريکا به ثبت رسيده و فيلتر

 مخاطبانشان آمريکايی هايی هستند، که مشتاق چراکه کوپر و شودسک کامال آگاهی داشتند که. اين ارزيابی نيمه حقيقت است
)١٣٨٢( ٢٠٠٣بنابراين اشتباه راسل اينست که برداشتی متعلق به سال .  آور می باشندتماشای ماجراجويی و چيزهای هيجان

 تاريخ آمريکا و تجربه ايل بختياری، در واقع سبب در حالی که مقايسه بين. به کار می گيرد) ١٣٠۴(١٩٢۵را، در مورد سال 
 .قابل فهم تر می کند) ١٣٠۴(١٩٢۵ آن را برای مخاطب سال قوی تر شدن علفزار می شود و

اما اين به هيچ روی به مفهوم پايان سفر  .يک هفته طول می کشيد، تا کليه افراد و احشام از عرض رودخانه عبور کنند
 سرسخت ترين دشمن موجود در آن به شمار می" زرد کوه" دشوارتری پيش رو بود، که چراکه هنوز راه. محسوب نمی شد

اما .  دوش، از ميان برف ها عبور کنندزيرا بختياری ها ناچار بودند روزهای متوالی با پای برهنه و گاهی دام به. رفت
 .  اين کوه نيز گذشتند هزار پايی آن، از١۵سرانجام از طريق قله 

@ 

مضمون نوشته ای که در اين هنگام به چشم  .رسيدن ايل به دشت های حاصلخيز، به مفهوم پايان کوچ يک ماهه و نيمه بود
 !" مبارزه ای بس شجاعانه و قهرمانانه.  به هدف خود رسيدندآنها مبارزه کردند و"می خورد، اينست 

 تا مراتع سرسبز و خرم تنها وقتی متوجه شدند که کوچ پايان يافته و. " کوپر مراحل نهايی سفر را شرح می دهددر اين هنگام
اين فرياد جاودانه به زبان .  استراحت کنند، غريوی به آسمان برخاستچند مايل ديگر باقی مانده است و می توانند لختی

  . " شد، که در پژواک آن شکست دادن موانع سر راه طنين انداز بودخودشان ادا

 تصوير سندی می باشد که به امضای حيدر گرچه کل اين مستند گواه و تحسين کوچی است که رخ می دهد، اما نمای آخر آن
  رابرت دبيلو ايمبرای رسيده است که معاون کنسول اياالت متحده امريکا در تهران، و)شاهزاده بختياری(خان، امير جنگ 

 . بود
 ٤٨ که از زردکوه عبور کرده اند، و در کوچ نخستين خارجی هايی هستند"اين سند گواهی بر اينست که کوپر و شودسک 

 ."  اندروزه بختياری ها با اين ايل بوده

در برابر ديدگان تماشاگران ظاهر" پايان" در اين هنگام تصوير روی صفحه محو می شود، و به سياق فيلم های آن زمان کلمه
 . يابد، که فيلمی آن را به تصوير می کشدبا اين کلمه سفری پايان می. می گردد
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.  کرد، تا آن را برای مخاطبين خود اکران کندکوپر پس از اتمام اين فيلم به دانشکده ها و دانشگاه های سراسر آمريکا سفر
 علفزار را در يک مهمانی شام ديد، و تصميم گرفت آن را برای پخش در" پارامونت" رئيس استوديوهای" جسی لسکی"

 . سالن های سينما در سراسر کشور خريداری کند
 

 فيلم چهار اکران اين. در نيو يورک بود" سالن کريتريون"در ) ١٣٠٣اسفند ( ١٩٢۵ در مارس نخستين نمايش عمومی فيلم
زيرا مخاطبان نمی دانستند آن را در چه گروهی .  نبوداما از لحاظ مالی موفقيت چشمگيری. ماه در اين سينما ادامه پيدا کرد

  . می گفتند که فيلم برای اينکه توجهشان را جلب کند، داستان عاشقانه کم داردکمااينکه برخی. قرار دهند
 و فاصله را با مستند داشت، به پول اما جالبست که کوپر و شودسک هشت سال بعد با ساختن فيلمی که بيشترين تفاوت

 . ساخته شد) ١٣١٢( ١٩٣٣ کونگ بود، که در سال کينگ"اين فيلم . هنگفتی دست پيدا کردند

 )١٣٠٣ اسفند ١٨(١٩٢۵ مارس ٨در شماره " نيويورک تايمز"با اين حال نشريه 
 منتقدی که نامش فاش نشد. نقدی درخشان و بسيار مثبت در مورد علفزار انتشار داد

 تماشاگر احساس می کند که خودش در آن کوچ"در تحليل خود به درستی آورده بود 
 به طوری که از اينکه می بيند آنها به هدف خويش رسيده. همراه آن مردم بوده است

 ." اند، احساس شادی و رضايت می کند
 

در اين فيلم صحنه هايی هست، که به نظر می " کرد او از فيلمبردار نيز چنين تقدير
يعنی خال هايی سياه روی برف سفيد .  کنندگان هستندرسد خطوط بی انتهای کوچ
 !"  جهت مخالفشان می وزد، با پاهايی برهنهدرخشان که اغلب باد نيز در

را بيشتر از مردان، زنان و " فيلم سازان" منتقد با اين حال به نظر می رسد که اين
 .  کوچ خطرناک را انجام می دهندکودکانی تحسين می کند، که اين

 اينکه اين نشريه کار او را محصولی روشنگردر عين حال کوپر که فردی ماجراجو و در پی ترويج و تبليغ خويش بود، بايد از
 نامناسب اما بايد اين ديدگاه را که امروز. ، خرسند می شد" شهامت يک آمريکايی می باشدنتيجه"و آگاهی دهنده بخواند که 

  .به نظر می رسد، مانند خود فيلم در ظرف زمان خودش ارزيابی کرد
 

در اين مورد به واشنگتن پريزم گفت، که "  غربیدانشگاه واشنگتن"استاديار زبان انگليسی " دکتر کاوه عسکری"کمااينکه 
 در چنين صورتی است، که می تواند."  محصول زمانی ويژه و ديدگاهی خاص می باشددرک شود که اين فيلم"مهم است 

 ." گنجينه ای از اطالعات ديداری و تاريخی را به بيننده ارائه کند"

 در ايران به نمايش در آمد، با استقبال خوبی  سال پس از توليد که با روايت فارسی زبان٢٠به گفته عسکری علفزار به ويژه 
 .  فيلم در داخل ايران تأثير گذاشتهمچنين بر رشد صنعت. روبرو شد

گذشته ) اسفند(کمااينکه ماه مارس .  درمی آيدامروزه نيز اين محصول گاه به گاه در جشنواره های فيلم آمريکا به نمايش
 همراه اجرای را برگزار کرد، که در آن اينگونه فيلم ها به" جشنواره صدای فيلم های صامت" کتابخانه عمومی شهر کانزاس

 . مستقيم موسيقی به نمايش درآمدند
 
 نظر گرفتهگفت که موسيقی در" ستاره شهر کانزاس" پيش از به نمايش درآمدن علفزار به نشريه آهنگساز،" جفری راکمن"

همچنين آهنگ ها .  عود و دمبک نواخته خواهد شدسازهای همان منطقه مانند"شده برای همراهی اين فيلم، با استفاده از 
 تکميل ، هماهنگی با تصوير روی پرده و"چراکه هدف از اين موسيقی.  بختياری خواهند بودنيز، وجوه گوناگون ترانه های

 

Page 13 of 20Washingtonprism

6/13/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=157



  .آن می باشد

 بختياری ها و فيلمساران، و يا اهميت به هر حال علفزار چه به دليل فيلمبرداری شگفت انگيز آن، چه شهامت و شجاعت
 .  ساخته شدن، چيزی برای ارائه به مخاطبان امروزی داردتاريخيش، هنوز هم بيش از هشتاد سال پس از

 علفزار را به مستند) ١٣٧٦( ١٩٩٧که در سال " هيئت ملی حفظ و نگهداری فيلم ها" کننده برنامه هماهنگ" استيو لگت"
متأسفانه مردم فيلم های : " واشنگتن پريزم اظهار داشتافزود، در گفت و گو با" آرشيو ثبت فيلم های ملی آمريکا"ليست 

کپی ( تکثير اميدواريم به موازاتی که حق. را نديده اند) ١٣٠٨ الی ١٣٠٢( ١٩٢٩ تا ١٩٢٣ های آمريکايی متعلق به سال
 ."  همچنين با پيدايش فناوری ها، اين روند تغيير کندخاتمه می يابد، و) ١٣٩٧( ٢٠١٨اين فيلم ها با آغاز سال ) رايت

 نمايش درآمد، در صنعت فيلمسازی تغييرات در نيويورک به) ١٣٠۴(١٩٢۵از زمانی که علفزار برای نخستين بار در سال 
 تاکسی به مقصد طرف" هنگام تا زمان نمايش مستند برنده اسکار سال جاری يعنی اما از همان. زيادی به وجود آمده است

 ساخت اين نوع فيلم ها تغييری نکرده که فيلمی مسحور کننده در مورد زندانيان جنگ افغانستان می باشد، هدف از" تاريک
 تأثير قرار دادن جامعه برای طرزتفکری متفاوت در مورد جهان اطرافشان، چراکه آموزش دادن، آگاهی رسانی و تحت. است

 .  اهداف ثابت آنها به شمار می آيندهمچنان

 اختيار گذاشتن نسخه رايگان فيلم علفزار به برای در" تصاوير سرگرم کننده"واشنگتن پريزم مراتب تشکر خود را از شرکت 
 : تارنمای اين شرکت به شرح زيرست.  کندمنظور بررسی اين مستند، اعالم می

entertainment.com-http://www.image  

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استبرت شوارتز 

 از حوزه نظامی
  افغانستان بزرگترين زن جنگ ساالر: فرمانده کفتر

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

 ساله تنها زن جنگ ساالر در کشوريست، که در آن برون 55" بی بی عايشه"خانم 
 چهره ی تاريک، دستانی بزرگ و. رفتن زنان بدون محرم يک تابو شناخته می شود

 .هيکل مردانه، از او معروفترين چهره فرمانده زن افغانی را ساخته است

 مشهور است از فرماندهان جمعيت اسالمی" فرمانده کفتر"بی بی عايشه که به 
 جريان مقاومت در برابر نيروهای طالبان نيزافغانستان در سال های نبرد در برابر اشغال قشون سرخ در افغانستان بوده، و در

، نماينده مردم )٢٠٠٢( ١٣٨١اضطراری سال ) مجلس بزرگ ملی( در لويه جرگه او. نقش مهم و برجسته ی داشته است
 . نهرين واليت بغالن بودشهرستان

همچنين به گفته خودش هرچند .  ارث برده استبه) حاجی دولت (کفتر خاطر نشان می کند، که مقاومت و دالوری را از پدرش 
 .  استفاده از سالح را به خوبی می داندخواندن و نوشتن بلد نيست، اما
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او اين رخداد را چنين به .  کشته استشلک کرده، و يک اشغالگرروسی را) ١٩٧٩( ١٣۵٨وی نخستين گلوله را در سال 
 او يک سرباز.  را کشته ام، اما نخستين روسی را که کشته ام بخوبی به خاطر دارمدرست بياد ندارم چند نفر: "خاطر می آورد
 ." به دريا پرتاپ کردمپس از آن، جسدش را. مردی جوان که به او شليک کرده، و وی را کشتم. اشغالگر بود

 جنگجوی مسلح را رهبری می ٢٠٠٠ به فرمانده کفتر می گويد در زمان اشغال افغانستان بوسيله ی قشون سرخ، نزديک
 .وی دو پسرش را نيز از دست داده است.  اند تن آنان از نزديکانش بوده٤٠٠کرده است، که 

  جنگجو

 به دست افراد مسلح به قتل رسيد، سالح فرمانده کفتر در زمان تجاوز اتحاد جماهير شوروی وقت و بعد از آنکه فرزندش
 . به اين ترتيب به يک زن جنگجو مبدل گشت.  کشتبرداشت و به دست خود قاتلين پسرش را

 و مرکز واليت بغالن را به تصرف خود در همچنان طالبان با حمله به صفحات شمال افغانستان قادر شدند، همه شهرستان ها
 به طوری که طالبان هرگز.  برابر طالبان، در چندين نبرد به پيروزی دست پيدا کرداما فرمانده کفتر با مقاومت در. آورند

 . کرده نتوانستنديعنی زادگاه و قرار گاه فرمانده کفتر را، به طور کامل اشغال" بزدره "شهرک 

 شوروی می خواند، حاال خيلی ضعيف به نظر کفتر که آغاز مبارزاتش را همزمان با اشغال افغانستان بوسيله ی قشون سرخ
هر چند خودش هنوز با .  خوبی نشان از پيری را در او برجسته ساخته استچرک و چروک های روی صورتش به. می رسد

 اعتراف می کند که ديگر نمی تواند خوب  خواندنش موافق نيست و نمی خواهد خود را ضعيف نشان دهد، اما به اين نکتهپير
 . خود را از دست داده اندنشان زند و می گويد که چشمانش دوربينی

 بودند، ديگر در منطقه ای که او در آنجا است،همه فرماندهان همرديف کفتر و کسانی که زير فرمانش در برابر طالبان جنگيده
ولی  .روندی که بوسيله ی وزارت دفاع افغانستان تطبيق می شود.  غيرمسوول پيوسته اندبه روند خلع سالح گروه های مسلح

 او در شمار محدود فرماندهانی است که هنوز شهرستان نهرين شهر بزدره واليت بغالن قرار گاه فرمانده کفتر می باشد، و
  .گروه مسلحی را در اختيار دارند

 نفری از افراد مسلح غير مسوول ۵٠ گروه اعالم کرد، که فرمانده کفتر دست کم) ١٣٨۵( ٢٠٠٦سازمان ملل متحد در سال 
 به  نزديکان اين فرمانده زن می گويند، که در حال حاضر افراد زير فرمان وی نزديکاما. در واليت بغالن را رهبری می کند

 .  تن هستند٢٠٠

  شورشی و رهزن

 به ترور، قتل و سرقت های مسلحانه درين واليت نيروهای امنيتی افغان در واليت بغالن تا هنوز بارها فرمانده کفتر را متهم
 را، به  واليت مورد اشاره قتل يک فرمانده جهادی و معاون قطعه منتظره پليس در بغالندر آخرين مورد مقامات. کرده اند

 . فرمانده کفتر نسبت دادند و او را متهم شناختند

 امرش اقدام می کند، آنها به کوه هايی می گريزندمقامات امنيتی بغالن می گويند زمانی که پليس به دستگيری کفتر و افراد زير
 در به همين سبب کوه های سر به فلک کشيده واليت بغالن که از سال های دور.  شده اندکه در نزديکی قرارگاهشان واقع

 . پليس و نيروهای امنيتی دشوار می سازدحيطه ی قدرت او و فرماندهانش قرار داشته اند، کار دستگيری آنان را برای

 راه های نا مشروع نگاه داشته است، به شدت رد اما فرمانده کفتر اين اتهام که سالح و افراد مسلح اش را برای استفاده در
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 . زيادی در منطقه مسلح بوده، و به قدر کافی دوست و دشمن دارداو می گويد که سال های. می کند

 شايد فردا مورد سوء قصد قرار گرفته و به اگر امروز سالح و افرادم را تسليم دولت کنم،: "وی همچنين خاطرنشان می کند
 معادل  رقيبش که در منطقه دارای اسلحه و نفوذ قابل توجهی هستند، خلع سالح خود رااو با اشاره به فرماندهان". قتل برسم

 . با تسليم شدن و گردن نهادن به رقيبانش می داند

  هشدار آيسف

 فرمانده عمومی آيسف، از فعاليت های فرمانده در آخرين نشست مشترک مقامات عالی رتبه واليت های شمال افغانستان با
 به او و درين نشست. همچنين از او خواسته شد تا خود و افراد اش را به دولت تسليم کند .کفتر به شدت ابراز نگرانی گرديد

 . ندارند، بايد از بين برده شوندهمرزمانش هشدار داده شد که اگر خود را به نيروهای امنيتی تسليم

 واليتی که محل بيشترينه فعاليت های فرمانده والی واليت بغالن يعنی" عبدالجبار حق بين"در نشست مورد اشاره همچنين 
 شدت نا امن چراکه اوضاع امنيتی در بغالن را به.  کامگی کفتر و همرزمانش پايان داده شودکفتر است، گفت که بايد به خود

 . ساخته اند

اما .  افراد مسلحش را به دولت تسليم کرده استفرمانده کفتر پس از هشدار آيسف و نيروهای امنيتی افغان، خود و پنج تن از
 نبوده، و  نفود وی بود و باش دارند، از اقدامات دولت در برابر اين فرمانده خوش بينمردمان محل که در منطقه ی زير

 . نيروهای امنيتی قرار گيردمشکوک هستند که او در حال حاضر با توجه به نفوذ خود مورد پيگيرد

 رتبه در سطح منطقه و مرکز ارتباط داشته، و کمااينکه باشندگان شهرستان بزدره می گويند که فرمانده کفتر با مقامات عالی
 در  باشندگان اظهار می کند که حتی اگر فردی در مناطق دور دست واليت بغالن اقدامیيک تن از اين. از او حمايت می شود

 . کرده استبرابر قانون انجام دهد، در حقيقت با گريختن به اين منطقه از دست دولت فرار

 زنان در برابر تجاوز سرخ و لشکر کشی طالبان جهادگران افغانستان بدين باورند که در دوران جهاد و مقاومت، ده ها تن از
زيرا نقش زنان  .زنانی که به مانند فرمانده کفتر در برابر اشغال و تجاوز ايستادگی می کردند .جان هايشان را از دست داده اند

 از مقاومتشان در برابر اشغالگران در اين سرزمين در شکست عمليات طالبان در مناطق شمال افغانستان، به خوبی نشان
، ) افغانستاندر شمال( در آخرين روز های حاکميت شان حين عقب نشينی از واليت کاپيسا به طوری که طالبان حتی. دارد

 . ايشان را از پای در آوردندمورد هجوم زنانی قرار گرفتند که با آبجوش به آنها حمله کرده و

 از بنيادی ترين شعارهای حاکمان آن است، اخيرآ جبهه گيری بی بی عايشه در برابر دولت افغانستان که حقوق و رهايی زن
 . خارجی درين کشور خوانده می شودبزرگترين دغدغه اين دولت و نيروهای

   خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش

 از حوزه روابط بين الملل
 های حامد کرزی تعهد کامل کنفرانس پاريس نسبت به طرح: آمريکا

 نخواهد سپرد 
 

 
 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش
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 کابل، افغانستان
 

 پاريس با شرکت مقامات دولت جمهوری اسالمی افغانستان و نمايندگان اجالس) بيست و سوم خرداد(روز دوازدهم ماه ژوئن 
 و توکيو، در نوع خود کنفرانسی که پس از نشست های برلين، لندن.  دهنده به اين دولت، آغاز به کار کردکشورهای کمک

 .  روديکی از گردهمايی های حياتی برای افغانستان به شمار می
 

و " نيکال سارکوزی" افغانستان، همتای فرانسوی اش اجالس مورد اشاره از سوی حامد کرزی رييس جمهوری اسالمی
بانوی  "لورا بوش"وزير امور خارجه، و " کاندوليزا رايس. " سازمان ملل متحد افتتاح شددبيرکل" بان کی مون"همچنين 

 . دارنداول آمريکا نيز، نمايندگی کشور خود در کنفرانس پاريس را برعهده
 اين اجالس، در حقيقت نشان دهنده توجه جامعه  گروه امداد بين المللی در١۵ کشور و ٦۵در عين حال شرکت نمايندگان 
 .  افغانستان استجهانی در برابر دولت و مردم

که با توجه به حيف و ميل شدن مليارد ها دالر کمک شده در اجالس های  پيش از آغاز اجالس هنوز به درستی معلوم نبود
 خواهند بود تا به درخواست دولت  ازين، و نبود شفافيت و اداره سالم در افغانستان، آيا کشورهای کمک دهنده حاضرپيش

 افغانستان لبيک گويند؟ 
 آمريکا در اين پيوند گفته بود که هرچند پيش بينی نمی کند که مديرکل وزارت امور خارجه" ريچارد باوچر" به طوری که

 کشورهای کمک دهنده از مبلغ  نسبت به طرح های حامد کرزی تعهد کامل بسپارد، اما انتظاردارد که تعهداتکنفرانس پاريس
 .  رود ميليارد دالر داده شده در کنفرانس لندن بلندتر١٠

 
 ٢٠ دوره پنج ساله اما در خالل اجالس، کشورهای کمک کننده تعهد کردند که در يک

 .ميليارد دالر در اختيار مقامات افغان قرار دهند
 
 ميليون دالر کمک ٧٠٠ ميليارد و ١٢ کنفرانس های برلين و توکيو، در مجموع در
  ميليون دالر به عنوان قرضه، و٣٠٨از اين ميزان .  افغانستان وعده سپرده شدبه

بقيه در چهارچوب بخشی از کمک های جامعه جهانی به دولت افغانستان در نظر 
 .  شدگرفته

 . کمک های جامعه جهانی برای افغانستان افزود ميليارد دالر ديگر به١٠در کنار اين، دو سال پيش کنفرانس لندن نيز 

@ 
 

 هزار صفحه تدوين شده است به پاريس پايتخت کشور اينک دولت افغانستان در حالی با راهبرد انکشاف ملی که در پنج
 آموزش و  ميليارد دالر برای عرصه های بازسازی انکشاف،۵١ کمک کننده مبنی بر ارائه فرانسه رفته، که تعهد کشورهای

 .پرورش، امنيت و انرژی را در خواست می دهد

 ها محور گفتگو
 

 حقوق بشر، دولت داری سالم، و بازسازی زير ساخت های افغانستان، می باشنداز جمله موارد حاد در اجالس پاريس، امنيت،
 . صدر فهرست گفت وگوها قرار دارندکه در

 توکيو کمک های سرشار مالی بدون ضمانت های اجرايی در اختيار دولت در اجالس های پيش ازين در برلين، لندن و

 
آقای برنارد کوچنر، خانم لورا بوش و خانم 

 کاندوليزا رايس
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 . استاما با مصرف مليارد ها دالر، دستاورد ناچيز و اندک بوده.  قرار داده شدافغانستان
 

 اجرايی که کشورهای کمک دهنده از دولت افغانستان پيش بينی می شود اجالس پاريس با فورمول پول در برابر ضمانت های
 بدترين پسرفت راپيش ازين با وجود مصرف ميلياردها دالر از اجالس بن تا حاال،.  کار کرده باشددر خواست می کنند، آغاز به

 همان مقوالتی که در اجالس بن، از اساسی ترين پايه های يعنی. وضعيت آزادی بيان، حقوق بشر و ديموکراسی داشته اند
 های کالن مالی از عدم درخواست ضمانت اجرايی در بدل کمک.  حمايت جامعه جهانی پيش بينی گرديد بوددولت افغانستان به

 برای نهادينه ساختن حقوق بشر، ديموکراسی و آزادی سوی کشور های کمک دهنده، در بی تفاوت ماندن دولت افغانستان
 .  استبيان، نقش برجسته ی داشته

 
 افغانستان در برابر تعهد اين کشور برای رعايت حقوق بنابراين کارشناسان بدين باورند که مشروط ساختن کمک ها به دولت

 .  بشر و ديموکراسی، در تغيير وضعيت موجود موثر خواهد بودشهروندی، آزادی بيان، حقوق
 

 های فرارو  چالش
 

  دستاوردهای اجالس پاريس را به شدت زير شعاع قرار داده و به بی نتيجه ماندنبه عنوان چالش های بزرگ که نتايج و
 :تهديد می کند، می شود به چند محور اشاره کرد

 
   ناکامدولتداری*

 
 افغانستان را به عنوان دولت ناکام به جهانيان شناسانده، ساختار دولت يکی از بزرگترين مواردی که ساختار تشکيالت نظام

 .  مرزبندی های سمتی، گروهی، قومی و حزبی می باشدبرمبنای

 چراکه دولت افغانستان با گذشت شش سال، تاهنوز نتوانسته از چوکات های کوچک
 . حزبی، سمتی، گروهی و زبانی برون آمده، و به عنوان دولت ملی عمل کند

  مهم باعث آن گرديد که در جلب حمايت توده ها ناکام بماند، و ديوار بی اعتمادیاين
 .نسبت به دولت سالم را بلند تر کند

 
   امنيتینهاد های ضعيف*

 
 سياسی و ابزاری جامعه جهانی، تا هنوز قادر به تأمين حداقل امنيت نهادهای امنيتی افغانستان با حمايت های کالن اقتصادی،

 امنيت به افغانستان به نحوی که با گذشت شش سال در صورت برون رفتن نيروهای ياری.  کشور نگرديده استشهروندان
 . شورشيان طالب و فرماندهان فرصت طلب محلی نمی باشند، قادر به مقاومت چند ساعته در برابر)ناتو و ائتالف (

@ 
 

 بايد در ساختار تشکيالت جديد جذب و پرورش داده میعدم قدرت و قاطعيت دولت افغانستان برای انحالل ارتش های محلی که
 . در تشکيل ارتش سامان مند گرديدشدند، سبب ناکامی اين دولت

 سبب شد که نهادهای امنيتی کشور از لحاظ کمی و کيفی، فاقد افراد شايسته، زيرا تاکيد برای معيار ترکيب قومی در ارتش
 . ای و مبارز باشندحرفه

 
آقايان کوچنر، سارکوزی و کرزی 
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)ان،جی، او ها( افغانستان را بيشتر به سازمان های غيردولتی همچنين اتکای صد در صد روی کمک های خارجی، ارتش ملی

 ثابت ملی و به ويژه چراکه با گذشت شش سال، دولت قادر نبوده بودجه اين ارتش را از محل اخذ عوايد .شبيه ساخته است
 . های کشورهای کمک دهنده وابسته مانده استلذا ارتش ملی فقط و فقط به کمک. عوايد گمرکی، تامين کند

 
   ديپلوماسیی ناکارادستگاه*

 
 کشورهای منطقه و  افغانستان و به ويژه دستگاه ديپلماسی کشور، در حل بنيادی ترين مشکالت بادر شش سال گذشته دولت
 افغانستان، منافع سياسی خود را در تداوم نا آرامی و بی ثباتی اين به طوری که هنوز همسايه های. همسايه ناکام بوده است

 گردند و پشتيبانی مالی و حمايت و پناه دادن تروريستان که وارد جبهات جنگی در افغانستان می.  می کنندکشور جستجو
همچنين رابطه و تماس .  همسايه ها در امور داخلی افغانستان می باشدتسليحاتی از آنان، برجسته ترين نمونه های دخالت اين

 چهارچوب دولت و به گونه ای  مورد اشاره با احزاب، گروه ها، سازمان ها و شخصيت های مستقل افغانی خارج ازکشورهای
 . صف بندی های آنان، در برابر دولت افغانستان گرديده استغير رسمی، از ديگر موارد تقويت احزاب، گروه ها و

 
 ها و به ويژه  ناخشنودی شماری از کشورهای همسايه و منطقه از حضور پررنگ سياسی و نظامی غربیهمچنين هراس و

 برای قانع کردن کشورهای همسايه و منطقه برای تبديل اياالت متحده آمريکا در افغانستان، و عدم توانايی دولت اين کشور
 .  شود پايگاه ضد آنها، از بزرگترين ضعف های دستگاه ديپلوماسی افغانستان شمرده مینساختن افغانستان به

 
 
  عدالت فدای قدرت*

 
کمااينکه مقامات .  راستای تأمين عدالت و حقوق بشر به شدت ناکام بوده استدولت افغانستان در

 حقوق بشر و  کشور از جمله رييس جمهور حامد کرزی، بارها از ناتوانی خود در زمينه تأميناين
 حقوق بشر در رده های در عين حال حضور ناقضين. محاکمه ناقضان اين حقوق سخن گفته اند

 .  کشور کاسته استبلند دولتی، از اعتبار دولت افغانستان در برابر مردم اين
 

که براساس آن متعهد به مستند سازی  "برنامه عمل"همچنين ناکامی دولت افغانستان در اجرای 
 نگرانی نهادهای دفاع از حقوق بشر و سازمان جنايات ضد بشری در اين کشور شده است، سبب

 . ملل متحد می باشد
 
   مخدرمواد*

 
  به هدر می رود که به جای نابودی مواد مخدر، کشاورزان را به حمايت از طالبانهر سال در افغانستان حدود يک ميليارد دالر در برنامه ای

 در سيزده واليت از مجموع سی و چهار واليت افغانستان، ، تنها"دفتر جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد"بر اساس آمار . تشويق می کند
در اين پيوند گاهی از نزديکان .  دارندهمچنين گفته می شود عالی رتبه ترين مقامات دولتی، در قاچاق مواد مخدر دست .خشخاش زرع نمی شود

 . برده می شودرييس جمهوری اسالمی افغانستان نيز، نام

   همکاری می کند خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزمسياووش تاشبک

 
 

 
مون -رؤسای جمهور کرزی و سارکوزی، و بان کی

 متحد دبيرکل سازمان ملل

 بازگشت از عراق
 بازگشت از عراق 
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 واشنگتن پريزم

به بغداد " ژنرال پترائوس" کارکنان آمريکا که به دعوت" شورای روابط خارجی"اعضای " ولی نصر"و " استيون بيدل"
 . از سفر خود بازگشتند)  خرداد٢٣( ژوئن ١٢رفته بودند، روز پنجشنبه 

  شهر را مورد بررسی قرار دادند، با فرماندهان و ساير نظاميان آمريکايی، وآنها در خالل حضورشان در بغداد، تحوالت اين
 برخی از سياستمداران و مقامات لشگری اين دو با. همچنين سياستمداران و تحليلگران سفارت اين کشور گفت و گو کردند

 .  کشور هم ديدار داشتندعراق، و همچنين طيفی از پسران رهبران اين
 آنها با خودرو از رمادی و فلوجه نيز عبور.  سلمان پاک، و بيجی هم بوداين سفر شامل بازديد از بصره، تکريت، عرب جبور،

  .کردند
 
زيرا .  که در حال حاضر مورد بحث و گفت و گو قرار داردمی باشد،" توافق وضعيت نيروها"تيره ترين مسئله موجود  -

 کلی آن چنين عکس العملی حتی در بين نيروهای ائتالف و به طور.  ای برعليه آن موجود استعکس العملی ملی گرايانه
 . سبب کاهش بسيار زياد حق حاکميت عراق می شوددسته از نيروهای سياسی نيز وجود دارد، که معتقدند توافق مورد اشاره

 
 حاکم روابطش را تهران همزمان با دولت عراق همکاری می کند، و با حزب.  ای در عراق بازی می کندايران نقش عمده -

به نظر می رسد ايرانيان همان اهداف سياسی. دارد"  المهدیسپاه"اما در عين حال پيوندهای مستحکمی هم با . حفظ می نمايد
 بر سر قدرت نگه دارند،  تا حد امکان بين گروه ها و نهادهای شيعه وحدت را حفظ کنند، آنها را در بغداديعنی. پيشين را دارند

همجنين نشانه هايی از اين .  عنوان پايگاهی بر عليه ايران استفاده کندو از اين امر پيشگيری نمايند که آمريکا از عراق به
  . به چشم می خورد، که سبب شکستی فاحش برای واشنگتن شونداشتياق

 
 دلواپسی مراقب پيدايش ارتش جديد  نيز درست مانند عربستان سعودی و کويت يعنی ساير بازيگران منطقه، با قدریايران -

اما در عين حال به .  ارتش عراق اينک آماده است، که روی پای خود بايستدمعنی اين گفته اين نيست که. (عراق می باشد
 .) تبديل به نيرويی می شودآرامی

 
زيرا گاليه می شود، که او برای اين جنبش جهت های روشن.  حمله شديد قرار داردرهبری مقتدا صدر در سپاه المهدی، زير -

بنابراين آينده وی به انتخابات .  شده استسبب ايجاد نارضايتی هايی در درون اين سازمان) اين مسئله. (ترسيم نکرده است
  مفهوم که آيا اين جنبش در انتخابات مورد اشاره شرکت می کند يا نمی کند، و چهبه اين. بستگی دارد) مهر(ماه اکتبر 

 . دستاوردهايی خواهد داشت
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