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اینهم شماره سوم وکلی حرف ها!
سومین شماره"آزادی" با پشت سرگذاشتن" 
است.!  دستتان  در  ودردسر  گرفتاری"!  کلی 
چگونه وبه چه ترتیب شماره های اول و دوم 
آماده شدند و بدست تان رسید؟ بماند!.وقتی 
بی  نمیآید  بدست  آسانی  به  آزادی  میگویند 

جهت نگفته اند.!!، 

کشور  داخل  نگاران  روزنامه  روزها  این 
سرخوددارند  باالی  را  داموکلسی  شمشیر 
چه  و  بنویس  چه  گوید  می  آنها  به  که 
ومثاًل  ازکشوریم  درخارج  که  وما   . ننویس 
به   ، هم  بریم  می  بسر  آزاددنیا  درکشورهای 
نوعی گرفتار ممیزان وطنی هستیم که بیش از 
نشریه چاپ  هیچ  محتاطندونمی خواهند  حد 
خارج ازکشور به اندازه سرسوزنی جمهوری 
متاسفانه  کند.!وامروزه  ناراحت  را  اسالمی 
وطنی  ممیزان  همین  ما   دردسر  بزرگترین 

هستند . 

که  هاست  وتبریک  تشویق  دیگر  ازسوی 
همچنان بی وقفه ادامه داردوهم وطنان چنان 
جزتعظیم  دادندکه  از"آزادی"نشان  استقبالی 
دربرابر اینهمه کرامت چیزی نمیتوانیم گفت!.

همین اقبال واستقبال باعث شد کاررا با دلگرمی 
گرچه  که  میکنیم  کنیم.اعتراف  دنبال  بیشتر 
بااستانداردهای  مجله  انتشاریک  دانستیم  می 
نویسی  بویژه حقیقت  امروزه  نگاری  روزنامه 

دردسر دارد ولی نمیدانستیم تااین حد!!.

بعضی  تاامروز  گذشته  دوماه  درطول 
اشخاص خاص همینکه به "آزادی دسترسی 
ورق  کنجکاوی  و  شک  پیدامیکنند،بانوعی 

نزده ، میپرسند کدام طرفی است ؟!..... 

ای  نشریه  دنبال  خوانندگان،  دسته  این 
تهران  به  کاری  هم   ، حداقل  که  هستند 
درخارج!. خودشان  ،هم  باشد  نداشته 

نه  گویند  تعذرمی  نوعی  با  درغیراینصورت 
نیستیم!!وخودراکنارمیکشند.این  سیاسی  ،ما 
نویسیم  می  ازآنجهت  رامخصوصآ  بخش 
وبعبارت  پنهان  را  حقایق  نداریم  خوش  که 
کنیم. مخفی  فرش  هارازیر  خاکروبه  دیگر 

درخارج  حضورحضرات  درحالیکه 
مخالف،حداقل  چه  موافق  ازکشورچه 
است.... سیاسی  بنیان کن  حادثه  یک  معلول 

شکسپیرشاعرونمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی 
میگوید "هرانسانی یک حیوان سیاسی است" 
وافرادی که خودراغیر سیاسی مینامند برخالف 
گفته بزرگان هرگزدربرابر آزادی مردم ومیهن 
شان، خود را مسئول وملزم به انجام حرکتی 

هراندازه کم واندک نمیدانند!.

آنها  به  ،بیاید  برسروطن  هرچه  آنان،  بزعم 
مربوط نیست!.مردم کشته می شوند، مملکت 
شانه  حداکثربرای  چه؟  آنها  به  میشود  نابود 
خالی کردن از تعهد ومسئولیت میگویند ازما 
که کاری ساخته نیست وباهمین جمله خودرا 
خالص میکنند وآهسته بیخ گوش هم اندیشان 
نفع پرست شان مظلومانه زمزمه میکنند، سری 

که درد نمیکندچراباید دستمال بست....!! 

که  هموطنانی  اند  ،بسیاربوده  بعکس  اما 
خوشوقتی  و  ابرازلطف  ضمن  بابزرگواری 
تبریک،ازاینکه  وگفتن  "آزادی"  ازانتشار 
دست  عمدتآ  مجله  مطالب  اند  شده  متوجه 
)حداقل( نشریات  درسایر  را  ونظیرآن  اول 

کمتردیده اند ، باآرزوی توفیق ادامه انتشارآن 
گفته اند به سهم خود برای معرفی واشاعه آن 
به دوستان وسایرین کمک نیزخواهند کرد که 

همین جا ازیکایک آنان سپاسگزاریم.

میرسانیم  یادداشت  خوانندگان  اطالع  به 
که"آزادی" طی سه شماره ای که از انتشارش 
است  توزیع شده  کانادا  و  درآمریکا  میگذرد 
وبزودی  در اروپاهم به دست سایرهم میهنان 
و  بازرگانی  های  پیام  .چنانچه  خواهدرسید 
طیف  کنند  منتشر  رادرآن  وکارشان  کسب 
خواهند  آگاه  ازآن  ازهموطنان  وسیعی 
شد.ازجمله کنسرت ها، تولد فرزندان، تبریک 

وتسلیت هاوامثالهم.

تصمیم شورای نویسندگان براینست که عالوه 
برتوضیحات تاریخی که ذکرآن بینهایت الزم 
پهلوان  جهان  خودکشی  وباذکرجریان  است 
تختی قهرمان اسطوره ای کشتی جهان ،بسیاری 
متوجه شدندبرخالف تبلیغات سوء چپگرایان 
وسایر مخالفان ، اوبه دلیل مشکالت شخصی 
.هنوزمسائل  انتحارزد  به  دست  وخانوادگی 
شاهدان  که  وجوددارند  دیگری  عمده 
حضوری برای رفع هر گونه ابهامی میبایست 
های  درشماره  که  کنند  آنها همت  افشای  به 
وقوع  اصلی  علت  شرح  به  تدریج  به  آینده 

آنهاخواهیم پرداخت.

درگذشته  که  مطبوعاتی  همکاران  از  چندتن 
متعهد  و  مسئول  نگاری  روزنامه  درایران  
مسئوالنه  ازکشور  درخارج  نیز  واکنون  بوده 
می نویسند ، قول همکاری به ما داده اند که 
آنانرا   های  نوشته  ویابزودی   شماره  ازهمین 

درآزادی خواهید خواند.

شکایت  مجله  ازقیمت  هموطنان  از  بعضی   
دارند. درحال حاضر قیمت سه دالر  حتی برابر 
بگوئیم  باید  و  نیست  تمام شده هم  قیمت  با 
تکفروشی جز ضرر چیزی عاید ما نمی کند . 
اما دلمان می خواهد آنچه می نویسیم تعداد 
زیادتری از هموطنان ما بخوانند . بهمین دلیل 
فعاًل به تکفروشی هم ادامه می دهیم واز شما 
می خواهیم مجله را مشترک شوید تا بتوانیم 

همچنان بفعالیت خود ادامه دهیم . 

این شماره هم بدون آگهی وبا یکدنیا مطلب 
بخانه های شما می آئیم .شاید درشماره بعد 

بالطف شما آگهی هم داشته باشیم .
هائی  ،بخش  نشریه  تنوع  افزایش  درراستای 
روزنامه   ، قهرمانان  هنرمندان،  یاد  به  رانیز 
نگاران، خاطرات ونظائرآن اختصاص خواهیم 
خوانندگان  شما  وپیشنهادات  نظرات  به  داد. 
داده  پاسخ  لزوم  ودرصورت  توجه  عزیز 
بگیریدوبا  تماس  باما  .بنابراین  خواهدشد 
کنید.  سرافراز  خودمارا  اصالحی  نظرات 
بدستتان  پربارترازپیش  هرشماره  امیدداریم 
برسد.تاشماره بعد همه شمارا بخدا میسپاریم 

 شورای نویسندگان



  واقعه مهم ماه 
درماه  که  ای  هسته  تسلیحات  جدیدکاهش  معاهده 
جاری درپراگ به امضای برک اوباما ودیمیتری مدودف 
رؤسای جمهوری امریکاوروسیه رسید مهم ترین واقعه 
های  سالح  کاهش  جدید  شد.پیمان  تلقی  ماه  خبری 
درصد  نسبت30  ذخائرهردوکشوررابه  ،میزان  اتمی 
استراتژیک  میدهدودرهردوکشور1500  سالح  کاهش 
ازنزدیک  پس  تازه  میگذارد.پیمان  باقی  ای  هسته 
وروسیه  امریکا  نمایندگان  میان  مذاکره  سال  یک  به 
برسرموضوعاتی  طرف  دو   . است  گردیده  حاصل 
روسیه  ومخالفت  اتمی  های  کالهک  تعداد  ازجمله 
اختالف  اروپا  برای  امریکا  موشکی  دفاع  باطرح 
جامع  جدیدرا  امریکا،معاهده  جمهوری  داشتند.رئیس 
سال  بیست  در  اتمی  تسلیحات  کنترل  پیمان  ترین 
اخیرتوصیف کردوگفت ایاالت متحده وروسیه درحال 
ایجادآینده ای امن تربرای فرزندان خودهستند ورئیس 
رویداد  یک  را  تازه  معاهده  امضای  روسیه  جمهوری 
خلع  روند  معاهده  این  گفت  کردو  توصیف  مهم 
خواهدزد. رقم  آینده  سالهای  رابرای  جهانی  سالح 

 گرچه امضای پیما ن جدید کاهش تسلیحات هسته ای 
آینده تشنجات  کاهش  درجهت  مهم    درنوع خودگام 
شرق وغرب بشمارمیآید معهذا هنوزنگرانی ها درزمینه

تهدیدات هسته ای بکلی برطرف نشده است.

ان کامتون گزارشگر ارشد شبکه خبری تلویزیون ای.بی.
قرارداد  امضای  درمورد  ازپراگ  که  درگزارشی  سی 
شد،مهمترین  یادآور  فرستاد  خبری  شبکه  این  برای 

فعالیت  دوکشوردرپراگ  رهبران  گفتگوهای  محور 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران بود. اوباما ماه گذشته 
درمانی  بیمه  جنجالی  الیحه  گذراندن  ازتصویب  با 
رابترتیب  وحال  گذشته  دوماه  واقعه   ترین  بزرگ 
زد.. رقم  امریکا  خارجی  وسیاست  امورداخلی  در 

.....دربحران تایلند                         
شرقی  جنوب  درآسیای  واقع  تایلند   کشورپادشاهی 
نخست علیه  مردم  باخیزش  اخیر  ماههای  طی   نیز 

.وزیرکودتا، بابحران روبروست

 نخست وزیر قانونی تایلند تاکسین شیناواترا باکودتای
 آرتش به تبعید لندن فرستاده شد.اما مردم بابرپاداشتن
چیان کودتا  با  مخالفت  به  خیابانی  های   حرکت 
بعدبکشور مدتی  برکنارشده  وزیر   برخاستند.نخست 
وتظاهرات فرورفته  کشوردربحران   بازگشت.گرچه 
سوی روزهااز  قرمزاین  های  پرچم  باحمل   خیابانی 
 مردم همچنان ادامه دارد،معهذا مردم نسبت به پادشاه
 و ملکه سیریکیت وفادارند ودرسراسر تظاهرات حتی
است.دربانکوک ه  نشد  شنیده  پادشاه  شعارعلیه   یک 
به کاخ هنگام ورود  وملکه  کنندگان قصرشاه   بازدید 
صحبت وآهسته  خارج  خودراازپای  های   کفش 
 میکنند.این نشانه احترام مردم تایلندبه خانواده سلطنتی
 است. مردم تایلند از پادشاه کشور خود باعنوان"شاه
28 درواقعه  ایران  مردم  وبرخالف   من"یادمیکنند 
 مرداد سال 32 خط خودرا جدانکرده اند که گروهی
پیوندند وعلیه به   به شاه ودسته دیگربه نخست وزیر 
 یکدیگرشعاربدهند .55سال هم مخالفت وضدیت باهم

.را،حتی بادرگذشت شاه ونخست وزیر دنبال کنند

تظاهرکنندگان درتایلند باپیراهن سرخ رنگ  به خیابانها 
آمده و با پلیس درگیر می شوند. به دلیل آنکه تایلند 
کشورپادشاهی است ومردم  هم به پادشاه خود بسیار 

موفقیت  با  حتی  گفت  توان  می  گذارند  می  احترام 
معترضین هم تغییری درتایلند بوجودنخواهد آمد. تنها 
نتیجه کشتار مردم و تظاهرات خونین، به تغییر نخست 

وزیر خواهد انجامید. 
است  قدرت  دررأس  شاه   ، تایلند  سیاسی  درسیستم 
به دست دولت سپرده شده  اجرائی  اما همه کارهای 
درسرکوب  پادشاه  هم  خونین  بحبوحه  دراین  وحتی 
برکناری نخست وزیر دخالت  یا  و  اعتراضات  کردن 

نمی کند.
مخالفان  ، تلویزیونی دراختیارداشتند که توسط پلیس 
توسط گروه  بعد مجدداً  اما چند ساعت  مصادره شد 
مخالف بازپس گرفته شد. تظاهرات که ابتدا از بانکوک 
را تایلند  شهرهای  از  بسیاری  اینک  بود  شده  آغاز 

دربرگرفته است .

ا 

د

جمعیت  نفر  میلیون   67 حدود  تایلند  کشورپادشاهی 
دیگرند.  ازاقوام  بقیه  و  تای  آنها  درصد   89 که  دارد 
تا 6 درصد   5   ، بودائی  مردم  تا 94 درصد  بین 93 
هندو ومذاهب  ، ویک درصد مسیحی،  مسلمان سنی 

دیگر هستند.
زبان رسمی مردم تای )تایلندی(است و انگلیسی زبان 

دوم آنهاست .
همه  با  درسال 2007  تایلند  اساسی  قانون  ترین  تازه 
مملکت  رئیس  رسید.پادشاه  مردم  تصویب  به  پرسی 
ونخست وزیر رئیس دولت است و نمایندگان مجلس 
قانونگزاری همه با رأی مردم انتخاب میشوند و تعدادی 

از نمایندگان مجلس سنا غیر انتخابی هستند .
فعالیت حزب کمونیست درتایلند ممنوع است .

این عکس برخورد مردم با پلیس را درروز شنبه دهم آوریل2010 درپایتخت  نشان میدهد
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پرزیدنت اوباما و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف پس از امضای قرارداد کاهش سالحهای اتمی



پیروزی در دوروز

پرجم قرقیزستان نشان ملی کشورقرقیزستان

شد.  آغاز  اف   باقی  جمهور  رئیس  از  ماجرا  همه 
که  هائی  عدالتی  بی  و  او  اداری  دستگاه  ظاهراًفساد 
بر مردم فقیر قرقیزستان روا می داشت سرانجام کاسه 
 2010 آوریل  ششم  وروز  کرد  لبریز  را  مردم  صبر 
کاخ  به  راست  یک  و  ریختند  خیابان  به  دربیشکک  
زیر  به  قدرت  ازاریکه  اورا  تا  رفتند  جمهوری  رئیس 
رئیس  ازکاخ  را  اف  باقی  سرانجام  مردم      . کشند 
بیرون راندند. رئیس  جمهوری و ازپایتخت قرقیزستان 
جمهور شبانه قراررابرقرار ترجیح دادو به نقطه نامعلومی 
گریخت . نخستین واکنشها این بود که روسیه  دراین 
کار دست داشته است . دلیل براین مدعا این بود که 
ازچندروز پیش رسانه های مسکو پخش اخبار  تحریک 
آمیز برعلیه دولت قرقیزستان را آغاز کرده بودند . این 
رسانه ها، ماکسیم پسر رئیس جمهور را متهم میکردند 
که با سیا همکاری میکند .دراوایل ماه مارچ دادگاهی 
درایتالیا حکم جلب  یک تاجر آمریکائی را که برسر 
این   . ایتالیا  کاله گذاشته  صادرکرد  تله کام  شرکت 
ودرآن  داشت  نام  گورویچ  یوجین  آمریکائی  بازرگان 
زمان که حکم جلبش صادرشد مدیر عامل یک شرکت 
قرقیزستان   توسعه  صندوق  توسط  که  که  بود  مشاور 
نظارت  تحت  توسعه  صندوق  و  بود  شده  استخدام 
سازمان سیاو مدیریت ماکسیم باقی اف  کار می کرد 
محکومیت  خبر  که  هائی  رسانه  تا  کرد  دولت سعی   .
تا جلوی  بودند  تعطیل کند   گورویچ را منتشر کرده 
لذا  شود.  گرفته  مورد  دراین  بیشتر  اخبار  پخش 
درهیجدهم مارچ دو روزنامه تعطیل شدند وکمی بعد 
ازآن رادیو آزادی که  مانند رادیو فردا وابسته به وزارت 
امورخارجه آمریکاست وبه زبان قرقیز ی در قرقیزستان 
برنامه پخش میکند نیز بسته شد. درسی و یکم ماه مارچ 
روزنامه جناح مخالف دولت بنام فروم نیز توقیف شد. 
دراول آوریل وسائل تلویزیون اینترنتی ستن stanنیز 
مصادره شد و کارش متوقف گردید. درسوم آوریل یان 
کی مون  دبیر کل سازمان ملل متحد وارد قرقیزستان 
شدو تظاهرکنندگان دربیرون از ساختمان سازمان ملل 
در بیشکک  جمع شدند  تا وضع بد رسانه ها و توقیف 
و سانسور آنهارا باطالع دبیر کل برسانند .آنگاه جمعیت 
اندکی از مخالفین به سمت مرکز شهر حرکت کردند 
پیش  سال   5 مردم  کرد.این  متوقف  آنهارا  پلیس  که 
آقای همین  که  را پشت سر گذاشتند  انقالب  نیز یک 

به  انقالب  باقی اف رهبری آن را برعهده داشت. آن   
انقالب الله ای معروف شد .

آوریل  اول  درروز  مانیتور   دیلی  یوراسین  روزنامه 
از  بااستفاده  دوهفته  بمدت  کرملین  که  داد  گزارش 
آمیز  تحریک  خبرهای  پراکندن  به  روسی  های  رسانه 
علیه دولت قزقیزستان  پرداخته است . اکثر رسانه های 
نیز توسط روسیه کنترل می شوند . روسیه  قرقیزستان 
ازاول آوریل برای صدور انرژی به قرقیزستان گمرکی 
وضع کرد که بالفاصله قیمت موادسوختی هزینه رفت 
تظاهرات  باعث  برد.. همین مسئله  باال  را  وآمد مردم  

مردم در تاالس درروز ششم آوریل شد درواکنش به 

این تظاهرات ، والدیمیر پوتین ، نخست وزیر روسیه 
دانست  منتفی  امر  دراین  را  روسیه  دخالت  هرگونه 
کرده  زده  شگفت  نیز  خوداورا  حتی  تظاهرات  وگفت 
ارشد  مشاور  یک  فال  مایکل مک  میان  دراین   . است 
اظهارداشت  امور روسیه  درپراگ  کاخ سفید درزمینه 
که تصاحب قدرت بوسیله مخالفین دولت در قرقیزستان 
نه  ماهیت  ضد آمریکائی داردونه یک کودتای مورد 

حمایت شوروی  به حساب می آید.
درروز ششم آوریل حدود یکهزار نفر معترض به مقر 
ازکارمندان  نفر  چند  و  کرده  حمله  جمهوری  ریاست 
غروب  امنیتی   نیروهای   . گرفتند  گروگان  به  آنجارا 
همان روز ساختمان را از تظاهر کنندگان پس گرفتند 
 اما دریک چشم بهمزدن  معترضین باردیگر ساختمان 
رهبر  .دو  گرفتند  خود  دراختیار  را  جمهوری  ریاست 
المازبک   و  بایف  تکه  اومربک  بنامهای  معترضین 
. شدند  دستگیر  قرقیز  مقامات  توسط  بایف   اتام 

از  دیگری  کوچک  گروه   ، آوریل  هفتم  روز  صبح 
تظاهرکنندگان که درمقابل ستاد حزب سوسیال دمکرات 
.تظاهر  شدند  دستگیر  بودند   شده  جمع  دربیشکک 
کنندگان که به گازاشک آور و نارنجک مجهز بودند با 
پلیس به جنگ خیابانی پرداختند که ازهردوطرف کشته 
وزخمی برکف خیابان افتاد . پلیس ازساعت 10 شب 
تا 6 بامداد را حکومت نظامی اعالم کرد. دربعدازظهر 
روز هفتم آوریل تظاهرکنندگان بسوی ساختمان مجلس 
رفتند درحالیکه رهبرشان تکه بایف که روزقبل دستگیر 
درحرکت  آنها  ودرپیشاپیش  آزادشده  اکنون  بود  شده 
بود. ساختمان تلویزیون نیز به تصرف مردم درآمد هنوز 
شب به نیمه نرسیده بود که رهبران مخالفین ازتلویزیون 
سرپرستی  رابه  جدیدنظارتی   دولت  که  کردند  اعالم 
به  بعد   لحظاتی  و  اند  داده  تشکیل  بایف   اتون  رزا 
اطالع مردم رسید که رئیس جمهور باقی اف بیشکک 
قرقیزستان  جنوب  در  واقع  اوش  به  و  کرده  ترک  را 
پروازکرده است .اما هیچ گزارشی از تظاهرات مردم در 

اوش  نشان داده نشد.
اُوش  باقی اف در  تأئید شد که  درروز هشتم آوریل  
است  اظهارداشته  و  میبرد  بسر  خود  شخصی  درملک 
که استعفا نخواهد کرد . شهر ها دردست مردم است و 
مردم داوطلبانه برای برقراری امنیت بجای پلیس انجام 

وظیفه می کنند . 
پس از پیروزی تظاهر کنندگان که درحقیقت در دوروز 
بدست آمد واکنشهای متفاوتی از سوی رهبران جهان 
ملل  سازمان  کل  دبیر  مون  کی  بان   . گرفت  صورت 
متحد خواستار احترام گذاشتن به قانون شد . اتحادیه 
خود  المللی  بین  شرکای  با  گفت  ای  بیانیه  طی  اروپا 

درتماس نزدیک است واوضاع را زیر نظر دارد.
احزاب  همه  که  کرد  امیدواری  ابراز  بالروس 
درقرقیزستان ازخشونت دوری کنند و رفتاری قانون مند

 داشته باشند .
و  است  درقرقیزستان  اوضاع  نگران  کفت  چین 

امیدواراست آرامش بزودی براین کشور حاکم شود.

سخنگوی  مهمانپرست  رامین  نیز  اسالمی  ازجمهوری 
وزارت خارجه رژیم گفت : ایران خواستار ثبات منطقه 
است ونمیخواهد هرج ومرج دراین منطقه مهم آسیای 

میانه گسترده شود.

قرقیزستان دریک نگاه

نام رسمی  جمهوری قرقیز است . درآسیای مرکزی واقع 
شده.کشوری کوهستانی است . ازشمال به قزاقستان ، 
ازغرب به ازبکستان ، ازجنوب غربی به تاجیکستان ، 

وازشرق به چین محدود می شود.
پرچم  برروی   . است  طایفه  چهل  بمعنی  قرقیز  واژه 
قرقیزستان نیز چهل شعاع نوری دیده می شودکه سمبل 
همین چهل طایفه است .پایتخت کشور بیشکک است  
زبان مردم قرقیزستان  قرقیز و زبان رسمی کشور روسی 
است . جمعیت کشور طبق برآورد سال 2009 حدود 

5/5 میلیون نفر است .
 نزدیک به 69 درصد مردم قرقیز، 14/5 درصد ازبک ، 

9 درصد روس وبقیه ازنژادهای دیگرند.
دولت ازرئیس جمهور ونخست وزیر تشکیل می شود.

انقیاد  تحت  و  تشکیل   1924 اکتبر   14 در  قرقیزستان 
شوروی سوسیالیستی درآمد . در31 دسامبر 1991 

اسفقالل خود را بدست آورد.
مساحت این کشور حدود 199900 کیلومتر مربع است   

درآمد سرانه مردم قرقیز 950 دالر است .
واحد پول کشور som است 

درروز ششم وهفتم آوریل سال 2010 میالدی مردم که 
ازنظر اقتصادی تحت فشاربودند برعلیه رئیس جمهور 
با حمایت  با پیروزی انقالب الله ای  که 5 سال پیش 
مردم  به قدرت رسیده بود  دست به تظاهرات زدند و 
موفق شدند رئیس جمهور را ازکاخ بیرون کرده وخود 

دولت جدیدی تشسکیل دهند .
رهبران مخالفین وزیر امورخارجه سابق  بنام رزا اتون 

بایفا را به مدت 6 ماه برای اداره کشور برگزیدند .

در  خود  شخصی  درملک  چندروزی  جمهوری  رئیس 
جنوب قرقیزستان بسر بردوسرانجام کشورراترک کرد..

مردم  پیروزی  این  ازکشورهای جهان درمورد  بسیاری 
قرقیز  ایراز نظر کرده وخواستار ثبات وامنیت درمنطقه 

شده اند .

به حمایت  این رویداد را کودتائی  از آگاهان   بعضی 
شوروی میدانند وبرخی نیز اقدامی برعلیه حضور پایگاه 
. اما یک مقام  اند  های آمریکائی دراین کشور دانسته 

آمریکائی هردو نظریه را رد کرده است .
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*خانواده کرزی از طرفداران سلطنت درافغانستان بودند
*کرزی تهدید میکندکه  ممکن است به طالبان بپیوندد    

صفحه7آزادی سال اول - شماره سوم

حامد کرزی در24 دسامبر سال 1957 درروستای کرز 
واقع در حاشیه قندهار  به دنیا آمد . 

استقالل  درجنگهای  خان  محمد  خیر  پدربزرگش 
افغانستان شرکت داشت . همچنین بمقام معاونت رئیس 

مجلس سنای افغانستان نیز رسیده بود.
شاه  ظاهر  محمد  سرسخت  ازحامیان  کرزی  خانواده 

آخرین پادشاه افغانستان بودند.
عموی او حبیب اهلل کرزی  بعنوان نماینده افغانستان در 
سازمان ملل متحد خدمت کرد. پدرش عبداالحد کرزی  

دردهه 1960 معاون پارلمان افغانستان بود.
حامدکرزی دوره دبستان را درقندهار درمدرسه  محمود 
هوتکی  گذراند وبعد بمدرسه سید جمال الدین افغان 
درکابل  رفت .درسال 1976 از دبیرستان حبیبیه  فارغ 
التحصیل شد.از1979 تا 1983 درهندوستان دوره  علوم 

سیاسی را دردانشگاه هیماچال پرادش  گذراند .
 پس ازگرفتن فوق لیسانس به کابل بازگشت و بعنوان 
افغان  مجاهدین  برای  مالی  کمک  آوری  مسئول جمع 
رئیس  اهلل  نجیب  که   1992 کرد.درسال  بکار  شروع 
جمهور افغانستان سقوط کرد کرزی معاون وزیر امور 
خارجه دردولت برهان الدین ربانی شد.درسال 1999 
بود  زنان  متخصص  پزشک  که  قریشی  زینت  خانم  با 
ازدواج کرد.درسال 2007  آن دو صاحب پسری شدند 

که نامش  میرویس است .
محمودکرزی  آنها  بزرگترین  که  دارد  برادر   6 کرزی 
است . قیوم و احمد ولی هم نام دوتن دیگر ازبرادران 
اوست .خواهرش فوزیه کرزی نام دارد که به چندین 
فارسی   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  زبان آشناست 
دری ، اردو ، هندی ، انگلیسی و فرانسه .  فوزیه اکثراً 
کاله  کرکول برسر می گذارد که درگذشته پادشاهان 
با  شوروی  جنگ  درزمان   . گذاشتند  می  برسر  افغان 
آوری کمک  موثر درجمع  ازعوامل  افغانسنان  کرزی 
برای مجاهدین افغان و همچنین رابط بین مجاهدین و 

سازمان  سیای آمریکا بود.
درهمین زمان  برادران کرزی به ایاالت متحده مهاجرت 
کردند ولی خوداو درپاکستان ماند تا به مجاهدین کمک 
برساند . درسال 1992 بابیرون راندن نیروهای شوروی 
با اولین گروه  رهبران مجاهدین  افغانستان  کرزی  از 

به کابل وارد شد.

منتخبین  از  ای  عده  میالدی   2001 دسامبر  درپنجم 
سیاسی افغانستان دربن واقع درآلمان  جلسه ای تشکیل 
دادند تا آینده سیاسی افغانستان را پس از کوتاه کردن 
دست طالبان  ازحکومت این کشور مشخص کنند. این 
سیاستمداران افغان ، حامد کرزی را بمدت 6 ماه بعنوان 
رئیس دولت انتقالی برگزیدند . درنشست لوئی جرگه  
درسال 2002 میالدی  درکابل ، کرزی بمدت 2 سال 

مسئول  تشکیل دولت موقت شد.
درسال 2004که انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان 
برگزارشداو بعنوان ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 

انتخاب شد.  
نامزد شد  برای دوردوم درانتخابات  نیز  درسال 2009 
رقابت  سابق  خارجه  امور  وزیر  عبداهلل  عبداهلل  با  که 
داشت . سرانجام او بعنوان پیروز انتخابات معرفی شد 
که مخالفین ، اورا به تقلب گسترده درانتخابات  متهم 
کردند . درماه مارس 2010  دریک اظهارنظر پیرامون  
تقلب درانتخابات گفت : خارجی ها در انتخابات تقلب 
کردند .  هیالری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با 
کردو  انتقاد  کرزی  اظهارنظر  این  از  تندی  های  واژه 
متهم  بهیچوجه قصداو  اعالم کرد که  بالفاصله  کرزی 
آمریکا  رابطه  ببعد  ازاین   . است  نبوده  آمریکا  کردن 
و  سناتورها  از  چندتن   . نهاد  سردی  به  رو  کرزی  با 
سیاستمداران آمریکا  کرزی را معتاد دانستند و گفتند 

گوید.   می  چه  داند  نمی  خود  اعتیاد  دلیل  به  او  که 
ازطرفی دولت آمریکا  گفت که احتمال دارد سفر آینده 
آوریل  شنبه سوم  درروز  کند.  لغو  آمریکارا  به  کرزی 
نمایندگان   با  دیدار خصوصی  در  کرزی  حامد   2010
کرد  اعالم  بسته  درهای  درپشت  افغانستان  مقننه   قوه 
که اگر خارجی ها برای انجام اصالحات  به او فشار 
وبه  کرده  خداحافظی  جمهوری  ریاست  از  بیاورند 
طالبان خواهد پیوست . چند تن از نمایندگان مجلس  
گفته های کرزی را برای برخی از روزنامه نگاران بیان 
انگیز   شگفت  سخنان  این  که  نگذشت  .ودیری  کردند 

در کشورهای مختلف  ازجمله درآمریکا شنیده شد. 
سربازان  که  باورند  براین  ازآمریکائیان  بسیاری  اکنون 
آمریکائی  درافغانستان  هیچ امنیتی ندارند وباید هرچه 
عقیده  سیاسی  آگاهان   . گردند  باز  آمریکا  به  زودتر 
دارند برای سرکوب طالبان والقاعده ، پرزیدنت باراک 
اوباما  بیشتر به کرزی احتیاج دارد  تا کرزی به اوباما. 
درهرحال هنوززود است که بتوان اظهارنظر کرد که آیا 
آمریکا وافغانستان خیلی زود آب  بین  یخهای موجود 
با  آمریکا  منتظره  غیر  برخورد  منتظر  باید  یا  شود  می 

افغانستان باشیم .

محمودکرزی  آنها  بزرگترین  که  دارد  برادر  محمودکرزی   آنها  بزرگترین  که  دارد  برادر   
است . قیوم و احمد ولی هم نام دوتن دیگر ازبرادران است . قیوم و احمد ولی هم نام دوتن دیگر ازبرادران 
اوست .خواهرش فوزیه کرزی نام دارد که به چندین اوست .خواهرش فوزیه کرزی نام دارد که به چندین 
فارسی   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  فارسی زبان آشناست   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  زبان آشناست 
اوست .خواهرش فوزیه کرزی نام دارد که به چندین اوست .خواهرش فوزیه کرزی نام دارد که به چندین 
فارسی   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  زبان آشناست 
اوست .خواهرش فوزیه کرزی نام دارد که به چندین اوست .خواهرش فوزیه کرزی نام دارد که به چندین 

دری ، اردو ، هندی ، انگلیسی و فرانسه .  فوزیه اکثراً دری ، اردو ، هندی ، انگلیسی و فرانسه .  فوزیه اکثراً 
فارسی   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  فارسی زبان آشناست   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  زبان آشناست 
دری ، اردو ، هندی ، انگلیسی و فرانسه .  فوزیه اکثراً 
فارسی   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  فارسی زبان آشناست   ، پشتو  مادریش  زبان   : ازجمله  زبان آشناست 

کاله  کرکول برسر می گذارد که درگذشته پادشاهان کاله  کرکول برسر می گذارد که درگذشته پادشاهان 
با  شوروی  جنگ  درزمان   . گذاشتند  می  برسر  با افغان  شوروی  جنگ  درزمان   . گذاشتند  می  برسر  افغان 
آوری کمک  موثر درجمع  ازعوامل  آوری کمک افغانسنان  کرزی  موثر درجمع  ازعوامل  افغانسنان  کرزی 
برای مجاهدین افغان و همچنین رابط بین مجاهدین و برای مجاهدین افغان و همچنین رابط بین مجاهدین و 

سازمان  سیای آمریکا بود.سازمان  سیای آمریکا بود.
درهمین زمان  برادران کرزی به ایاالت متحده مهاجرت درهمین زمان  برادران کرزی به ایاالت متحده مهاجرت 
کردند ولی خوداو درپاکستان ماند تا به مجاهدین کمک کردند ولی خوداو درپاکستان ماند تا به مجاهدین کمک 
19921992 بابیرون راندن نیروهای شوروی  بابیرون راندن نیروهای شوروی 
با اولین گروه  رهبران مجاهدین  افغانستان  کرزی  با اولین گروه  رهبران مجاهدین از  افغانستان  کرزی  از 

به کابل وارد شد.به کابل وارد شد.

کردند .  هیالری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با کردند .  هیالری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با 
کردو  انتقاد  کرزی  اظهارنظر  این  از  تندی  های  کردو واژه  انتقاد  کرزی  اظهارنظر  این  از  تندی  های  واژه 
متهم  بهیچوجه قصداو  اعالم کرد که  بالفاصله  متهم کرزی  بهیچوجه قصداو  اعالم کرد که  بالفاصله  کرزی 
آمریکا  رابطه  ببعد  ازاین   . است  نبوده  آمریکا  آمریکا کردن  رابطه  ببعد  ازاین   . است  نبوده  آمریکا  کردن 
متهم  بهیچوجه قصداو  اعالم کرد که  بالفاصله  متهم کرزی  بهیچوجه قصداو  اعالم کرد که  بالفاصله  کرزی 
آمریکا  رابطه  ببعد  ازاین   . است  نبوده  آمریکا  کردن 
متهم  بهیچوجه قصداو  اعالم کرد که  بالفاصله  متهم کرزی  بهیچوجه قصداو  اعالم کرد که  بالفاصله  کرزی 

و  سناتورها  از  چندتن   . نهاد  سردی  به  رو  کرزی  و با  سناتورها  از  چندتن   . نهاد  سردی  به  رو  کرزی  با 
سیاستمداران آمریکا  کرزی را معتاد دانستند و گفتند سیاستمداران آمریکا  کرزی را معتاد دانستند و گفتند 

آمریکا وافغانستان خیلی زود آب  بین  آمریکا وافغانستان خیلی زود آب یخهای موجود  بین  یخهای موجود 
با  آمریکا  منتظره  غیر  برخورد  منتظر  باید  یا  شود  با می  آمریکا  منتظره  غیر  برخورد  منتظر  باید  یا  شود  می 

افغانستان باشیم .افغانستان باشیم .

آیا  حامد کرزی  به   

طالبان می پیوندد؟



 تراژدی ماه
سقوط هواپیمای لخ کاژنیسکی رئیس جمهوری لهستان 
در،روسیه، بار دیگر این کشور کارگری را بابحران سیا سی 
روبروکرد.در سانحه  سقوط هواپیمای توپولوف  تی یو 
154ساخت روسیه، عالوه بر رئیس جمهوری، همسرش 
ازجمله  لهستانی  ازمقامات  تن  و137  ویچ  ماکیه  ماریا 
امورخارجه،رئیس  وزارت  مجلس،معاون  رئیس  نایب 
ستادارتش وگروهی ازنمایندگان  پارلمان نیز جزوکشته 
برای  وهمراهان  لهستان  جمهوری  بودند.رئیس  شدگان 
لهستانی  سربازان  شهادت  بزرگداشت  درمراسم  شرکت 
عازم  پیش  سال  در70  روسیه  امنیتی  های  نیرو  توسط 
منطقه اسمولنسک  در400 کیلومتری غرب مسکو بودند 
که  هواپیماهنگام فرود آمدن، با درختان اطراف فرودگاه 

برخوردکرد وآتش گرفت.

وازنوع  بود  برخاسته  لهستان  پایتخت  ازورشو  هواپیما 
همان هواپیماهائی بود که علیرغم آنهمه سقوط وازدست 
رفتن جان بسیاری ازایرانیان     سفارش خرید5 فروند 
داده  به روسیه  آخوندها  ازسوی  هواپیماها  دیگرازهمین 

شده است

درپی این حادثه مطابق قانون اساسی لهستان، برونیسالو 
رئیس  مرگ  بعداز  پارلمان  رئیس  کومورووسکی 
درابرازهمدردی  و  گرفت  بعهده  اورا  وطایف  جمهور 
و  جمهوری  رئیس  مدودف  دیمیتری  لهستان  بامردم 
به  لهستان  بامردم  وزیرروسیه  نخست  والدیمیرپوتین 

همدردی پرداختند.

جمهوری،  رئیس  شدن  کشته  بمناسبت  لهستان  دولت 
همسراو ومقامات عالیه  کشور هفت روز عزای عمومی 

اعالم کرد وپرچمهای ملی بحال نیم افراشته درآمد.

لهستان که آسیب ها وقربانیان بیشمارملت خودرا درجنگ 
ها  پیمائی  راه  دستخوش  سالها  بخاطردارد  جهانی  های 
وتظاهرات کارگران بندر گدانسک بود تا سرانجام ژنرال 
یاروزولسکی ازرهبری کشور کناره گرفت  و لخ والنسا 
کشوررسید.اما  رهبری  به  همبستگی  های  رهبرجنبش 
باوجود پشتیبانی قاطع کارگران والنسا نتوانست کشوررا 
ازبجران ها برهاند وبا برگزاری انتخابات، لخ کاژینسکی 
رهبر حزب عدالت و شهردار ورشوبه ریاست جمهوری 
انتخاب شدکه گفته میشد شخصی میانه رو،بودوبه مردم 

قول داده بودفساد راریشه کن کند..
درلهستان رئیس جمهوری برای مدت 5 سال انتخاب 
می شود و می تواند دوبار پیاپی به این مقام برگزیده 

شود.
درسال 1918 حکومت لهستان از پادشاهی به جمهوری 
تا  دیکتاتوری  حکومت  یک  آن  شدوبجای  تبدیل 
پیلسودسکی جوزف  مارشال  رهبری  به    1935 سال 

کشورحاکم  Marshall Józef Piłsudski(براین   (
قرار  محرمانه  هیتلر  و  استالین   1934 درسال  شد. 
کنند  تقسیم  خود  بین  را  لهستان  که  بودند  گذاشته 
ودرسال 1939 این اتفاق افتاد وقرارداد تقسیم لهستان 
به  هیتلر   1941 درسال  اما  رسید  دوطرف  امضای  به 

این کشوررا تصرف  لهستان حمله کرد و همه خاک 
کرد.درزمان اشغال لهستان توسط نازی ها بیش از 80 
درصد از یهودیان این کشور درکوره های آدم سوزی  

نازیها سوختند.
کشور  دراین  شوروی   1944 درسال  ازجنگ  پس 
حکومت کمونیستی مستقر کرد اما دیری نگذشت که 
ملی گرایان لهستان به رهبری والدیسالورازکیویس که 
درلندن دولت درتبعید را اداره می کرد به کشور باز 

گشتند و حکومت کمونیستی برچیده شد.
اروپا  اتحادیه  به  لهستان  دراول مارس 2004 میالدی 

پیوست 
در23 دسامبر 2005 رهبر حزب محافظه کار عدالت 
زمان  تا  که  شد  جمهورلهستان  رئیس  کاژینسکی  لخ 

مرگ این سمت را عهده داربود.
برادردوقلو  یک  لهستان  درگذشته  جمهور  رئیس   
وزیری  نخست  به  مدتی  که  یاروسالو  بنام  داشت 
 2007 برکنارشد.ازسال  فسادمالی   امابعلت  رسید 
وزیری  نخست  بسمت   Donald Tusk یونالدنوسک 

رسید

بزرگترین شهر لهستان ورشو پایتخت این کشوراست 
میلیون  یک  از  بیش  گذشته  سال  طبق سرشماری  که 

هشتصد هزارنفر جمعیت دارد.
جمعیت کل لهستان حدود سی ونه میلیون نفر است .

واحد پول لهستان زلوتی است که معادل 3300 ریال 
است .

شعارملی مردم لهستان این است :
خدا، شرف ، میهن 

و  جمهور  رئیس  جنازه   تشییع  مراسم  باال  درعکس 
همسرش و سایر مقامات رسمی لهستان را می بینید.

نیز  روسیه  که  داشت  ازآن  حکایت  ها  خبر  آخرین   
عزای  لهستان   جمهوری  رئیس  درگذشت  بمناسبت 
روز  کشورنیز  این  پرچمهای  و  کرده  اعالم  عمومی 

دوشنبه  12 آوریل بحالت نیم افراشته درآمده است .

رئیس جمهوری لهستان وهمسرش دانلد تاسک نخست وزیر لهستان

دریک سانحه  هوائی  دلخراش برفرازروسیه  رئیس جمهوری لهستان ، همسرش 
وتعدادی از مقامات این کشور کشته شدند
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پروانه اسانلو: همسرم با بیماری و رنج در 
حال تحمل زندان است

منصور  )رهانا(:  ایران  بشر  حقوق  فعاالن  و  گزارشگران 
اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران 
برای اجرای حکم 5 سال  تیر ماه 1386  از 19  و حومه 
زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در تاریخ 
سوم شهریور 1387 بر خالف اصل تفکیک زندانیان که 
اساس  بر  را  زندانیان  می کند  ملزم  را  زندان ها  سازمان 
زندان  به  کنند،  نگهداری  و…«  سن  جرم،  و  اتهام  »نوع 
است  خطرناک  مجرمان  نگهداری  محل  که  رجایی شهر 

منتقل شد.
طی این مدت چندین بار زندانیان خطرناک به وی حمله 
کرده و همین امر نگرانی از بابت سالمت جانی وی را باال 
برده است. اسانلو از بیماری هم رنج می برد و پزشکی 
تحمل  »عدم  گذشته  سال  از  زندان  پزشکان  و  قانونی 
اما  کرده اند،  صادر  بیماری های اش  خاطر  به  را  او  کیفر« 
از اجرای این حکم تا به حال به دالئل خاص خودداری 

شده است.
در طی روزهای گذشته برای چندمین بار یک زندانی با 
چاقو در زندان رجایی شهر به منصور اسانلو حمله کرد. 
پروانه اسانلو در توضیح این ماجرا به رهانا می گوید: »در 
بندی که آقای اسانلو هست، زندانیانی هستند که داروهای 
نظر  از  دارند،  روانی  اختالالت  می کنند،  مصرف  زیاد 
روحی وضعیت مناسبی ندارند، قاتالنی هستند که به جرم 
قتل در زندان هستند و روحیه ی پرخاش گری دارند و به 

بقیه زندانی ها پرخاش می کنند.
ایکی از زندانیان که همسرش را به قتل رسانده و به همین 
جرم در زندان است در تاریخ سوم اسفند به وی در زندان 
با چاقو حمله می کند که زندانیان دیگر وساطت می کنند و 

اجازه نمی دهند اتفاقی برای همسرم بیافتد.«
این مساله چندین بار تکرار شده است و مسئولین زندان 
هیچ تالشی برای عدم تکرار این حادثه نکرده اند. پروانه 
اسانلو می گوید: »ما به شدت نگران سالمت جانی منصور 
اسانلو هستیم. در روزهای قبل مسئولین زندان قول داده 
بودند که آن دو زندانی را که این رفتارها را می کنند به بند 
دیگر زندان منتقل کنند که به نام های سیدمحمد حسینی 
و محمد برخی هستند. یکی از آن ها همان کسی است که 
سال گذشته هم به آقای اسانلو با چاقو حمله کرده بود. 
اما هنوز این اتفاق نیفتاده، مسئولین زندان رجایی شهر قول 

داده بودند که با انتقال آن ها وضعیت بند را بهتر کنند.«
زمینه، ولی مشکالتی که زندانیان در آن جا دارند، فشارها 
بر روی آن ها، شلوغ بودن بند، فشار عصبی و این قبیل 
مسائل باعث می شود تحریک بشوند و این مسائل به هر 

حال اتفاق بیافتد.
یکی از مسائل شلوغی و ازدحام فروشگاه بود که در حال 
حاضر مسئولین زندان وضعیت آن را بهتر کردند، اما عمده 

مشکل دار  و  روانی  زندانیان  آن  بودن  ،هنوز،  ما  نگرانی 
در  کنند.  می  تهدید  زندان  در  را  اسانلو  آقای  که  است 
مورد انتقال و بازگرداندن اسانلو به زندان اوین همسر وی 
می گوید: »ما بارها و بارها این مساله را گوشزد کرده ایم و 
به آن اعتراض داشتیم، ولی هیچ ترتیب اثری نداده اند. اگر 
اتهام شان  با  مناسب  که  بشوند  نگه داری  در جایی  ایشان 
باشد، ما دست کم نگرانی در این مورد نخواهم داشت که 

کسی به وی با چاقو حمله کند.«
وضعیت جسمی این فعال کارگری در زندان بسیار وخیم 
مناسب  پزشکی  رسید گی  عدم  و  زندان  محیط  و  است 
وضعیت او را دو چندان سخت کرده است، اما تا کنون 
با وجود این بیماری ها از اعطای مرخصی استعالجی به 
وی خودداری شده است. پروانه اسانلو در مورد وضعیت 
بیماری همسرش توضیح می دهد که: »با توجه به این که 
ایشان قلب شان را عمل کرده اند، نباید استرس داشته باشند 
عصبی  فشار  و  باشند  برخوردار  خوبی  تغذیه  از  باید  و 
دارند،  که  پوستی  بیمار  خاطر  به  هم چنین  باشد.  نداشته 
باید در آفتاب باشد و نور ببیند. آقای اسانلو دیسک کمر 
هم دارد که خیلی موجب آزارش می شوند. طفلک دارد 

همه ی این بیماری ها را با رنج در زندان تحمل می کند.
از زمانی که چشم ایشان سه مرحله جراحی شد ما پیگیر 
این مساله هستیم، مخصوصا این که چشم ایشان االن بسیار 
با کوچک ترین ضربه ای آسیب می بیند،  حساس است و 
را  نظر  این  و  کرده  معاینه  را  ایشان  هم  زندان  دکترهای 
از زمانی که مساله دیسک کمرش را دیدند، تایید کردند، 
نرسیدیم.  نتیجه ای  به  ولی  پیگیر هستیم  بیرون  از  ما هم 
نمی دانم کی بیاد منتظر به نتیجه رسیدن مسائلی باشیم که 

جزو حقوق انسانی آقای اسانلو است.«

بهروز جاوید تهرانی
 نماد مقاومت زندانیان سیاسی

رادیو فرانسه: دلیل فشار بر بهروز جاوید تهرانی نیز چون 
دیگر زندانیانی که بعضًا در این راه جان باختند، نپذیرفتن 
سر  بر  آنها  است.  بازجویان  و  زندانبانان  درخواست 

حرفشان مانده اند و از این رو اینچنین تحت فشارند. 
جاوید  دموکراسی،  و  بشر  حقوق  فعالین  گزارش  به 
را  خود  جوانی  از  زیادی  سالهای  که  دانشجوئی  تهرانی 
در زندان های جمهوری اسالمی ایران سپری کرده است، 
در شرایطی غیر انسانی در سلول  انفرادی به سر می برد و 

در وضعیتی دشوار تحت فشار است. 
دکتر بهرام بیگدلی از فعالین حقوق بشر و مدافع حقوق 
نماد  را  تهرانی  جاوید  بهروز  ایران،  سیاسی  زندانیان 
روحیۀ  به  اشاره  با  و  نامد  می  سیاسی  زندانیان  مقاومت 
چون  دیگری  زندانیان  در  را  مقاومت  تداوم  وی  مبارز 
بهاره  سحرخیز،  عیسی  داودی،  ارژنگ  اسانلو،  منصور 

هدایت، شیوا نظر آهاری و.......دنبال می کند.

دکتر بیگدلی به سخنان غالمحسین محسنی اژه ای دادستان 
کل کشور، اشاره می کند که در ارتباط با آزادی "محمد 
نوری زاد" فیلمبردار و نویسنده گفته بود: "تا افکار ایشان 

مهار نشود او در زندان خواهد ماند" 

مجبور کردن جوانان بهایی به شرکت در 
کالسهای تبلیغات اسالمی

شرکت  سال   3 به  را  بهایی  جوان   50 شیراز  اطالعات 
اجباری در کالس های تبلیغات اسالمی مجبور کرد 

گزارشگران و فعاالن حقوق بشر در ایران )رهانا(: نام 50 
الخروجی ها  ممنوع  لیست  در  شیراز  ساکن  بهایی  جوان 

قرار گرفته و آن ها نمی توانند از کشور خارج شوند. 
در  اجتماعی  خدمات  علت  به  این  از  پیش  نفر   50 این 
 85 اردیبهشت   29 در  شیراز  اطراف  محروم  روستاهای 
دستگیر شده بودند و با وجود داشتن جواز قانونی برای 
آموزش به کودکان این محله ها، اطالعات شیراز آنان را 
به 3 سال شرکت اجباری در کالس های تبلیغات اسالمی 

مجبور کرد.
الزم به ذکر است که کالس ها به توهین و تحقیر و تمسخر 

بر این 50 جوان و باورهایشان سپری می شود.
در ضمن 3 تن دیگر از این جوانان نیز به 4 سال حبس 
در زندان شیراز محکوم شدند و از آبان سال 86 دوران 
محکومیت خود را آغاز کردند. ساسان تقوا، هاله روحی 

و رها ثابت نام این سه زندانی بهایی است.
حال عالوه بر کالس های توهین آمیری که آنان ملزم به 
شرکت در آنند، 50 تن از ایشان اجازه خروج از کشور را 

نیز نخواهند داشت.

احکام  اجرای  رکورد  اسالمی  جمهوری 
اعدام را در سراسر جهان شکست

سازمان عفو بین  الملل در گزارش ساالنه خود اعالم کرد 
که رژیم تهران پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری 
ماه ژوئن گذشته ظرف 8 هفته دستکم 112 نفر را اعدام 

کرده است. 
در بخشی از گزارش ساالنه عفو بین  الملل آمده است، در 
سال گذشته )میالدی( مجازات اعدام به  طور گسترده ای 
برای دادن پیام سیاسی، ساکت کردن مخالفین و یا ترویج 

برنامه سیاسی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
اعالم  اعدامهای  تعداد  بین الملل  عفو  طبق گزارش ساالنه 
شده در سال 2009 در ایران حداقل 388 نفر بوده است. 
این گزارش هم  چنین به اعدام نوجوانان اشاره شده  در 

است. 
گزارش رادیو آلمان: بر پایه گزارش سازمان عفو بین الملل، 
ایران اعدام شدند.  در سال گذشته میالدی، 388 نفر در 
به این ترتیب، هر روز به طور متوسط بیش از یک نفر به 
دار آویخته شد و جمهوری اسالمی رکورد اجرای احکام 
نشان  گزارش  این  شکست.  جهان  سراسر  در  را  اعدام 
می دهد که صرفنظر از چین، بیش از 54 درصد از احکام 

اعدام جهان در جمهوری اسالمی اجرا شده است.
گزارش صدای آمریکا: سازمان عفو بین الملل که سازمانی 
مدافع حقوق انسانی است گزارِش مربوط به اعدام ها و 
مجازات های صادر شدۀ مرگ را در سال 2009 در جهان، 

منتشر ساخته است.
در گزارش عفو بین الملل آمده است ایران با اعدامِ دسِت 
کم 388 نفر در سال 2009 بعد از چین در باالترین مرتبه 
آمار  معموالً  ایران  اسالمی  جمهوری  است.  گرفته  قرار 

دقیقی از اعدام شدگاِن کشور را اعالم نمی کند.
عفو بین الملل همچنین اعالم کرده است که 112 نفر از 
کسانی که سال گذشته در ایران اعدام شدند تنها در فاصلۀ 
برگزاری  تا  ماه  خرداد   22 انتخابات  از  پس  هفته  چند 
مراسم تحلیف دومین دورۀ ریاست جمهوری محمود 
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احمدی نژاد، اعدام شده اند.
 2009 سال  در  الملل  بین  عفو  سازمان  گزارش  بنابر 
زیر هجده سال  نوجوانان  اعدام  به  اسالمی  جمهوری 
خالِف  سال   18 زیر  جوانان  اعدام  است.  داده  ادامه 

موازین بین المللی ست.

 تجارت ابزار شکنجه توسط اروپا 

تحقیقی  بنیاد  و  الملل  بین  عفو  نیوز: سازمان  شهرزاد 
ابزار  صدور  از  خبر  مشترکی،  انتشارسند  با  امگا، 
شکنجه توسط شرکت های اروپایی داده است. در این 
بیانیه آمده است، با وجود این که از سال 2006 قوانین 
اروپا، تجارت و صدور این ابزار را منع کرده است، اما 

این روند همچنان ادامه دارد.
در لیست ابزار صادر شده، وسیله هایی به نام "آستین" 
برای شوک دادن به زندانی و وسیله ای به نام "سبابه 
مورد  سبابه  انگشت  قطع  برای  که  دارند  وجود  بند" 

استفاده قرار می گیرد.
یکی دیگر از این وسائل "پابند" است که در فرانسه 
برای  که  دیگری  وسیله  شود.  می  فروش  و  خرید 
ضرب و شتم به کار می رود، باتومی است که روی 
آن برجستگی های فلزی تیزی وجود دارد که در اثر 
اصابت به فرد، نه تنها ضربه وارد می کند بلکه در آن 
واحد موجب شکافتن محل اصابت نیز می گردد. این 
نمایشگاه های چین  در  اروپا  باتوم های ساخت  نوع 

مشاهده شده است. 
همچنین در این سند آمده است که کشورهای آلمان، 
جمهوری چک، ایتالیا و اسپانیا بعد از ممنوعیت تجارت 
این ابزار، مجوز فروش برای آستین فلزی شوک، سبابه 
بند، پابند و اسپری شیمیایی صادر کرده اند. بنا به این 
تجارت  ممنوعیت  به  اروپایی  کشور   7 تنها  گزارش، 
گردن نهاده اند که آنها هم در عمل به اقدام غیرقانونی 
و  خرید  و  تجارت  کشورها  سایر  در  اند.  زده  دست 
یافته  ادامه  مختلف  درجات  به  شکنجه  ابزار  فروش 

است.
اروپا  اتحادیه  از  اطالعیه  پایان  مذکوردر  سازمان  دو 
به  که  اجالسی  در  را  موضوع  این  که  اند  خواسته 
و  کنند  بررسی  دارد،  اختصاص  بشر  حقوق  بررسی 

مانع از آن گردند.

شادی صدر 
برنده جایزه پروانه طالیی شد

برنده  زنان،  حقوق  فعال  صدر،  شادی  زمانه:  رادیو   
جایزه »پروانه طالیی« جشنواره فیلم های حقوق بشری 

سازمان عفو بین الملل شد.
هیات داوران این جشنواره، جایزه پروانه طالیی را به 
فعالیت که در  ابهت ترین«  با  »امیدبخش ترین و  خاطر 
فیلم »زنان در کفن« نشان داده شده بود، به این فعال 

حقوق زنان اعطا کردند.
به گفته خانم صدر، این جایزه می تواند شروعی برای 

نوشتن بخشی از »تاریخ زنان« باشد. 
»زنان در کفن«، فیلمی مستند، ساخته  مشترک محمدرضا

چند  تالش  های  که  است  حائری  نژاد  فرید  و  کاظمی 
فعال حقوق زنان در تهران، به ویژه شادی صدر را در 

کمپین قانون بدون سنگسار دنبال می کند.
تمامی  به  متعلق  جایزه  این  که  می گوید  شادی صدر 
فعاالن کمپین »قانون بی سنگسار« است و اگر روزی، 
موزه جنبش زنان درست شود، این جایزه باید به بخش 

مربوط به کمپین قانون بی سنگسار منتقل شود

فعال حقوق بشر
 به یازده سال زندان محکوم شد 

خبرگزاری هرانا – ابوالفضل عابدینی نصر ، روزنامه 
دادگاه  یک  شعبه  سوی  از  بشر  حقوق  فعال  و  نگار 

انقالب اهواز به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، شعبه یکم دادگاه انقالب 
اهواز ابوالفضل عابدینی خبرنگار مستقل و از مسئولین 
سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران را به اتهامات 
ارتباط با دول متخاصم )5 سال(، عضویت در مجموعه 
فعاالن حقوق بشر درایران )5 سال( و تبلیغ علیه نظام 
از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه )1 سال( و در 

مجموع به 11 سال حبس تعزیری محکوم نمود.

یکی از استنادات دادستان در خصوص اتهام عضویت 
در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران کارت ویزیت 
مجموعه  عمومی  روابط  »مسئول  عنوان  با  عابدینی 

فعاالن حقوق بشر در ایران« است که ضمیمه پرونده 
شده بود.

حکم زندان ابوالفضل عابدینی اواخر اسفندماه 1388 
صادر شده و9 فروردین ماه امسال به آقای دکتر محمد 
مربوط  حکم  شد.این  ابالغ  ایشان  وکیل  فرد  اولیایی 
به پرونده پیشین آقای عابدینی است که به بازداشت 
قید  با  آزادی  و   1388 گذشته  سال  تیرماه  در  ایشان 

وثیقه 300 میلیونی در آبان ماه همان سال منجر شد.

ابوالفضل عابدینی آخرین بار نیمه شب 11 اسفند ماه 
1388 در منزل مسکونی خود در رامهرمز با محاصره 
منزل و ضرب و شتم شدید دستگیر گردید و به انفرادی 
گذشت  علیرغم  که  شد  منتقل  اوین  زندان  الف  بند2 
دکتر  به  هنوز  جدید  پرونده  اتهامات  یکماه،  از  بیش 

اولیایی وکیل ایشان ابالغ نگردیده است. 

های  پرونده  دادگاِه  جلسات  گزارش  انتشار 
کهریزک ممنوع شد

صدای آمریکا: انتشار گزارش جلسات دادگاهِ پرونده 
های کهریزک ممنوع اعالم شده است. با گذشت ماه 
رهبر  دستور  به  کهریزک  بازداشتگاه  تعطیلی  از  ها 
قضایی  دستگاه  وعده  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
مبنی  ایران  مجلس  نمایندگان  و  اسالمی  جمهوری 
کهریزک  متهمان  رساندن  مجازات  به  و  رسیدگی  بر 
قاضی  و  نیست  پرونده، خبری  این  متهمان  معرفی  از 
محمد مصدق رییس دادگاهِ رسیدگی کننده به پرونده 
وقایع کهریزک در سازمان قضایی  متهمان  از  تَن   12
نیروهای مسلح انتشار گزارش جلسات دادگاه کهریزک 
توسط اشخاص حاضر در جلسه را ممنوع اعالم کرده 

است.
اجرای حکم قطع دست و پای یک سارق در ماهشهر

روزنامه حکومتی ایران: سرکرده شبکه سرقت مسلحانه 
پلیس  میدان  در  روز13آوریل  کشور،  جنوب  در 
»عدنان«  ما،  خبرنگار  گزارش  به  شد.  اعدام  ماهشهر 
و دو همدستش کامیون هاي حامل بار که از بندر امام 
خارج مي شدند را متوقف کرده و پس از بستن دست 
بار سرقت مي کردند. راننده، کامیون را همراه  پاي  و 
بار، کامیون را در محلي  از سرقت  بعد  دزدان مسلح 
همدستانش  از  یکي  و  مي کردند.»عدنان«  رها  خلوت 
در سال 83 دستگیر شده اما سومین عضو شبکه موفق 
به فرار شده بود. پس از دستگیري »عدنان«، مشخص 
شد او داراي سابقه سرقت در شهرستان هاي آبادان و 
او  عدنان،  محاکمه  از  پس  دادگاه  است.  نیز  شادگان 
را به اعدام و همدستش را به قطع دست و پا محکوم 
کرد.قاضي رضا ابوالحسني- دادستان عمومي و انقالب 
ماهشهر- در این رابطه گفت: با پیگیري هاي رئیس کل 
دادگستري استان خوزستان پس از گذشت چند سال 
حکم مجازات عدنان قطعي و مجوز اجراي این حکم 
از رئیس قوه قضائیه گرفته شد که حکم اعدام نامبرده 
ماهشهر  میدان  در  سه شنبه  روز  صبح   11 ساعت  در 
اجرا شد.وي افزود: حکم قطع دست و پاي دیگر عضو 

شبکه نیز در زندان اجرا شد.

شادی صدر
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خبرهای خواندنی

      از

ایران وجهان

  هزاران نفردرکاخ شاه

 درایران امروز مردم به طرق مختلف نفرت خودرا نسبت به
 حکومت اسالمی نشان می دهند.بیرون انداختن موی سر
 ازسوی دختران و زنان جوان ،حضورگسترده باشوروشادی
نوروزی و سیزده وامثال آن همه وهمه حکایت  درآئین 
شان گذشته  آوردهای  ودست  ها  سنت   ازگرامیداشت 
 دارد.درگزارشات نوروزی  امسال ، خبرگزاری موج اعالم
 کرد140هزارنفر ازمردم ازکاخ نیاوران، محل سکونت شاه
 فقید وخانواده اش دیدن کردند. اینهمه مراجعه کننده به
 کاخ نیاوران گرچه کنجکاوی ها واشتیاق مردم برای دیدن
 محل سکونت شاه وخانواده اش رادربردارد،درعین حال
را شاه  خدمات  مخصوصآ  گذشته،  به  آنان  خاطر   تعلق 
 بیادهامی آورد.گفته شده است بسیاری ازبازدید کنندگان
فقید پادشاه  آمرزش  برای  زیرلب  کاخ  تماشای   هنگام 
اینکه درمجموعه  کاخ که درایام  دعا میخواندند. جالب 
های برنامه  ها  بچه  برای  سئانس  سه  روزه   نوروزهمه 
 نمایشی اجرامیشد، حاجی فیروز نیز که خاطرات گذشته
 رادراذهان تجدید میکرد حضوری چشمگیرداشت، همان
 برنامه ای که آخوندها هرگونه شورونشاطی ازجمله رقص

وآوازحاجی فیروزرا "برخالف اسالم عزیز!" میدانند!!.

فرار همجنس گرایان ازایران

در ن  ایرا  اسالمی  جمهوری  رئیس  نژاد   محموداحمدی 
 سفر سال2007 خود به آمریکا) که  مدعی شد درعمارت
بود!(در کرده  اش  احاطه  ازنور  ای  هاله  ملل   سازمان 
سی.ان.ان تلویزیون  گر  مصاحبه  کینگ   گفتگوبالری 
اسالمی ایران  در  که  براین  بودمبنی   ادعای دیگری کرده 
 همجنس گرا وجود  ندارد،اما اینک العربیه گزارش داده
ازمرگ، نجات  برای  ایران  گرایان  همجنس  که   است 
 ازایران گریخته وازکشورهای مختلف تقاضای پناهندگی
ازقول آوریل  دوم  نیزدرتاریخ  پست  واشنگتن   میکنند!. 
پسرجوان یک  بود  نوشته  فایوال   خبرنگارش،آنتونی 
است. گریخته  ترکیه  به  ازایران  ایرانی  گرای  همجنس 
دستکم حاضر  درحال  بودکه  آمده  گزارش   درهمین 
درادامه وجوددارند.العربیه  درایران  گرا  همجنس   300 
 یادآورمیشود"آزادی نسبی درترکیه برای همجنس گرایان
درآنجا ای  رابطه  چنین  میآیندکه   ازکشوری  که   ایرانی 
 مجازات اعدام دارد ،ترکیه سکوالر رامکانی آسوده تربرای

   زندگی می بینند....

سمپاشی عوضی!!

است، آدمیزاد  جان  ندارد  بها  آنچه  اسالمی   درایران 
 درآخرین شاهکار! ازاین دست فرماندار دزفول ازسمپاشی
های زمین  حشرات  سمپاشی  بجای  روستا  یک   اهالی 

خلبان اشتباه  براثر  گفت  فرماندار  خبرداد.!   کشاورزی 
شهید زراعتی  های  زمین  هنگامیکه  سمپاش   هواپیمای 
واقع رود  میان  ارتوابع  علوان  بند   بهشتی!؟رادرروستای 
 در دزفول سمپاشی میکرد )فی الواقع روستائیان را باپشه
و71نفراززارعین گرفت!!(  دیگراشتباه  موذی   وحشرات 

راروانه بیمارستان کرد!!

 علی دیزائی از پلیس لندن اخراج شد!.

  دوز وکلک های چندساله علیه دکترعلی دیزائی فرمانده
وی اخراج  به  سرانجام  لندن  غرب  پلیس  کل   محبوب 
 ازخدمت پلیس غرب لندن منجرشد!.  علی دیزائی مطرح
ایرانی بعنوان چهره شاخص  سالها  پلیس،  فرمانده   ترین 
 تبار پلیس غرب لندن به خدمت اشتغال داشت وگاه وبیگاه
وظیفه انجام  دلیل  حسن  به  بریتانیا  درمطبوعات    نامش 
 مطرح میگردید.درلندن گفته میشود  هرچهره ایرانی  که
اوبارژیم دست پرورده اش را  دولت این کشور ضدیت 
فرودفوالدوند میکندکه  ساکت  بطریقی   نمیآید   خوش 
 نمونه دیگری بوده است که ازطریق برنامه تلویزیونی اش
 نسبت به اسالم و رژیم دست پرورده بیگانگان فاش گوئی
 میکرد.پلیس لندن با چند بار احضار به اوتذکرداد از رویه
 اش دست بردارد تااینکه سرانجام با تطمیع ووعده و وعید
 های بسیار به مرز ترکیه روانه شد ودرآنجا عوامل رژیم
 وی را ربودندوباخود بدرون کشوربردند که معلوم نیست

چه بر سرش آمد.

تمساح عظیم الجثه دختر5 ساله رابلعید!

 دختربچه پنج ساله  ای که دریکی از حوضچه های آب
 شور"کرگ کاوانا" واقع درشمال استرالیا مشغول بازی بود،
 تمساحی سه متری درچشم بهم زدنی او رابلعید.! مایک
ساخت خبرخاطرنشان  این  بااعالم  ویژه  بازرس   مورفی 
ها کودکان درحوضچه  مرگ  به  منجر  دومین حمله   این 
حمله مورد  که  استرالیاست  شمال  منطقه  های   وبرکه 
میدهند.هم خودراازدست  وجان  شده  واقع   تمساح 
 اینک80 تمساح دررودخانه ها وبرکه های استرالیازندگی
 میکنند و شکارآنها نیزجرم محسوب میشود!.سال گذشته

به دستورمقامات 200 تمساح بدام افتادند...

نیشگون ومتلک های خیابانی!

 مزاحمت های دختران وخانم های جوان درخیابان های
 ایران بعنوان حوادثی زشت ونکوهیده همچنان ادامه دارد.!
تهرانی ساله   50 تا   18 اززنان  نظرسنجی  یک   براساس 
بیشترین گرفته،  صورت  عمومی  نهاد  یک  بوسیله   که 
ها اتومبیل  زدن  ازبوق  عبارتند  زنان  ازنظر  ها   مزاحمت 

زنان به  عمدی  زدن  درصد.تنه  سوارشدن85  به   واصرار 
افراد 80 درصد.متلک  83 درصد.انتشارتصاویرخصوصی 
دادن درصد.ویراژ   75 رکیک  الفاظ   گفتن76درصد.گفتن 
 وحرکات نمایشی موتورسواران 72 درصد وتعقیب زنان

ازسوی مردان دراماکن خلوت 72 درصد..!

دروغ سیزده!

آوریل دربین مردم ایران ودروغ   دروغ سیزده درفرهنگ 
 کشورهای غرب مقوله جالبی است که همه ساله دراینجا
 وآنجا براه میافتد. مثال امسال دروغ سیزده ایرانیان  داخل
 این بود که اتومبیل خامنه ای درمشهد به گلوله بسته شد
،چهارتن محافظانش کشته شدند وخودش جان بدر برد.
مطرح به طورجدی  را  موضوعی  رفسنجانی  هاشمی   اما 
نامیدند سیزده  رادروغ  آن  تعبیرعکس  مردم  که   کرد 
نظام به  معترضان،  قاطع  اکثریت  گفت  بودکه  این   وآن 
 وفادارند!. تاکید بربکاربردن واژه" قاطع"، دستورپرغالظ
مدیریت آغازتصدی  بهنگام  دکترمنوچهرآزمون    وشداد 
 کل خبرگزاری پارس رادراذهان کارکنان این خبرگزاری
به سفید  کاغذ  راروی  اش  کتبی  دستور  که  کرد   تداعی 
کس فالن  براینکه،ورود  مبنی  چسباند  درورودی   شیشه 
کارکنان که  است   "اکیدآ"ممنوع  پارس  خبرگزاری   به 
اگربه دانستند،زیرا  وی  ضعف  رانشانه  آن   خبرگزاری 
 اجرای دستورخود اطمینان داشت بکاربردن" اکیدا" چه

معناداشت.!!؟

صحنه های ساختگی!

ها  وانکارواقعیت  متهمان  تلویزیونی  دروغین  اعترافات 
برای  تلویزیونی  های  درشو  شدگان  دستگیر  ازسوی 
حفظ جان، موضوعی است که همه  ایرانیان ازکم وکیف 
بخودگرفته  کننده  مشمئز  حالت  آگاهندوتکرارآن  آن 
وخریداری ندارد، حتی پرقیچی های  رژیم را نیز به یادآن 
آنقدرشوربود  آش  میگوید  که  میاندازد  معروف  تمثیل 
ندا  خانواده  تکذیب   فهمید!.حاالحکایت   هم  فضه  که 
آقاسلطان ازهرگونه وابستگی نامزدش ماکان با"ندا" دارد 
عاشقانه  های  که عکس  وآشکار)  علنی  دروغ  دراین  که 
شان هم موجوداست( "دوره گرد فرصت طلبی ! نامیده 
شده است که باعنوان "انتقاد شدید خانواده ندا آقاسلطان 
است. جمالتی  نیست!" انتشاریافته  خانواده  این  نماینده 
که گذشت از قول خانواده ندا نقل شده است. حال چرا 
کاسپین  بخاطرآنستکه    ، گرفته  بافی صورت  دروغ  این 
ماکان نامزد وی دانشجوی پزشک پزشکی لندن که رژیم 
اصلی  قاتل  شدن  شناخته  وجود  با  دارد  سعی  اسالمی 
وجاماندن کارت شناسائی وی پس از ارتکاب قتل ، گناه 
باسفر به  بیندازد، چون وی بخصوص  نامزدش  رابگردن 
اسرائیل باشیمون پرز رئیس جمهوری این کشورمالقات 

داشته است.

ماکان و ندا



سیزده بدر در نیو انگلند
امسال سیزده بدر روزجمعه دوم آوریل بود  
ایالتهای  در  که  ما  هموطنان  از  بسیاری   .
مختلف نیو انگلند زندگی میکنند  روزجمعه 
اطراف  پارکهای  یا  و  ها  رودخانه  کنار  به 
به  را  ها  سبزه   ، رفتند  خود  سکونت  محل 
آب دادند و سیزده خودرا بدر کردند . بعضی 
نیز به دلیل موجهی که در غربت برای خود 
ایجاد کرده ایم روز یکشنبه را درحقیقت 15 
بدر گرفتند . ازجمله درکالیفرنیا که پیشگام  
ما  ورسوم  دررسم  تحوالت  ایجاداینگونه 

ایرانی هاست 
مراسم سیزده بدر درروز یکشنبه برگزارشد. 

روز  برآنکه  عالوه  ماساچوست  درایالت 
بدر  را  اصلی  بدر  سیزده  آوریل  دوم  جمعه 
کنار  در  هم  روزیکشنبه  هموطنان   ، کردند 
رودخانه چارلز طبق سنت هرساله گردآمدند 
و با شرکت رستورانها و کیترینگ های فعال 
در این ایالت  فستیوال خوراکهای ایرانی را 
برنامه  این  کننده  هماهنگ  کردندکه  برگزار 

خانم قهرمانی بود. 
بسیار عالی وحدود  امسال  هوا  خوشبختانه 
تعداد  و  بود  آفتابی  و  فارنهایت  درجه   70
گردهم  این  به  را  هموطنان  از  توجهی  قابل 
آئی کشاند. همچنین درایالت نیو همشایر که 

درشمال ماساچوست قرار گرفته نیز هموطنان 
ما درپارک گریلی گردآمدند و با خوردن آش 
بیاد  را  این روز  ماهی  با  پلو  رشته و سبزی 
سیزده نوروز و بیاد همه هموطنانمان درداخل 
این  کننده  آهنگ  .هم  برگزارکردند  کشور 

برنامه نیز خانم ثریا رمضانی بود.

دراینجا تصاویری راکه خبر نگار ما ازهردو 
گردهم آئی گرفته است  مشاهده می کنید.

بااین امید که شما هم درهرکجای دنیا سیزده 
گذشته  خوش  بشما  اید  خودرابدرکرده 

باشد.

نیوهمشایرنیوهمشایر

ماساچوست

ماساچوست
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حقوق بشردرجمهوری اسالمی به روایت شاهدان آمریکائی
متحده  درایاالت  که  عزیز  خوانندگان  از  دسته  آن 
آمریکا زندگی میکنند با برنامه چارلی رز آشنا هستند . 
برای آنان که احتمااًل هیچ اطالعی ازاین برنامه ندارند 
است که  رز  همان کسی  آقای  دهیم که  توضیح می 
آمریکا  به  نژاد   پرزیدنت دکتر محمود احمدی  هربار 
تشریف می آورند یک مصاحبه  بی رتوش و صادقانه 
از  رز  چارلی  آقای  دهد.برنامه  می  انجام  ایشان  با 
تلویزیون پی بی اس یا پابلیک تی وی پخش میشود.

شوهای  بلکه  نیست  وی  تی  پابلیک  کارمندان  از  او 
خودرا به این کانال عمومی  می فروشدوپول خوبی هم 
می گیرد. چارلی  از دوتن از کارشناسان امور خاورمیانه 
دعوت کرده بود تا درروز دوشنبه 29 مارچ 2010 به 
برنامه او بیایند و به مدت 32 دقیقه درباره دکتر احمدی 

نژاد  صحبت  کنند.
دلیل دعوت ازاین دونفر این بود که آنها اخیراً ازایران 
دراختیار  خودرا   مشاهدات  گزارش  و  بودند  برگشته 
افکار عمومی مردم آمریکا قرار می دادند.  یکی ازاین 
Hillary Mann Leverett دونفر  هیالری  من لورت

زن  بود.این  لورت   فلینت   آقای  شوهراو  ودیگری 
وشوهر تا سال 2003 از مشاوران امنیت ملی درکابینه 
به سیاست  اعتراض  دلیل  به  بعد  و  بودند  بوش  جرج 
را  ای  موسسه  و خود  کرده  استعفا  آمریکا،   خارجی 
که بنیان نهاده بودند و بنیاد آمریکا نام دارد اداره می 
برمبنای  ما  گفت  لورت  آقای  برنامه  درابتدای   . کنند 
انتخابات   از  پس  ایران  اوضاع  از  خودمان  مشاهدات 
تجزیه و تحلیل هائی را انجام داده ایم وبه هیچ عنوان 
نداردو همه  راه  ها  تحلیل  و  تجزیه  دراین  احساسات 
و  بود  ایران  برنامه   موضوع   . است  واقعیات  برمبنای 
این زن وشوهر درآغاز برنامه به بینندگان خود اطمینان 
وجود  آنها  گزارش  در  چیزی  حقیقت  جز  که  دادند 
ندارد. اما هنوز چند ثانیه نگذشته بود که مأموریت این 
دونفر مشخص شد . آنها آمده بودند تا برای احمدی 
نژاد کسب آبرو کنند . آنها آمده بودند تا به سفارش 
جمهوری اسالمی  باردیگر به آمریکائی ها یاد آوری 
کنند که ساواک رژینم شاه چقدر ظالم بود و احمدی 

نژاد تا چه اندازه مهربان است .
ایران  درزندانهای  پرسید:  زوج  این  از  رز  چارلی 
بسیاری از جوانان  زندانی هستند چون براین باوربوده 
اند که انتخابات با تقلب همراه بوده است .آقای لورت 
زندانیان  با  برخورد  نحوه  به  ها  خیلی  بله  داد  جواب 
بازداشتگاهها  از  یکی  انسانی  غیر  شرایط  وهمینطور 
اعتراض داشتند و حکومت خیلی سریع به این اعتراض 
رپاسخ مثبت داد . ابتدا بدستور رهبر جمهوری اسالمی 
به  نژاد  تعطیل شد و سپس دولت احمدی  این زندان 
سرعت کار رسیدگی به پرونده 12 نفر از متخلفین و 

شکنجه کنندگان این زندان را آغاز کرد..
دربخش دیگری از این برنامه صادق که هیچ احساسات 
شخصی درآن راه نداشت ) به ادعای مصاحبه شوندگان 
( رز گفت : شنیده می شود که قدرت سپاه پاسداران 
بله  داد:  پاسخ  هیالری  خانم   . است  افزایش  به  رو 
درست است اما این افزایش قدرت اززمان رفسنجانی 
نژاد احمدی  آقای  درزمان  اکنون  نه  شد  شروع 

چارلی رز پرسید : درمورد تعطیل روزنامه هاچه می گوئید؟
که  خاتمی  آقای  درزمان   : داد  جواب  لورت   آقای 
روزنامه  تعدادزیادی  شد  می  قلمداد  طلب  اصالح 
تعطیل شد اما درزمان پرزیدنت احمدی نژاد دوروزنامه 
که درزمان خاتمی تعطیل شده بود  مجوز انتشار مجدد 

گرفت .
چارلی رز گفت : مامی دانیم  احمدی نژاد از وقتی برسر 
با اسرائیل راشدت بخشیده و  کار آمده است دشمنی 

خواستار محو اسرائیل  از روی نقشه شده است .
پاسخ آقای فلینت از پاسخهای قبلی که درباال خواندید 
نژاد  احمدی  منظور  داد:  ایشان جواب  بود.  تر  جالب 
محو  نقشه  ازروی  امروز  همین  اسرائیا  که  نیست  این 
شود بلکه او معتقذد است که چون اسرائیل با مشکالت 
محو  نقشه  ازروی  ناخواه  خواه  روبروست  ای  عدیده 

خواهد شد.
چارلی رز گفت : ولی احمدی نژاد حتی هولوکاست 

را منکر شده است .
دراینجا باردیگر خانم هیالری گفت : بله ما میدانیم که 
بعنوان یک یهودی  هلوکاست واقعیت دارد. من خود 
ناراحت  نژاد  احمدی  تلقی  ازاینگونه  ابتدا  آمریکائی 
بعد وقتی متوجه منظوراو شدم آرام گرفتم  شدم ولی 
. آقای فلینت  به کمک هیالری آمد و ادامه داد: بله ، 
او  . محاسباتی که  نژاد یک سیاستمدار است  احمدی 
انجام میدهد با محاسبات ما تفاوت دارد.. آقای لورت 
درادامه دفاعیاتش از احمدی نژاد گفت : تنها احمدی 
نژاد نیست که از اسرائیل متفر است درمصر هم بسیاری 

از مردم از اسرائیل متنفرند .

خانم هیالری دربخشی ازاین گفتگو به محاکمه رژیم 
شاه پرداخت و گفت : ما درسال 1979 شاهدبودیم که 
ساواک شاه بطور مداوم و روزمره مردم را درخیابانها 
بگلوله می بست . اما درجمهوری اسالمی چنین چیزی  

بچشم نمی خورد. 
درسال  اواًل   . کرد  یادآوری  باید  را  مورد  دو  دراینجا 
بیشتر  سال   15-14  ، من  هیالری  سرکارخانم   1979
ثانیًا   ، بودند  نشنیده  هم  را  ایران  نام  شاید  و  نداشتند 
مردم  بطرف  تا  آمد  نمی  خیابان  به  اسلحه  با  ساواک 
دراینجا    . دائم  و  روزمره  بطور  .آنهم  کند  تیراندازی 
برروی   مورد  این  در  لورت  خانم  که  شد  مشخص 

سناریوی نوشته شده خوب تمرین نکرده بود.
آیا شما  پرسید:  رز  درانتخابات چارلی  تقلب  درمورد 
درانتخابات  تقلب  بدون  نژاد  احمدی  گنید  می  فکر 

پیروز شده است ؟
شایعاتی  چنین   : گفتند  آمریکائی  محقق  دو  این   
نشده  ارائه  ادعا  این  برای  هیچ مدرکی  اما  وجوددارد 
است. یعنی مخالفین هیچ سند و مدرکی برای صحت 
ادعای خود ارائه نکردند.  آقای احمدی نژاد فوق العاده 
مورد عالقه اکثریت مردم است و چنین احتمالی قبل از 
انتخابات هم وجودداشت که احمدی نژاد برنده خواهد 
کرده  را  بینی  پیش  چنین  هم  تهران  دانشگاه  زیرا  بود 
بود. این  دو پژوهشگر فکر میکنند دانشگاه تهران یک 
سازمان غیردولتی غیر وابسته است و آزادانه می تواند 

درباره رویدادهای مملکت اظهار نظر کند .
چارلی رز از وضعیت رهبران جنبش اخیر مردم ایران 
سئوال کرد و مهمانان او گفتند که این جنبش روزبروز 

ضعیفتر و ضعیفتر می شود.
رادیو  و  مطبوعات  که  کرد  یادآوری  باید  دراینجا 
میخواهندبمخاطبین  هرچه  آزادند  آمریکا  تلویزیونهای 
خودعرضه کنند اما برطبق قانون آزادنیستند تا اطالعات 
غیر واقعی را به آنهابدهند .تا زمانی که من وشما پای 
این برنامه ها می نشینیم وآنهارا گوش می کنیم وهیچ 
، آش همین آش است و  نمی آوریم  بعمل  اعتراضی 
برنامه  این  به  بخواهیم  که  خیلی   . کاسه  همین  کاسه 
ها توجه نشان دهیم  بادبه غبغب می اندازیم که بله ! 
به  این مصاحبه ها نشان میدهد که جمهوری اسالمی 
جای البیست های معمولی خود اکنون از پژوهشگران 
بین المللی که نیمه اعتباری هم دارند استفاده می کند. 
بزرگ  کشف  ازاین  بعد  اما  است  درست  این  البته 
؟  کارماست  اول  تازه  یا  یابد   می  پایان  ما  مسئولیت 

کمی دراینمورد فکر کنید. 

هیالری   و   فلینت لورت 



پیام گروه  ندای آزادگان مقیم نیوانگلند 
به ایرانیان سراسر جهان

 هم میهن
ملت بزرگ ایران خیزش دیگری را در ادامه 
روند آزادی و دمکراسی در ایران آغاز کرده 

است. 

مقابل  در  ایرانی  مردان  شیر  و  زنان  شیر 
حاکمانی بیرحم که از هیچ جنایتی ابا ندارند 
به خاک  بیرحمانه  ندا ها و سهراب ها را  و 
اند.  ایستاده  شجاعانه  اند  کشیده  خون  و 

سیاسی,  زندانیان  مبارزه  این  مقدم  خط  در 
این وجدان های بیدار جامعه, قرار دارند که 

بیشترین هزینه ها را پرداخته و میپردازند. 

چه شبهایی که فرزندان این آزادگان در غم 
جدایی از پدر و مادرشان با گریه به خواب 
رفتند و چه روز هایی نگرانی از اسارت در 
چنگال رژیمی دد منش ٬ساعات را بر همسر 

و والدینشان حرام کرد. 

محرومیت های اجتماعی ٬بیکاری و تبعیض 
از سوی حاکمیت اسالمی بر این سربلند ترین 
امری  آنان  ایرانی و خانواده های  شهروندان 
عادی است اما آنان چون سروی بلند و سبز 
مغرورانه ایستاده اند تا سر بر آسمان آزادی 
سایند.وظیفه ایرانیان آزادیخواه برون مرز که 
از نعمت آزادی بهره مند هستند حمایت همه 
آنان  خانواده  و  عقیدتی  زندانیان  از  جانبه 
این  و  است  فرصتی  هر  در  و  شکل  هر  به 
کسانی  برای  میتوان  که  است  کاری  حداقل 
داد. انجام  میپردازند  را  بها  بیشترین   که 

در شرق  نیواینگلند  مقیم  ایرانیان  از  گروهی 
های  سیاهچال  در  آزادگان  ندای   ، آمریکا 
رژیم را در جهان انعکاس داده و تمام وجدان 
های بیدار را به حمایت همه جانبه از آزادگان 
فرا میخوانند .به ما به پیوندید و یا از هر طریق 
باشید  جهان  در  آزادگان  ندای  میتوانید   که 
ازطریق  آزادگان  ندای  با  بیشتر  آگاهی  برای 

تلفن زیرتماس بگیرید
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 اگر طی قرون واعصار حقوق بشربه بدترین وجهی توسط
بعلت شده،شاید  زیرپاگذاشته  کامه  خود  های   حکومت 
 عدم اطالع توده مردم ازتوطئه ها ودسائس خودی وبیگانه
پیشرفته وسایل  تنوع  امروزباوجود  دردنیای  ،اما   بوده 
بهم زدنی هرگونه خبریاگزارشی طی  خبری که درچشم 
 چندثانیه به اقصی نقاط جهان میرسد،مشاهده اینهمه اعمال
بظاهردینی ملی  ضد  حکومت  سوی  از   ورفتارضدبشری 
 ،مخصوصآ همسوئی پاره ای روشنفکر نمایان  ودگراندیش
گذشته پدری  درخانه  باآنچه  فروش  !میهن   نمایان 
خیانتکاران برای  پذیرفتنی  عذری  نمیتواند   ومیگذرد، 
دیده رنج  ملت   باشد.این  تاریخ  دردادگاه  ومکال   معمم 
هاباخته داده،هستی  ها  کشته  گذشته   درسراسرسالهای 
دست ولی  کرده  تحمل  فرسا  وجورطاقت  ظلم   وهزاران 
 ازمبارزه برنداشته اماآنان که باچنین حکومت جنایتکاری
ناخلف فرزندان  ترین  مقصر  کردند  وهمسوئی   همکاری 
مورد در  اند،زیراباوجودآگاهی  تاریخ  های  دوران   همه 
 آنچه درمیهن شان میگذرد، چشم وگوش بسته واجازه می
 دهند مشتی روضه خوان بی مروت به جان ومال وعرض
وتجاوز تعدی  اینگونه  ملت  وتاریخ  فرهنگ  و   وناموس 
 کنند.اگرتمثیل"مظلوم است که ظالم را میپرورد"بپذیریم،
دربیگانگان.درهمه نه  جستجوکنیم  رادرخودمان   عیب 
گذشته اسالمی  جمهوری  بار  ازعمرنکبت  که   سالهائی 
 بکرات شاهد بوده ایم چه تعداد استاد! وتحلیلگر!ومحقق!!
 دانشگاهی! درهیآت اندیشه وران جامعه ؟درنشست های
های هاومیکروفن  تلویزیون  دوربین  برابر  در   ،  یکسویه 
مردم ومنافع  مصالح  برخالف  ودرلفافه  مستقیم   رادیوئی 
وگفتگوهائی بحث  وتاتوانستند  دادند  دادسخن   ومیهن 
مردم برای  نه  سودی  کمترین  که  کردند  وجور   جفت 
برای بسیار  هیاهوی   " وهنوزاین  مملکت  نه   داشت 
 هیچ" ادامه دارد.مسخره تر اینجاست که حکومت  همه
به را  میدهد  انجام  وزوردردلخل  وظلم  ازجنایت   آنچه 
بخاطر بپرسداگر  نیست  میگذارد.)کسی  عزیز!  ملت   پای 
راسرکوب عزیزان  اعتراضات  چرا  پس  عزیزاست   ملت 
ودلسوخته وطنپرست  های  انسان  میان  (دراین   میکنید؟ 
ها بازی  دسیسه  اینهمه  برابر  در  بدهان  وانگشت   متحیر 
....بله میکنند  میخورندوگریه  دل  خون  ها  چینی   وتوطئه 
 مقصر، روشنفکرودگراندیش نمایان همسوی حکومت اند
دلیروشجاع جوانان  های  باافشاگری  آنها  از  بسیاری   که 
خود ومشخصات  عکس  و  وجاومکان  اند  شده   شناخته 
است. شده  رسانده  عموم  اطالع  به  هایشان  وخانواده 
هرگونه وسزاوار  موجود  وضع  ادامه  اصلی  مسبب   آنها 
همزمان را  جزایشان  بموقع  ملت  که  وجزایند   عقوبت 
گذاشت...اینهمه خواهد  دستشان  کف  دین   باجنایتکاران 
 خفت وخواری ملت ایران کجا بخود دیده که مرد خانواده
همسریادخترخودرابرای وگرسنگی،  استیصال   ازفرط 

پرست شهوت  دراختیارمردان  پیچ  پیچ  شکم   سیرکردن 
شده دیده  جهان  های  ازارتش  درکدامیک   قراردهد؟ 
 صاحب منصبی باآنهمه غرورنظامی پس ازخروج ازمحل
درکدام تآسف  ودرنهایت  کند؟  مسافرکشی   خدمت 
دربرابر که  را  یاپدرانی  پدر  دارید  سراغ  جهان   نقطه 
وبخاطرشهادت کند  وخشوع  خضوع  رهبر!!   باصطالح 
کند!!؟؟. بیعت  بگویدو  اوسپاس  به  فرزندناکامش  سه 

دربرابر مقاومت  دیگرراببینیدروح  های   ملت 
رویاروئی درهنگام  که  اند  برده  باال  تاآنجا  را   بیدادگری 
شستند. ازجان  دست  تسلیم  بجای  آور  ننگ  باشرایط  

 وقتی هیروشیما، بابمباران اتمی مواجه شد، امپراتورژاپن5
خواست احضارکردوازآنان  را  ودفاعی  نظامی   فرمانده 
وانهدام دفاع  بی  مردم  کشتار  ازادامه  جلوگیری   بخاطر 
 کشور پیشنهاد تسلیم رابپذیرند،فرماندهان پس از خروج
وننگ خودراکشتند  دستجمعی  تسلیم  بجای   ازجلسه  
 تسلیم رانپذیرفتند.روشنفکر نمایان ما درسراسرسی واندی
 سال گذشته باوجود دیدن وشنیدن آنهمه ظلم وجوریک
ازخودبروزندادند،کوچکترین وخالی  خشک   اعتراض 
وظیفه انجام  بهانه  به  هیچ  نکردندکه  اعتراضی   حرکت 
هم تدریس!  رفتند،  هم  اسالمی  ایران  به   علمی!! 
 فرمودندوباجیب های ا نباشته ازخونبهای ملت بازگشتند
مستاصل خندیدند......ایرانیان  آزادگان  همه  ریش   وبه 
 ازفرط ناچاری وبی پناهی حتی حاضرشدند بیگانه بمب
راگم گورشان  مالها  ازگذرآن  شاید  بریزد   برسرشان 
ونسل بکشند.نسل  راحت  نفس  ماندگان   کنندوبرجای 
فروشانی درمیان خود  که  باشند  وآگاه  بدانند  آینده   های 
دراعتراض فریادها  که  کسانی  بودند  رفت،  ذکرشان   که 
سودجویان سردادند،نوشتندوگفتند،اما  ها  بیدادگری   به 
 تحصیلکرده!، دگراندیش ودانشمندخودفروخته هم بودند
وبادریافت درهم  که برخالف مسیر مردم حرکت کردند 
پیروزی بله  انداختند،  عقب  به  را  ملت  پیروزی   ودینار 

عقب افتاد ولی ازنفس نیفتاد...!

     

ما سزاواراین حکومتیم؟!
سیاوش آذری

 ایران، در سی واندی سال گذشته یکی ازمرارت بارترین دوران تاریخ
خودرا پشت سرگذاشته وشاهد خونبارترین حوادث سیاسی بوده است.



که  کوشیدند  می  ای  بهانه  هر  به  ما   نیاکان 
سپری  خوشحالی  و  خوشدلی  با  روزگاررا 
غم  هرگز  که  باوربود  همین  برپایه   . کنند. 
وماتم در سرای آنها راه نداشت . هرروز ازماه 
بود  جشنی  روز  آن  میشد  یکی  ماه  بانام  که 
می  راه  ها  خانه  همه  به  که  بود  سروری  و 
بود  دربهاروتابستان  که  درجشنهائی   . یافت 
تا  وازبام  رفتند  می  وصحرا  دشت  به  همه 
پایکوبی مشغول می شدند.  و  به شادی  شام 
یکی از این جشنها اردیبهشتگان نام داشت که 
مصادف بود با اردیبهشت روز از اردیبهشت 
با 3 اردیبهشت در گاهشماری  برابر  ماه که  

ایرانی بود.

َوهیشته«  »اَشه  اوستایی  واژه  از  بهشت  اَردی 
و پهلوی »ارت وهیشت« است . همانگونه که 
دراینجا هم می بینید اردیبهشت با فتحه الف 
است و تلفظ با ضمه  الف که بین ما متداول 
است درست نیست . اردیبهشت بمعنی بهترین 
)جاودانان  امشاسپندان  از  یکی  نام  و  راستی 

مقدس( گرفته شده است.

تاریخ نویسان ایرانی براین باورند که ایرانیان 
نماد پاکی است  لباس سپید که  این روز  در 
کاله  با  پوشیده  سرهای  با  و  میکردند  تن  بر 
یا روسری ِسپید ، به آُدریان )آتشکده اصلی 
هر شهر( میرفتند و نیایش اهورامزدا را به جا 

می آوردند.

جلوه  آتش  که  معتقدبودند  باستان  ایرانیان 
بهمین دلیل  گاه راستی و پاکی بشمارمیرود. 
انستند .از اردی بهشت را نگاهبان آتش مید 

سوی دیگر باورداشتند که   همه امشاسپندان 

این  هستند،  زمینی  و  مینوی  روی  دو  دارای 
و  پاکی  نماینده  مینوی  جهان  در  امشاسپند 
زمین  در  و  اهورایی  قانون  و  نظم  و  راستی 

نگاهبان آتش بودند.

در  که  همانگونه  و  باستان  ایرانیان  باور  به 
ظهور  با  اهریمن  میبینیم   اوستا  از  بخشی 
فریادمی  با  فرار  ودرحال  میگریزد  زرتشت 
گوید : زرتشت مرا بسوزانید با اشه وهیشته، 
براین  ما  نیاکان   . مرا  براند  زمین  از  و 
بینظمی  نماینده  اهریمن  چون  باوربودندکه 
آتش  با  است،  ناپاکی  و  دروغ  و  آشوب  و 
راستی و پاکی و داد و قانون گریزان میگردد.

در  تبریزی«  »خلف  که  است  همین  برای 
معنای  به  واژه  »این   : میگوید  قاطع«  »برهان 

آتش است«.

اما ابوریحان بیرونی معنی نزدیکتری به اصل 
را آورده است :

بهتر  راستی   : است  آن  نام  این  معنای  و   ...«
نام  به  اند که عیدی است  است. برخی گفته 
فرشتٔه آتش و نور که از طرف خدا بدین کار 
یاری  به  را  بیماری ها  علل  تا  گردیده  موکل 
ادویه و خوردنی ها برطرف کند و راستی را 
از ناراستی باز نماید. به معبد و آتشکده رفتن 
و حاجت خواستن و نزد پادشاهان در آمدن و 
به جنگ و کارزار شدن را در این روز، نیک 

و خجسته می دانسته اند. 

در  گیلی  کوشیار  که  است  روی  همین  وبه 
»زیج جامع« از آن با نام »گلستان جشن« یاد 

کرده است.

متأسفانه  برای ما مشخص نیست که امروزه 
به  و  دارد  رواج  ما  زرتشتیان  بین  این جشن 

سنتهای مربوط به آن عمل می کنند یاخیر؟
جلوه  را  آتش  زرتشتیان  اینکه  درمورد  اما 
گاه  راستی وپاکی میدانستند هنوز هم براین 
زیارتگاه  از  که   1364 درسال   . باورهستند 
دیدارمی کردم  یا چک چکو دریزد  پیر سبز 
یکی از نگهبانان این زیارتگاه بسیار گله مند 
بود که: " به ما زرتشتیان تهمت می زنند که 
بزرگ  اتهام  یک  جز  این  اما   . پرستیم  آتش 
همانند آب  را  آتش  ما   . نیست  دیگری  چیز 
پاک کننده می دانیم .کما اینکه علم پزشکی 
هم امروز برای سترون کردن وسایل جراحی 
درمکانهائی مثل پشت جبهه جنگ که وسایل 
قراردادن  با   ، وجودندارد  کننده  ضدعفونی 
وسایل برروی شعله آتش آنهارا پاک وسترون 

می سازد."

جشن  امروز  چنانچه   ، دیگر  ازسوی 
برگزار  گروهی  هیچ  توسط  اردیبهشتگان 
نمیشود ، آیا می توان مشخص کرد که تا چه 

زمانی این جشتها پاس داشته میشده است ؟
مسلمًا همه جشنهای باستانی تا پیش از ظهور 
وبرخی   . است  میشده  برگزار  درایران  اسالم 
تاحدی  و  وسده  نوروز  مانند  جشنها  ازاین 
برگزار  نیز  وبیرونی  خیام  زمان  تا  مهرگان 

می گردیده است . 
بهرحال ما همه این جشنها را بشما یاد آوری 
می کنیم  تا ازآنها آگاهی داشته باشید وبدانید 
که فرهنگ ایرانی فرهنگ شادی وسرور است  

همیشه شاد باشید.

گان ��ن ارد     ی��ش�
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نامه ها ،  تلفن ها و ئی میل های شما

نامه ها، تلفن ها و ئى ميل هاى شما 

خطوط ریز است 
آیا می توانید خطوط را کمی درشت تر چاپ کنید؟

من بهنگام ورزش برروی ترید میل  مجله را میخوانم 
ولی آنقدر خطوط ریزند که قابل خواندن نیستند .

 بوستن - م.ف

که  است  آن  بخاطر  است  ریز  خطوط  اگر  آزادی: 
خدای نکرده کم فروشی نکنیم . مطمئن باشید اگر این  
اعتراض توسط عده زیادی تکرار شود حتمًا خطوط را 

درشت تر چاپ خواهیم کرد.

مطالب را سانسور هم می کنید؟
مطلبی  شما  برای  بالفاصله  اول  شماره  ازدیدن  پس 
شما  با   . بود  نشده  چاپ  دوم  درشماره  که  فرستادم 
به چپی ها توهین شده  تماس گرفتم  گفتید که چون 

چاپ نمی کنید آیا این سانسور نیست ؟
علی از ماساچوست 
که  ایم  کرده  ذکر  مجله  شناسنامه  درقسمت   : آزادی 
سیاسی خاص  گروه  به  توهین  که  هائی  مقاله  ازچاپ 
باشد معذوریم . دوست عزیز 31 سال است یکدیگررا 
متهم می کنیم و بهم بدوناسزا می گوئیم .آیا نتیجه ای 
گرفتیم ؟ اگر شما اسم این کار مارا سانسور می گذارید   
نظر شماست . مقاله توهین آمیز به گروههای سیاسی را 

چاپ نمی کنیم . 

امید برای موفقیت

نوروز رسیدن  فرا   ، شما  به  فراوان  و  گرم  درود   با 
 باستانی راشادباش گفته و تندرستی و خوشبختی شما

.را از ایزد توانا خواستارم

آگاه  آموزنده،  بسیار  نوروزی  ماهنامة   ، نباشید   خسته 
این محتوای  از   . رسید  بدستم  شما  مغز  پر  و   کننده 
 نوشتار کاماًل واضح و مشخص است که تالش بسیار
 بکار برده اید ، دستتان درد نکند. امیدوارم که با استقبال
 زیادی از مردم روبرو شود بخصوص در این برهه از
 زمان که شاهد تغییر و تحوالت ویژه ای در خاک ایران

                                   .هستیم

من میخواستم که جسارتًا چند مورد را خدمتتان عرض 
کنم.

آیا امکان دارد که فانت این نشریه را قدری درشت تر 
چاپ کرد؟.... در مورد آخر هم باید متواضعانه بگویم 
که میخواستم با شما همکاری کنم ولی با دیدن فهرست 
نویسندگان و همکاران شما،  از اینکار منصرف شدم.در 
خاتمه آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای شما را دارم 

و چشم براه شماره های آیتده هستم 

با کمال احترامات    شباهنگ تیموریان - ماساچوست
آزادی : باسپاس ازشما . قسمتهائی ازنامه شما را که جنبه 
خصوصی داشت با اجازه شما حذف کردیم . امیدواریم 
آرزوی شما برای موفقیت این نشریه برآورده شود. درمورد 
راه  بخود  وهراسی  بیم  هیچ  هم   نشریه  این  همکاران  
ندهید با اعتماد به نفس مطالب خود را برای ما بفرستید 
برای  هستید.  قابلی  نویسنده  هم  که شما  دید  و خواهید 
نویسنده شدن باید از یک جائی شروع کنید. . خوشحال 
صدها  پیدایش  برای  ای  پله  نشریه  این  که  شد  خواهیم 

نویسنده خوب باشد.

کلی مطلب خواندیم

واقعًا دست شما دردنکند شماره اول بدون آگهــــــی  
همه اش مطلب بود و مطالب متنوع . شماره دوم هم عالی 
برای شما پست  را هم  اشتراک  فرم  ممنون و  بود خیلی 

کردم .                 خانواده هاشمی- ماساچوست

هم  اشتراکتان  فرم   . هستیم  سپاسگزار  :بسیار  آزادی 
همراه باچک مربوطه دریافت شد.

سالی که نکوست ازبهارش پیداست 

بادبهاری با خود سوسن ، سنبل ، نسترن و »آزادی«
) شماره یک ودو(را آوردکه می توان آن را بفال نیک 
گرفت . اگرچه« ناصرخسرو قبادیانی » هزار سال پیش 

آب پاکی را روی دست ما ریخته است :
ازفلک  مدار  رابد     اختر خویش  کنی  توخود  » چو 

چشم نیک اختری را« وما هرچه بسرمان آمده یا بیاید  
بخاطر دسته گلهائی است که خودمان به آب داده ایم و 
می دهیم . دراوایل قرن بیستم  به مشروطه مان رسیده 
بودیم وحاال بایدکم وبیش همان وضعی را می داشتیم 
که که ژاپن دارد . کشوری که اوهم مقارن ما ازخواب 
باید بکند . ولی ما  بتدریج فهمید که چه  بیدار شد و 
مان  اساسی  درقانون  چرا  که  نفهمیدیم  ما   . نفهمیدیم 
... است  ملت  از  ناشی  مملکت  قوای   : که  است  آمده 
اهالی  تمام   ، اساسی  قانون  همین  چرا  که  مانفهمیدیم 
می  الحقوق  متساوی  قانون  دربرابر  را  ایران  مملکت 
شناسد...ما نفهمیدیم که چرا اصل نهم منشور مشروطه 
ومسکن  ومال  جان  ازحیث  مردم  افراد  گوید:  می  ما 

وشرف محفوظ ومصون از هرنوع تعرض هستند...
مانفهمیدیم که چرا اصل هفتم قانون اساسی ما تأکید 

می کند :اساس مشروطیت جزئأوکاًل تعطیل بردار نیست 
 واین نفهمیدن ها ، مارا بیک سلسله ندانم کاری هائی 

واداشت که آخروعاقبت آن همین چیزی است که حاال 
داریم ، که بقول موالنا :

» این جهان کوه است و فعل ما ندا   بازگردد این نداها را 
صدا« وحاال مدتهاست که سالها می آیند و می روند و ما 
هرچه در چهارشنبه سوریمان بقول گیالنی ها میگوئیم :
» نکبت بیشه ، شوکت بیه ، زردی بیشه ، سرخی بیه » 
ولی نکبت نمی رود ، شوکت نمی آید، زردی نمی رود 
، سرخی نمی آیدوما که هرسال را بااین امید شروع می 
کنیم که امسال بهتر از پارسال باشد و درآخر هرسال 
. وحاال که  پارسال  از  داریم که دریغ  زیر لب زمزمه 
فهمیده ایم تا از ما حرکتی نباشد ، از خدا برکتی بروز 
نخواهد کرد وحال که چشم جوانان ما باز شده و جنبش 
امیدوارکننده ای دردرون وبیرون ایران براه انداخته اند

شایسته است پدران ومادران این جوانان که درینگه دنیا 
نیز  میکنند  زندگی  ماساچوست  درایالت  بخصوص  و 
به ئجوانان پیوسته زیر بال این »آزادی »که بهمت شما 
قدعلم کرده است بگیرند و قلمًا و قدمًا گوشه ای ازاین 
بار گرانبار را که شما به تنهائی بردوش گرفته اید بگیرند 
و »آزادی«را دوام وبقا بخشند که قطعًا امثال »آزادی« 

شما نیز می تواند درآزادی ایران رهگشا باشد.
به امید آنکه هزچه زودتر » آزادی » را درایران ببینیم .
ک .ب. لوس آنجلس

آزادی: بادرود بسیار. همیشه سبزوباجوانه باشید
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وقتی یک نوشابه میخورید چه 
اتفاقی دربدن شما میافتد؟

گرفتم  دردست  را  مجله  وقتی  نباشید.  بادرودوخسته 
همه مطالب آن را خواندم . نمی دانم چند ساعت طول 
کشید. دستتان دردنکند خیلی مجله خوبی است . مطلب 
خوانندگان  برای  میکنم  فکر  خواندم  درجائی  را  زیر 
آزادی هم جالب باشد . وقتی نوشابه ای را می نوشید 

جه اتفاقی دربدن شما میافتد؟ 
10 دقیقه بعد: 10 قاشق چاي خوري شکر وارد بدنتان 
مي شود. مي دانید چرا با وجود خوردن این حجم شکر 
دچار استفراغ نمي شوید؟ چون اسید فسفریک، طعم آن 

را کمي مي گیرد و شیریني اش را خنثي مي کند.

20دقیقه بعد: قند خونتان باال مي رود و منجر به ترشح 
شروع  کبدتان  مي شود.  انسولین  یک  جاي  و  ناگهاني 
از  بیشتر  قند خون،  تا  به چربي  قند  تبدیل  به  مي کند 

این باال نرود..

شده؛  کامل  کافئین  جذب  دیگر  حاال  بعد:  دقیقه   40
مردمک هاي  چشمتان گشاد مي شود، فشار خونتان باال 
به  را  قند  کبدتان  حالت،  این  به  پاسخ  در  و  مي رود 

داخل جریان خون
بلوک  حاال  مغز  آدنوزین  گیرنده هاي  مي کند.  رها 
مي شوند تا از احساس خواب آلودگي جلوگیري کنند.

مي کند  پیدا  افزایش  دوپامین  ترشح  بعد:  دقیقه   45
ایجاد  سرخوشي  حالت  که  مغز،  در  خاصي  مراکز  و 
مکانیسمي  همان  این  مي شوند.  تحریک  مي کنند، 
است که در مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشي 

مي شود.

60 دقیقه بعد: اسید فسفریک موجود در نوشابه، داخل 
مي چسبد.  روي  و  منیزیم  کلسیم،  به  کوچک،  روده 
قند  باالي  میزان  مي کند.  پیدا  افزایش  بدن  متابولیسم 
بیشتر  هرچه  دفع  مصنوعي،  شیرین کننده هاي  و  خون 

کلسیم را از طریق ادرار باعث مي شوند.

مدتي بعد: کافئین در نقش یک داروي مدر )ادرارآور( 
وارد عمل مي شود. حاال دیگر کلسیم و منیزیم و رویي 
از طریق  پیش  از  بیش  بدن شود،  بود جذب  قرار  که 
زیادي آب،  مقادیر  آن  همراه  به  و  مي شود  دفع  ادرار 

سدیم و دیگر الکترولیت ها نیز از دست مي رود.

ایجاد  بدن تان  در  که  آن غوغایي  بعدتر: کم کم  مدتي 
شده بود فروکش مي کند و نوبت به افت قند مي رسد. 
در این مرحله یا خیلي حساس و تحریک پذیر مي شوید 
یا خیلي کرخت و بي حال. حاال دیگر تمام آن آبي را 
دفع  بودید،  بدن خود کرده  وارد  نوشابه  از طریق  که 
کرده اید؛ آبي که مي شد به جاي اسید و کافئین و شکر، 
حاوي مواد مفیدي براي بدن تان باشد. تا چند ساعت 
یک  هوس  شما  و  مي رود  بین  از  هم  کافئین  اثر  بعد 

نوشابه دیگر مي کنید.

مضرات نوشابه هاي رژیمي:

در نوشابه هاي رژیمي به جاي شکر از شیرین کننده 
که  کنند  مي  استفاده  آسپارتام  عمدتًا  مصنوعي  هاي 
باعث  تواند  مي  و  است  اشتهاآور  ماده،  این  خود 
سردرد، سرگیجه و کاهش حافظه شود. مصرف بیش از 
اندازه آسپارتام خالي از عارضه نیست. تومور مغزي، 
از  بعضي  بروز حمله هاي صرع  و  نقص عضو جنین 

این عوارض هستند.

مصرف مداوم نوشابه به علت باال بودن اسید فسفریک 

آن باعث پوکي استخوان و پوسیدگي دندانها مي شود. 
همچنین خوردن نوشابه باعث چاقي و افزایش وزن مي 
مي  بدن  در  زیاد  انسولین  تولید  باعث  همچنین  شود. 
گردد که فرد را یک قدم براي ابتال به دیابت نزدیک مي 
کند. قند موجود در یک بطري نوشابه گازدار برابر با 

دو بسته شکالت است.

نوشابه  خورترین ملت جهان کدامند ؟!

سرانه مصرف نوشابه هاي گازدار در ایران 42 لیتر است. 
به  جهان  کشورهاي  دیگر  آمار  با  آمار  این  مقایسه  با 
این نتیجه وحشتناک مي رسیم که ما در سرانه مصرف 
نوشابه های گازدار مقام اول را در جهان پیدا کرده ایم !!! 

براي این که بیشتر تعجب کنید، بد نیست بدانید که:
- میانگین مصرف نوشابه هاي گازدار در دنیا براي هر 

فرد 10 لیتر است.
- در بیست سال اخیر، مصرف نوشابه های گازدار در 

کشور، نزدیک به 15 درصد رشد داشته است.
- در طي همین بیست سال، مصرف شیر و لبنیات، تنها 

حدود یک دهم درصد رشد کرده است.
سوم  یک  از  کمتر  ایران  در  لبنیات  مصرف  سرانه  

استاندارد جهاني است.
- طبق آمار، 90 درصد کودکان 24 ماهه تا 12 ساله 
کشورمان، روزانه حداقل یک بار پفک و نوشابه مصرف 

کرده اند.
- 25 درصد از کودکان ایرانی به نوعي با سوء تغذیه 

دست  به  گریبانند.

رضا اولیاء  ماساچوست 

مانفهمیدیم موضع شما چیست ؟

- الو سالم، من از واشنگتن زنگ میزنم
درود برشما

- آقا ما روی جلد مجله را دیدیم که عکس شیروخورشید 
بود و کلمه آزادی فکر کردیم شما مجاهد هستید. مجله 
راورق زدیم عکس رضا پهلوی را دیدیم فهمیدیم بعله 
شما سلطنت طلبید. بخصوص که ایشان را شاهزاده هم 

خطاب کردید. آیا اینطوره ؟
- شما بله را آنقدر غلیظ گفتید که ما فکر کردیم باچاپ 
مرتکب  بزرگی  گناه  چه  پهلوی  رضا  شاهزاده  عکس 
شدیم . ما هرزمان اسم ایشان راذکر کنیم عنوان شاهزاده 
را حتمًا جلوی اسم ایشان می گذاریم . شما هم هرچه 
همین  بعدهم    . کنید.   خطاب  را  ایشان  خواهید  می 
بر  دلیل  دادید  تشخیص  گانه  دو  مارا  موضع  شما  که 
دمکرات بودن ماست . درکنار پیام نوروزی شاهزاده  ،

 پیام دبیر کل حزب ملت ایران هم آمده بود .آیا این 
بخواهیم  ؟اگر  نیست  شما  برای  ای  کننده  قانع  پاسخ 
بحث کنیم ساعتها میشود بحث کرد ولی این بحث ها 

مارا به جائی نمی رساند . یاحق 

جدول خیلی مشگل بود

امیدوارم ئی میل مرا بگیرید. درمورد جدول میخواستم 
بگویم خیلی مشکل است . کلی معلومات میخواهد تا 

بتوانیم حل کنیم .
احمد امیری پور-آمریکا

آزادی: حرف شمارا تصدیق می کنیم . اما جدول مشکل 
بیشتر فکر شمارا بکار می اندازدو هدف ما هم همین 
است که خوانندگان بیشتر فکرشان را بکاربیندازند.ولی 

چشم جدول آسانتر هم چاپ می کنیم .

 اسم بامسمی
دراین برهه اززمان باید برای انتخاب نام آزادی  بشما 

آفرین گفت . واقعًا اسم بامسمائی انتخاب کردید.
آدینه - نیویورک

قیمت تکشماره گران است 

- الو مجله آزادی؟
- بفرمائید. عیدشما مبارک

- خیلی ممنون . عید شماهم مبارک . میخواستم درمورد 
قیمت تکشماره که 3 دالر است گله کنم . بعضی ها 

پرداخت این مبلغ براشون سخته .
- این بعضی ها به ما زنگ بزنند  تا ما مجله را با کمال 
رو  سرم  ها  ایرانی  بقول   . کنیم  هدیه  خدمتشون  میل 

بشکن ، نرخم رو نشکن.
اینهمه  با  ای  مجله  اید  کرده  فکر  هرگز  عزیز  دوست 
مشکالت که درغربت داریم بدون آگهی چگونه میتواند 
دوام بیاورد. بنظر شما تا چند شماره می توانیم از جیب 
مبارک خودمان هزینه هارا پرداخت کنیم ؟ عالوه براین 
تقریبیًا اکثریت قریب به اتفاق مجالت درخارج ازکشور 

3 دالر است . ما چرا باید ازبقیه ارزان تر باشیم ؟
- برای اینکه من در ویرجینیا  دریک فروشگاه که مجله 
شمارا عرضه می کرد دیدم که هرکس آن را می دید 

می خرید ولی همه ازباالبودن قیمت شکوه داشتند .
-امیدوارم آن اندازه آگهی داشته باشیم که بتوانیم مجله 

را باقیمت بسیار کم دراختیار عالقمندان قراردهیم . 
خرند  می  را  نشریه  که  دوستانی  محبت  از  بازهم  

سپاسگزاریم .

مطلب مارا چاپ می کنید؟

خواهر  رابدهید.  میل  ئی  این  جواب  میکنم   خواهش 
برای هر  به حال  تا  ولی  دارد  نویسندگی  استعداد  من 
مجله ای که مطلبش را فرستاده چاپ نکرده اند . حتی  
هیچ جوابی هم به او نداده اند . وقتی شماره اول شمارا 
دید که نوشته بودید مطالب خودتان رابفرستید تا چاپ 
کنیم  به من گفت  اینها همه شون دروغ میگن . مطلب 
مارا حتی نمیخونن . تا نویسنده معروفی نباشی  مطلبت 
را چاپ نمی کنن . حاال میخواستم بدانم اگر خواهرم 
کنید؟  می  چاپ  را  آن  بفرستد  شما  برای  را  مطلبش 
باتشکر   احمد  ازمریلند.

آزادی : احمد جان ما نه تنها مطلب خواهرتو و همه 
خوانندگان خودرا چاپ می کنیم بلکه معتقدیم هرکس 
تشویق  و  کمک  اورا  باید  دارد  نوشتن  در  استعدادی 
کرد تا نویسنده ای حرفه ای بشود.   شما فکر می کنید 
نویسندگان معروف از کجا شروع کردند ؟ فقط فراموش 
نکنید عرض کردم کسانیکه استعداد نویسندگی دارند   
برای ما مطلب بفرستند .اگر استعداد نداشته باشند خیلی 
مشکل است که ازآنها نویسنده بسازیم . هر شغلی  به 
استعداد مربوط به آن شغل  نیازدارد. همینقدر که شما 
یا خواهرتان به نوشتن عالقه دارید نشانه آن است که 
استعدادهم دارید. منتظر مطالب شما و خواهرتان و همه 
هموطنان با استعداد هستیم . درضمن دیدید که ئی میل  

شمارا نادیده نگرفتیم .  موفق باشید 



سال یکم - شماره سوم آزادیصفحه 18

نیاکان ما کمتر ازما می خوردند

پژوهشگران برایان و کرگ وانسینک  ودیگران درگفتگوی 
اند گفته  تایمز  آنجلس  لوس  معروف  روزنامه  با 

 که وقتی موادخوراکی روی تابلوی معروف لئوناردو 
داوینچی بنام آخرین شام را موردبررسی قرارداده اند به 
این نتیجه رسیده اند که حجم موادغذائی مورد استفاده 
بشر درزمان حال بمراتب بیش از دوران باستان است .

است  رسیده  نتیجه  این  به  میگوید  وانسینک  برایان 
 . است  اخیر  سده   به  مربوط  ای  پدیده  پرخوری  که 

وانسینک مولف کتابی است بنام : 
 ، کردن  فکر  از  بیش  ما  چرا  فکر:  بدون  "خوردن 
وابسته  برند  آزمایشگاه  در  ؟".اوهمچنین  خوریم  می 
خوراک  اندازه  درباره  پژوهشهائی  کورنل  دانشگاه  به 
موردمصرف انسان دردوران گوناگون  انجام داده است .

موادخوراکی  پیرامون  خود  علمی  بامطالعات  برایان   
و برادرش کرگ با مطالعات مذهبی خودبرروی انواع 
میزان  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  مجموعًا  خوراکها  
با  مسیح  عیس  شام  آخرین  از  انسان  مصرف  خوراک 
حواریونش تا کنون 69 درصد  افزایش یافته است .بی 
جهت نیست که روزبروز برتعداد انسانهائی که اضافه 

وزن دارند افزوده می شود.
بدنیست بدانید که پژوهشهای دیگری نیز صورت گرفته 
که نشان می دهد عمر  افراد الغر بیش از افراد چاق 

است .
 

مشهورتر درخارج از زادگاه

 بوریس پاسترناک )1960-1890( نویسنده معروف 
روسی کتابی نوشت بنام دکتر ژیواگو که بیش از سه 
دهه از تاریخ سیاسی  روسیه را دربرداردوازجمله از 

انقالب سال 1905 و 1917 وپیامدهای آن  گفتگو 
کرده است .  پاسترناک بخاطر این کتاب جایزه نوبل 

را درادبیانت دریافت کرد و اثراو  مورد استقبال شدید
زادگاهش   درداخل  اما   . گرفت  قرار  ها  اروپائی 
داده  نشان  او   ارزنده  اثر  این  به  توجهی  هیچ 
درسطح  پاسترناک   بوریس  موفقیت  از   پس  نشد..  
زیادی    برچسبهای  شوروی   نویسندگان  جهانی 
   به اوزدندو ازجمله اورا  
     متهم کردند که افکار 
قهرمان کتابش  گمراه کننده 
است .  سرانجام  یک هفته 
پس از دریافت جایزه  نوبل  
در ادبیات   از کشور اخراج 
شد .  پاسترناک  که طعم  
شیرین موفقیت برایش  زهر 
شده بود  به این نتیجه رسید 
که باید از خیر دریافت 
این جایزه بگذرد.  بوریس
پاسترناک  تنها نویسنده ای

نبود که درکشور خود کمتر 
ازکشورهای دیگر  شهرت 
داشت . همه نویسندگان  اتحاد جماهیر شوروی که از

به  نمیکردند   تمجید  و  تعریف  شوراها  حکومت 
بین  امروز هم شباهتهائی  همین سرنوشت دچاربودند. 
فیلمسازان  ایرانی که در وطن خود غریبند و در خارج 
روسی  نویسندگان  با  دارند   زیادی  شهرت  ازکشور  

می توان دید.  

پایان کار مغولها

مغول ها که درایران هم خرابی ها ی زیاد ببار آوردندو 
و  شده  ایرانی  کاماًل  درایران  حکومتشان  دراواخر  هم 
به فرهنگ ایرانی اهمیت زیاد می دادند.تا سال 1857  
همچنان  در هندوستان باقدرت حکمروائی می کردند 

بودند که درایران  تیمورلنگ  بازماندگان  مغولهای هند 
های  دوره  از  یکی  کردندو  برپا  را  تیموریان  سلسله 

درخشان هنر ایران را رقم زدند .
انگلیسی  پادشاه مغولی در سال 1857 بدست  آخرین 
ها از سلطنت هندوستان خلع شد وازآن پس مدتی هند 
بدست انگلستان  اداره میشد تا قیام گاندی که بساط 

آنها نیز از این کشور  ، ظاهراً جمع شد.

مخترع جاروبرقی

 1901 درسال  بوت   هوبرت  آقای  را  جاروبرقی  اولین 
از پمپی سودمی برد که  او  اختراع کرد..سیستم اختراعی 
گردوخاک را ازدرون فرش میمکید وتوسط لوله ای به یک 
فیلتر پارچه ای  وصل می شد. . این سیتم تقریبًا بهمان 
صورت اولیه  هنوز هم ادامه دارد . اختراع جاروبرقی  به 
سرعت  دربین مردم رواج یافت وامروزه خانه ای نیست 

که جاروبرقی درآن نباشد.

برج ایفل 120 ساله شد

بنا  این   . یافت  پایان  ایفل  برج  بنای  در31 مارس 1889 
درزمان افتتاح بلند ترین برج جهان به حساب می آمد اما 
بعدها بناهای بلند تری ساخته شد که بلندی این برج را 
بااینهمه  برج ایفل هنوز هم  تحت الشعاع خود قرارداد. 
ازبناهائی بشمارمی رود که بیشترین بازدیدکننده را داشته 
است . وقتی این برج ساخته شد متفکرین ونویسندگان آن 
زمان  فرانسه ، زبان به انتقاد گشودند و ساختن آن را کاری 
بیهوده دانستند . اما این بنا مورد استقبال مردم قرار گرفت 
درمحل  بنا  شد.این  بود حفظ  شده  ایجاد  که  همچنان  و 

شانزدومارس درپاریس ودرکناررودسن  قراردارد..
امروزه بناهائی شبیه به برج ایفل دربسیاری ازنقاط جهان 
دردیسزنی   ، وگاس  در الس  ازجمله  است  شده  ساخته 
لندکالیفرنیا، درچین ، درویتنام ، ودربسیاری ازکشورهای 
آن  درباالی  که  رادیوئی  آنتن  با  ایفل  برج  ارتفاع  دیگر. 

نصب شده 324 متر است . 
برج ایفل ازسه طبقه تشکیل شده و درطبقه دوم وسوم آن 
رستوران وجوددارد . تاکنون بیش از دویست میلیون نفر 

از این برج دیدن کرده اند.

کوچک و خواندنی

تابلوی آخرین شام اثر داوینچی
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ازُچغازنبیل چه میدانید؟
زنبیل هم که همان  تپه است و  بمعنی  لری  جغا درزبان 
سبدی است که تفریبًا درهمه گویشهای ایرانی مورداستفاده 
است چغا.زنبیل 1250 سال پیش ازمیالد به دستور پادشاه 
که  شد  می  تشکیل  طبقه  از5  بنا  این  شد.  ساخته  ایالم 
آن  ونیم  دوطبقه  اکنون  اما  بود  متر  بر50  بالغ  آن  ارتفاع 
این  گویند  می  دارد..  بلندی  متر   25 که حدود  باقیمانده 
نزدیک شوش  دریک شهرمذهبی  بوده  پرستشگاه  که  بنا 
بنا شده بود. این شهرمذهبی بدست سپاهیان آشوربانیپال 
ویران شد اما قرن ها گذشت واین بنا مانند سبدی واژگون 
درزیر خروارها خاک پنهان ماند. درزمان پادشاهی محمد 
بنام رومن  باستان شناس معروف فرانسو.ی   ، رضا شاه  
گیرشمن  باحفاری هائی که درشوش انجام داد توانست 
این زیگورات را اززیر خروارها خاک بیرون کشد. .بنای 
زیگورات به بنای معابد ازتک ها درمکزیک بسیار شبیه 
است اما هنوز کسی به جستجوی دلیل این تشابه بر نیامده 

است .
عوامل  ودربرابر  است  گلی  و  خشت  چغازنبیل  بنای 
توجه  به  و  است  پذیر  آسیب  بادوباران  جمله  از  طبیعی 
ویژه نیازدارد . متأسفانه تاکنون این توجه به عمل نیامده 

است . 

ماجرای خلیج خوکها

درزمان ریاست جمهوری جان اف . کندی درسال 1962 
ابر قدرت  با ترس و نگرانی درانتظار برخورد دو  جهان 
ازاین  ماجرا  بود.  آمریکا  یعنی شوروی و  آن روز جهان 
قرار بود که درسال 1961 نیروهای آمریکا بدستور کندی 
که  را  آن  کمونیستی  حکومت  تا  کردند  اشغال  را  کوبا 
تحت رهبری فیدل کاسترو بود سرنگون سازند . آمریکا 
ازنیروهای کاسترو شکست خورد.سال بعد آمریکائی ها 
متوجه شدند که اتحاد جماهیر شوروی پایگاه موشکی در 
محاصره  دستور  کندی  پرزیدنت   . است  کرده  دایر  کوبا 
وزیر  نخست  زمان خروشچف   کرددرآن  را صادر  کوبا 
شوروی بود . او برای برخورد با آمریکا نیروهای شوروی 
احتمال می رفت که  به سوی کوبا روانه کردو هرآن  را 
برخورد سختی بین دو ابر قدرت درمنطقه ای بنام خلیج 
خوکها رخ دهد . اما با درایت دو رهبر این برخورد روی 
نداد . پرزیدنت جان اف کندی و خروشچف بایکدیگر 
آن  برمبنای  که  کردند  امضاء  وقراردادی  کرده  مالقات 
آوری  جمع  درکوبا  خودرا  موشکی  پایگاههای  شوروی 

کردو آرامش برمنطقه حکمفرما شد.

بازی چوگان،  ایرانی است 

مسیح  میالد  از  پیش  سال   250 ایرانیان  را  بازی چوگان 
بدست  زیادی  مهارت  ورزش  دراین  و  کردند  ابداع 
سایرکشورهای  به   ایران  از  بازی  این  کم  کم  آوردند. 
آسیائی و ازجمله به هندوستان راه یافت .وهندی ها نیز 

درآن مهارت یافتند .
نیروهای  درآمد   ها  انگلیسی  اشغال  به  هندوستان  وقتی 
انگلیسی نیز ازاین بازی استقبال کردند و درسالهای 1800  
به  هندوستان  از  چوگان  بازی  نوزدهم  قرن  اوایل  یعنی 

انگلستان و ازآنجا به دیگر کشورهای اروپائی رفت .
عالقه  مورد  ازورزشهای  یکی  چوگان   بازی  اکنون 
اروپائیان است ولی شاید کمتر کسی  میداند که ورزش 
چوگان یک ورزش جدید نیست و ایرانیان بیش از 2500 
البته   . داشتند  استادی  و  مهارت  بازی  دراین  پیش  سال 
کمتر کسی را هم درایران پیدا می کنید که اکنون با این 

بازی آشنا باشد.

وسعت کیهان  چقدراست ؟

کیهان ، فلک االفالک ، جهان هستی ، فضای الیتناهی ...
، حفره  کهکشانها  که  است  نامحدود  مکانی  اسامی  اینها 
های سیاه ، و اجرام سماوی را درخود جای داده است و 
زمین ما جزء بسیار کوچک و ناچیزی از این گستره  بی 

حد و بی مرز است .
دانشمندان محاسبه کرده اند که اگر بشر بتواند با سرعت 
درثانیه   کیلومتر  هزار   300 معادل  یعنی  کند  حرکت  نور 
به پروازدرآید  یکصدهزارسال وقت الزم است تا ازیک 
انتهای کهکشان راه شیری به انتهای دیگرآن برسد .توجه 
 . پیمودن یک کهکشان  برای  فقط یکصد هزارسال  کنید 
حال اگر تصورکنید که این کهکشان راه شیری خود یک 
بخش کوچکی از این فضای الیتناهی بشمارمیرود محاسبه  
مساحت آن با وسایلی که امروزدراختیارداریم ممکن نیست . 
مدتهاست  این فکر ، مشغله ذهنی دانشمندان شده است 

زمین  کره  فقط  آعاز  وبی  پایان  بی  فضای  دراین  آیا  که 
است که موجودات زنده را درخود جای داده است ؟

این  برای  پاسخ  کشف  ناسا  سازمان  اهداف  از  یکی 
معماست .

توتون مضراست یامفید؟

توتون که ازآن سیگاردرست می کنند گیاهی مضر شناخته 
شده است .اما این ویژگی برای این گیاه بسیار غیر منصفانه 
بدست  روغنی  توتون  های  ازدانه   . است  ناعادالنه  و 
استفاده  ازآن   ، رنگسازی  درصنعت  تنها  نه  که  آید  می 
میکنند بلکه با بهره گیری از سیستمهای دقیق تصفیه  ازآن 
روغن خوراکی نیز بدست می آورند .ازتفاله آن نیز مواد 
توتون  ازساقه  شود.  می  تهیه  حیوانات   برای  خوراکی 
بعنوان کود استفاده می کنند وهمچنین بعنوان ماده اولیه 
برای تهیه سلولز بکار میرود. عالوه بر همه اینها ، ازبرگ 
توتون یک ماده فرعی دیگر بنام سولفات نیکوتین بدست 
استفاده  ، مورد  برای دفع آفات  می آید که درکشاورزی 

قرار میگیرد.
   

مالقات کندی وخروشجف 

معبد چغازنبیل
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استاد محمود ذوفنون  یا ذوالفنون 90 سال پیش درآباده 
دنیای  به  پا  هنرپرور  و  هنرمند  ای  درخانواده  فارس 
با  .ازاین شماره سعی می کنیم شمارا  هستی گذاشت 
زندگی او به روایت خودش آشنا کنیم . درهمین جا 
یادآوری می کنیم همسر او خانم اقدس ذوالفنون شرح 
زندگی استاد را درکتابی بنام " ازمحراب تا مضراب "  
نوشته ومنتشر کرده است که ازکتابفروشی های ایرانی 

می توانید تهیه کنید .
نود بهار ازعمر خودرادرچهاردوره توأم با خاطراتی از موسیقی 

یادآورمی شوم . 
اصفهان  مابین   ، آباده  شهرستان  خود  درزادگاه  اول  دوره 
وشیراز درایالت فارس . دراین دوره گوش من بهنگام کودکی 
بانوای ساز پدر یعنی تار - که هم می ساخت و هم می نواخت 
-مأنوس می شد. پدرم شاگردانی داشت که ازِروسای اداری 
و یا خوانین قشقائی بودند که درمنزل  به آنها تعلیم می داد. 
حرکت  دقت  به  شدم  می  تدریس  اطاق  وارد  آرام  گاهی 
بکار را  وگوش  چشم  بود   توأم  نغمات  شنیدن  با  که  انگشتان 

 می گرفتم و مرکوز ذهن خود می کردم
  محمودپنج ساله بود که با مشکل زیاد تار پدررا برسینه و 
زانوان کوچکش می فشرد و سعی می کرد به تقلید ازپدر   
نوای ساز را درفضای اطاقش بپراکند. ابتدا فقط مضراب 
را برسیمهای تار می کشید و صدای  یکنواخت یک سیم 
را بگوش پدر می رساند.کم کم نغمه های ساده ای را 
که از ساز پدر شنیده بود تقلید می کرد و شوروشوقی 
مطلع پدر  گوید:  می  .خوداو  انگیخت  برمی  درپدر  را 

درس  اولین   . پرداخت  می  من  تعلیم  به  وگاهی  شد  می   
آورم  می  بیاد   . آموخت  بمن  سالگی   7-6 درسنین  را 
وبااین  کرشمه  وباوزن  شورباالدسته   دردستگاه  که 
شکرینت  لب  ازاین  به  به  هزارمرتبه   : شعربود  مطلع 
باگنجکاوی  بعدها   . کمینت  قصدو  به  اجل  نباشد  که  خداکند 
موسیقی  و  مجنث  بحر  را  آن   شعرا  عروض  درعلم  که  دانستم 
: مفاعلن  فعالتن   بااین وزن   ، نامند   دانان آن را کرشمه می 
جان  چهره  حجاب   : ازحافظ  شعری  مانند   . فعالت  مفاعلن 
می شود غبارتنم    خوش آن دمی که ازاین چهره پرده برفکنم 
یارا     دوستان  از حال  توفارغی  اگر   : از سعدی  غزلی  مطلع  یا 
فراغت ازتو میسر نمی شود مارا      که درتمام گوشه های ردیف 
به  باید  که  رسید  آن  زمان  باالخره   . اجراست  قابل  موسیقی 
دبستان واردشوم .درآباده دو دبستان بنامهای  دولتی و تربیت
تجهیزات  دارای  که  را  تربیت  مدرسه  پدر  که  وجودداشت 
کامل تری بود انتخاب کرد.  توضیح آنکه این مدرسه  با همت طبیبی
کامل تجهیزات  وبا  خود  شخصی  درملک  آگاه  دکتر  بنام 
وناظم  ُمدیر  اغلب  و  داشت  ای  ُزبده  معلمین  بودو  شده  بنا 
منبت  کار  که  .ازآنجا  انتخاب می شدند  اصفهان  از  از  مدرسه 
کاری و کارروی چوب درآباده معمول است  تعلیم دهنده ای 
وسائل  ازکلیه  دبستان  بود.  دبستان  دراستخدام  زائرپور  بنام 
ورزشی ازقبیل ژیمناستیک ، پارالل ، َخَرک ، پرش های طول و 
ارتفاع ، پرتاب گلوله های چدنی ، وسائل بوکس و جهت  تفریح 
درخارج  فوتبال  زمین  یک  و   ، موسیقی  و  تآتر  ِسِن  شاگردان 
به یاد می آورم زبان دومی هم  از محیط مدرسه  ُمجّهز بود. 
درسالهای چهارم وپنجم می آموختیم که فرانسه بود.کتابهای 
یاددارم  الّصحه.  حفُظ  و  ُمّصور  اخالق  از  بود  عبارت  درسی 
شعری ازایرج میرزا شاعر معروف را بااین مطلع می خواندیم 
ایرانیم  . پاک  از خاک  این دبستانیم    همه  اطفال  ماکه   : که 

از  خارج  و  بوده  آباده  فرماندار  زمانی  میرزا  ایرج   (
جلیس  پدرم  که  داشته  شعر  و  موسیقی  جلسات  کاراداری 
موسیقی   معلم  بعنوان  مرا  اینکه  دیگر  .خاطره  است  بوده 
یک  روی  باهم  و  داشت  نام  حبیب  که  دبستان  ُموّسس  فرزند 
دکتر  درمنزل  تا  بودند  کرده  انتخاب  نشستیم  می  نیمکت 
ورزش  درزمین  اینکه  دیگر  .نکته  دهم  تعلیم  او  به  آگاه 
تفنگهای  بهمراه  نی  قره  نوازنده  دبستان  محیط  از  خارج 
بود:   چنین  آن  موسیقی  که  داد  می  نظامی  تعلیم  بما  چوبی  

   دوازده ساله بود که درآباده  به عالقمندان  تار  نواختن 
این ساز را می آموخت . درلحظاتی که هم سن وسالهای 
او درکوچه بازی می کردند و دوران پرهیجان  جوانی 
 ، تار  معلم جوان  بعنوان  ،  محمود  را می گذراندند  
عاشقان موسیقی را از شراب ناب آموخته های خود  سر 
مست میکرد. درهمین زمان به آموختن ویلن نیز همت 
گماشت .  نوازنده ای که ویلن نداشت .محمود آستینها 
را باال زد و خود به ساختن ویلن مشغول شد و درمدت 
کوتاهی آن را ساخت و به نواختن آن سرگرم شد.او 
ساختن سازهای مختلف را ازهمان نوجوانی تا همین 
اواخر ادامه داده و همانگونه که پدررا ُمشّوق خود برای  
آموختن موسیقی می داند ، ساختن  ساز را نیز مدیون 
رهبری های او ست . حبیب ،  پدراو کارگاهی به راه 
انداخته بود که بهترین وسایل موسیقی را می ساخت . 

پس ازپایان دوره دبستان  محمودذوالفنون  همراه با پدر 
باره می گوید: رهسپار شیراز می شود. خوداو دراین 

جهت محیط وسیع تری برای رشد  بخصوص موسیقی  به شهر 
وحافظ  سعدی  شهر   ، بسیارمهربان  بامردمی  موسیقی   شعرو 
عمومی  دروس  برای  ودردبیرستان   شدیم  منتقل  شیراز  یعنی 

نام نویسی شد.
تاررا  ساختن  و  موسیقی  آموزشگاه   ، دهنادی  درخیابان  پدر 
موسیقی  و  نت  فراگیری  برای  من  و  کرد  انتخاب  خود  برای 
نزد هنر آموز  بود   بدان شده  قباًل اشاره ای  نظری  بطوریکه 
وند   جلیل  آقای  و  تبار  وزیری  حسینعلی  شادروان  زمان   آن 
هنرآموز موسیقی دانشسرای مقدماتی به تکمیل تئوری موسیقی 
می پرداختم .با مطالعه کتابهای شادروان استاد علینقی وزیری  
کلیه  شدم  موفق  سرانجام  که  پیداکردم  آشنائی  بطوری  بانُت 
آهنگهای محلی شیراز واطراف را به نت درآورم . توضیح اینکه 
باآنها تماس می گرفتم  بودند که  نوازندگان بسیاری  درشیراز 
وآنچه را که می نواختند وبالهجه محلی می خواندند نت می 
کردم که مجموعه ای شد برای مقدمه ازُکّل  آهنگهای محلی 
ایران . ازطرفی کالس موسیقی خودرا درخیابان سعدی دایر 
کردم که عالقمندان بسیاری مراجعه می کردند وپس ازگذشت 
که  گردید  تشکیل  ارکستری  آنها  پیشرفته  شرکت  با  چندسالی 
ُمنَجر به اجرای کنسرت شد.خواننده ای بنام جاهد نیزاثری  با

شعری ازحافظ بامطلع : دلم بی جمالت صفائی ندارد   چوبیگانه ای 
من   از  اصفهان  بیات  درمایه  وباآهنگی  ندارد،  کآشنائی 
درسینمای خورشید  اجرا کردکه مورداستقبال عامه قرارگرفت 
بخصوص آنکه تا آن زمان سابقه نداشت کنسرتی به این ترتیب 
درشیراز اجراشود. زیرا نوازندگان شهر شیراز تشکیل می شد 

از:سه نفر تار یا کمانچه ، خواننده با همراهی تنبک .
ازاستاد ذوالفنون درمورد مخالفتهای احتمالی با انجام این 
کنسرتها  درآن زمان سئوال می کنم . استاد می گوید : 
تصور  حرام  را  موسیقی  ایران  شهرهای  دراغلب  زمان  آن 
می کردند  اما مردم شیراز با روحیه خاصی که داشتند ازاین 
قاعده مستثنی بودند وازما استقبال پرشوری بعمل می آوردند.
مردم  آیا  چطوربود  وضع  موسیقی  آموختن  درمورد 

ازکالس شما استقبال می کردند ؟
کارتدریس من باال گرفت وبه خانه اعیان واشراف کشیده شد . 

رئیس   ، الملک  فروغ  بنام  ها  قوامی  از  شخصیتی  المثل  فی 
را  موسیقی  فراگیری  دیگر  ای  عده  و  وبرادرایشان  شهربانی 
شایق بودند .تمام این جریانات باعث افزایش شهرت من و اشتیاق 
مردم برای آموختن موسیقی میشد. برای مثال حتی یکنفر که 
. آمد  می  من  پیش  ویلن  آموختن  برای  بود  سنگین  گوشش 

دریک جلسه درس ضمن تدریس به ایشان اظهارداشتم انگشت 
خارج  صدای  اصطالح  به  تا  قراردهد  صحیح  درجای  خودرا 
ندهد . او بعلت ثقل صامعه  حرف مرا درست نفهمید وباصدای 
بیاور که  برای آقای ذوالفنون آب  ُکلَفِت خانه گفت  به  بلندی 

البته موجب تفریح گردید.
درآن زمان رابطه دولت با هنرمندان چگونه بود؟

دولت پشتیبانی هائی می کرد . دربارهم با شرکت در کنسرتها  
مثال  برای   . کرد  می  رافراهم  هنرمندان  دلگرمی  اسباب 
درباغ  کبیر   رضاشاه  با  قوام  خانواده  وصلت  بعلت  درشیراز  
کلیه  حضور  با  فوقانی  درطبقه  سعدیه   نزدیک  نارنجستان 
درسویس  زمان  درآن  که  محمدرضا  استثنای  به  شاهزادگان 
اجرای  برای  ازمنهم  که  انجام شد  ای  برنامه  تحصیل می کرد 
انجام را  بازی  شعبده  عملیات  هم  دیگری  شد.  دعوت  ویلن 

 می داد.این برنامه فوق العاده مورد استقبال قرارگرفت .

               گفتگوئی با استاد محمودذوالفنون                                                                                        
* اولین آهنگم رادرسن 16 سالگی ساختم که خواننده ای 

بنام جاهد آن را خواند
تصور  حرام  را  موسیقی  ایران  شهرهای  دراغلب  *آنزمان   
پرشوری  استقبال  ازموسیقیدانها   شیراز  مردم  اما  میکردند  

بعمل می آوردند.   
 *دختر امام جمعه شیراز یکی از شاگردان کالس موسیقی 

من بود 



شرح روی جلد:
سیمین بهبهانی  هم به لیست اضافه شد

سیمین بهبهانی  بانوی غزل ایران نیزکه درروزجهانی زن  به لیست کسانی که مورد 
غضب دولت مهرپرور هستند اضافه شده وممنوع الخروج گردیده بود  درآخرین 
ساعاتی که شماره دوم آزادی به زیر چاپ می رفت تبریک نوروزی خودرا  بازبان 

شعر  بگوش مردم ایران رساند. اینک باکمی تأخیر آن را دراینجا می آوریم .
بهار باز هم سبزی، چرا تو را نمی بینم؟

تو آشکار و من بینا، ولی چرا نمی بینم؟
بهار باز گلپوشی، نگین ژاله در گوشی

بگو چه رفته با چشمم ؟چه شد؟ چرا نمی بینم؟

را  سال شادی  که  کنم  می  آرزو  آن  خواندن  با  و  خوانم  می  شادتری  برایتان شعر  اکنون  اما 
آغاز کنید.

بهار شاد شورافکن، ز قله ها به زیر آمد
هنوز عشق جان دارد، نگو نگو که دیر آمد

بهار شاد شورافکن، به بزم دوستان چون من
میان جامه ای روشن، ز پولک و حریر آمد

دو زلف مشک بیزش گل، نگین سینه ریزش گل
سریر خفت و خیزش گل ببین چه دلپذیر آمد

هوا حریر آبی شد، ترانه آفتابی شد
مگو حکایت از باران، که دل ز گریه سیر آمد
ز کوه پرس و دامانش، چه رفت با زمستانش

که از ستیغ پستانش هزاران جوی شیر آمد
ز کار عشق پیوسته، رمیده بودم و خسته
که ناگهان ندانسته، رخ تو در ضمیر آمد

بدین غزل مجال اینجا، چه حیله رفت و حال اینجا
که پویه گر غزال اینجا، به پای خود اسیر آمد

تویی تمشک پرخارم که میوه داد و آزارم
چه شغل و شکوه بگذارم ؟ کزین جا ناگزیر آمد

ز عشق می کنم پروا که بی توان و بی یارا
زپا افتاده است اما بهار دلپذیر آمد

هنوز عشق جان دارد ، بهار اگر توان دارد
به معجزش جوان دارد . وصال اگر چه پیر آمد

با امید خیر برای سال های دراز و سال های شادی!
او ازهمان سال 1361 که اعالم کرد وطن ویران شده را دوباره میسازد ، اگرچه 
اعتنا  بی  او  قرارگرفت.اما   ، غاصبان"  دولت  غضب"  مورد  خویش،  بااستخوان 
را همچنان دروصف  مردم شعرهایش  اتکای حمایت  وبا  ها  این عداوت  به همه 
میان  در  بخشید.  مضاعف  شوروشوقی  آنها  به  و  سرود  هموطنانش  های  دلیری 
هموطنانش درجای جای این دنیای  پهناور حضور یافت و برایشان بازبان شعر گفت 
که هموطنانش درداخل ایران چه می کِشند. با رسانه های خارج ازکشورگفتگو که 

نه ، دردل کرد و هرچه پرسیدند بدون هیچ واهمه ای  پاسخ گفت. و سرانجام در
دِل حادثه ، درمیان همه دشمنان حقیر و زبونی که احاطه اش کرده و ازروی ترس 
تهدیدش می کردند شیرگونه  ُغّرید و باصدائی رسا به همه رسانه  ها و دارندگان 
سایت های اینترنتی گفت که درفرودگاه  چه برسراو آورده اند . هرچه دشمنانش 

صبرکردند که شاید  سیمین  بانو به عجزوالبه بیفتد و مثاًل از مقام رهبری  طلب
عفو وبخشش کند  با بی اعتنائی بیشتر او مواجه شدند.

سیمین بهبهانی  درایران ماند ، اگرچه همیشه خواسته است درایران بماند. اما این 
بار می خواست دردورازایران، در مراسمی شرکت کند تا صدای  بندیان  ایران 
زمین را بگوش جهانیان برساند .  دولت مانع شد. سیمین  اما، درهمان اسارتگاه 
مأموریت خودرا بخوبی انجام داد و همه دنیا آگاه شدند که رفتار سیاست پیشگان 
زمین  انسانهای روی  وواالترین  بهترین  با  ، درکشور غوغا ساالران   بی سیاست 

چگونه است . 
سیمین ، نه سالحی دارد ، نه شهوتی برای رسیدن به قدرت . او تنها یک رسالت 
تا شاید کمی  بیان کند   شاعرانه دارد. شاعری که فقط می خواهد درد مردم را 

بردردشان مرهمی بگذارد.
تادلتان بخواهد درانبان سیمین بانو  واژه  است و امید. او کارش  استفاده ازاین واژه 
های امید بخش است . حتی اگر اززندان بزرگ ایران اورا به سلول تاریک انفرادی 

هم ببرند تغییری در اراده اش بوجود نخواهد آمد.

بهبهانی   سیمین   ، کنند  می  دستگیر  را  نویسندگان  کانون  اعضای  از  دوتن  وقتی 
ایران  ازمردم  همکارانش  وضع  از  نگرانی  بجای  و  کند  می  گفتگو  فردا  رادیو  با 

سخن می گوید و به خبرنگاررادیو فردا اظهارمی دارد:
این کشور  تمام کسانی که در  مانند  نویسندگان هم  کانون  اعضای  و  ندارد  تازگی  این مسایل 

زندگی می کنند مصونیت ندارند.

که  کسانی  **همه 
کشورزندگی  دراین 
مصونیت  کنند  می 

ندارند.
الخروج  **باممنوع 

شدن سیمین بهبهانی
درروش  تغییری  هیچ 
ازمردم   اودرحمایت 

بوجود نخواهد آمد
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بقیه : گفتگو با استادذوالفنون
خانواده  مهمان  فوزیه  ملکه  و  محمدرضاشاه  بعد  چندی  ویا 
نمازی درشیرازبودند وباز من به این مهمانی دعوت شدم تا یک 

قطعه موسیقی همراه با ارکستر هنرجویانم  اجراکنم . 
درآنشب یک گروه تآتری هم بود که درآن یک جوان سیه ُچرده ای 
بود  شهره  درشیراز  پیرزن  نقش   دراجرای  که  خاقانی  بنام 
خودشد  ُرل  مشغول  رختشو   پیرزن  بعنوان  او   . داشت  شرکت 
و فروغ الملک درُرل پاسبان به او میگفت : ضعیفه مگر نمیدانی 

این آب خوراکی اهالی است . چرادرآن رخت می شوئی ؟
پس ازنیمساعت وراجی ، رو کرد به پاسبان وگفت : تونمیگذاری 

من حرفمو بزنم که باخنده حضار خاتمه یافت .
پس میتوان گفت که حمایتهای معنوی دولت به مردم 
هم جسارت میداد که علیرغم حرام بودن موسیقی  به 
زعم عده ای ،  گروه زیادی ازمردم به آن گرایش نشان 

دهند.
شاید  که  بود   چنان  موسیقی  به  شیراز  مردم  فراگیری  اشتیاق 
باورنکنید دختر امام جمعه شیراز درسلک هنرجویان من بودند .
ویدا  ازجمله   داشتم  هنرجویانی  هم   ارتش  امرای  ازخانواده 
دختر تیمسارمقبلی  رئیس ستاد لشکر فارس و عده ای دیگر که 

ازموسیقی استقبال می کردند .

برای  خورشیدی   1323 درسال  سربازی  دوره  پایان  از  پس 
ازمدت  پس  که  شدم  تهران  عازم  موسیقی  تحصیالت  ادامه 

کوتاهی همه خانواده به من پیوستند 
ادامه دارد

محمود آنچه برروی تار
آموختـــه بود  به ویلن 
منتقل ساخت . آنگـــاه

 بدلیل مشکل تــر بودن 
نحــوه نواختن ویلن ،در
صددپیـــداکردن معلمی
 برای تکمیل نوازندگــی

 ویلن برآمد. 
درشیراز  معلم ویلنی بود

 ازاهالی چکسلواکی.
مدت کوتاهی از این آموزگار دروسی را فراگرفت اما 
استادش  از  خود  مرحله  دراین  که  شد  متوجه  بزودی 
ازاستادذوفنون   . اونرفت  پیش  دیگر  لذا  میداند.  بیشتر 

میپرسم چه زمانی به تهران آمدیدوبه رادیو راه یافتید؟

شرح پشت جلد:
سحر جاودانی کاررقص را 17 سال پیش ازکالیفرنیا 
شوع کرد. او فوق لیسانس درطراحی رقص رادارد. 
رقصراخذکرده  لیسانس  نیز  کالیفرنیا  هنر  دانشگاه  از 

است.
کوچ  نیویورک  به  کالیفرنیا  از   2004 درسال  سحر 
کرد وهم اکنون شرکت جاودانی را اداره می کند که 
انواع رقصهای مربوط به کشورهای مختلف راآموزش 
می دهد. رقص شکم که ویژه کشورهای خاورمیانه 
بطوریکه  هاست  رقص  خواستارترین  پر  از  است 
عالقه  مورد  بسیار  ای  چهره  به  درنیویورک  سحررا 

مردم تبدیل کرده است .

درشماره آینده به تفصیل درباره فعالیتهای این دختر 
هنرمند  بااو گفتگو خواهیم کرد و شمارا بیشتر با او 
یک  شماره   این  جلد  پشت  .عکس  کنیم  می  آشنا 
عکس ترکیبی است که سحر را درلباس ویژه رقص 

نشان میدهد
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 نکته بین                                

دنیای خرتوخری 
است! 

خدارحمت کنددوست شاعرم راکه میگفت وقتی پس 
ایران  به  برای دیدار کوتاهی  اقامت درامریکا  ازسالها 

رفتم،مأمورفرود گاه پرسید چکاره ای؟

گفتم خر!

جواب  جدی  منهم  دادم  پاسخ  میگویم،  جدی  گفت 
هم  دیگری  خر،خر......،حرف  آقا،  خرم    ، میدهم 

هست!؟

بردارم  از"خریت"  دست  حاضرنیستم  دید  که  طرف 
کنم  مطرح  ام  وحرفه  شغل  برای  دیگری   وعنوان 

پاسپورتم را مهر زد وگفت بسیار خوب بگیرو برو ..

خرخواندن  اصراربه  درتوضیح   ازسفر  دربازگشت 
خود گفت در ایران اسالمی امروزاگرازخربیشتربفهمی 

کارت زار است!..

ازآن زمان تاکنون هرگاه حرف وسخنان عجیب وغریب 
کارگزاران رژیم اسالمی را میشنوم ، باخودمیگویم مثل 

اینکه دوستم، پربیراه هم نگفته است..!

وقتی احمدی نژادرئیس جمهوری ادعامیکنددراجالس 
کرده  اش  ازنوراحاطه  ای  هاله  متحد  ملل  سازمان 
غیرازاین  است،  زمان  ظهورامام  مانع  بود،یاآمریکا 
راخر  )ببخشید(مردم   یا  خراست  یاخودش  که  است 

گیرآورده است ؟

آغاز"انقالب  روزهای  ازهمان  مردم  کردن  خرفرض 
مردم خرکن" آغازشد که خمینی راامام کردند،عکسش 
یافتند!  قرآن  راالی  دیدند،تارمویش  درماه  را 
اجراگذاشتند...این روندزمانی  به  بعدسناریوهای دیگر 
هلیکوپترهاوهواپیماهای سی- که  اوج  خودرسید  به 

داغان   و  درب  طبس  دردشت  امریکا  130نظامی 
رسید!.  دادمان  به  امدادغیبی  نداداد  شدند،خمینی 
کارترهم اعالم کردگرفتارتوفان شن شدند!!.هردو،دروغ 
گفتند، فکر کردند مردم بالنسبت یونجه خورده و ادعای 
شان را باورمیکنند ونمیدانند روسها به تالفی سرنگون 
کردن هواپیمای تجسسی شان توسط امریکا،هواپیماها 
و هلیکوپترهای آنها راکه اسلحه برای مجاهدین افغان 
حمل میکردند قبل ازورود به فضای هوائی افغانستان 
باسالح لیزری درطبس ساقط کردند. ایرانی ها هم که 
حدودوثعورمملکت شان رامیدانند یکبار دیگربالنسبت 
خر نیستند که نفهمند اگرهدف ، آزادکردن گروگان های 
بود، در،مرزافغانستان چه می کردند؟  آمریکا  سفارت 
درکویرسمنان می نشستند که به تهران نزدیک تراست. 
صادق  فراری،  جمهوربعدآ  صدررئیس  بنی  بعدهم 
خلخالی راباعجله به محل حادثه فرستاد تانظارت کند 
راداخل زمین  آنها  بقایای  باراکت  ایران  جنگنده های 

فروکنند که گندش بیش ازآن درنیاید!؟....

 باگذشت ایام، دروغ های دیگر بخورد خلق اهلل دادندکه
دستگیری دارد،انتشارخبرمفتضحانه  ادامه   تاامروز 
 عبدالمالک ریگی رهبر گروه جنداهلل که رژیم اسالمی
! زمان  امام  گمنام  سربازان  جارزد  هایش   دربلندگو 

!بدامش انداختند.دروغ دیگرشان بود

خروس  دم  بودکه  شاخدارجانیفتاده  دروغ  هنوزاین 
ها  بگوش  خبری  درگزارشات  پیداشدودومطلب 
آمد،یکی اینکه همین روزها« سه   گردشگرآمریکائی 
زندانی شده در ایران« آزادمیشوندودیگراینکه قرارداد 
صدورگاز طبیعی ایران به پاکستان آماده امضا است.!...

دستپخت  شد.آخرین  تمام  ها  دروغ  تصورنکنید 
دروغبافیشان آنجابودکه حشمت اهلل عطارزاده دیپلمات 
ناگهان  نیز  پیشاورپاکستان  در  ایرانی  شده  ربوده 
آزادشد،وحیدرمصلحی وزیراطالعات رژیم )ازآنجا که 
دروغ جزو طبیعت آخوندمکاراست( بامنتهای بیشرمی 
توی چشم خبرنگاران  نگاه کرد وگفت باتالش سربازان 

گمنام امام زمان آزاد وبه کشور بازگردانده شد!!

جفت تازه  ،هرروزدروغی  ست  ا  ای  مسخره   دنیای 
کارخودرا و  بمالند  راشیره  سرمردم  تا   وجورمیکنند 
پیش است  بیگانه  اقتصادی   منافع  تآمین  همان   که 
رایج پاسخ  همان  گرفتار،  مردم  طبیعی    ببرند.واکنش 
 خرخودتی، هست.سابق، براین بهانه لشگرکشی به یک
رهبر کنارزدن  برای  کودتا  انداختن   کشوردیگریابراه 
 یک مملکت ازسوی قدر قدرتها، صدور« دموکراسی«!
،در خانه های بالگد  ازبس سربازان خارجی  اما   بود، 
آنها بدرون  وبامسلسل  شکستند  را  دفاع  بی   مردم 

 ریختند واین صحنه هادرتلویزیون هادیده شد،ظاهرآ

ازاین اگربیش  که  شدند  متوجه  شان   رهبران 
 بخواهندازدموکراسی دم بزنند،ته مانده آبروی شان هم
تعرضات آن  خواهندپرسید،پس  ومردم   خواهدریخت 

 حیوانی به خانه های مردم دموکراسی است....؟

جمهوری  شدن  کارآورده  روی  اززمان  درهرحال 
کاالی  یک  بصورت  دروغ  درایران  اسالمی 
است.بیگانگان  وپرمشتری  گرم  بازارش  پرمصرف 
نیست،چرا  هم  بدی  »بیزنس«  که  بفکرافتادندحاال  هم 
خوداستفاده نکنند،وکارتربادروغ  توفان شن،شروعش 
یااعتراضی صورت  بودپرسش  اگرغیرازاین  کرد،چون 
میگرفت،حداقل یکی ازمیان آنهمه رهبران ریزو درشت 
سربازان  این  میپرسید  ایران  دینی  ازحاکمان  جهان 
گمنام اما م زمان که ادعا میکنید به شما کمک میکنند، 
پیش ازاین کجابودند؟.فرمانده شان کیست؟ چرا فقط 
آیا  شد؟  پیداشان  شماآقایان  درزمان  آنهم  درایران، 
دامنه عملیاتشان آنقدرگسترده است که ریگی رادریک 
کشوردیگرتعقیب وهواپیمایش را درآسمان ایران وادار 
اینهمه  میبینیم  گذشته،وقتی  ازاین  کنند؟؟   فرود  به 
آدم درخیابان ها بنفع رژیم شعار میدهند یا ده میلیون 
به مسجد  نذرونیازوبرآوردن حاجت  برای  وار  نفرگله 
جمکران هجوم میبرند به خود میگویم رفیق شاعرم چه 
دولت  بازیهای  هاوسیاست  خوان  روضه  حیله  خوب 

های غربی را شناخت.  

حال ای کسانی که این واقعیت هارا خواندید ، حقیقتآ 
نمیدانم شما با شنیدن این دروغ ها چه حالی پیدامیکنید 
بین، رک وصریح میگوید خرخودتان هستید  نکته  اما 
و حرص میخوردو ازسر ناچاری دردل میگوید لعنت 
وسیاست  سیاست  وهرچه  دروغگو  برپدرهرکه  عالم 

بازاست.....!! 
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دردوران  قراردارد  فارس  استان  درشمال  که  آباده 
های مختلف تاریخی  صحنه برخورد مردم مبارز این 
بیش  به  شهرآباده  بنای   . است  بوده  مهاجمین  با  شهر 
قدیم  بافت  هنوز  گردد.  می  باز  پیش  یکهزارسال  از 
شهر سم ستوران لشگر افغان را برپشت خود احساس 
می کند . هنوز تاریخ این شهر مهمان نوازی مردم  رااز 
شاه اسماعیل سوم که بدستور کریمخان زند دراین جا 
اقامت کرده بود به یاد می آورد. جنگی که بین لطفعلی 
آباده  خان زند وآقامحمدخان قاجار درمحدوده  شهر 
هنوز  کشاند  نابودی  به  را  شهر  از  قسمتی  و  داد  رخ 
درصفحات تاریخ یادآور روزهای تلخ این خطه است 
آقا  علیه  سوم  اسماعیل  شاه  فرزند  حیدرمیرزا  قیام   .
محمد خان قاجار، جنگ بابا خان )فتحعلی شاه بعدی 
نیروهای تفنگدار پلیس  با حسنعلی میرزا ،  وجنگ   )
از  نشان  نیز  ای   وآباده  نیروهای قشقائی  با  انگلیسی  
فداکاری های مردم آباده در کسب آزادی و استقالل 

برای سرزمینشان و درنهایت برای ایران  دارد.

هنوز  که  پیش  درسالها   . است  سیاسی  شهری  آباده 
واژه دمکرات و دمکراسی همه گیر نشده بود  حسین

 قاجاریه وهمچنین شاهد فارسی ، کفری یزدخواستی ، 
عبدالحسین بهمنی ، محمد باقر میرزانیا، مددعلی زارع 
، حاج آقابزرگ مینو و اورنگ خضرائی شاعر معاصراز 

دیگر شاعران این سرزمین محسوب میشوند .
و  آباده  بافت  .فرشهای  است  وهنر  شهر صنعت  آباده 

صنایع دستی آن درایران شهره خاص وعام است 
جزئی  اندهریک  برخاسته  دیار  ازاین  که  هنرمندانی 

  . هستند  بزرگ  ایران  هنر  و  وادب  فرهنگ  مفاخر  از 
استاد  یعنی  هنرمندان   این  از  یکی  با  شماره  درهمین 
اش  وخانواده  خود  میشویدکه  آشنا  ذوالفنون  محمود 
بوده  مرزوبوم  این  وهنر  فرهنگ  دهنده  گسترش  همه 

و هستند .
محصوالت  که  است  کوهستانی   ای  منطقه  آباده 
کشاورزی آن به دیگر نقاط  فارس فرستاده می شود . 

 
آباده شهر تاریخی است . می گویند درهزاره اول پیش 
ازمیالد سکونت مردم دراین منطقه آغاز شده است و 
زندگی  منطقه  دراین  کرد  گروهی  هخامنشیان  درزمان 
میکرده اند . اما توجه خاص به آباده اززمانی آغاز شد 
که کریمخان زند شیراز را بپایتختی خود انتخاب کرد و 
آباده بصورت ییالقی برای خواص شد ازجمله بفرمان 

کریمخان ، شاه اسمعیل سوم دراین شهر ساکن شد.
ایل  از  ای  عده  تا  دستورداد  کریمخان  همچنین 
کردند  آباده کوچ  به  اصفهان  از شهر  پرندی وگرجی 
بر  که  ناامنی  دلیل  به  کنند.  همت  شهر  درآبادانی  تا 
منطقه حاکم بود بدستور وکیل الرعایا اطراف شهرقلعه 
هائی با دیوارهای بلند ساخته شد که درفواصل معین 
سوراخهائی دردیوار قلعه تعبیه کرده بودند که تیرکش 

برهمه  امنیت  که  رضاشاه  سلطنت  درزمان  مینامیدند. 
شد  کوتاهتر  دیوارها  این  گردید   حاکم  ایران  جای 
و درهای قلعه ها برداشته شد و زندگی درقلعه جای 
خودرا به زندگی دراطراف جاده های پررفت وآمد داد.

ازنقاط تاریخی آباده می توان به قلعه گبری ، آرامگاه 
خواجه عکاشه ، عمارت کاله فرنگی ، تپه های باقرآباد 
که همراه تپه های قلعه کهنه رحمت آباد به دورانهای 

پیش ازتاریخ مربوط می شود، قلعه سورمق که درزمان 
که  جهان  قوسی  سد  نخستین   ، شده  ساخته  قاجاریه 
که  ایزدخواست  قلعه   ، شده  ساخته  درایزدخواست 
ازبناهای دوره ساسانی است ، وباألخره تُل شاه نشین  
  که مربوط به دوره هخامنشی است نام برد. تل شاه 
نشین شامل محلی برای تهیه خوراک بوده که درسنگ 
خاکبرداریهای  با  اخیراً  ومتأسفانه   است  شده  کنده 
ناشیانه شهرداری خسارتهای زیادی دیده است . هرچه 
کشورهای دیگر از" هیچ" ، تاریخ مدونی برای خود 
می سازند ما با داشتن همه چیز  با دست نامبارک خود 
تاریخ پرارجمان را به نابودی می کشانیم . این ملت که 
اینهمه سابقه تاریخی و فرهنگی دارد چرا باید کسانی 
و  وتاریخ  فرهنگ  از  ای  ذره  که  کنند  حکومت  براو 

افتخار و شوکت و عزت و عظمت بوئی نبرده اند ؟
استاندار فارس  می گویند زمانی مخبرالسلطنه هدایت 
بهنگام عبور از آباده سری بمدرسه مهم شهر می زند 
که درآنجا به رسم آن روزگار فرانسه هم بعنوان زبان 
این   . کردند  می  تدریس  آموزان   دانش  به  خارجی 
روشنفکر مملکت ما دستور میدهد به جای زبان فرانسه  

زبان عربی به دانش آموزان یاددهند  .   

باشعری از پیروی شیرازی این گزارش
 

را بپایان میبرم  

گفتا چه کنیم تا که دالشاد شویم؟ 
از بند غم زمانه آزاد شویم ؟

دل گفت تو ویرانی و من هم ویران
بخرام به آبــــــاده که آباد شویم.

آباده شهر مردم عاشق

میدان تل آسیاب-بنای یادبود 

دانشور  تقی  کربالئی  و  پورحمزه 
بنیان  دراین شهر   را  دمکرات  حزب 
نهادند . ابراهیم خان سورمقی  نیزیکی 
از آزادی خواهان  آباده بود که چندی 
آباده حکومت کرد .وسرانجام  بر  هم 
در  منطقه   دزدان  با  دردرگیری 

ایزدخواست به قتل رسید.
آباده شهر عشق و شادی است . 

آویخته  شهر  درمدخل  که  درتابلوئی 
اند تا به مسافران نوروزی خوش آمد

 بگویند این بیت را میخوانیم :
آباده  شهر مردم خونگرم وعاشق است
بگذرید باخنده  و  وعاشقانه  آرام 
ونما نشو  آباده  در  زیادی  شاعران 

دوره  شاعر  پورفریدون  اند   یافته 
که  ای  آباده  سقیما   ، ضیا   ، ایلخانی 

دردوران صفویه میزیسته اند .
دوره ازشاعران  رسا  تقی  محمد 

دستورازتعداد  صدوراین  بمحض   
کاسته  بشدت  مدرسه  آموزان  دانش 
شد.وسرانجام مدرسه  منحل گردید.            
نکته آخراینکه آباده شهر ثروت است .  

 معدن بزرگ خاک نسوز که دراین شهر    
قراردارد درخاورمیانه بی همتاست 

 معادن سنگ سفید، معدن گچ ، معدن گل 
چینی در9 کیلومتری آباده  و معدن بزرگ 
کبالت  ازثروتهای طبیعی این شهر بشمار 

میروند.
گیاهان  از  بزرگی  ذخیره  همچنین  آباده 
که  است  داده  جای  درخود  را  داروئی 
شده  ریزی  برنامه  و  علمی  بصورتی  اگر 
ازآن استفاده شود میتواند ثزوت زیادی را 

نصیب آباده و کل کشور ایران گرداند



آن که  با  بود،  مارا وقت خوش  ئی که  درآن سالها 
روشنفکران  اما   ، داشتیم  خوانی  کتاب  ی  خوره 
اگر  که  بودند  بوجودآورده  را  فضائی  چنان   ، چپ 
نوشته   " پهلوی  "محمدرضاشاه  که  را  هائی  کتاب 
ماندگی  عقب  ی  مایه  دیدند  می  دردستمان  بود  
شماتتمان  و  آمد  می  حساب  به  ما  سرشکستگی  و 
می کردند . نه ما جوانان آن دوره ونه چپ ها ، به 
هم  راستها  ترین  راست  که  گفت  توان  می  جرأت 
وپال  تاپرت  نخواندیم  و   ، نخواندند  کتابهارا  این 
. شدیم  پرتاب  ازدنیا  ای  گوشه  به  وهرکدام  شدیم 
 " پارس  وانتشارات  کتاب   " همت  به   ، تازگی  به 
تمدن  بسوی   " کتاب  سوم  چاپ   ، آنجلس  لوس 
منتشرشده   " پهلوی  محمدرضاشاه  نوشته   " بزرگ 
است . کتاب را خواندم وخودرا مالمت کردم که چرا 
آن را درهمان زمان ) بهمن ماه 2536 شاهنشاهی ( 
که چاپ اول آن منتشر شد نخوانده ام .  اگر شماهم 
یکباردیگر  اید  ، واگرهم خوانده  اید  آن را نخوانده 

الاقل بخش زیررا خوب وبا دقت بخوانید. 
محمدرضاشاه پهلوی ، درآغاز کتاب به سوی تمدن 

بزرگ می نویسد:
، ناخدای کشتی سرنوشت کشورم  بعنوان   ، برای من 
 دراقیانوس متالطم جهان امروز ، اتکا به عنایات الهی ،

 اساس و بنیاد همه تصمیم ها و تالش هاست ومی دانم 
تا وقتی که راه من ، راهی باشد که خواسته ی اوست 
احساس   . بود  خواهد  حتمی   ، راه  دراین  پیشرفت 
، خداوندی  کامله  مشیت  که  است  این  من  قلبی 

عادی  قدرت  جز  قدرتی  نبود  چنین  اگر  که   - مرا   
ملت  این  رهبر  عنوان  به   - نداشتم  فردانسانی  یک 
مأمورایفای   ، جهان  امروز  ساز  سرنوشت  دردوران 
این رسالت فرموده است وتا وقتی که او بخواهد ، نه 
تنها هیچ نیروی سیاسی یا عامل اقتصادی ، بلکه حتی 
هیچ عامل غیر قابل پیش بینی فردی و خصوصی نیز ،

این   . شود  رسالت  این  انجام  مانع  توانست  نخواهد   
اعتقاد ، ولو با هیچ دیالکتیک واستدالل مادی وعلمی 
سازگارنباشد ، جزئی ازوجود روحی من است . روی- 
دادهای گوناگون وشگرف زندگی من ، برایم تردیدی 
نگذاشته است که یک نیروی فوق بشری سرنوشت مرا 
فرموده  معین  و  مقدر  خود  که  درراهی   ، را  ملتم  و 
می  انجام  چه  آن  ی  وهمه  کند  می  هدایت   ، است 
دهم ، ازآن نیروئی الهام می گیردکه تا کنون ضامن 
موفقیت این رهبری وجهت دهندهِ  ی آن بوده است  . 

همچنان که چندی پیش درمصاحبه ای اظهارداشتم ، 

تشخیص من این است که مقدراست مملکت خودرا با 
به جانب هدفی اصیل وبزرگ  استوار  دید و تصمیمی 
رهبری کنم وتا آنجا که ممکن باشد اجازه ندهم مانعی 

برسر راه این پیشرفت قرار گیرد.
نهاده  من  عهده  به  آن  ایفای  که  است  نقشی  این 
 ، دارم  خویش  درتوان  که  حدی  تا  ومن  است  شده 
اراده  فوق  ی  اراده  که  را  رسالتی  این  تا  کوشم  می 
صداقت  با   ، است  فرموده  محول  من  به    ، بشری  ی 
من  ی  ویژه  موقعیت   . دهم  انجام  وهشیاری  ایمان  و 
با  توأم  ایران  شاهنشاهی  نظام  قدرت  ی  زاده  که 
آن  اجازه  من  به   ، است  خودم  ملت  با  خاص  پیوند 
عوام  به  نیاز   ، رسالت  این  درایفای  که  است  داده 
فریبی ها و بندبازیهای سیاسی  یا محاسبات کوچک و 
بزرگ  ، که دشمن کارهای  بینانه ای  سازشهای کوتاه 
فقط  خاطرم  اطمینان  .وبرای  باشسم  نداشته   ، است 
 ، درانجام رسالت خودم  که  باشد  کافی  احساس  این 
تاوقتی که مصممانه  بدین راه می روم ، همواره تحت 
به  که  آنهائی  قضاوت   . هستم  او  ی  کریمانه  حمایت 
یا   ، ایمان وآرمانی  به دیده ی تردید می نگرند  هر 
آنهائی که حتی وجود پروردگار را منکر هستند ، چه 
انسان  را درسرنوشت  اعمال مشیتش  این که  به  برسد 
ها وملت ها باورکنند ، برای من مطلقًا اهمیتی ندارد.
   کمی زودتریا دیرتراز انتشار کتابهای شاه ، کتاب 
"والیت فقیه" آیت اهلل خمینی هم منتشر شده بود ، 
که آنهم یا دردسترس نبود )گویا ممنوع بود( واگرهم 
بود  باز خواندن این نوع کتاب ها هم نشانه ی عقب 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  بودو  اش  خواننده  افتادگی 

اهل کتاب  به آن توجهی نداشتند.
را  کتاب  این  جستجو   مدتها  از  پس   ، گذشته  ماه 
 . دیرخواندم  وچه   ، گرفتم  عاریت  به  ازدوستی 
درکتاب  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبروبنیانگذار 

"والیت فقیه"نوشته است :
"اگر خدا شخص معینی را برای حکومت دردوره ی 
لکن آن خاصیت حکومتی   ، نکرده است  تعیین  غیبت 
)ع(  صاحب  حضرت  تازمان  ازصدراسالم  راکه 
 . است  قرارداده  هم  غیبت  بعداز  برای  موجودبوده  
باشد  قانون وعدالت  به  ازعلم  این خاصیت که عبارت 
واگر  موجوداست  عصرما  ازفقهای  بیشماری  درعده 
فردالیقی که دارای این دوخصلت باشد ، بپا خاست و 
تشکیل حکومت داد، همان والیتی راکه حضرت رسول 
و  باشد  ، دارا می  اکرم {ص} دراداره جامعه داشته 

برهمه الزم است که ازاو اطاعت کنند .
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والیت فقیــــه 



)ص(  اکرم  رسول  حکومتی  اختیارات  که  توهم  این 
بیشتراز حضرت امیر بوده یا اختیارات حکومتی حضرت 
.البته  است  غلط  و  باطل   ، است  فقیه  از  بیش  )ع(  امیر 
فضائل حضرت رسول اکرم )ص( بیش ازهمه عالم است 
بیشتر  ازهمه  )ع(  امیر  حضرت  فضائل  بعدازایشان  و 
اختیارات حکومتی   ، معنوی  فضائل  زیادی  لکن   ، است 
که  ووالیتی  اختیارات  همان   . دهد  نمی  افزایش  را 
علیهم درتدارک  ائمه صلوات اهلل  حضرت رسول ودیگر 
وبسیج سپاه ، تعیین والیت و استانداران ، گرفتن مالیات 
و صرف آن درمصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان 
اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است . منتهی 
شخص معینی نیست . وقتی می گوئیم والیتی را که رسول 
اکرم 0ص( وائمه )ع( داشتند بعد ازغیبت ، فقیه عادل 
مقام  که  پیداشود  نباید  توهم  این  هیچکس  برای  دارد 
فقها همان مقام ائمه )ع( ورسول اکرم )ص( است . زیرا 
اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت ازوظیفه است . 
والیت یعنی حکومت واداره کشورواجرای قوانین شرع ،

کسی  برای  اینکه  نه   ، است  ومهمی  سنگین  وظیفه  یک   
انسان  ازحد  بیاوردواورا  بوجود  عادی  غیر  ومقام  شأن 
عادی باالتر ببرد.به عبارت دیگر والیت مورد بحث  یعنی 
حکومت واجراواداره ، برخالف تصوری که خیلی افراد 
دارند ، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است . والیت 
جعل  جز  وواقعیتی  است  عقالئی  اعتباری  ازامور  فقیه 
نداردمانند جعل )قراردادن و تعیین ( قیم برای صغار. 
قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه وموقعیت هیچ فرقی 
ندارد. مثل اینست که امام )ع( کسی را برای حضانت ، 
موارد  دراین   . کند  تعیین  مناصب  از  بعضی  یا  حکومت 
فرق  فقیه  با  وامام  )ص(  اکرم  رسول  که  نیست  معقول 
داشته باشند . همان والیتی که برای رسول اکرم )ص( 
وامام درتشکیل حکومت و اجرا و تصسدی اداره هست  
امکان  کسی  برای  اگر  امر  این   . هست  هم  فقیه  برای 
داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفائی است . 
درصورتی هم که ممکن نباشد، والیت ساقط نمی شود . 

زیرا از جانب خداوند منصوبند..."  

خمینی  اهلل  آیت  که  است  طرزتفکری  چنین  ودرمسیر 
درنامه معروف خود به خامنه ای حکومت را به معنای 
به  خدا  ازجانب   " که  شناسد  می  ای  مطلقه  والیت 
واهم  واگذارشده  وسلم  وآله  علیه  اهلل  صلی  اکرم  نبی 
تقدم  الهیه  فرعیه  احکام  وبرجمیع  است  الهی  احکام 
دارد."وخودرا به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی ، 

وارث آن والیت مطلقه می داند .
دومطلب ازاین  یک  درهیچ  کنید  می  مالحظه  چنانکه 

 کمترین اشاره ای به "حاکمیت ملی " واین که مردم 
نمی  چشم  به   ، بزنند  خودرارقم  سرنوشت  خود  باید 
موسی  که  بریم  می  بسر  مادرزمانی  گوئی   . خورد 
ندای  نوردیدو  از  دردرختی  خدارا   ، سینا  درصحرای 
آسمانی را شنید و عهده دار رسالت گردید و سپس به 
ازسلطه ی فرعون رهائی  را  اسرائیل  بنی  مصررفت و 
براو فرود آمد و  نیز ده فرمان  . ودرپایان کار  بخشید 
که  یااین  کرد!.   روشن  ابدالدهر  تا  اورا  قوم  تکلیف 
درغار حرا درکنار پیامبر اسالم نشسته ایم و با جبرئیل 

سر وسری برقرار کرده ایم .
درواقع ما ایرانیان دراین زمینه با مشگل بزرگی روبرو 
به  مربوط   ، شد  نقل  درباال  که  قولی  دو  آن   . هستیم 
دوشخصیت رسمی ومصدر مسئولیت بود وکم نیستند 
به عنوان  اشخاص غیر مسئولی که درسه دهه گذشته 
رئیس  و  ایران   دهنده  نجات  مرشد،   ، رهبر   ، قطب 
طریقت  وازاین قبیل هم اکنون درداخل وخارج ازایران 
کسانی رادور خود گردآورده اند . تاریخ ما اززمان قیام 

ابو مسلم خراسانی به نفع امامت و خالفت هاشمیان 
وعباسیان تا کشتار بابی ها و بهائی ها و قتل کسروی ،

فریدون   ، شاپوربختیار   ، فروهرها   ، مختاری  محمد   
ازاین  زمینی  تعبیرهای خونین  و... صحنه ی  زاد  فرخ 

رویاهای آسمانی بوده است.
 ایرانیان میهن دوست ، باشرف وغیرتمند راه درازی را 
برای رهائی خود ومیهن خود درپیش دارند . مردم شریف 
، پاکدل ، زود باور و باگذشت ما بایدکم کم عادت کنند 
که سرنوش خودرا محکم دردست خود نگاه دارند و به 
هیچ وجه سرنوشت خود و کشورباستانی خودرا تسلیم 
یک شخص یا یک گروه نکنند. قدسیت ، تبار ، نبوغ ، 
شایستگی ، فداکاری و سوابق درخشان  دلیل صاحب
اختیار تام شدن برای زمام داری ملتی بشمار نمی آید.

استوار  گذاری  پایه  برای  اساسی  اقدام  مهمترین   
"حاکمیت ملی " تشکیل یک "کنگره همگانی " است.

 کنگره ای متشکل از نمایندگان زن ومرد اقوام مختلف 
، ومیانه  وراست  چپ  گروههای  رهبران   ، ایرانی 

 پیشوایان ادیان ، مذاهب وباورهای مختلف ، نماینده 
جامعه   ، مختلف  های  رشته  واصناف  کارگران  های 
شناسان ، روزنامه نگاران ، هنرمندان رشته های مختلف 
و....که امیدواریم هرچه زودتر زمینه ی مساعدی برای 

تهیه ی مقدمات آن فراهم آوریم .
سنگ فبرفریدون فرخ زاد

صفحه25آزادی سال اول - شماره سوم

* مهمترین اقدام اساسی برای پایه گذاری "حاکمیت ملی " تشکیل یک         
کنگره همگانی است

* باتبلیغ بعضی ازگروههای سیاسی خواندن کتابهای محمدرضاشاه ویا آیت اهلل 
خمینی نوعی عقب افتادگی به حساب می آمد  
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   درکنا رهمسرش و بااودرخانه خود 
باضربه های کارد درخون خود غلطید

دکتر شاپوربختیارآخرین نخست وزیر 
حکومت پادشاهی در خانه خود در

پاریس  با ضربه های کارد ازپای درآمد



جیمی کارتر دیگررهبران جهان را متقاعد ساخت که دیگر شاه ماندنی نیست

گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی  بااشپیگل
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برگردان از االهه بقراط
مجله آلمانی اشپیگل این شماره گاهنامه تاریخ خود را 
زیر عنوان »از ابرقدرت دوران باستان تا حکومت مذهبی 
مالیان« در بیش از صد صفحه به ایران اختصاص داده 
است. در این شماره که روز 30 مارس 2010 به بازار 
آمد، از اسطوره زرتشت تا دوران مالیان و دشمنی آنان 
گفتگوی  مطلب،  ..نخستین  می رود.  سخن  مدرنیته  با 
نویسندگان اشپیگل باشاهزاده رضا پهلوی است که در 

پاریس صورت گرفته است.
گفتنی است، عالوه بر نکاتی که به عنوان شباهت های 
سوی  از  گفتگو  این  در  پیشین  رژیم  و  کنونی  رژیم 
به  توجه  اساسا  می شود،  تکرار  مرتب  پرسش کنندگان 
رضا پهلوی و برداشتن موانع از سر راه حضور سیاسی 
مطبوعاتی  کنفرانس های  و  نشست ها  و  آلمان  در  وی 
به  اخیر،  ماه  چند  در  ویژه  به  کشور،  این  در  ایشان 
از  غربی،  مطبوعات  که  دارد  شباهت  دورانی  همان 
مشهور  آلمانی ها  »انجیل«  به  زمانی  که  اشپیگل  جمله 
به سوی  را  قلم خود  میالدی  و 79  در سال 78  بود، 
دیگری چرخاندند! و کیست که نداند در جوامع باز، 
نقش رسانه ها را در سیاست نباید دست کم گرفت! متن 

کامل این گفتگوی را می خوانید:

سیاست های  درباره  پهلوی  رضا  سیروس  شاهزاده 
و  بیگانه  قدرت های  بازیچه  عنوان  به  ایران  پدرش، 
سخن  تهران  در  اسالمی  رهبران  علیه  مردم  شورش 

می گوید.

عالی جناب...  واالحضرت،  اعلیحضرت،  اشپیگل: 
به  بود  قرار  که  را  پهلوی  رضا  سیروس  شاهزاده 
جانشینی پدر بر تخت طاووس تکیه زند، چگونه باید 

خطاب کنیم؟
رضا پهلوی: این موضوع برای من اهمیتی ندارد. عناوین 
فرقی برای من نمی کنند. مهم، اندیشه و مضمونی است 

که برای آینده سرزمین ام مطرح می کنم...

س:... سرزمینی که شما در سال 1978 ترک گفتید.
ج: من تقریبا هجده ساله بودم که به آمریکا رفتم تا در 

تگزاس آموزش خلبانی ببینم. آن موقع فکر می کردم 
پس از یک سال برخواهم گشت.

مادرتان در سال 1979 جالی وطن  س: وقتی پدر و 
کردند شما چه احساسی داشتید؟

زمان  آن  در  مادرم  و  پدر  دلمشغولی  که  می دانم  ج: 
حتی  می کنم  فکر  بود.  ایران  روزانه  رویدادهای 
روی  چه  کند  پیش بینی  نمی توانست  نیز  اپوزیسیون 
را  کشور  پدرم  انقالبی،  جنون  آن  در  داد.  خواهد 
سود  به  کار  این  بود  معتقد  او  کرد.  ترک  داوطلبانه 
کشور است. امروز، در یک فاصله سی ساله، بسیاری 
از مسائل طور دیگری دیده می شود. همه چیز درست 

برعکس آنچه شد که مردم به خود وعده داده بودند. 
و  دمکراسی  ایران  خیابان های  در  جوان  نسل  امروز 

جدایی دین و دولت را 
فریاد می زند. این خواست  پیامد آن فساد و استبدادی 

است که با رژیم کنونی پیوند خورده است.

نیز که از سال 1941 تا 1979 بر ایران  س: پدر شما 
را  مشابهی  ایرادات  می بایست  می کرد،  حکومت 

می شنید.
ج: در اوایل دهه بیست، هنگامی که پدربزرگ من به 
شدت  به  کشور  یک  ایران  شد،  وارد  سیاسی  صحنه 
راندن  پیش  جهت  نهادی  هیچ  عمال  بود.  عقب افتاده 
را  کشور  بتوان  که  این  برای  نداشت.  وجود  مملکت 
وجوه  تمامی  بایستی  راند،  جلو  به  و  کرد  مدرنیزه 
بود که  این  مهم ترین موضوع  بهبود می یافت.  زندگی 
زنان  حقوق  مردان،  سلطه  زیر  سنتی  جامعه  یک  در 
و  مردان  با  آنها  برابری  کیفیت  بر  و  نمود  تقویت  را 
هم چنین توانایی شغلی آنها افزود. این همه به تمامی 
مخالف موقعیتی است که امروز زنان ایران در رابطه با 
حکومت قرار دارند. باال بردن سطح زندگی، آموزش، 
بهداشت، ثبات و امنیت مسائلی بودند که برای اکثریت 
مردم در درجه اول اهمیت قرار داشتند و پدر من تحقق 

این همه را وظیفه خود قرار داد.

س: ولی موفقیتی حاصل نشد.
ج: این قضاوت خیلی شدید است. ولی می توان گفت 
که شاید او خیلی سریع می خواست یک جامعه ارباب 
و رعیتی را به یک کشور صنعتی تبدیل کند. از سوی 
تصمیم گیری ها  در  می خواستند  روشنفکران  دیگر، 
من  نداشتند.  موفقیتی  البته  که  باشند  داشته  مشارکت 
اندازه  به  کشور  کردن  لیبرالیزه  روند  معتقدم  شخصا 
کافی سرعت نگرفت. بعالوه، نیروهایی در کار بودند 
که الزاما منافع ملی را در نظر نداشتند. عناصری که با 

منافع خارجی پیوند تنگاتنگ داشتند.

س: منظورتان آمریکایی ها هستند یا شوروی ها؟
ج: منظورم نیروهای مارکسیستی هستند که زیر 

سرد  جنگ  در  ما  داشتند.  قرار  شوروی  اتحاد  تأثیر 
بین غرب و شرق و زیر  ایران در مرز  بسر می بردیم. 
طرف  دو  هر  داشت.  قرار  آنها  متناقض  منافع  فشار 
این  از  روشنفکران  کنند.  نفوذ  کشور  در  می خواستند 

موقعیت تحلیل های بسیار سطحی داشتند.

س: آیا اگر در ایران آزادی عقیده وجود می داشت، 
ممکن بود انقالب اسالمی روی ندهد؟

جلوگیری  انقالب  از  می توانستند  متعددی  عوامل  ج: 
آگاه  انقالب مذهبی  پیامدهای یک  بر  ما  کنند. جامعه 
نبود. وقتی خمینی پای خود را بر خاک ایران گذاشت، 
ایران برایش مهم نبود. برای او مسئله بر سر تصور وی 
از یک اسالم انقالبی بود. همین اسالم انقالبی بود که 

خمینی قصد داست به سراسر جهان صادر کند.

س: فکر می کنید روند امور کشور در زمان حکومت 
پدر شما، از چه زمانی به یک مسیر اشتباه افتاد؟

این  اوایل دهه هفتاد. در  اواخر سالهای شصت و  ج: 
نسل  یک  می رفت.  باال  پیش  از  بیش  انتظارات  دوره 
بهبود  حاصل  خود  این  و  بود  شده  جامعه  وارد  جید 
مباحث  نظر  از  نسل  این  بود. جوانان  آموزش  شرایط 
چه  هر  بودند.  مجهز  پیش  نسل  از  بیش  روشنفکری 
بیشتر امکان دستیابی مردم به آموزش افزایش می یافت، 
از  و  می شدند.  آزادی  خواهان  بیشتر  اندازه  همان  به 
آنجا که این خواست ها به جایی نمی رسید، به دلسردی 
جامعه می انجامید و در بطن آن ناآرامی ها را می انباشت. 

فشار تعیین کننده اما از خارج می آمد.

س: یعنی ایران بازیچه دست قدرت های بیگانه بود؟
ج: از نظر تاریخی ایران همواره یک طعمه فریبنده بود. 
و هنوز هم هست. فقط به این نگاه کنید که روسیه و 
چین و هم چنین آمریکا و اروپا چگونه به این منطقه 
استراتژیک  تفکرات  اینها  همه  پشت  دوخته اند.  چشم 
نهفته است. ممکن است شکل حکومت ها تغییر کرده 
قبال  که  است  همان  ایران  از  آنها  توقعات  ولی  باشد، 
نگاه های  که  بود  خواهد  کشوری  همواره  ایران  بود. 
این  همه  از  ولی  می کند.  جلب  خود  به  را  طمعکار 
تجربیات چه می توان آموخت؟ چگونه می توان ثبات را 
در کشور برقرار کرد؟ چگونه می توان سهم مردم را در 
تصمیم گیری های سیاسی به بهترین شکل تضمین کرد؟ 
از طریق دمکراسی و آزادی. رهبری  تنها  نظر من،  به 
نظام کنونی تنها از باال به پایین است. طبقه متوسط که 
می خواهد در سرنوشت کشور نقش داشته باشد، قلع و 

قمع می شود. 

س: دقیقا همین ایراد را به پدر شما نیز می گرفتند.
منتقل  به درستی  اهداف وی  این است که  ج: راست 
زیادی  بودجه  که  می گرفتند  ایراد  او  به  مثال  نشدند. 
این چرا  پاسخ   ولی چرا؟  تسلیحات می کند.  را خرج 
را بعدها صدام حسین با حمله خود به ایران داد! اگر 
ارتش  یک  به  نیز  ما  نمی داشت،  وجود  عراق  تهدید 

آنچنان قوی نیازی نمی داشتیم.

ایران همیشه یک طعمه فریبنده است

را  زیادی  بودجه  که  می گرفتند  ایراد  پدرم  به 
این  پاسخ   چرا؟  ولی  می کند.  تسلیحات  خرج 
چرا را بعدها صدام حسین با حمله خود به ایران 
داد! اگر تهدید عراق وجود نمی داشت، ما نیز به 
یک ارتش آنچنان قوی نیازی نمی داشتیم. پدرم 
اگر  می گفت،  نمی خواست.  را  مردم  رنج  مطلقا 
را  راه  باید  بروند،  راه دیگری  مردم می خواهند 
برایشان باز کرد. به همین دلیل نیز کشور را ترک 
گفت. برای هر پسری دشوار است با انتقاداتی که 
پدر  گر  ا  و  بیاید.  کنار  می شود،  وارد  پدرش  به 

شما، شاه ایران باشد، چه بسیار دشوارتر.
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س: می گویند پدر شما جدا از مردم بود و بیشتر وقت 
استان های  در  تا  می گذراند  موریتس  سن  در  را  خود 
ایران. جشن های نمایشی تخت جمشید در سال 1971 
شما  پدر  بگیرند:  ایراد  که  داشت  آن  بر  را  منتقدان 
درست است که پادشاه ایران است ولی تماما غربزده 

است.
خود  مملکت  مشکالت  من  پدر  می کنم  فکر  ج: 
را خوب می شناخت. و من اصال این جنجالی را که در 
غرب بر سر این راه افتاد که ایران چطور تاریخ خود را 
جشن می گیرد، نمی فهمم. تنها بیست درصد از بودجه 
بودجه  آن  اعظم  بخش  شد.  جشن  آن  خرج  مربوطه 
صرف ساختن خیابان، بیمارستان و دو هزار و پانصد 
مدرسه شد. جشن های تخت جمشید موقعیت خوبی را 
به دست داد که بتوان ایران را در نقشه جهان نمایاند. 
آن جشن ها نوعی گفتگوی بین فرهنگ ها بود. طی آن 
مذاهب  همه  رهبران  بار  نخستین  برای  که  بود  جشن 

جهان در یک کنفرانس گرد هم آمدند.

س: ولی پدر شما تحمل اپوزیسیون مذهبی داخل خود 
کشور را نداشت.

ج: اگر اپوزیسیون آن دوران اینقدر گچسر نمی بود که 
آمادگی  حکومت  اگر  و  کند،  مخالفت  اقدامی  هر  با 
گفتگو می داشت، شاید همه چیز به شکل دیگری پیش 
می رفت. ولی روحانیت شیعه بر ضد نقش نوین زنان 
مقاومت می کرد. روشن است که وقتی شما چنان درجه 
رشد و پیشرفت مانند آن دوران ایران داشته باشید، با 
چالش های بزرگی روبرو می شوید. در زمان حکومت 
از  بود.  بی سواد  جمعیت  درصد  هشتاد  من  پدربزرگ 
بود  دشوار  بسیار  روستایی  برای جمعیت  دیگر  سوی 
که خود را با ریتم جدید جامعه هماهنگ کند. از آن 
سو، روشنفکران بیش از پیش خواهان مشارکت بودند. 
شکاف عمیقی بین الیه های دهقانی و بورژوازی شهری 

وجود داشت.

بیشتر  را  ندار  و  دارا  بین  شکاف  این  نفت  و  س: 
می کرد.

باال  جا  همه  در  نفت  دلیل  به  زندگی  خیر، سطح  ج: 
دست  رفاه  به  که  نبودند  جامعه  نخبگان  تنها  رفت. 
یافتند. حکومت یک برنامه آموزشی در پیش گرفت تا 
این شکاف را پر کند. سپاهیان دانش به سراسر کشور 
بود حتی  رایگان  آموزش سراسری  و  فرستاده شدند، 

در دانشگاه ها.

الیه یک  که  کنید  انکار  نمی توانید  شما  ولی  س: 

 کوچک خیلی خیلی ثروتمند شد و فساد سراسر کشور 
را فرا گرفت.

از  که  است  نهفته  تمامی جوامعی  طبیعت  در  این  ج: 
چنین رشدی برخودار می شوند. شاید آن زمان در ایران 
نیز یک مشت کسانی بودند که ثروت انباشتند. ولی به 
امروز نگاه کنید که چه همه به عنوان بخشی از نظام به 

انباشتن جیب خود مشغولند. ولی چگونه می توان 

مانع فساد شد؟ تنها از طریق استقرار دولت حقوقی و 
لیبرالیزه کردن کشور.

س: در رژیم کنونی نیز روابطی حاکم است که زمانی 
می گرفتند،  ایراد  شما  پدر  به حکومت  دلیل  همین  به 
مانند شکنجه، اعدام و جاسوسی مردم. آیا پدر شما این 
چیزها را مقرر کرده بود و یا دست کم اجازه داده بود؟ 

و یا اینکه ساواک خودش دولتی در دولت بود؟
به  حکومت  یک  که  دارد  قبول  را  این  کسی  هر  ج: 
نهادی برای حفظ امنیت ملت نیاز دارد. ولی آیا سوء 
استفاده از قدرت ممکن است؟ بله. آیا عناصری وجود 
دارند که حقوق بشر را زیر پا بگذارند؟ بله. هیچ کس 
نمی تواند اینها را منکر شود. اما بدون اینکه قصد بزک 
کردن آن دوران را داشته باشم، روابط وحشتناک امروز 
با مناسبات پیشین مقایسه پذیر نیست. حتی یک مورد 

تجاوز به حقوق مردم نیز خود بسیار زیاد است.

س: آیا شما هرگز از پدرتان درباره حکومتش انتقاد 
کردید؟

ج: تنها موردی که من امکان داشتم بتوانم نوعی بحث 
رو در رو با پدرم پیش ببرم در پایان زندگی وی و در 
دیگر  کشور  به  کشور  یک  از  ما  که  بود   79 تابستان 
شده  ضعیف  بسیار  جسمی  نظر  از  وی  اما  می رفتیم. 
که  بود  مشکل  درگذشت.   1980 ژوییه  در  وو  بود 
من  تازه  برد.  پیش  او  با  را  گفتگوی عمیق  بتوان یک 
آن زمان این اطالعاتی را که در طول سی سال گذشته 
از گروه های مختلف هموطنانم درباره حکومت وی به 
دست آورده ام، نداشتم. برای هر پسری دشوار است با 
انتقاداتی که به پدرش وارد می شود، کنار بیاید. و ا گر 

پدر شما، شاه ایران باشد، چه بسیار دشوارتر.

س: آیا موقعیتی وجود داشت که شما از نظر انسانی به 
شدت به وی احساس نزدیکی کنید؟

ج: بله، در ایران بود. پدرم به شدت زیر تأثیر ایراداتی 
او مطلقا رنج  به وی وارد می شد.  قرار گرفته بود که 

مردم را نمی خواست. می گفت، اگر مردم می خواهند 
راه دیگری بروند، باید راه را برایشان باز کرد. به همین 

دلیل نیز کشور را ترک گفت. بسیاری از منتقدان
 سرسخت وی این حرکت پدرم را مثبت می شمارند. 
اما بعضی ایراد می گیرند که چرا نماند و مبارزه نکرد.

خمینی  با  زورآزمایی  در  شانسی  اصال  شما  پدر  س: 
داشت؟

ج: مسلما مذهب دست باال را داشت. از نظر شخصی 
اما خمینی کسی نبود. بیشتر مردم اصال نوشته های او را 
نخوانده بودند. پدیده ای که شکل گرفت، یک هیستری 
عمومی بود که ملت را به نوعی خلسه و نشئگی مذهبی 

فرو برد.
س: آیا پدر شما از اینکه آمریکایی ها او را خیلی سریع 

رها کردند، ناامید شده بود؟
ج: آنها تصمیم خود را در ژانویه 1979 در کنفرانس 
گوادلوپ گرفتند. جیمی کارتر رییس جمهوری آمریکا 
طرفین خود یعنی والری ژیسکاردستن رییس جمهوری 
جیمز  و  آلمان  صدراعظم  اشمیت  هلموت  فرانسه، 
که  ساخت  متقاعد  را  انگلستان  نخست وزیر  کاالهان 
شاه دیگر ماندنی نیست و باید پلی به سوی خمینی زد. 
این  آمریکا  وقت  دولت  تئوری های  مهم ترین  از  یکی 
بود که وجود یک کمربند مذهبی و اسالمی می تواند 
یک منطقه حفاظتی در برابر کمونیسم باشد. ولی بعد 
انقالبی  انقالبی روبرو شدند که خیاالت  با یک رژیم 
خود را صادر هم می کرد! همین نکته بود که به جنگ 
ایران و عراق انجامید و در آن، آمریکا به پشتیبانی از 

عراق پرداخت.

س: امروز نیز مانند آن دوران که خانواده شما کشور را 
ترک کرد، مردم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر 
کشور به صدا در آمده اند. فکر می کنید شورش کنونی 

به کجا خواهد انجامید؟
خیابان ها  در  که  ایران  جوانان  نیستم  معتقد  من  ج: 
انتخابات  نتایج  به  تنها  می کنند  قمار  را  خود  زندگی 
اعتراض داشته باشند. موضوع بسیار فراتر از اینهاست: 
آنها برای آزادی مبارزه می کنند. نتیجه این اعتراضات 
نافرمانی  کارزار  که  چرا  بود  خواهد  رژیم  فروپاشی 
مدنی جامعه ایران به فلج کردن سیاست داخلی کشور 
نظام  یک  برقراری  به  امیدوارم  من  انجامید.  خواهد 

پارلمانی و باثبات برسیم.

اندازه  چه  تا  ایران  داخل  در  مردم  با  شما  رابطه  س: 
تنگاتنگ است؟

ج: من با هموطنانم روزانه از طریق ویدئو، تلویزیون 
و یا ترجیحا از طریق اینترنت با کسانی که در سراسر 
اعتراضات  و  تظاهرات  جریان  در  چنین  هم  و  ایران 
فعال هستند، ارتباط دارم. من این ارتباط را در تمامی 
است.  اما حاال عمیق تر شده  داشته ام.  سالهای گذشته 
بیشترین  است  ممکن  که  جایی  تا  می کنیم  تالش  ما 

هماهنگی ها را با آنها داشته باشیم.

س: چه توقعی در زمینه پیشتیبانی های خارجی دارید؟
ج: جامعه جهانی و بین المللی تا کنون نشان نداده است 
رژیم  تغییر  برای  آنها  خواست  در  ایران  مردم  از  که 
غربی،  دولت های  تاکنونی  سیاست  می کند.  پشتیبانی 

حفظ موقعیت کنونی بوده است.

                          بقیه  در صفحه44  

یکی ازیگانهای نظامی دررژیم گذشته ایران
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چه کسی اولین مسافر یک هواپیما بوده 
است ؟

درسال 1908 برادران رایت به پژوهشهای خود درمورد 
پرواز ادامه دادند . دراین سال اورویل  یک سرنشین 
را باهواپیمای خود بباال برد .این مسافر ستوان  فرانک  
پ. الم Frank P. Lahmنام داشت . مدت پرواز 
بود  پرواز  این  از  بود  کمی پس  ثانیه  و 24  دقیقه   6
که  هواپیمای اورویل سقوط کرد و یک مسافر او بنام 

ستوان سلفریج کشته شد.
اولین هواپیمای جت چه زمانی پروازکرد؟

اولین هواپیمای جت درسال 1939 درکشور آلمان به 
پروازدرآمد.هواپیماهای جت دراصل برای جنگیدن و 
پرتاب بمب برروی دشمن درجنگ دوم جهانی مورد 
مسافر  حمل  برای  جت  ازآن  قرارگرفتند.پس  استفاده 
تا   420 بین  میتوانند  هواپیماهای جت  بکارگرفته شد. 
600 نفر را حمل کنند و باسرعتی معادل 680 تا 900 

کیلومتر درساعت به حرکت درآیند .
آیا صوت سریعترازنورحرکت می کند؟

 خیر. صوت بمراتب با سرعتی کمتر ازنور حرکت می 
گند . نور باسرعتی معادل  حدود سیصد هزار کیلومتر 
درثانیه حرکت میکند ) دقیقًا 299337 کیلومتر درثانیه (

دلیل  بهمین  است.  درثانیه  متر   340 اماسرعت صوت 
رعد  وبعد  بینیم  می  را  برق  ابتدا  ما  رعدوبرق  بهنگام 
را می شنویم . ازاین طریق می توانید فاصله ابری که 
رعدوبرق را تولید کرده است تا زمین تعیین کنید. به 
به  شروع  برق  ازدیدن  پس  بالفاصله  که  ترتیب  این 
 . کنید  نگاه  مچی خود  ساعت  به  یا  و  کنید  شمارش 
می  بشنوید  را  رعد  ثانیه صدای   10 از  پس  مثاًل  اگر 
توانید بگوئید که فاصله آن ابر تا زمین 3/6 کیلومتر یا 

دو مایل است .  

شوک  تولید  با  آبزیان  از  بعضی  آیا  
الکتریکی طعمه خودرابدام می اندازند؟

تواند  می  که  وجوددارد  بزرگ  مارماهی  نوعی   . بله   
یک  مرگ  باعث  که حتی  کند  ایجاد  الکتریکی  شوک 
شوک  قادرند  که  هستند  هم  ماهیانی  شود.  می  انسان 
ازپای  اورا  کنندو  وارد  خود  قربانی  به  الکتریکی 

درآورند.

 
باد خورشیدی چیست وچه فرقی با بادهای 

زمینی دارد؟
ویاذرات  گازها  عظیم  توده  حرکت  بادخورشیدی 
بارداری است که از سطح خورشید درفضا پراکنده می 
شود. باد زمینی ، فقط حرکت توده ای از هواست که 

ازنقطه ای به نقطه دیگر زمین منتقل می شود.
باد  این   . داریم  هم  ای  سیاره  باد   ، دو  این  بر  عالوه 

حرکت ذرات شیمیائی ازیک سیاره به فضاست .
به  مربوط  را  ای  بادسیاره  ، شدیدترین  شناسان  ستاره 

سیاره زحل و نپتون درمنظومه شمسی ما می دانند.

قومی  چه  وتوسط  زمانی  درچه  کاغذ 
اختراع شد؟

مصریان اولین قوم شناخته شده ای هستند که برروی 
را  مطالبی  پاپیروس   ازگیاه  شده  تهیه  نوارهائی 
می نوشتند.پاپیروس با کاغذی که امروز ازآن استفاده 
می کنیم تفاوت  داشته است . اما بعدها نام پاپیروس 
انگلیسی  به کاغذ داده شد که درزبان  یونانیان  توسط 
به آن paperمی گویند. بالفاصله پس از مصریان ، 
را  امروزی  بشکل  کاغذ  میالدی  دوم  درقرن  ها  چینی 
ها  چینی  که  است  دردست  شواهدی  البته   . ساختند 
قبل ازاین تاریخ هم از کاغذهائی بشکل کاغذ امروزی 
استفاده میکرده اند . بنظر میرسد کاغذ سازی یکی از 

چهار اختراع بزرگ چینی هاست .
چینی ها ، کاغذ را بعنوان جانشینی ارزان وموثر برای 
ابریشم  توانستند  ترتیب  این  وبه  قراردادند  ابریشم 
از  قباًل  نهند.  گام  طالئی  بعصر  و  بفروشند  زیادتری 

پارچه های ابریشمی برای نوشتن استفاده میشد.
توسط  دراروپا  کارخانه  کاغذ سازی  اولین  بااینهمه  
مسلمانان  درقرن دوازدهم میالدی بکارافتاد . ساختن 
کاغذ بصورت مکانیزه و توسط ماشین آالت پیشرفته 
ازقرن نوزدهم شروع شدو تغییرات عمده ای درجهان 
بوجود آوردومردم توانستند براحتی و با کمترین هزینه  

یا  و  نامه  بصورت  بار  اولین  برای  خودرا  اطالعات 
روزنامه و یا کتاب به اطالع دیگران برسانند .

دوچرخه را چه کسی اختراع کرد؟

دوچرخه توسط یک مخترع ساخته نشده است . چند 
برای   . دارند  سهم  دوچرخه  گرفتن  شکل  در  اختراع 
مثال چرخ هزاران سال پیش توسط ایرانیان ساخته شد

بهرحال اولین دوچرخه به شکل امروزی درسال 1820 
توسط مخترع آلمانی بارون کارل فن درایس  ساخته 
امروزی  های  دوچرخه  پیشگام  که  دوچرخه  این  شد. 
است درسال 1817درمانهایم و درسال 1818 درپاریس 
عرضه شد.این دوچرخه همه ازچوب ساخته شده بود.

و  میکو  پیر  بنامهای  دوفرانسوی   1860 دهه  دراوایل 
پیر اللمان  پدال را به دوچرخه  اضافه کردند .مخترع 
از  قبل  چندسال  گراسو  داگالس  بنام  فرانسوی  دیگر 
به   ) )رکاب  پدال  کردن  اضافه  درصدد  اللمان  پیر 
بود. شده  مواجه  باشکست  اما  بود  برآمده  دوچرخه 

تغییراتی  خود  طرحهای  با  دیگرهم  مخترعین  کم  کم 
دردوچرخه بوجودآوردند که درنهایت امروز بصورتی 
که می بینیم درآمده است . درحال حاضر بیش از یک 
مردم  مورداستفاده  جهان  درسرتاسر  دوچرخه  میلیارد 

قرار می گیرد.
امروز دوچرخه در نقل وانتقال آدمها ، درجابجاکردن 
یارو  سالم   تفریحات  در  و  ورزشی  درمسابقات  بار، 
توسط  امروزه  ها  دوچرخه  .طرح  انسانهاست  همراه 
کامپیوتر صورت می گیرد و روزبروز دربهبود کیفیت 

آن تالش می شود. 

دوچرخه بدون رکاب  پیشرو دوچرخه های امروزی
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دوست فاضلی دارم که اخیراً از سفِر لوس آنجلس برگشته و کتابی برایم به ارمغان آوردکه 
دلیل  به  سوغات که  جهت  به  فقط  نه  این  و  خودکرد  سپاسگزار  مرا  بی اندازه 
ارزشمندی کتابی که هم مورد توجه خودش بوده و هم مرا رهیِن منت خودکرد که بعد از 
چهل سال بار دیگر توفیق مطالعه مجدد آن را به دست بیاورم . این کتاب »رستم التواریخ« 
به نام  شده  برکنار  توسط یک  نظامی فرهیختۀ  رژیم گذشته   زمان  در  قبل  سال ها  که  بود 
محمد مشیری که از دوستاِن اینجانب بود ، تصحیح و تحشیه شده بود و انصافًا هم سنِگ 
تمام گذاشته بود و کمترکسی باور می کرد که ازدوستان نظامِی ما کسی بدین پایه تسلط و 
تبحری درکارِ تصحیح متن کالسیک داشته باشد . این کتاب توسط شخصی به نام آصف 
الحکماء تألیف شده و تاریخ دوران شاه سلطان حسین صفوی تا اواسط قاجاریه را در بر 
می گیرد و زبانی بسیار شیرین و گیرا و سرشار از طنز و هجو دارد و بعضی از سالطیِن 

این دوران را به اصطالح ماالنده و چه ماالندنی!  

   این کتاب اگرچه چندین بار چاپ و توزیع شد ولی به دالیل مسائل فوق منافی عفت 
عمومی و گزندۀ آن هربار نسخه های چاپ شده نایاب و کمیاب و غالبًا بسیاری از اهل 
کتاب توفیِق مطالعۀ این اثِر جالب و مفرح را بدست نیاوردند و با وقوع انقالب در ایران 
آنرا  ناچاری  از  غالبًا   ، داشتند  کتابخانۀ خود  را در  کتاب  این  از  آن هائی که نسخه ای 

سوزانیده و یا به دور ریختند . 

قابل  و  نسخۀ موجود  تنها  براساس  را  کتاب  این  بودکه  یادآور شده  آن کتاب   مصحح 
دسترسی که در یکی از کتابخانه های دانشگاهی در آلمان بدست آورده و مبنای تصحیح 
قرار داده است و عماًل امکاِن دسترسی به نسخۀ دیگری که ظاهراً در کتابخانۀ شخصی 

یک اهِل ذوقی موجود بوده  پیدا نکرده و بسیارهم از این بابت متأسف بود .

و شمایلی  فرم و شکل  در  آنجلس  لوس  از  من  این دوسِت  التواریِخ سوغاتی   رستم 
زمانی که خاطره  زمان  استاد  یگانه  ازنقاِش  روی جلدی  طرح  با  و  زیبا  و  پاکیزه  بسیار 
یک  توسط   ، رود  نمی  ها  خاطره  از  هرگز  نازنین  این  درسی  نقاشی های کتاب های 
انتشاراتی در لوس آنجلس به نامِ     » کتاب و انتشارات پارس « به بازار کتاب عرضه 
شده است که ارائـۀ چنین کاری با این  کیفیت درخارج ازکشور و آن هم در لوس آنجلس 

مایـۀ دلگرمی است . 

نام قاسم بیک زاده ویراستاری کرده و به نظر می رسد که برعکس   کتاب را آقائی به 
دوست  مان محمد مشیری ، به هردو نسخۀ موجود این کتاب در دنیا دسترسی داشته و با 
مقابلۀ هردو نسخه ، این کار سترگ را برای اولین بار بدون سانسور و مالحظۀ شیخ و شاه 
تصحیح و تحشیه و با افزودن بیش از بیست صفحه شرح مناصب و مشاغل و عناوین 
درباری این دوران پرآشوب تاریخ ایران ،خدمت بزرگی برای اهِل تحقیق و تتبع کرده 
است که درجاِی خود پژوهشگران و اهل تاریخ و ویراستاران و تصحیح کنندگاِن متون 
تاریخی به آن خواهند پرداخت ولیکن افزون برآن بیش از یک هزار و پانصد زیر نویسی و 
توضیحات کاماًل ضروری در پائین صفحات آورده است که انصافًا هم خواندِن متنِ کتاب 
را آسان و شیرین و دلچسب کرده است و هم به همین اندازه به آگاهی های خوانندۀ کتاب 

اطالعات تاریخی عرضه کرده است.

ویراستارِ  همانطوری که  ولی   ، دارد  خود  پیشانِی  بر  را  تاریخی  عنوان  هرچند   کتاب 
تاریخ را  آن  می توان  هم  کمی  یک  و  است  چیز  همه   ، است  کرده  قید  آن   محترمِ 
حدود دوراِن  شناسی  جامعه  هجو  و  طنز  التواریخ  رستم  معنی که  بدین   محسوب کرد! 
 بیست پادشاه از شاه سلطان حسین به این سو و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعِه
طبقات تا  وزیران  و  امیران  شاهان  کثافتکاری  و  فساد  و  عثمانی  و  افغانستان  و   ایران 
است پرداخته شده  بدان  اندیشی  و مصلحت  بدون مالحظه  و  است   فرودست جامعه 

ودست مریزاد به ویراستارِ آن که با تالش و زحمِت بسیار  عمری بر تصحیِح آن مصروف 
داشته و نسخه ای چنین غنی و شسته و رفته توسط کتاب و انتشارات پارس به عالقمندان 
این اثر تحویل داده و هرچند نسخۀ قبل از انقالب این اثر بسیار ارزشمند بود ولی با 
انتشار این نسخۀ بدون سانسور که اتفاقًا بر روی جلِد آن نیز قید و چاپ شده است ، 

نسخۀ محمد مشیری را به بایگانی سپرده است!  

***
آزادی: ازهمه همکاران مطبوعاتی که کتابی روانه بازار می کنند دعوت می کنیم درصورت 
تمایل  شرحی درمورد کتاب مزبور نوشته وبرای ما ارسال دارند تا به ترتیب دریافت  
به چاپ آن مبادرت کنیم . ویا می توانید یک جلد ازکتاب مزبور را به آدرس صندوق 
پستی نشریه آزادی  ارسال فرمائید تا نویسندگان این نشریه نقدی برآن کتاب بنویسند. 
معرفی کتاب بهیچوجه جنبه تبلیغاتی ندارد و بصورت رایگان برای آگاهی  عالقمندان 

به کتاب   چاپ می شود.

  نام کتاب: رستم التواریخ 
  مؤلف: محمد هاشم آصف الحکماء

  ویراستار: قاسم بیک زاده
  ناشر: کتاب وانتشارات پارس ، لوس آنجلس 

  تعداد صفحات: ششصد و چهارده صفحه
  قیمت : سی دالر 

 آرمن  استپانیانمعرفی کتاب 
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پروژه اتمی ایران پروژه اتمی ایران پروژه اتمی ایران 
سالشمار پروژه اتمی ایران را درشماره گذشته تا سال 

1978بررسی کردیم واینک دنباله آن :
1979

تحویل  ایران،  در  اسالمی  انقالب  بخاطر  آمریکا، 
اورانیوم بسیار غنی شده را به این کشور متوقف کرد. 
لغو  را  اورودیف  کنسرسیوم  با  خود  توافقنامه  ایران 
کرد و خواستار آن شد که وام یک میلیارد دالری این 
کشور که برای تکمیل نیروگاه تریکاستن داده شده بود، 
بازپس داده شود. همچنین ایران پرداخت های خود به 
ارودیف را که برای خدمات غنی سازی اورانیوم از سال 

1977 آغاز شده بود متوقف کرد.

یک  ساختن  برای  فرانسوی ها  با  خود  معامله  ایران 
را  اهواز(  )نزدیک  دارخوین  در  هسته ای  برق  نیروگاه 

لغو کرد.

بازرگانی  اتاق  داوری  دادگاه  به  ایران  از  اورودیف 
رای  دادگاه  این  کرد.  شکایت  پاریس  در  بین المللی 
به توقیف اموال و دارائی های ایران در اورودیف داد. 
ایران وامی را که در زمان شاه به ارودیف داده شده بود 

محکوم دانست.

حداقل یک دهم )از نظر تُناژ( از تجهیزات الزم برای 
نیروگاه بوشهر قبل از توقف پروژه از آلمان غربی به 

ایران حمل شده است.

را  بوشهر  نیروگاه  در  کار  اونیون  کرافت ورک  شرکت 
متوقف کرده است و دولت آلمان غربی از دادن مجوز 

صدور به تجهیزات نیروگاه امتناع می کند.

بوشهر  نیروگاه  دو  برروی  کار  ایران  از  با خروج شاه 
با ظرفیت 1293 مگاوات متوقف شده است و  هریک 
با وجود درخواست ایران برای ادامه کار، دولت آلمان 

اجازه صدور به تجهیزات را نمی دهد.

که  می دهد  گزارش  خاورمیانه  اقتصادی  بررسی  مجله 
ایران به دنبال خرید یک رآکتور تحقیقاتی 30 مگاواتی 

است.

به ادعای روزنامه آبزرور چاپ لندن، ایران مخفیانه از 
نامیبیا اورانیوم می خرد. )گفته می شد که ایران از 1976 
قراردادی سری با آفریقای جنوبی برای خرید اورانیوم 

داشت که تا سال 1989 ادامه یافت.(

ایران قراردادهای شاه با فرانسه برای ساختن رآکتورهای 
هسته ای را باطل اعالم کرد.

بدون   1978 اکتبر  ماه  از  که  فرانسه  فرام آتوم  شرکت 
دریافت مبلغی کار می کرد کار خود در ایران را تعطیل 

کرد. شرکت کرافت ورک اونیون نیز تمام کارکنان 

ایرانی خود را اخراج کرد.
ایران کار ساختن دو نیروگاه فرانسوی را متوقف کرد. 
مرحله  در  می سازد  ایران  در  آلمان  که  نیروگاهی  دو 
پیشرفته تری نسبت به نیروگاه های فرانسوی قرار دارند 

و انتظار می رود که به موقع حاضر شوند.

فریدون سحابی معاون وزارت نیرو و سرپرست سازمان 
بخش  سازمان  این  که  کرده  اعالم  ایران  اتمی  انرژی 
او  داد.  خواهد  کاهش  را  خود  فعالیت های  از  مهمی 
در  غربی  آلمان  که  نیروگاه  دو  ساخت  کار  که  گفت 
یافت  خواهد  ادامه  و  رسیده  نیمه  به  می سازد  بوشهر 
اگرچه همه پروژه های نیروگاهی دیگر متوقف خواهد 
شد. او گفت که هیچ خارجی در فعالیت های سازمان 
انرژی اتمی بکار گرفته نخواهد شد و کار اکتشاف و 

استخراج اورانیوم ادامه خواهد یافت.

برنامه اتمی ایران درحکومت اسالمی تا زمان ریاست 
داشت  جریان  پنهانی  بصورت  خاتمی  جمهوری 
تهران  حکومت  که  بودند  آگاه  وبیش  کم  .آمریکائیها 
فعالیتهائی برای دست یابی به فن آوری هسته ای انجام 
میدهد و درصدد بدست آوردن بمب اتمی است . مایک 
رفسنجانی   هاشمی  جمهوری  ریاست  درزمان  واالس 
واالس  آقای  گفتگو  دراین   . پرداخت  بگفتگو  بااو 
ازرفسنجانی پرسید این درست است که شما برای دست 
یابی به فناوری هسته ای تالش می کنید؟ رفسنجانی با 
تکذیب کرد. این خبررا شدیداً  پوزخند معروف خود 

سرانجام محمد خاتمی  رئیس جمهور بعدی بصورتی 

غافلگیر کننده اعالم کرد که جمهوری اسالمی اورانیوم 
غنی شده  تهیه کرده است . ازآن پس شورای امنیت 
ملی به دبیری حجت االسالم حسن روحانی مذاکرات 
با سازمان انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد را 
از سازمان  شورای  بدنیست  دراینجا   . برعهده گرفت 
شمای  این  دربررسی   . شویم  آگاه  ملی  امنیت  عالی 

سازمانی مقامهای فعلی را ذکر می کنیم :

اعضای شورایعالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی 
و بر اساس شخصیت حقوقی خود انتخاب می شوند:

)رییس شورای  نژاد  احمدی  محمود   - رئیس  جمهور 
عالی امنیّت ملی(

رئیس مجلس شورای اسالمی - علی الریجانی
رئیس قوه قضائیه - صادق الریجانی

وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در 
شورا

- سرلشکر  مسلح  نیروهای  فرماندهی کل  ستاد  رئیس 
سید حسن فیروزآبادی

فرمانده کل ارتش - سرلشکر عطااهلل صالحی منش
محمدعلی  سرلشکر   - پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 

جعفری
وزیر امور خارجه - منوچهر متکی
وزیر کشور - مصطفی محمدنجار

وزیر اطالعات - حیدر مصلحی
ریاست  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت 
 - سابق(  ریزی  برنامه  و  مدیریت  )سازمان  جمهوری 

سید امیرمنصور برقعی
دو نمایندٔه رهبری در شورا:

سعید جلیلی - حسن روحانی
عهده  بر  را  شورا  این  دبیری  جلیلی  سعید  در ضمن، 

دارد. 
تاریخ 9 فوریٔه سال 2003 میالدی محمد خاتمی،  در 
رئیس جمهور وقت ایران، خبر از تهیٔه سوخت هسته ای 
هسته ای  نیروگاه های  برای  ایرانی  متخصصین  توسط 

ایران داد.
در آوریل 2006 ایران اعالم کرد که موفق به غنی سازی 
اکتبر  در  شده است.  درصد   3٫5 میزان  به  اورانیوم 
مرکزگریزهای  دوم  آبشار  که  کرد  اعالم  ایران   2006
به غنی سازی  گازی خود را راه اندازی کرده و در آن 
روز  عصر  احمدی نژاد  محمود  پرداخته است.  اورانیوم 
سه شنبه 22 فروردین 1385 در تاالر کتابخانٔه دانشکدٔه 
علوم رضوی در مشهد، دستیابی ایران به چرخٔه تولید 
آستانٔه میالد  در  کرد:»اینک  اعالم  را  هسته ای  سوخت 
امام رضا)ع( و  بزرگ اسالم)ص( و در محضر  پیامبر 
در این فرصت تاریخی اعالم می کنم در سایٔه توجهات 
دانشمندان  مجاهدت  با  و  عصر)عج(  ولی  حضرت 
مؤمن و خالق ایرانی و دعای ملت شجاع و هوشمند و 
همیشه در صحنٔه ایران، چرخٔه تولید سوخت هسته ای 
در مقیاس آزمایشگاهی کامل شده و اورانیوم با غنای 
مورد نیاز در 20 فروردین سال جاری یعنی 1385 به 

دست جوانان ما تولید شد.)نقل از سایت تبیان (
هربار که احمدی نژاد خبری درباره فعالیت هسته ای 
ایران را اعالم میکند درروابط بین ایران وغرب اخالل  

بوجود می آورد.
فناوری  پیشرفتهای  همواره  نژاد  احمدی  اگرچه 
هسته ای را به جوانان ایرانی نسبت می دهد اما ، همه 
می دانند که این پیشرفتها ظاهری است و با پرداخت 

حسن روحــــانی 
سال    16 بمدت 
دبیری شورایعالسی  
 امنیت ملی ایران را

برعهده داشت

دکتر  به  بهشتی  محمدحسین  سید 
باید  شما   : بود  گفته  فشارکی  فریدون 
اسالمی جمهوری  برای  را  اتمی  بمب 

بسازید
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هزینه های سنگین از سرمایه های ملی مردم ایران  بدست 
پاکستانی ها  قهرمان ملی  . عبدالقدیر خان  آمده است 
که به پدر نیروی هسته ای پاکستان شهرت دارددرازاء 
مبلغ هنگفتی اطالعاتی را درزمینه غنی سازی اورانیوم 
این  که  است   قرارداده  اسالمی  جمهوری  دراختیار 
روزها هم مجدداً پرونده آن به جریان افتاده است .آقای 
خان درتلویزیون پاکستان  رسمًا به این معامله پرسود 

اعتراف کرد. 
میگویند دراوائل سال 1358 پس از آغاز کار جمهوری 
فریدون  دکتر  به  بهشتی  محمدحسین  سید  اسالمی 
برای  را  اتمی  بمب  باید  شما   : بود  گفته  فشارکی 
دستوررا  این  فشارکی  بسازید.دکتر  اسالمی  جمهوری 
نیز   1985 کرد.درسال  مهاجرت  آمریکا  به  و  نپذیرفت 
ایران سوریه  شبیه این اظهارات دربین وزرای خارجه 
با  مقابله  برای  کردند  اعالم  شد.آنها  شنیده  ولیبی 
لیبی  پیداکنند.  دست  ای  هسته  به سالح  باید  اسرائیل 
را  اقداماتی  باکمک کره شمالی  زمان  ازهمان  ایران  و 
و  آغازکردند  ای  هسته  فناوری  به  یافتن  دست  برای 
هزینه های سنگینی را  به این کارها اختصاص دادند . 
پس ازچندی لیبی و ایران به منبع دیگری دست یافتند 
فناوری  کسب  درصدد  نیز  سوریه   . بود  پاکستان  که 
اما به دلیل نداشتن بودجه کافی هنوز  هسته ای است 
راه  ازنیمه  ازچندی  پس  هم  لیبی   . است  راه  آغاز  در 
خودرا  اطالعات  وهمه  بازگشت  اتمی  فعالیتهای 

دراختیار غرب گذاشت .
درپی  هرگز  که  اند  کرده  اعالم  بارها  ایران  مقامات 
جمهوری  رهبر   . ونیستند  نبوده  اتمی  بمب  ساختن 
اسالمی کفته است بمب اتم با روشهای اسالمی مغایر 
اند  عقیده  براین  وآمریکا  واروپا  اسرائیل  .اما  است 
برای  اتمی  سوخت  درپی  تنها  اسالمی  جمهوری  اگر 
برای  پنهانکاری  اینهمه  است  خویش  نیروگاههای 
چیست ؟ ازسوی دیگر کشته شدن اسرارآمیز برخی از 
دانشمندان اتمی ایران این شایعات را قوت می بخشد 

که ایران درپی ساختن سالح هسته ای است .
همه   اسالمی  جمهوری  دولت  میالدی   2002 تاسال 
انرژی  المللی  فعالیتهای هسته ای خودرا ازآژانس بین 
وضعیت  مجبورشد  سال  دراین  میکرد.  پنهان  اتمی 
فشارهای  براساس  و  کند  گزارش  آژانس  به  خودرا 
کردکه  موافقت  بار  اولین  برای  آژانس،  ازسوی  وارده 

بازرسان آژانس از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. 
سالح های  گسترش  منع  پیمان نامه  ایران   ازآنجاکه 
امضاء کرده است حق دارد  »ان پی تی« را  یا  هسته ای، 
برمبنای  اما   . کند  استفاده  اتمی  آمیز  صلح  انرژی  از 
همین پیمان  ، موظف است هرگونه فعالیت هسته ای 
خودرا به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش کند و 
هرزمانی بازرسان آژانس خواستار بازرسی از تأسیسات 
هسته ای ایران هستند اجازه دهد تا حتی بطور سرزده 

ازاین تأسیسات بازدید کنند.
جمهوری  که  باوراست  براین  آمریکا  متحده  ایاالت 
کار  واین  است  اتمی  سالح  ساخت  بدنبال  اسالمی 
تالش  دلیل  بهمین   . میکند  تهدید  را  منطقه  صلح 
میکند تا سازمانهای بین المللی را متقاعد کند که باید 

ازفعالیتهای هسته ای ایران جلوگیری کرد.
ازسال 2006 پرونده هسته ای  ایران به شورای امنیت 

سازمان ملل متحد سپرده شده است . 
اقدامات دولت احمدی نژاد  هرروز برسوءظن جهانی  
می افزایدوآنهارا بیش ازپیش مطمئن میکند که جمهوری 

اسالمی درصدد ساختن سالح هسته ای است . به چند 
مورد اشاره می کنیم :

1- تهدید های مکرر احمدی نژاد درمورد حذف کشور 
اسرائیل ازروی نقشه جهان )باآنکه همه کشورها میدانند 
این سخنان طبل توخالی است و مصرف داخلی دارد(

2- آزمایش مکرر موشکهای مونتاژی ساخت کره شمالی 
یا کشورهای دیگر تحت عنوان موشکهای ساخت ایران  
ازجمله موشک شهاب 3 که 2100 کیلومتر برد دارد و 

ازقابلیت حمل کالهک اتمی برخورداراست .
درمورد  اسالمی  جمهوری  های  پنهانکاری   -3
فعالیتهای اتمی خود که ادعا میکند صلح آمیز است اما 

درگزارشات خود به آژانس آنهارا مخفی میکند.
بصورتی  ایران  اتمی  کارشناسان  شدن  کشته   -4
کشورهای  به  آنها  شدن  پناهنده  و  فرار  اسرارآمیزویا 

آزادجهان.
5- اطالعات ذیقیمتی که این کارشناسان پناهنده شده 
المللی  بین  اطالعاتی  سازمانهای  دراختیار  غرب  به 
جمهوری  سریع  اقدامات  کننده  بازگو  اندو  قرارداده 

اسالمی برای دست یابی به سالح هسته ای است .
درسال گذشته ایاالت متحده آمریکا به ایران هشدارداد

که باید جلوی آزمایشات موشکی خودرا بگیرد. روزنامه 
نیویورک تایمز انجام این آزمایشات را با احتمال حمله 

به تأسیسات هسته ای مرتبط دانست ونوشت :
مراکز  به  حمله  برای  تمرین  منظور  به  مانور  "این 

هسته ای تهران بوده است."
فرمانده نیروی هوایی سپاه تاکید کرد: »این تنها بخش 
کوچکی از گزینه های دفاعی متنوع ماست که امروز 
در برابر دید جهانیان قرار دارد و عکس العمل واقعی 
ما در برابر تهدیدات دشمنان بسیار سریع تر، قاطع تر و 

کوبنده تر خواهد بود.«
رادیوفردا درفروردین سال 1387 گزارش داد: 

یک  در  اسرائیل  هوائی  نیروی  پیشین  فرمانده  یک 

که  کرد  ارزیابی  پژوهشی،  ای  موسسه  در  سخنرانی 
کند،  حمله  ایران  ای  هسته  تاسیسات  به  اسرائیل  اگر 
باید خود را برای بیست روز حمالت موشکی از سوی 

ایران، سوریه، حزب اهلل و حماس آماده کند.
تا سیصد  توانند  ایران می  او، سوریه و  ارزیابی  به  بنا 
و  کنند  شلیک  شهاب  و  اسکاد  های  موشک  فروند 
اسرائیل می تواند با کاربرد حداکثرهفتصد فروند ضد 
مقابله  برای  اما  کند  خنثی  را  ها  موشک  این  موشک، 
احتماال  که  هائی  خمپاره  و  برد  کوتاه  های  راکت  با 
ازسوی نوارغزه به اسرائیل شلیک خواهد شد، اسرائیل 

باید توانائی های خود را تقویت کند.
ژنرال ایتان بن الیاهو، فرمانده ایرانی زاده اسبق نیروی 
هوائی اسرائیل ارزیابی می کند که درکنارموشک های 
طرف  به  ایران  و  سوریه  ازسوی  که  شهابی  و  اسکاد 
اسرائیل شلیک خواهد شد، ممکن است 5 هزارفروند 
موشک کاتیوشا نیز عمدتا ازسوی حزب اهلل درجنوب 

لبنان اسرائیل را نشانه بگیرد.
که  باورند  براین  ایران  مسائل  کارشناسان  از  بسیاری 
اسرائیل هرگز به تأسیسات اتمی ایران حمله نخواهدکرد. 
راستا دراین  صرفًا  اسالمی  جمهوری  تحریکات  اما 

اتمی  تأسیسات  این  به  اسرائیل   صورت می گیرد که 
ایران حمله کند چرا که جمهوری اسالمی باوردارد که 
مجدداً  را  ایران  مردم  یکپارچه  پشتیبانی  دراینصورت 
جلب خواهد کردو دراینصورت حکومت خودرا ادامه 
خواهد دادواگر هم اسرائیل یا آمریکا حمله نکنند این 

خواهدداد.اما  ادامه  خود  حکومت  به  همچنان  رژیم 
درصحنه  ایران  به حضورمردم  فقط  معادله  این   حل  

رویدادهای کشور  بستگی دارد.

موشک شهاب 3



تااینجا خوانده اید:
درآغازارتباط معلمین وشاگردان موردبررسی قرارگرفته وشرارتهای نوجوانان درمحیط مدرسه وبیرون از 
آن توضیح داده میشود. ازرفتار آموزگاران که همه چیز خوب را در شاگرد درس خوان وهمه چیز بدرا 
درشاگرد تنبل خالصه می کنند انتقاد بعمل می آید. تنبیه درمدارس نیز یکی دیگر ازمواردی است که 
نویسنده به آن می تازد.معلم فارسی و درس انشاء از همه آموزگاران مهربان تر است و شاگردان  به درس 

انشاء بسیار عالقمند هستند . واینک دنباله داستان :

و  دلپذیر  واقعًا  داشتیم  انشاء  که  ساعاتی  حال  بااین 
شورانگیز بود .نخستین روزی که آقای پیمان به کالس 
برسر شوق و  با شاگردان گرم گرفت وهمگی را  آمد 
ذوق آورد وپیش از پرداختن به درس و تعیین موضوع 

انشاء با چنین مقدمه ای  لب بسخن گشود :
" خوب ، دوستان ، یمن بگوئید که ادبیات چیست ؟"
دهان همه از تعجب باز ماند .یکی دونفر که میخواستند 

اظهار وجود کنندبحرف آمدند : 
- آقا ادبیات یعنی ... یعنی ادبیات آقا!

وبعد چون دیدند که بیان موضوع برایشان چندان ساده 
پائین  ازخجالت  را  نشستندوسرشان  بسرعت  نیست  

افکندند. آقای پیمان  به دلجوئیشان پرداخت وگفت :
- نه ، نه ، ناراحت نشوید.

دراینموقع من ازوسط کالس دست بلند کردم . معلم 
بمن نزدیک شد و با مهربانی گفت :

- خوب شما بگوئید.
ادامه دادم :

- آقا، ادب یعنی تربیت و ادیب یعنی آدم تربیت یافته 
وداناوبااین حساب شاید بتوان گفت ادبیات یعنی بیان 
لطائف سخن  و  ظرائف  با  مسائلی  و  مطالب  تفهیم  و 
سنجی که درراه دانائی و آسایش و خوشبختی آدمیان 

بکاررود.
شادی  از  موجی  ودرحالیکه  گرفت  مرا  دست  معلم 

درچشمانش می درخشید گفت :
که  بگوئید  .اما  است  ای  سنجیده  و  خوب  تعریف   -
درجائی  قباًل  ایدویا  شنیده  ازکسی  را  تعریف  این  آیا 

خوانده اید؟
به شخص  مربوط  است  ادراکی  و  استنباط  فقط  نه   -
درستی  کاماًل  تعریف  هم  شاید   ، نمیدانم   . خودم 

نباشد.
آقای پیمان که خوشحال بنظر می رسیدپاسخ داد:

- ازداشتن شاگردی مثل تو خوشحالم . وبعد دست مرا 
با محبت فشرد.

شاگردان اظهار عقیده کردند که :
- آقا ، ایشون بهترین انشاء نویس مدرسه است . تازه ، 
شاگردان کالسهای باالتر هم اغلب برای نوشتن انشاء 

میایند بسراغش .
آقای پیمان  بپاس قدردانی چند بار دستش را برشانه ام زد

وگفت : آفرین ، آفرین  وسپس دنباله حرفش را گرفت 
وگفت :

خوب  انشاء  تواند  می  .آنکه  دوستان  کنید  گوش   -
بنویسدمی تواند نویسنده خوبی هم بشود. نویسنده بودن 
کار بسیار مهمی است . یک نویسنده خوب می تواند 
بمردم وکشورش و به بشریت خدمت کند . می تواند 
بد  نویسنده  یک  همچنانکه  سازد،  دگرگون  را  دنیائی 
می تواند مردم را به گمراهی و فساد و تباهی بکشاند .

یکی از شاگردان پرسید:

- آقا نویسنده خوب وبد را چطور می شود شناخت ؟
آقای پیمان آب دهانش را فرو داد، لحظه ای اندیشیدو 

سپس گفت :
- سئوال بسیار بجا و خوبی است پسرجان .
آنگاه رویش را به شاگردان کرد وادامه داد:

- برای شناختن یک نویسنده خوب کافی است که فقط 
مشخصات و خصوصیات یک نویسنده بد را توصیف 
کنیم . نویسنده بد آدمی است که همواره درجستجوی 
نادانی  و  گمراهی  بقیمت  باشدولو  وشهرت  پول 
خوانندگانش . نویسنده بد آدمی است که قلم بدست 

می گیرد تا با طرح مسائل مبتذل و گمراه کننده  ، اما
و  خبری  وبی  درغفلت  را  مردم    ، جنجالی  بظاهر   
که  است  افتاده  اتفاق  بسیار  چه  نگهدارد.  کورذهنی 
گاهی نوشته ای بی پایه و سست و خام  بازار گرم و 
پررونقی داشته ودرعوض کتابی ارزنده وخوب سالها 
ویا  مانده  گمنامی  و  فراموشی  کنج  و  انبار  درگوشسه 
خوبی  هرکتاب   . است  شده  سکوت  توطئه  گرفتار 
مورد  تنها  اما  بگیرد   قرار  استقبال  مورد  باید  معمواًل 
دلیل  دیگری  هرچیز  یا  و  کتاب  گرفتن  قرار  استقبال 
خوبی آن نیست . همچنانکه  مورد استقبال قرار نگرفتن 

نیز دلیل بدی نخواهد بود.
آقای پیمان معلم انشاء  لحظه ای سکوت کرد و دوباره 

با اشتیاقی بیشتر  دنباله حرفش را گرفت :
بسنجید  را  چیزی  بدی  و  خوبی  خواهید  می  وقتی   -
آنرا از دیدگاه های مختلف بررسی کنید.بله دوستان من

نویسنده بودن افتخار بزرگی است ، اما درصورتی که  
انسان بداند چرا و بخاطر چه و برای چه کسی می نویسد.

به  را  انسان  آنچه  واز  ازواقعیتها  بد،  نویسنده  خالصه 
و  آوردن  پناه  با  تا  گریزد  می  شود  رهنمون  نیکبختی 
به دست و  به رسوم کهنه که چون زنجیری  چسبیدن 
پای آدمیان سنگینی می کند ،خویشتن را وفاداربه سنت 
آباءواجدادی قلمدادکند  نویسنده بد همیشه درخدمت 

شیطان است . 
دوستان ، شاگردان خوب من ، سنتها ورسوم مزاحم را 
بایددورریخت . باید با آنها جنگید هرچند که کسانی 

بخواهند ازآن پاسداری کنند.
***

جلیل ، آن پسرک سگ آزار شرور که  هیچوقت  به 
بود   گرفته  لقب  ها  تنبل  تنبل  و  نداشت  عالقه  درس 
حاال به اوج ثروت رسیده و صاحب مستغالت فراوان 
شده است . سایر همکالسان که اکنون دیگر برای خود 
آدمی شده بودند و قاعدتًا  می بایستی زحمت سربار 
خانواده بودن را کم کنند هرکدام به شغلی پرداختند .  
برادر معلم ما معلم شد.کابزرک ونجبیب همراه چند نفر 
محلی دیگر  راه بندر را درپیش گرفتند ودرشرکت نفت 

جنوب استخدام شدند . دیگران هم یکی در بلدیه 
مالیه  در  یکی   ، احوال  درسجل  یکی    ) )شهرداری 

پرداختند. بکار  پنبه  دراداره   هم  (ویکی  )دارائی 
رفتند  پدری  وکار  کسب  دنبال  یا  شاگردان  مابقی 
از  بعد  هرکدام  و  کردند  انتخاب  جدیدی  شغل  یا  و 
چند سال  بعادت همه آدمیان زنی گرفتند و بزادوولد 
پرداختندوسپس اسیرزرق و برق زندگی شدند و شاید 
نیز  نوشتنی  و  وشیرین  تلخ  خاطراتی  آنان  از  هرکدام 
او  ازقول  نجیب  خویشان  از  یکی  بعد  سالها   . دارند 

حکایت کرد: 
- پدرنجیب که آدم خسیسی بود حتی در خوردوخوراک 
فرزندانش نیز سخت گیربودو دخالت بی مورد داشت 
.بارها فرزندانش را بخاطر این که مثاًل یک قاشق اضافی 
شکر به چایشان ریخته بودند مجازات می کرد.نجیب 
که از کتک خوردنهای پیاپی دلی پرخون داشت وقتی 
نان ونوائی رسید ودارای شغل وپول شد  یک  به  که 
روز سه کیلو شکر ازبازار خرید و همینکه  بخانه آمد 
یکسر بطرف آشپزخانه رفت ویک قاشق بهمراه آورد و 

مشغول خوردن شد.
ضمن خوردن شکر آن خاطرات گذشته را که برایش 
دوران  به  گذرانید   ازنظر  بود  جانگداز  و  دردناک 
اندیشید.  می  نمیرفت  بمدرسه  هنوز  که  کودکیش 
طرفهای عصر  دریک روز بارانی دلش هوای شیرینی 
درگنجه  که  بطرف ظرف شکر  اختیار  بی   . بود  کرده 
قرار داشت رفت . گنجه از سطح زمین تقریبًا یک متر 
ونیم باالتر بود وقدش به آن نمی رسید ناچار چهارپایه 
ای را ازاطاق مجاور آوردو درزیر پای خود گذاشت 
و ظرف شکر را برداشت و بعذ درکنار پنجره نشست 
و به خوردن پرداخت . راستی که چقدر خوشمزه بود.  
بود .خست  آنقدر شکر نخورده  تا آن موقع هیچوقت 
بیش از حد پدرش اورا به خوردن شکر حریص کرده 
بود. هنوز اشتهای خوردن داشت که ناگهان دستی از 
کردو  بلندش  واززمین  راگرفت  اش  یخه  سر  پشت 
درهوا چرخاند و همینکه صورتش به صورت او افتاد 

نهیب زد :
- پدرسوخته با اجازه کی ظرف شکر را برداشته ای ؟

روی  شکر  تمام  و  افتاد  ازدستش  شکر  ظرف  ازترس 
زمین پخش شد.

پدرش که عصبانیتش گـــل 
کرده بود چنـــد سیلی آبدار
 بگوشش نواخت .  ازچنگش
 گریخت  و چند ین بار پشت
 سرش را نگاه کرد و بعد بـه

 خانه دائیش پناه برد.
  ***               

جلیل دلش هوس شکر کرد. 
به طرف شکر که درگنجه 

قرارداشت رفت...
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آقای رئیس سالم!
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***
کارمند  "مهیار"  شرکت  کارمندان  همه  روزها  آن 
ژولیده موی  والغراندامی را که رفته رفته به اختالل 
حواسش افزوده شده وسرانجام کارش به جنون کشیده 
بود ، می شناختند.اوکه آدمی آرام وبی آزار بود ، فارغ 
از تمام مقررات اداری هروقت دلش می خواست  به 
اداره می آمدوهرزمان که تصمیم  به خروج می گرفت 

تصمیمش را بالفاصله به اجرا می گذاشت .
مسئولین و مأمورین نیز چون ازوضع روحی او اطالع 
داشتند ، هزگز مزاحمش نمی شدند واورا آزاد گذاشته 
بودند واو همیشه با همان سروصورت نتراشیده ولباس 

پاره پوره و چرکین پیدایش می شد.
بچشم همه ی  و  ایستاد  می  اطاق  در  درآستانه  گاهی 
حاضرین زل می زد. درعمق نگاهش  صدها راز ورمز 
وپرس و جو واعتراض نهفته بود. گوئی می خواست  
همکاران  جای  بی  وغرور  خالفکاریها  و  اشتباهات 
ورئیس را یاد آورشود. گوئی می خواست بگوید که : 
هیچ آدمی نمیتواند عاری از اشتباه  وخودخودخواهی 
این  فقط  وتکیه کالمش  او کمتر حرف می زد  باشد. 
واین  ؟  حالتون چطوره  رئیس سالم   آقای  های  بود: 
هزاران  که  المثلی  بصورت ضرب  بعدها  کالم   تکیه 
نیشخند و طعنه وتمسخر وطنز بهمراه داشت ، وردزبان 
شایسته  عنوانی  را  آن  من  بودکه  شده  کارمندان  همه 

برای نام این داستان انتخاب کردم .

***
بعد سی سال ببین بازنشسته شده ام 
پیرودرمانده ووامانده وخست شده ام

و  یادداشتها  این  نوشتن  به  تصمیم  که   روزها  آن 
شده  عنوان  نامه  بصورت  هرکدام  که   ، خاطرات 
است گرفتم ، اوضاع اداری بسیار درهم وآشفته بود.

 . داشت  رواج  دیگر  ناروای  کارهای  و  بازی  پارتی 
بوروکراسی پنجه های خرچنگیش را به تن دستگاهها 
این  بنوشتن  وادار  مرا  که  ای  وانگیزه  بود  کرده  فرو 
یادداشتها کرد احساس مسئولیت وستیز با همه ی بدیها 
و پلیدی هائی بود که گاه وبیگاه بچشم می خورد و 
اینک  نیز این نوشته ها همچنان می تواند عبرت انگیز 

وآموزنده وراهگشا باشد. این است آن نامه ها:
نخستین نامه

مرز  به  که  ازدوستان  یکی  با  دیروز   . من  دوست 
بازنشستگی رسیده بود خداحافظی کردم . درمیان چند 
نفر از همکاران که دوسه نفرشان مراحل آخر خدمت 
را می گذرانند چند جوان که تازه بکار پذیرغته شده 
اند وجودداردومن دلم برای اینان که بخاطر سیر کردن 
شکم  استعدادونیرویشان را تسلیم بوروکراسی اداری 

کرده اند می سوزد.درمیان این چند جوان که یکیشان 
فارغ التحصیل رشته تعلیم وتربیت است و مدتی حرفه 
آموزگاری نیز داشته والبد دراین کار تخصص وتجربه 
ای هم دارد سر از اداره ای که کارش هیچ ارتباطی با 
آورده  بیرون  ندارد  وپرورش  وآموزش  وتربیت  تعلیم 
است ویا آدمی که بایگان فالن اداره بوده وکوچکترین 
چغندررا  برگ  نداردو  ازکشاورزی  ودانشی  آگاهی 
کشاورزی  ممیزی  برای  دهد  نمی  تمیز  تنباکو  ازبرگ 
انتخاب می شود.عینًا مثل آدمی که سالها رنج ومرارت  
باشدوبکاری  راکشیده  بهداشت  دررشته  تحصیل 

درزمینه اقتصادومالیات بپردازد.
دوست عزیز . ازدیدن نابسامانی ها چه رنجها که بردم 
واین رنجها همگی ناشی ازاین بود که نتوانستم خودرا 
هرکس  که  آمیز  تملق  .محیطی  کنم  محیط  همرنگ 
نردبانی از چرب زبانی وحیله گری وانعطاف نداشت 
نتوانست باال برود. باال رفتنی بقیمت گذشتن از صفات 

انسانی که من هرگز طالب آن نبودم .
تو  زیرا  بزنم   ازخود حرف  بخواهم  که  نیست  نیازی 
مرا ازهرکس دیگری بهتر می شناسی ومیدانی که چرا 
برای هدررفتن عمر این جوانان که آلوده این بیماری 
مزمن شده اند اندوهگینم .توخودنیز سالها کارمند بوده 
صبح  وهرروز  بودن  روزی  گنجشک  که  ومیدانی  ای 
درتالش  وخودرا  نگریستن  را  دیگران  پرثمر  تالش   ،
جانکاه  چقدر  دیدن  نصیب  وبی  مقدار  کم  اجتماعی 

است .
منشأ  توانند  می  استعدادفراوانشان  با   ، جوانان  این 
کارهای مفید وثمربخشی باشند اما وقتی بوروکراسی  
اداری آنهارابلعید  پس ازمدتی بصورت زائده ای  بی 
چه   ، دهد  می  تحویل  اجتماع  به  ومتفرعن  مصرف 
آدمهای زنده دل وفهیم ودلسوزوشریفی که زیر سیطره 
بوروکراسی خرد شده اند . اعتقاد وایمانشان را ازدست 
داده اند .ویا ازدست شیادان منصب پرست سودجوی 

فرومایه  بگوشه ای خزیده اند .
واستقالل  آزادگی  روح  کشنده   ، اداری  بوروکراسی 
اراده  بی  ای  را بصورت مجسمه  وآدمها  است  فکری 
می  بار  شخصیت  وبی  الوقت  وابن  صفت  وبوقلمون 
راترسو  وکارمند  گیرد  می  ازانسان  را  آورد.آدمیت 
ویزدل می سازد.وبخاطر همین بزدلی است که برحق 
دیگران پا می گذاردوازحق خود نیز می گذرد.وچون 
از حق خود گذشت  ناچار برای جبران سرخوردگی 
پردازدوآنها  می  دیگران  بآزار  خویش  وشکست 
ناپاکی  وصله  اینکه  ازترس  ترند   مثبت  اندکی   که 
بدامنشان بچسبد همیشه دست بعصا راه می روند .وقتی 
کارمند  آقای  تو  سروکارداری   مردم  مستقیمًابا  که 
چوب دوسر طالئی . بویژه وقتی که  ارباب رجوع ادعا 

و توقعش فراوان وخطائی هم داشته باشد. اگر خطایش 
را برمال کنی گاهی آنچنان مدعی برای خود می تراشی 

که ممکن است بدردسر بیفتی .
بوروکراسی اداری ، آدم را محافظه کار ودرعین حال 
کشد. می  را  سازد.جرأت  می  وناامید  لرزان  و  تنبل 

گاهی برای گفتن یک مطلب ومطالبه حقی که دیگران 
نیز درآن سهمی دارند  همراه دوستان وهمکارانت راه 
اما   روی  می  ووزیر  رئیس  اطاق  پشت  وتا  افتی  می 
ناگهان هریک به عناوین و عذری از  نیمه راه پاپس 
خورده  شکست  لشکر  مثل   . روند  ودرمی  کشند  می 
ازهم می پاشند وازترس چون خفاش بگوشه ای می 
خزند وچون دوباره گردهم  آیند یکدیگر را شماتت 
استیضاح  بباد  چنین  میکنندوهمدیگررا  مجادله  وباهم 

می گیرند:
- ای بابا چرا دررفتی ؟ 

- تادستشوئی رفتم . وقتی برگشتم هیچکس نبود.
- خوب حسن ! توچرا جیم شدی ؟

برادر   . ترسیدم  شد  زیاد  عده  وقتی  اینکه  -راستش 
 . است  فایده  ، یس  نه   . است  آسان  وصله چسباندن 

گوش کسی به این حرفها بدهکار نیست .
یا:

- ماازحق و طلبمان گذشتیم !
بسرش  دستمال  که  دارد  حوصله  کی   ، بابا  ای   -

ببندد؟
ویا ازاین قبیل اظهار عقیده ها و گالیه ها.

بیگمان   تونیز  خدمتت  دردوران   . عزیز  دوست  آری 
اینگونه صحبتها را بیش وکم شنیده ای وافراد گوناگونی 
دیو  شاخ  بارها  وادعا   حرف  درمقام  که  ای  رادیده 
سپیدراشکسته اند  اما بهنگام کاروعمل نخستین تفرقه 

اندازان و منفی بافان بوده اند !.
را  ومشکالتش  گرفتاری  توانست  می  کارمند  اگر 
هرگز  کند  بیان  مافوقش  برای  وصراحت  آزادی  با 
که  میدانی  تو  اما  نمی شد.  گوناگون  های  دچارعقده 
آزادی وصراحت لهجه به مذاق بسیاری سازگارنیست 
چون درآنصورت کارمند ازمافوقش می پرسد شما که 
حق مرانمی دهید چرا ده دقیقه تأخیر ورود راازحقوقم 

کم می کند...چراوچراهای دیگر؟!.
ادامه دارد

شرکت مهیار

مصرف میشوندمی بلعد پس ازمدتی  زائده ای بی وقتی بوروکراسی اداری جوانان را 
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آغاز مشیری  فریدون  از  باشعری  را  ام   نوشته 
 می کنم .او می گوید:

برسر ما سایه اهریمن است 
 هستی ما زیر پای دشمن است

درمزارآبادما آهسته رو
کاندرین مرداب خون تا دامن است

سروباالیان به خاک افتاده اند
آنکه باال می نماید شیون است 

ازجوانان یوسفی برجا نماند
آنچه بینی غرق خون پیراهن است 

نه ثریا نه منیژه شب سیاه 
سربسر این ملک چاه بیژن است 

سالها رفته است و وحشت برقرار
همچنان تکرار تیروبهمن است 

درافق ها چهره ای می پرورم 
ماه رخساری که پشت توسن است

گیسوان افشانده درتاراج باد
 تیردرکف راست چون روئین تن است 

من زمردان ناامیدم بی گمان 
کاوه آینده ایران زن است 

زان که این آزرده جانان قرن هاست 
طوق خون آلودشان برگردن است 

راستی  مهرآفرینان سالهاست  
 روحشان درمحبسی بی روزن است

پای دیواراسارت بسته نای 
رخت تاریک عزاشان برتن است 

صبرشان روزی به پایان میرسد
پیش من این نکته روزروشن است 

گرچه اینک  نام این نازک دالن 
الله ونسرین و نازو سوسن است 

باش تا گردآفریدی برجهد
تاببینی زن نه آتش ، آهن است

ناخن رنگین او مشت درشت 
 اطلس زرتارش آنک جوشن است

دست برشمشیر آرد ناگزیر 
این که دستش خون چکان از سوزن است

بکسلد زنجیرها تا بنگری  
تیغ این شورافکنان شیرافکن است

برافقها چشم دارم تاسحر
تاچه زاید صبح ، شب آبستن است 
می دانیم که بانوان درگذشته طی هزاران سال ، دروضع  
وهنوزهم  کردند  می  زندگی  بردگی  ونیمه  بردگی 
دربعضی جوامع همچون برده زندگی می کنند .  دور 
نرویم . درهمین کشورهمسایه ما ، درافغانستان زندگی 
زنان برده واراست وزندگی رقت بار آنان دل انسان را 
واقعًا بدرد می آورد.امادرجهان براثر تالش وهمت زنان 
آزادی طلب ،  وخواهان حقوق برابر بامردان دربعضی 

اند.  برخوردارشده  برابر  نسبتًا  ازحقوق  زنان  کشورها، 
باید بدانیم که دنیا ناخودآگاه ، تحت تأثیر حقوق برابر 
، صلح  پیدانکند  تساوی تحقق  وتااین  زن ومرد است 
وآرامشی که آرزوی دل وجان انسانهاست ، تحقق پیدا 

نخواهد کرد.
موضوع آزادی ورهائی زنان و شرکت آنها درکارهای 
آسایش  سود  به  صلح  درعرصه  ودخالتشان  عمومی 
صحه  برآن  وجان  کرد.وبادل  قبول  باید  را  جهانیان 
 ، مسلم  اصل  براین  جهان  آسایش  که   ، گذاشت 
 . نهاده شده است  بامردان  زنان  وبرابری  تساوی  یعنی 
جوامع  دربعضی  که  ها  هاوسختگیری  مخالفت  باتمام 
شکوفائی  و  بانوان  وخروش  جوش  آن  وجوددارد، 
گنجینه  مانند  سال  هزاران  که  بانوان   نهفته  استعداد 
گرانبها  پنهان بوده است ، بتدریج خودرا نشان می دهد 
ومعلوم می شودکه زنان چه نقش پر توانی  درساختار 

دنیای نو خواهند داشت .
باید ببنیم که زنان ، آیا استحقاق آن را دارند که ازتعلیم 
وتربیت مساوی با مردان بهره مند شوند؟وازجمیع حقوق 

مدنی ، اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی برخوردارباشند؟
زنان درطول هزاران سال ، تبعیض ها ، ستمها ،وحق 
برابر  مردان  با  .وهرگز  اند  کرده  تحمل  را  ها  کشی 
شناخته نشده اند .اما زنانی که ازنعمت آزادی و حقوق 
با مردان برخوردارهستند  برابر  مساوی وتعلیم وتربیت 
آیند.بهترین  می  بر  ازعهده  بخوبی  آزمایش  درعرصه 
زنان  از  تعدادی  توسط  نوبل   جایزه  گرفتن  آن  نمونه 

جهان است .

گفته می شود وقتی زنان بطور مساوی وبا برابری کامل 
با مردان ، درامور جهان مشارکت کنند وبا اعتماد بنفس 
وارد  وسیاست  قانون  مهم  های  درعرصه  و صالحیت 
بیاد  باید  متوقف خواهد شد.  شوند درآن حال جنگها 
تحقق صلح  برای  اساسی   شرایط  درمیان  که  بیاوریم 
عمومی ، یک شرط برای همگان  وجوددارد که برابری  
.ونیز  است  ومردان  زنان  حقوقی  و  اجتماعی  پایگاه 
امور  درهمه  زنان   پذیری  ومسئولیت  فعال  مشارکت 
روح  بمناسبت   . است  صلح  درقلمرو  بویژه    ، جهان 
این اصل ، که قرن ، قرن ترقی زنان است ، وباید به 
این پیشرفت وترقی برسند ، ومأموریت خودرا درهمه 
عرصه های زندگی ، به انجام برسانند ،وازاین طریق با 
مردان برابر شوند  ، پس  زنان باید درهمان سطحی قرار 

گیرند که مردان قرار دارند .
یکی از بزرگان گفته است که: آن روز فرا خواهد رسید 
که حتی زن برتری خودرا بر مرد، نشان خواهد داد. آن 
روز ، روز بلوغ عقل است .وجهان رو به بلوغ عقل می 
رود . زنجیر هزاران ساله از پای زن برداشته شده و خواهد 
شد. زنان درمیدان های علموهنر وفن ودانش و سیاست 
امروز  اگر  آمد.  خواهند  و  آمده  به حرکت  وحکومت 
تعداد آنها که برکرسی حکومت تکیه زده اند کم است 
تعداد  وچون  شد  خواهد  افزوده  آنها  برتعداد  درآینده 
آنان فزونی یابد  باروح لطیف و طبع ظریفی که  زنان 
دارند ودنیای آنها دنیای محبت است ، بتدریج جنگها 
حکمفرما  جهان  بر  وصلح   . رفت  خواهند  بین  از  نیز 
خواهد شد. چون زن یک مادر است ، هرگز راضی نمی 

شود که خون فرزندش ،  درمیدان جنگ ریخته شود.
ویا همسرش از کانون گرم خانواده ،  به میدان جنگ 

برود.
 " وآزادی  "زن  بنام  خودم  از  شعری  با  را  بحث  این 

ادامه می دهم 
نگر که هست بدستت لوای آزادی

نثار کن سرت ای زن ، به پای آزادی
قفس،  شکسته نگر ، بندها گسسته زهم 

نما کنون طیران درفضای آزادی
حیات نو به شما بانوان مبارک باد

که سود نظم کهن سر به پای آزادی
زخارغم نشود خاطرت دگر خسته 

شکفت چون گل باغ صفای آزادی 
توئی فرشته انس و محبت و احسان 

زتوست رونق دولت سرای آزادی 
سزاست تاکه بریزی به جام محرومان 

زراه مهر می غم زدای آزادی
سزاست تاکه بدست لطیف تو ماند 

همیشه محکم وبرجا بنای آزادی
توئی چو مهر فروزان چرخ آزادی 

مهل ، که بندگی آید به جای آزادی
بقدرت هنر و علم و عفت و تقوا

نشان بده که شناسی بهای آزادی
گره گشا زفروبستگی کار وطن 

بگوش هوش بود این صالی آزادی
بپای خیز پی خدمت و بهمنوعان 

شفیق شو که بود این ندای آزادی 
بصلح کوش که تا جغد جنگ ننشیند

بجایگاه بلند همای آزادی
زند بپای تو ماه زمین فلک بوسه 

کنی اگر جوالن درهوای آزادی
بکوش درره تعلیم ومعرفت ، "طلعت "

بحق اگر که شدی آشنای آزادی

نقش زنان درساختار دنیای نو
*آسایش جهان بر تساوی حقوق زن ومرد بنیان نهاده شده است 

*با تکیه زدن زنان بر کرسی حکومت ،  بتدریج جنگها  ازبین خواهند رفت .                  
  دکتر طلعت بصاری
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نقش زنان درایجادصلح 

بینیم  ،می  مکتوب جهان  وغیر  مکتوب  تاریخ  درطول 
که بشریت همواره درچنگال مهیب جنگ گرفتاربوده 
و  زورآزمائی  ببهانه  یا  جنگها   . .هنوزهم هست  است 

جهانگشائی  و تسلط جوئی و یا بنام مذهب و اعتقاد
مسلکی و مشربی ، ویا به دالیل اقتصادی بوده و هست 
.تا آنجا که اینهمه اکتشافات واختراعات و پیشرفتهای 
از جنگ  است  نتوانسته  تنها  نه   ، انگیز جهان  شگفت 
واضطراب  بردلهره  بلکه  کند،  جلوگیری  وخونریزی 
ونگرانی بشر افزوده است .وجمعیت فروشندگان ابزار 
جنگی را پرنفوذتر می کند.جنگهای جدید تا بدان حد 
گریبانگیر بشر شده است که گوئی بشر طبیعتًا جنگجو 
البته اینطور نیست .اگر  ومتجاوزآفریده شده است که 
این برچسب درست باشد نفس تعلیم وتربیت مانع بروز 
چنین خصیصه ای خواهد بود. جامعه بشری بمرحله ای از 
برقراری  که  رسیده  وخونریزی  وفرارازجنگ  کمال 

صلح نه تنها امکان پذیر بلکه اجتناب ناپذیر است .
اصواًل برقراری صلح ، مرحله دیگری از تعالی وترقی 
بشریت است .واضح است کسی که ازجنگ بیشترین 
صدمات ومشقات را متحمل می شود زن است .عالوه 
عزیزترین   ، زندگیش  محل  و  ومسکن  خانه  برویرانی 
کسان وحامیان خود یعنی : پسر ، شوهر ، برادر ،  و 
بخوان  مفصل  توخودحدیث  دهد.  می  ازدست  پدررا 
ازاین مجمل .متأسفانه امروزه افتخار می کنیم که زنان 
نیز لباس نظامی می پوشند ودرجنگها شرکت می کنند

آنچه جای جنگ ونفرت واختالف را می گیرد محبت 
انسانیت است و جوهر  مقام  والفت است که شایسته 
این زن مادراست  . چون  محبت والفت هم زن است 
وثابت شده که اگردوستی ومحبت قسمتی اززندگانی 

مرداست درزن تشکیل دهنده همه زندگی اوست .

نقش زنان در تعلیم وتربیت 

هستند  خوبی  مربیان  زنان  که  شده  ثابت  تجربه  به 
ومالیمت  صبروحوصله  برجسته  صفات  وباداشتن 
وبردباری،  درامرتعلیم وتربیت وپرورش کودکان ،  بر

که  است  شده  گفته  دلیل  .بهمین  دارند  برتری  مردان 
اولین مربی کودک مادراست .زن درتغییر اخالق ورفتار 
علم  بزرگان  که  دارد.شاهدیم  العاده  فوق  تأثیر  افراد 
تاریخ وفن وهنر، همه دست پرورده مادران  وادب و 

الیق وتوانا هستند. مادردانا توانا پرورد فرزند را..
بی مناسبت نیست که دراینجا به نمونه ای ازسپاسگزاری 

فرزندی دانشمند ازمادرخود، اشاره کنم .
نام لوئی پاستور دانشمند برجسته فرانسوی را شنیده اید.

هستند  امراض  انتقال  عامل  که  میکربهائی  باکشف  او 
 1822 دارد.پاستوردرسال  بشریت  بگردن  بزرگی  حق 
میالدی ، دریک خانواده رنگرز بدنیا آمد .مادرش عالوه 
بر پرورش کودکان ، شب وروز دردکان محقر رنگرزی 
از  گذشته  طریق  این  به  کرد.  می  کمک  شوهرش  به 
را  کوچک  لوئی  خود  خانواده  زندگی  وبهبود  تأمین 
بکاروکوشش درراه میهن وافراد بشر رهبری می کرد.  
بعدها وقتی لوئی پاستور براثر کشفیات گرانبهایش به 
افتخار جهانی رسید ودولت فرانسه درصددبرآمد خانه 
ای را که محل تولد او بود،  به موزه ای تبدیل کند   
پاستور ضمن نطقی که دربرابر آن خانه محقر بیان کرد 

تأسف ازفرط  که  وباصدائی  بیادداشت  مادرخودرا 
 می لرزیداینطورگفت :

دراز  سالیانی  که  دلبند  گمشده  ای  مادرعزیز!  "ای 
چیز  همه  اکنون  من   ، بسربردی  بامن  خانه  دراین 
تمام   ! . مادرشجاع دلدارم  بینم  تو می  خودرا مدیون 
حس فداکاری و شوروهیجانی که درراه عظمت علم 
وبزرگی میهنم بکار بستم وازاین پس نیز بکار خواهم 
بست ، تو به من آموخته ای ودروجودم رسوخ داده ای

کارمشقت باری که تو درخانه وکارگاه کوچکمان پیش 
درتحقیقات  صبروحوصله  درس  من  به  بودی  گرفته 
علمی آینده ام داد. ازآن گاه که باوجود فقرومسکنت 
مرا به مکتب فرستادی عشق به میهن وخدمت به بشررا 
شب وروز بمن آموختی . اکنون ازتو اجازه می خواهم 
تمام سرافرازی که میهنم درجشن امروز به من اعطا می 
بدان  . همینقدر  تقدیم کنم  با عظمتت  پیشگاه  به  کند 
افتخاروسربلندی  امواج  امروزدرمیان  تو  اگرفرزند  که 
غوطه ور است بازهم خودرا بدون تو ، ای مادرعزیز ، 

دراین جهان بزرگ ، تنها وبی پناه می بیند."

زن بعنوان رکن خانه هستی 

زن بزرگترین تکیه گاه مرد، ویارویاور اوست . این زن 
امنیت  خود،  وهوشیاری  لیاقت  با  تواند  می  که  است 
وآسایش خاطررا ، به خانه و کاشانه خود بیاورد.آغوش 

ودامن پرمهر زن ، بهترین پناهگاه فرزندان است .
حضرت زرتشت بیانی به این مضمون دارد:

یابد ، وازحمایت  فرزندی که دردامن پرمهر مادرپرورش می 
احساس   ، جنگل  در  شیری  همچون   ، پدربرخورداراست 
نیرومندی وتوانائی می کند.وگرنه همچون روباه خواهد بود."

زن نکوی نه بانوی خانه تنها بود 
 طبیب بود و پرستاروشحنه ودربان    

حدیث مهر کجاخواند طفل بی مادر
نظام وعقل کجایافت ملک بی سلطان 
حال برگردیم به بحث اینکه  زن در برقراری صلح چه 
نقشی می تواند برعهده داشته باشد.، برمی گردیم. باید 
وتعلیم  ومرد  زن  حقوق  تساوی  اصل  که  کنیم  قبول 

وتربیت عمومی  واجباری، چه تأثیر مهمی دربرقراری 
صلح دارد. هرگاه تساوی حقوق زن ومرد،  بصورت 
زن شخصیت   ، شود  واجرا  تفهیم    ، وحقیقی  واقعی 
واقعی خودرا پیدا می کند .وباورود به اجتماع ، بخاطر 
که  ای  وعاطفه  شرم  و  مالیمت   ، قلب  رقت  و  صبر 
دراو وجوددارد با پذیرفتن قسمت مهمی از وظایف و 
مسئولیتهای اجتماعی ،  نه تنها ازسنگینی بار مسئولیت 
مرد  کم می کند بلکه ،  تعادلی دراجتماع بوجود می 

آورد که عکسش هم صادق است .
بازهم تکرارمی کنم  که انکار تساوی حقوق زن ومرد 
نتیجه اش  ظلم وستم به نیمی از جمعیت جهان است 
.وچنان عادت ورفتار ناهنجاری را درمردان بوجود می 
آورد که اثرات نامطلوبش ، ازخانه به محل کار ، وبه 
حیات سیاسی ، ومآاًل به روابط بین المللی کشیده می شود.

اگر تساوی میان مردان وزنان مورد توجه قرار نگیرد
نباید امید صلج جهانی داشت .چون انکاراین تساوی ،

مجوز عملی و اخالقی وطبیعی ندارد. باید ببینیم زمانی 
صلح واقعی چهره زیبای خودش را نشان می دهد 

کامل  سهمی  بشری  کوششهای  درجمیع  زنان  که 
اخالق  با  توانند  می  .زنان  باشند  داشته  مساوی  و 
از  مجامع  درپارلمانهاوسایر  آمیز  وصلح  ورفتارمالیم 

تصویب قوانین خشن جلوگیری کنند . 
ودرپایان اضافه می کنم که اصل تساوی زنان ومردان 
هم  شود.وهیچکس  حاصل  وتربیت  باتعلیم  باید 
دارشود.  عهده  را  وظیفه  این  تواند  نمی  بهتراززنان 
بهمین دلیل تعلیم وتربیت دختران  باید مقدم بر تعلیم 
وتربیت پسران  شمرده شود.شریدان دانشمند انگلیسی 
برما حاکمند پس بکوشیم آنهارا الیق  می گوید زنان 
وسالم بارآوریم .پس باتوجه به اصل تعلیم وتربیت  و
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شجاع الدین شفا، پژوهشگر،
 نویسنده ، مترجم وسیاستمدارمبارز 

درگذشت

شجاع الدین شفا، پژوهشگر، ادیب و مترجم، در سن 92 سالگی 
درروزجمعه 16 آوریل 2010  در پاریس درگذشت.

در  هفته  چهار  جسمی،  نامناسب  وضعیت  علت  به  شفا،  آقای 
بیمارستان بستری بود.

خواست  به  جسمی اش،  شرایط  وخیم شدن  با  وی  حال،  این  با 
خود، از بیمارستان به منزل منتقل شده بود.

شجاع الدین شفا در سال 1297 هجری شمسی در شهر قم متولد 
شد و در رشته ادبیات در دانشگاه های تهران، بیروت و پاریس 

تحصیل کرد و موفق به کسب درجه دکترا شد.
دست  خود  پربار  عمر  لحظات  آخرین  تا  شفا   شجاع الدین 
تدوین  سرپرستی  او  بود.  وفعال  برنداشت  پژوهش  و  ازنوشتن 
کشورهای  با  ایران  رابطه  درباره  جلدی   20 دائرالمعارف 
اول  جلد  بودکه  کشورها   دیگر  فرهنگ  بر  ایران  تأثیر  و  دیگر 
حیات  درزمان  بعدی  جلدهای  متأسفانه  بودو  انتشاریافته  آن 
خوداو نتوانست به زیورچاپ  آراسته گردد. درزمان نوجوانی 
پارسی  آشنائی  برای  را  جهان  بزرگ  نویسندگان  از  کارهائی 
کمدی  به  توان  می  جمله  ازآن  منتشرکردکه  و  ترجمه  زبانان 
عاشقانه  های  ژیدترانه  آندره  و  گوته  از  آثاری  دانته،  الهی« 

المارتین اشاره کرد.

دین   داران  دکان  و  خرافات  با  مبارزه  درراستای  درغربت 
کتابهای ارزشمندی نوشت ومنتشرکرد که »تولدی دیگر«، »پس 
از 1400 سال« و »حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی« از جمله 

آنهاست .
وی پیش از انقالب سال 1357، کتابخانه پهلوی را دایر کرد و 
.اوهمچنین  مسئولیت های  برعهده گرفت  را  خود مدیریت آن 
مختلف علمی و فرهنگی بر عهده داشت و از دانشگاه های رم، 

مسکو، اسپانیا و اتریش، دکترای افتخاری دریافت کرده بود.
 زنده یاد دکتر شجاع الدین شفا  معاون فرهنگی دربار، سفیر 
فرهنگی  شورای  دبیرکل  فرهنگی،  امور  در  ایران  بین المللی 
که  بود  ایران شناسان،  بین المللی  انجمن  کل  دبیر  و  سلطنتی 
برای  باارزشی  بسیار  خدمات  منشاء  مقامات  این  از  درهریک 

فرعنگ وادب ایران بود .
ای  خامنه  علی  سید  برای   ای  سرگشاده  نامه  گذشته  درسال 
رسید،  قدرت  به  میتوان  سرنیزه  متذکرشد:»با  ودرآن  نوشت 

ولی روی آن نمی توان نشست«
14 ژوئیه 2009

نفر  میلیون  هفتاد  جمع  از  ایراني  یک  عنوان  به  را  نامه  این 
ایراني دیگر به شما مي نویسم، و اگر آن را به صورت نامه اي 
نیر  ایرانیان  سایر  که  است  جهت  بدین  نویسم،  مي  سرگشاده 
به  بتواند  و در عین حال  یابند،  بر مضمون آن آگاهي  بتوانند 
گوش غیر ایرانیان نیز برسد، تا واقعیتهاي ناشناخته اي را براي 

آنان روشن کند....
در جریان انتخاباتي که در خردادماه امسال براي   
گزینش رئیس جمهوري مملکت صورت گرفت، بسیار و بسیار از 
در  که  دریافتند  بودند  جسته  شرکت  رأي  دادن  در  که  کساني 
اعالم نتایج این رأي گیري شدیدًا دستکاري شده است تا رئیس 

جمهوري قبلي کشور همچنان رئیس جمهور باقي بماند. 
قضائي  مراجع  به  این دستکاري  بابت  از  اینان  میبایست  منطقًا 
این  انجام  در  خودش  متأسفانه  مرجع  این  ولي  کنند،  شکایت 
تقلب شریک بود. بدین جهت راهي براي این مردم باقي نماند 
جز اینکه از طریق تظاهرات عمومي، آنطور که قانون اساسي 
تظاهرات  این  اینکه  قید  با  شوند،  عمل  وارد  بود  داده  اجازه 
مخل به مباني اسالم نباشد، و تا آنجا هم که دیده شد هیچ کاري 
که مخالف مباني اسالم باشد در آن صورت نگرفت مگر اینکه از 
ابراز  احمدي نژاد  محمود  آقاي  با  مخالفت  ابراز  شما،  دیدگاه 

مخالفت با اسالم تلقي شود...
بهمه  را  زمین  ایران  عاشق  و  ادیب   ، مردآزاده  این  درگذشت 
دوستداران ادب و فرهنگ   مرزوبوم آزاد اندیشان  تسلیت گفته 

ودرسوک خانواده او شریکیم .
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اشکم ولی به پای عزیزان چکیــده ام          خارم ولی به سایٔه گل آرمیـــــده ام

با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق         همچون بنفشه سر بـه گریبان کشیده ام

چون خاک در هـوای تو از پا فتاده ام          چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

من جلؤه شباب ندیدم به عمر خویش          از دیگران حدیث جوانی شنیـــده ام

از جـام عافیت می نابـــی نخورده ام          وز شاخ آرزو گل عیشی نچیـــده ام

موی سپـــــید را فلکم رایگان نداد          این رشته را به نقد جــوانی خریده ام

ای سرو پای بستـــه به آزادگی مناز          آزاده من که از همـــه عالم بریده ام

گر می گریزم از نظر مردمان رهـــی           عیبم مکن که آهـــوی مردم ندیده ام

خوشا فصل بهار و رود کارون

افق از پرتو خورشید، گلگون

ز عکس نخلها بر صفحٔه آب

نمایان صدهزاران نخل وارون

زیبا کلگای  کشتی  دمنده 

به دریا چون موتور بر روی هامون

ساحل دو  هر  از  نخلها  قطار 

نمایان گشته با ترتیب موزون

بهارکارون                     ملک الشعرای بهار

سالم
حمیدمصدق

تا تو گسسته ای ز من، تاب نمانده در تنم
کیست بیاد چشم تو، مست؟منم، منم، منم
دور از آن نگاه تو، َوز ُرخ همچو ماه تو

روز در آه و زاریم، شب به فغان و شیونم

ای که به غربت این زمان، باده کشی عیان، عیان،
خون دل است در وطن، جای شراب خوردنم

دل ز وطن بریده ای، راه سفر گزیده ای
نیست مرا دلی چو تو،دل نبود از آهنم

گرچه درآب و آتشم سوزم و گریم و خوشم
گر بودم هزار جان، جمله فدای میهنم

چند تو خوانیم که: ها!خانه رها کن و بیا!
نیست وطن لباس تن، تا که ز خویش بَرَکنم

غرب وطن نمی شود، خانه ی من نمی شود
شرق کهن نمی شود، خانه چرا دگر ُکنم؟
مهر وطن سرشت من، دوزخ آن بهشت من
روز و شبان ودمبدم، َدم ز وطن، وطن زنم 

    

  وا فــــریادا ز عشق وا فریادا                  کارم بیکی طـــرفه نگـار افتادا          رباعی
 گر داد من شـــکسته،  دادا دادا               ور نه ،من و عشق، هر چه بادا بادا                    
ابوسعیدابوالخیر    

غزل شعرو نیلی  ردرپند 
رهی معیری                              حدیث جوانی                           

نیمایوشیج

   
      اسب دوانی      

هر سال صمـــد اسب دوان، نایب دوم،

 خوش جایزه مي برد به چاالکي و خردي.

   امسال چنان شـد که به ره اسب فروماند

از بس بر و پهلوش به مهمیز فشـــردي.
 

 بر ســرش بکوبید ز بس نائره ي خشم:

  »اي بي هنر اسبي کـه در این بار فسردي!

    پار از چه چنان خوب دویدي، نه چو امسال،

  و امسال چه ها بیشتر از پار نخوردي؟«

   اسبش نگهي کرد، نگاهي که بدو گفت:

    »من خوب دویدم، تو چرا جایزه بردي؟«



ازاعقاب  شد  متولد  درکانادا  که  دیسنی  الیاس 
خانواده ای انگلیسی - ایرلندی است . او مقاطعه کار 
به  مرد  کارگران  درکنار  نیز  همسرش  بود.   ساختمان 
والوارها  اوبودمیرفت  درکنترات  که  ساختمانهائی  سر 
را  ساختمان  بندی  اسکلت  مخصوص  وچوبهای 
 : داشتند  بچه  سه  کرد.آنها  می  میخ  وبهم  برید  می 
هربرت ، ریموند و ری. چهارمین بچه این خانواده در5 
دسامبر 1901 درشیکاگو بدنیا می آید که نام اورا والت 
می گذارند .بعدها دختری نیز به این خانواده اضافه می 
شود که نام روت را برای او انتخاب می کنندو بدین 

ترتیب والت صاحب یک خواهر نیز می شود.
درسال 1906 الیاس دیسنی پدر والت ، تصمیم می گیرد 
خانواده خودرا به مزرعه ای که 48 جریب وسعت دارد 
و درمیسوری واقع است کوچ دهد . هربرت وریموند 

که به زندگی درشهر عادت دارند به شیکاگو باز می گردند 
ری و خواهرشان بمنظور کمک به پدرخود  اما والت و

درمزرعه باقی میمانند . زندگی برآنها بسیار سخت
می گذرد..الت بعدها ازآنروزها به تلخی یاد می کند.

والت ، درمزرعه شروع یه کشیدن نقاشی می کند..این  
عمل او مورد رضایت والدینش نیست .اما او درحقیقت 
نخستین گامهارا بسوی آینده ای موفق برمیدارد. وضع 
درسال  والیاس  شود  می  روبرو  مشکالتی  با  مزرعه 
1910 مزرعه و تمام حیوانات اهلی آن را می فروشد 
بار  این  میدهد.  کوچ  را  خانواده  بار  دومین  برای  و 
مقصد کانزاس سیتی است که 152 کیلومتر با مزرعه 
آنها فاصله دارد.درآنجا الیاس محلی را که مخصوص 
فروش روزنامه است خریداری می کند . طبیعی است 
پدر  با  آن  وفروش  روزنامه  درپخش  ری   و  والت  که 
  3/5 ساعت  برادر،  دو  آن  درنتیجه   . دارند  همکاری 
سیتی  "کانزاس  روزنامه  گرفتن  تحویل  بامدادبرای 
استار" به استقبال کامیونهای حامل روزنامه می روند.

والت ، باآنکه کاری طاقت فرسا دارد اما عالقه اش به 
کشیدن نقاشی روبروز افزایش می یابد.کم کم به کار 
الیاس که  پدراو  تآتر وسینما هم عالقمند مکی شود. 
تاکنون با هرگونه فعالیت هنری پسرش مخالفت میکرد 
بصورتی معجزه آسا می پذیرد که والت برای شرکت 
درکالسهای صبح شنبه درانستیتوی هنری کانزاس نام 
نویسی کند . بااین ترتیب والت در14 سالگی آموزش 
هنری را بصورت رسمی آغاز می کند . درسال 1917
الیاس باردیگر تصمیم می گیرد به شیکاگو باز گردد.

را  کوچک  کارگاه  یک  از  قسمتی  شهر  دراین  او 
خریداری میکند .. والت درکانزاس سیتی باقی میماند 
ری   تا سال تحصیلی انستیتو به پایان برسد. دراین هنگام

نیز بعنوان کارمند بانک درکانزاس سیتی ماندگارمیشود.
سرانجام درپائیز همان سال ، والت نزد خانواده اش به

شیکاگو بازمی گرددودردبیرستان " مک کینلی" ثبت 
نام می کند . او دراینجا برروی کاغذهای مدرسه اش 
نقاشی می کشدوازیکی ازترسیم کنندگان کارتون های 
بیشتری آموزشهای   ، گازت  لروی  بنام  ای  روزنامه 

 می بیند .
 جنگ جهانی اولبه به  اوج خود میرسد ودر22 ژوئن 
ری دیسنی به نیروی دریائی آمریکا می پیوندد      1917
والت دیسنی  نیز آرزوی پیوستن به نیروی دریائی را 
درسردارد اما بعلت صغر سن موفق نمی شود . او آگاه 

می شود که با 17 سال سن می توان بعنوان راننده ی
آمبوالنس درصلیب سرخ خدمت کرد.اما او هنوز 16 
ساله است .بااین حال برای پیوستن به ارتش اقدام می 
کشیدن  بدوش  بجای  بیندوالت  می  که  مادرش  کند. 

تفنگ بایستی رانندگی یک آمبوالنس رابرعهده گیردبا 
به پادگانی   . او  به ارتش موافقت می کند  پیوستن او 
قبل  اما  شود  می  اعزام  کنتیکت  در  واقع  درساندبیچ 
به  مخاصمه  قراردادترک  شود  کارمشغول  به  اینکه  از 
دراروپا  که  شود  می  گفته  او  به  رسدولی  می  امضاء 
خودرا  سرانجام  واو   . نیازاست  آمبوالنس  راننده  به 

درفرانسه می بیند . درنوف شاتو به فروش نوشابه به
غیررسمی   بطور  هنرمند  وبعنوان  پردازد  می  سربازان 
به کشیدن مدالهای تقلبی برروی کت های چرمیوکاله 
اسرای آلمانی می پردازدوچند فرانک دریافت می کند.  
 . باز می گردد  آمریکا  به  والت دیسنی  درسال 1919 
پدرش کاری برای او درنظردارداما ، والت تصمیم می 
کانزاس  به  بیاورد.  روی  تجارتی   هنر  رشته  به  گیرد 

سیتی میرود ودریک استودیوی محلی کاری بعهده 
گرفته وبا سایر کارمندان این استودیو دوست می شود
مردجوان آلمانی االصل بنام "اوب ایورکز" ازمهمترین

حساب  به  اول  روزهای  درهمان  والت   همکاران   
و است  بااستعدادی  بسیار  ،طراح  ایورکز  آید.  می 

دردست  دست  بزودی  ودیسنی  او  که  بینیم  می 
می  فعالیت  به  دیگران    از  مستقل  خود  یکدیگر   
برای  خالی  پست  یک  مزبور  دراستودیوی  پردازند. 
والت وجوددارد. این استودیو  روزنامه ای بنام" اخبار 
عهده   به  آن  مسئولیت  که  کند  می  منتشر  رستورانها" 
والت گداشته می شود. اما پس ازمدت کوتاهی والت 
ازطریق آگهی چاپ شده درروزنامه ، در سازمانی بنام 

شرکت اسالید کانزاس سیتی  استخدام می شود.
)این شرکت بزودی به فیلم تبلیغاتی کانزاس سیتی  تغییر 
امروزه   فیلمهائی که  به ساختن  نام می دهد.( شرکت 
بنام فیلمهای تبلیغاتی می شناسیم ودرسینماهای محلی 
نمایش داده می شود  می پردازد. این فیلمها درحقیقت 
نوعی فیلمهای تبلیغاتی کارتونی هستند . والت دیسنی 
با هفته ای 40 دالر دستمزد استخدام می شود  . پس 
از چندهفته  ایورکز هم به او می پیوندد. کارتون هائی 
که دراینجا ساخته می شود  اشکالی است که برروی 

مقوائی کشیده و بریده شده وحالت طبیعی ندارد. 
والت در18 سالگی و ایورکز با آموزش ابتدائی که آنها 
به آن نیازدارند همکاری خودرا آغاز می کنند . مدتها 
قبل والت دوربینی قرض کرده وازکارتون های خود 
فیلمبرداری کرده است . نتیجه کار یک حلقه کوچکی 
ای  روزنامه  های  کارتون  سبک  به  فیلمی  که  است 
برروی آن  پیچیده شده است . والت آن را به سنمای 

نیومن  می فروشد.
که  کوتاهی  فیلمهای  یکدیگر  بکمک  وایورکز  والت 
سوژه آنها جوکهای متداول روز است ساخته وبفروش 
میرسانند وپول زیادی ازاین راه بدست می آورند وپس 
تبلیغاتی  فیلمهای  از شرکت  کافی   سرمایه  از کسب 
کانزاس سیتی بیرون آمده و مستقاًل به کار مشغول می 
شوند .ونام " لف ا. گرامز  رابرای شرکت خود انتخاب 
می کنند . والت دیسنی پسرک جوانی که قاعدتًا نباید 
تا یکی دوسال دیگر به کارجدی مشغول شود اکنون به 
ساختن سریال هائی برمبنای داستانهای جالب روزمره 
می پردازد. شش سریال کوتاه ازاین سری عبارتند از : 
سیندرال، چهارموسیقیدان از برمن ، گلدی الک  و سه 
پوس  و  هود  رایدینگ   ، لوبیا  وساقه  جک    ، خرس 

این بوتز . 
شود  می  ساخته  کوتاه  کارتونهای  این  که  دردورانی 
و  ایورکز  از  متشکل  پرقدرتی  ستاد  دیسنی  والت  

"رودلف آیزینگ "، "هیو" ، "واکر هارمن " ، 
"کارمن ، ماکس ، ماکسول " و "ردلیون" تشکیل می 
دهد . متأسفانه لف ا گرامز درآمدی ندارد وتیم تولیدی 
برروی  .آنها  است  دیگری  درآمد  منبع  بدنبال  دیسنی 
فیلمهای کوتاه که ازانسان بعنوان هنرپیشه اصلی درآن 

استفاده شده و "مارتا" نامیده می شود کارمی کنند.
محلی  ازدندانپزشکان  یکی  فیلمهارا  این  تهیه  مخارج 
متقبل می شود . وحتی فیلمی برمبنای بهداشت دهان 
می سازند که درآن ازهنرپیشه زنده وهنرپیشه کارتونی 
القاء  بیننده  به  پیام خودرا  بتوانند  تا  استفاده می شود 

کنند. 
ازیک  گیردفیلمی  می  تصمیم  دیسنی   1923 درسال 
درقالب  را  هروئینی  بسازدوشخصیت  هروئینی  انسان 
کارتون پیاده می کند . او با بکاربردن اصولی که برای 
هنرپیشه زنده می توان درنظر گرفت ، کارتون خودرا 

دنیای قشنگ والت دیسنی
مرتضی پاریزی
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می سازد.ازسال 1923 تا 1927 فیلم آلیس درسرزمین 
بنام  دخترکی  را  آلیس  نقش  که  سازد  می  را  عجایب 
ویرجینیا دیویس بازی می کند وبقیه شخصیتها کارتونی 
را  دیسنی  شرکت  آبروی  باقیمانده  فیلم  این   . هستند 
برباد می دهد واومجبور می شود شرکت خودرا تعطیل 
بلرزد.او  بادها  این  به  نیست که  بیدی  والت  اما   . کند 
مصمم تر به راه خود ادامه می دهد . پس از تحمل این 
شکست بسوی کالیفرنیا براه می افتد. وقتی وارد لوس 

آنجلس می شود درگاراژ عمویش - رابرت دیسنی -
 " کارتونی  فیلمهای  "تهیه  دوربین  برای  سکوئی 
می سازدوبه تمرین می پردازد.بعد به هالیوود می رود . 
ستادی از کارشناسان تشکیل می دهد .و6 فیلم ازسریال 
آلیس را تهیه می کند که با موفقیت زیادی روبرو می شود.

والت نقش آلیس را به دختری ازایالت آیداهو بنام لیلیان 
جلوی  شبها  باید  اکثراً  .لیلیان  کند  می  واگذار  بوندز 
دوربین برود ودرنتیجه والت مجبوراست پس از اتمام 
ایام شکوفه عشق  کار  اورا به منزل برساند  درهمین 
دردل والت می شکفد ودرجوالی 1925 این عالقه به 
ازدواج می انجامد . حدود 60 قسمت از سریال فیلم 
دیگر  گیرد  می  تصمیم  ووالت  شود  می  ساخته  آلیس 
ازبکاربردن هنرپیشه حقیقی درفیلمهای کارتونی استفاده 

نکند .
والت سریالی بنام اسوالد خرگوش خوشبخت را می سازد 
با  هستند  کارتونی  آن  بازیکنان  همه  که  سریال  این 
ثروت   1927 شودودرسال  روبرومی  زیادی  موفقیت 
آن  پوستر  برروی  اما  کند.  می  او  نصیب  را  هنگفتی 
می نویسند اسوالد خرگوش خوشبخت - مخلوق والت 
دیسنی. واین عبارت برای او دردسر ساز می شود زیرا 
خالق اسوالد شخصی بنام میننز است.ومنینز شوهر خانم 
مارگرت وینکلر پخش کننده آثار دیسنی است .دیسنی 
به اتفاق همسرش به نیویورک می رود تادرآنجا با پخش 
کننده آثارخود به مذاکره بپردازد.سرانجام خانم وینکلر 
او  برسهم  دیسنی  ازدرآمد  مقداری  کند  می  موافقت 
افزوده شود . والت وهمسرش به کالیفرنیا باز می گردند 
پیوندند وتهیه سریال  به گروه وینکلر می  او  همکاران 

خرگوش خوشبخت را بکمک او ادامه می دهند . تنها
ی وایورکز درکناروالت دیسنی باقی میمانند  برادرش ر
وازهمه مهمتر والت هنوز به قدرت وخالقیت خویش 
ایمان دارد. او در26 سالگی طعم موفقیت وشکست را 
بدست  آسانی  به  موفقیت  که  داند  ومی  است  چشیده 

نمی آید.

تفکروتخیل  قدرت  مرهون  دیسنی  والت  شهرت 
یک  درخلق  حتی  ببعد   1926 ازسال  او   . اوست 
.دردهه  ندارد  کادرازآثارسینمائی خود دخالت مستقیم 
کارتونی  فیلمهای  به  کننده  سرگرم  فیلمهای  و40   30
محدود می شود وکمپانی والت دیسنی شخصیت های 
کارتونی رابه جهانیان معرفی می کند .این شخصیتها نه 
تنها متحرک هستند بلکه بنظر می رسد ازقدرت تفکر 
برخوردارند . این موفقیت به قدرت تفکر، ابراز عقیده ، 
اظهارنظر وپشتکاروالت دیسنی بستگی دارد . او نظریه 
شاهد  ودرپایان  کند  می  پخته  هارا  نظریه   . دهد  می 
موفقیتی می شود که آن نظریه نصیب او می کند.البته 
تمام نظریات والت دیسنی بی عیب و نقص نیست . بر

با  که  شود  می  ساخته  فیلمهائی  او  پیشنهادات  مبنای 
عدم موفقیت روبرو می شود .ومعمواًل فیلمهای شکست 
آنهارا خوداوهم  که  هستند  فیلمهائی  همان  خورده 

 نمی پسندیده است  .
هماهنگ  طریقه  که  است  کسی  اولین  دیسنی  والت 
اولین  برای  کند.  می  ابداع  را  کارتون  با  صدا  کردن 
بار ظاهرکردن فیلمهای کارتونی را درسه رنگ درسال 
سریال  اولین  دیسنی  کند.والت  می  متداول    1932
تلویزیونی رنگی را بنام "دنیای عجیب ورنگارنگ والت 
دیسنی" درسال 1961 می سازد.او قبل ازاین ،  پارک 
بزرگ وتفریحی دیسنی لند را درآناهایم کالیفرنیا  برای 
کودکان دائرکرده بود و سپس طرح پارک دیگری را می 
ریزد که 5 سال پس ازمرگش بنام والت دیسنی ورلد  

درفلوریدا به دست برادرش ری افتتاح می شود.
ساخته  ورلد  دیسنی  و  لند  دیسنی  ازاینکه  قبل  مدتها 
شود والت دیسنی اسباب بازی مکانیکی جمع کرده بود 
وبه این فکر بود که بااین اسباب بازیها فیلمی بصورت 
اتیمیشن تهیه کند . دراواسط دهه 1940 آزمایشاتی را با 
عروسکهای مکانیکی آغاز می کند . کمی پس ازجنگ  
پزشکان به او توصیه می کنند که باید روزی الاقل یکی 
کارجدی   وبه  بپردازد  تفریحی  فعالیتهای  به  دوساعت 
کهدراستودیوی او درجریان است توجهی نشان ندهد 
.والت عاشق قطاراست وپیشنهاد پزشکان به او فرصت 
می دهد بموضوع مورد عالقه خود توجه بیشتری نشان 
دهد . بخصوص دراین هنگام دوتن از کارتون سازان 

استودیوی او درحال تهیه فیلم کارتونی ازقطار هستند  
آن  با  دررابطه  که  است  جانستون  اولی  ازآنها  یکگی 
ساختن  درحال  گفتم  والت  به  گوید:"  می  روزها 
است  خواستارقطاری  گفت  واوبمن  موتوربخارهستم 
آمد  کارگاه  محل  به  .بنابراین  باموتوربخارکارکند  که 
وپس از چندماه حدود800 متر ریل با تونل ساخت که 
اززیر باغ گل همسرش عبور می کرد . او انواع پل ها 

وچیزهای دیگررا دراین خط آهن مراعات کرده بود .

خودرا  استودیوی  اطراف  که  است  فکر  دراین  والت 
خط آهن بکشد بعداً متوجه می شود که فضای کافی 
برای این کار دراختیار ندارد وازهمین جا فکر ساختن 

دیسنی لند بوجود می آید.
می  W.E.Dبرپا  بنام  سازمانی  دیسنی   1952 درسال 
کند که مخفف کلمات والتر، الیاس ،دیسنی است .این 
لند می شود. پارک دیسنی  تهیه طرح  سازمان مسئول 

والت  گمپانی  انیمیشن  دربخش  که  طراحتنی  درابتدا 
آنها  بااین سازمان همکاری دارند  دیسنی کارمی کنند 
حرف والت دیسنی را می فهمند ومی توانند آنچه او می 
خواهد بوجود آورند .همزمان با تهیه طرح ، ازانستیتوی 
تحقیقاتی استنفورد خواسته می شود که محوطه بزرگی 
را درلوس آنجلس برای برپاکردن دیسنی لند تعیین کند 
وانستیتوی مزبور منطقه ای بوسعت 160 جریب را که 
پوشیده ازباغهای پرتقال است درآناهایم  تعیین می کند  
راضی  زندگی  ازتکرار  که  نیست  کسی  دیسنی  والت 
از دیسنی  تر  بهمین دلیل دیزنی ورلد را تکمیل  باشد 
لند در فلوریدا طرح ریزی میکند که همانگونه که گفتم 

پس ازمرگش افتتاح می شود. 
تبدیل  مکانی  به  امروزه  ورلد  ودیسنی  لند  دیسنی 
شده اند که هر آمریکائی ازآنجا خاطره ای دارد . درست 
ساخته  کودکان  برای  تفریحی  دوپارک  این  که  است 
هستند  فردا  ومادران  پدران  که  کودکان  وهمین  شده 
بازمی  پارک  این  به  خود  کودکان  با  نیز  دربزرگی    ،
گردند تا هم با دوران کودکی خود تجدید خاطره کنند 
نشدنی  فراموش  ای  خاطره  خود  فرزندان  برای  هم  و 

ایجاد کنند.
کسی  او   . است  امید  سمبل  یک  خود  دیسنی  والت 
است که تنها بمدد پشتکار و فکر خالقه خود توانست  
میلیونها دالر  بلکه  یابد  فقر و مذلت رهائی  از  تنها  نه 
این  بر  روزبروز  ازمرگش  وهنوز پس  اندوخت  ثروت 
ثروت افزوده می شود. والت دیسنی نه تنها ناامید نشد 
و ازشکست نهراسید بلکه به بشریت آموخت که چگونه 
می توان از هرشکستی پله  ای ساخت تا با آن به قله 

افتخار و پیروزی رسید.
درمورد کاراکترهای فیلمهای کارتونی او  شاید درنوبتی 

دیگر به تفصیل  بحث کنیم . یاحق
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آقاتوروخدابخر
خانم ! خواهش ، خواهش بخر من

آخه ننه اعظم منتظره ، دواش دیرمیشه !
باید همشو امروز برفوشم  ، تاپول قرص ننه اعظم 

جوربشه.
دخترخانم جون ، یه دسته واسه نامزدت بخر

برادر ببین چه گالی تازه ای یه 
صواب داره بخرش .

آخه ننه اصاًل نا نداشت راه بره 
خیرازعمرت ببینی ، یک دسته بخر

ننه می گفت : اعظم باید امروز همه گالتو برفوشی تا 
پول قرصم دربیاد.!

اگه نخرین جواب ننه راچی بدم ؟
امام زمون حاجتتون رابده  بخرین 

بخرین خانم ، بخرین آقا، بخرین ...

***

که  نمیدونه  اعظم  طفلک  که  صدافسوس   ... افسوس 
امام زمون هم بدون پول جواب کسی رو نمیده ، چون 
اگر قراربود فقط این یک قلم جنس )دعا( مجانی باشه 
....که دیگه اعظم وننه اعظم ها نگران لقمه نون وقرص 

ودوا نبودن .
پشت   ، چهارراه  سریک  که  بود  کلماتی  این  باری 
چراغ قرمز وراه بندان کذائی که خود دانی و شنیدی با 

گوشهایم شنیدم و با چشمهایم دیدم .
دخترک بیش از نه یا ده سال نداشت . با پوست سوخته 
ازآفتاب وچشمانی درحسرت یک لحظه رفاه ... البالی 
می  والتماس  دوید  می  چسبیده  بهم  تقریبًا  ماشینهای 

کرد. بخرین ... بخرین ...
به راستی اگر تنها سنگینی غم آن روز را دریک کفه  و 
میهمان نوازیها وبزرگواری های بی دریغ فامیل ودوستان 
را درکفه دیگرترازو ی بی عدالت روزگار بی مرام ما 
باید بگویم که  ، درنهایت یأس و درماندگی  بگذارند 
وطن  ازسفر  گذرانیهای   وخوش  سرخوشیها  همه  بار 

بازگشتگان ، ذره ای نادیدنی بیش نیست .
اما ... اما بارغم اعظم را بگمانم که کفه هیچ ترازوئی 

نتواند کشید.
آنروز اعظم فاصله ای با ماشین ما نداشت ومن شخصًا

ناظر عجزوالبه اوبودم . لکن چشم انداز روبرو وپشت 
سرهم اعظم های بسیار ... و قاسم و جواد گل فروش 
دستمال  های  بسته  ویا   ... فروش  فال حافظ  یا  و  بود 
کاغذی ، باد کنک و... که وبال گردنشان بود و هیچیک 
شرایطی بهتر ازاعظم  ننه اعظم نداشتند ...که نداشتند . 
کسی چه می داند؟ شاید هم وجود این کودکان ونوجوانان 
باشند  مدرسه  سرکالس  روز  ساعات  درآن  باید  که 
، دغدغه  ازهرگونه  خبرانی  بی  خود   سنی  الزمه  وبا 
 تنها بفکر بازی و یادگیری و پرورش ذهن سیال خود 

باشند.بودنشان جزء زینت خیابانها وتجلی حکومت اهلل 
است ومابی خبریم . ..

چون به همان اندازه که برجها سربه فلک کشیده وتهران 
را تبدیل به یک بسته بزرگ ماکارونی ایستاده کرده اند 
... تعداد این بخت برگشتگان  سرگردان وآینده سازان 
فردا ، البالی ترافیک دیوانه دیوانه هم تناسب مستقیم با 

پدیده برج سازی پیدا کرده است .
ماتاپیش ازاین دوره پر برکت ومیمون ، ازنعمت این 

دو پدیده بصورت امروزی متأسفانه محروم وبی نصیب  
که   ، ازپروردگار  فراوان  باسپاس  امروز  اما   . بودیم 
ایرانی خوشبخت ، نه تنها  آب وبرق و گازش  مجانی 
ببخشید   ، درخانه  به  مستمری  بطور  نفتش  وپول  شد 
آبروی  همزمان   ، شود  می  فرستاده  آپارتمانش  در  به 
رفته اش هم که دغدغه بزرگ امام امت بود به او تمام 
ننه اعظم ها خود  بازگردانده شده که اعظم و  وکمال 

دلیل آفتاب است ...
باران  چون  امروز   ، امام  دلپسند  شعارهای  وبحمداهلل 

رحمتی سرو روی فردفردمارا نوازش می دهد...
عبدالکریم  دکتر  قول  به  ازدانشگاهها  اسالمی  وعطر 
انقالب  ازابتدای  اسالمی  برحق  دانشمند  سروش 
شکوهمند فضای زندگی ایرانی را کماکان فراگرفته ، 
برپیکر  ساله  هشت  فرسایشی  جنگ  میدانهای  در  چه 
بر چهره معصوم اعظم ها وننه  جوانان بی گناه و چه 
همچنان  شریف  هرایرانی  خواب  تا....اطاق  ها  اعظم 

معطر و شامه نواز باشد.

گذارم  می  خشخاش  به  مته  که  نشوم  متهم  امیدوارم 
نه  مگر  وبگوئید   . قدرناشناس  و    ، خواهم  وزیاده 
یا  و  زیارتگاهها  دراطراف  هم  گذشته  دررژیم  اینکه 
تکدی  درحال   ، بسیار  وبزرگ  بچه   ، درگورستانها 
داشتیم ، که صدالبته نه به این فراوانی نعمت ... امروز 
اما... به یمن این مردان خدا سراسر ایران یک زیارتگاه 
بزرگ شده باپوشش پوسترهای دوقلوهای بهم چسبیده 
قرانی  آیات  وتمامی  ای  خامنه  رهبر  و  خمینی  امام 
اماکن  گداپروری  بویژه  دیوارهاراپوشانده  سراسر  که 
زیارتی ...وجود صندوقهای صدقه ... شعارهای عربی 
که پشت تاکسی ها ی مسافربری خطاطی شده .. همه 
این تصاویر که روزی ویژه مدفن امام وامام زاده های 
و  پایتخت  خاص  های  ازجلوه  امروز  بود   دروغین 

شهرهای بزرگ است .
البته که همه این تحوالت  خداپسندانه اشکالی ندارد 

... دارد؟
به راستی که مامردم نمک نشناس ، رویمان زیاد است و 

پر تمناهستیم ...که بی جهت مدام غر می زنیم .
مرا  پرگوئی  کماکان  جواب  بی  سئوال  یک  بااینهمه 
دامن می زند ... وهنوز غر می زنم که درفردای ایران 
، این فرزندان آواره خیابانی امروز ، چگونه انسانهائی 

خواهند بود؟

بی تردید طرفدار حکومتی که چنین بستری برای رشد 
آنها فراهم کرده که فقط زندگی درحد نمردن راداشته 
آنهاشودوازفقرواعتیاد  نصیب  شانسی  چنین  اگر  .البته 

وآدم فروشان ، جانی بدربرند و به جوانی برسند.
کجاایستاده اند ؟ وحلیم که را بهم می زنند ؟

ایکاش این حکومت مدارانی که همواره برطبل توخالی 
یان  حور  ازجمله  هولناک  های  ویژگی  آن  با  آخرت 
چندین  متری وجوی عسل و حتمًا هم وجود مگسهای 

مزاحم وبقیه مزایای آنچنانی  می کوبند وهمه نعمتهاو
لذائذ ملموس دنیوی را برای تحمیق عوام به باد مسخره 
گرفته اند ، حال آنکه حضرات وعهدوعیال مبارکشان 
گرسنه  سگانی  مثال  به  تیز  ودندان  باچنگ  دهه  سه 
این گربه ملوس )ایران  برپیکر نحیف و ضربه خورده 
وچپاول  واستخوان  پوست  وبرسر  برده  یورش  ما   )
گوی   ، تاریخ  مظلوم  این  زمینی  زیر  و  زمینی  ذخایر 
سبقت ازدیگری ربوده وهرگاه هم که یکی ازاین مهره 
اتهام  ودربزنگاه  روشده  نوعی  به  دستش  فاسد   های 

ورسوائی قرارگرفته ، فی الفور متوسل به شعار کی بود 
کی بود من نبودم می شود وننه من غریبم درمی آورد.

به راستی که : گر ، ما خرد داشتیم    کجا این سرانجام 
بد داشتیم 

بیت خواجه  تنها  این  به  واگر درطول سده ها ، کمی 
شیراز التفاتی داشتیم شاید آسمان ما هم روزی آفتابی 
می  فنا   به  محکوم  ما  خودکامگی  ابرهای  و  شد  می 

گردید.
ساقی به عدل بده باده تا گدا

غیرت نیاورد که جهان پر بال شود.
مسافرایران-جوالی 2009 - کالیفرنیا 

صندوق صدقه

اعظم گل فروش
*صندوق های صدقه ، بچه های درحال تکدی ،شعارهای عربی برروی 
تاکسی ها  وتصاویری که زمانی ویژه نصب درامام زاده ها بود ، امروز 

ازجلوه های خاص پایتخت ایران وشهرهای بزرگ ماست 

* آینده این کودکان آواره  خیابانی امروز  چه خواهد بود؟ 
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سقف نارنجستان  قوام

ازفقیرچله نشین  تا دولت سرای هنر

ای  قدیمی شیراز درخانواده  درسال 1331 درقسمت 
آمد  بدنیا  امیرزادگان می رسید چسری  به  نسبش  که 
که اورا رضا نامیدند. پدرش پزشک بود و مطب پدر 
اهل  تجمع  برای  بود  جایگاهی  به خانه چسبیده  که 
شعروادب بشمارمی رفت .دربین این عاشقان ادبیات 
فارسی  صوفیان برجسته شیراز جای ویژه ای داشتند 

 .
رضا بیاد می آورد:

و  بودم  نشسته  زنگاری  درکنارحوض  تابستان  گرم  روز  یک 
ماهی های درون حوض را می شمردم وقتی نگاهم یک ماهی 
چاالک را که با سرعت این وآن طرف می رفت دنبال می کرد 
ازمن  مادرم  روز  همان  بعدازظهر   . افتادم  حوض  درون  به 
خواست تا برای پدرم و میهمانانش که درمطب او جمع بودند 
چای ببرم . با ورود درجمع آنها پدرم ماجرای شمارش ماهی 

صوفیان  بزرگ  که  علی  حاج  برای  را  درحوض  افتادنم  و  ها 
علی  ازحاج  پدرم  سپس  کرد.  بودتعریف  سردزدک  وخانقاه 
بیاموزد. روز بعد حاج علی  به من چیزی  درخواست کرد که 
درشاهچراغ  کاری  آئینه  برچسته  استادان  از  یکی  پیش  مرا 

شیراز برد. سیدعلی شاهچراغی  ازفقرای چله نشین بود .
به من  را  آئینه کاری  به من قول داد که فن هزاران ساله  او 

بیاموزد.

به این ترتیب راه آینده رضا جاهدی بدون اینکه خود 
انتخاب کرده باشد مشخص می شود.ابتدا آموختن فن 

آئینه کاری و بعد تبدیل شدن به استاد آینه کار...
حرفم را قطع می کند و می گوید:

کاش به همین سادگی بود. من چندسال کارم آب آوردن ، باد 
زدن فقیر بهنگام خواب قیلوله بعدازظهر، والبته درکنارش هم 

بریدن لوزی ومثلث آئینه کاریها بود . درعین حال من دراین 
کاری   آیئیه  فن  فراگیری  آماده  که  ثابت کردم  فقیر  به  مدت 

وهنرهای  امروزی هستم .
ببیند واقعًا  پس سیدعلی مدتی ترا زیر نظر داشت تا 

شیفته این کارهستی یا نه 
من  برای  کوششی  ازهیچ   ، عبشقم  که  فهمید  ووقتی   . بله 
کاری  آئینه  نصب  درشاهچراغ  دوسال  حدود  فروگذارنکرد. 
رایاد گرفتم .سیدعلی حتی گره زنی آئینه هندی  که با رنگهای 

زرد ، نارنجی ، و سبز قاطی می شدند را به من آموخت . 
دراینموقع چندسال داشتی ؟

من از12 سالگی تا 16 سالگی پیش سیدعلی شاهچراغی  چیز 
از  گوشه  یک  در  داد  اجازه  من  به  چهارم  درسال   . آموختم 
شاهچراغ که اکنون زنانه شاهچراغ است درطول تابستان که 

مدرسه تعطیل بود حدود چهارمتر آئینه کاری کنم .

رضا جاهدی : 
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فقط چهارمتر؟
پس چندمتر؟ آئینه کاری یک دنیا حوصله ودقت می خواهد . 

کاری نیست که با سرعت انجام شود .
هنوز هم کاری که  شما در شاهچراغ انجام دادید 

سرجایش هست ؟
بله  هنوزهم آنجاست . اما چله نشین  دیگر نیست . همان روزها 

که من 16 - 17 ساله بودم  او درگذشت . 
بعد از مرگ چله نشین آموزش توهم متوقف شد؟ 

استاد   ، حسین  امیر  حاج  دست  زیر  خودم  درخواست  به  من 
کاشیکاری  درمرمت  و  قرارگرفتم  شیراز  کاشیکاری  بزرگ 
بااو  بود  شاهچراغ  درمجاورت  که  محمد  میر  سید  امامزاده 
، نقش  ، سوزن زنی  الگو سازی  همراه شدم وبکارهائی نظیر  
اما   . شدم  مشغول  بکار  اسلیمی  نقشهای  وبرگرداندن   ، ذغال 
حاج امیر حسین به علت کهولت سن ازمن که درآن زمان 18 
سال داشتم خواست تصدی تعمیر سقاخانه بازار حاجی که یکی 

از قدیمی ترین بازارهای شیراز بود را برعهده بگیرم .
وتوهم قبول کردی ؟ فکرنکردی ممکن است از عهده 

آن برنیائی ؟
کس  درشهر  چون   . شدم  روبرو  چشمگیری  موفقیت  با  اتفاقًا   
دیگری از فنون وطرحهای حاج امیر حسین آگاهی نداشت  لذا 
سازمان اوقاف که بودجه این طرحها را می پرداخت من را به 

استخدام خود درآورد.
وتو خیلی خوشحال شدی !

دراین  پدرم  متأسفانه  چون  نپائید.  دیری  خوشحالی  این  اما 
زمان درسن 96 سالگی درگذشت .

کننده  نومید  و  فرزند سخت  برای  همیشه  پدر  ومرگ 
است .خیلی از جوانها وقتی پدرخودرا ازدست داده اند 

مسیر زندگیشان بکلی عوض شده . 
فارس  استان  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  پدر،  ازمرگ  پس 
درآرامگاه  واقع  ماهی  حوض  درمرمت  که  پیشنهادکرد  بمن 
سعدی  ، شرکت کنم .یکی از طرحهای حاج امیر حسین را که 

اجرای آن بسیار مشگل بودرادرحوض ماهی شروع کردم .

پس کار در اوقاف را رها کردی وبه استخدام  میراث 
فرهنگی درآمدی .

از  باشد که من درسن 20 سالگی  انگیز  شاید برای شما شگفت 
حفاظت  سازمان   ، اوقاف  اداره   : گرفتم  می  حقوق  اداره  سه 

آثارباستانی و فرهنگ وهنر.
بافرهنگ وهنر وآثارباستانی چه رابطه ای داشتی ؟

که  را  زیرخاکی  اشیاء    ، زینب  بی  بی  درامامزاده  مدتی  من 
همینطور  کردم  می  تعمیر  بود  شده  کشف  آنجا  درحفاریهای 
دوسال برروی سقف نارنجستان قوام - ایوان بیرونی کارتعمیر 

که توأم با آئینه کاری و نقاشی بود انجام می دادم .
خوب ، فرهنگ وهنر چطور؟

اداره فرهنگ وهنر شیراز از یک مجسمه ساز برجسته ایرانی 

که ساکن فرانسه بود - بنام رضا اولیاء- دعوت کرده بود که  
شیراز  زادگاهش  درشهر  را  سازی  مجسمه  آموزش  دوره  یک 
ترتیب دهد .او این کالس مجسمه سازی را بشیوه غرب تشکیل 

داد ومن با شوق واشتیاق زیاد دراین کالس شرکت کردم .
آئینه  عاشق  تو  که  رسم  می  نتیجه  این  به  دارم  من 
کاری نبودی بلکه همه هنرها را دوست داشتی و دلت 

میخواست با همه هنرهاآشنا شوی .
دلم  بلکه  شوم  آشنا  هنرها  همه  با  که  میخواست  دلم  تنها  نه 
باید  .اما  بیاموزم  هنررا  هر  وجامع  کامل  بصورتی  میخواست 
بری وتعمیرات سنتی که  بگویم همه آئینه کاری وگچ  صادقانه 
درنوجوانی آمکوختم یک طرف ، واین مجسمه سازی هم یک 
تنه  نیم  و  ونوس  تندیس  رس    گل  خمیر  با  از6ماه  طرف.پس 
گفت  بمن  شوخی  به  وایشان  ساختم  را  اولیا  رضا  خود  استاد 
کارچندساله مارا تویک شبه آموختی .یکسال ونیم بعد دانشگاه 
واو  کرد  دعوت  تدریس  برای  اولیاء  ازاستاد  فرانسه  سوربن 
بناچار ایران را ترک کرد. درغیاب استاد  اداره فرهنگ وهنر 
شیراز با حقوق ماهیانه 1500 تومان من را برای تدریس مجسمه 
سازی و ادامه کالس استاداولیاءبکار دعوت کرد.واین یک فصل 

تازه ای درزندگی هنری من بود.
آیا غیر ازاین سه مرکز با جای دیگری هم کارمیکردی ؟ 

دریکی ازنمایشگاههای مجسمه سازی که درموزه پارس تشکیل 
شده بود رئیس تازه تلویزیون شیراز آقای دکتر جهانبانی ، به 
جوانان  برای  سازی  مجسمه  کارگاه  یک  که  کرد  پیشنهاد  من 
 2300 حقوق  زمان  .ودرآن  کنم  دایر  درتلویزیون  ونوجوانان 

تومانی به من پیشنهاد شد. 
پس به استخدام تلویزیون هم درآمدی ؟

نوجوانان  توسط  و  برای هربرنامه که طراحی می کردم   . بله 
دریافت  اضافه  هم  تومان   200 حقوقم  بر  عالوه  میشد  اجرا 

می کردم .
ودراین دوره آئینه کاری و گچ بری و نظائر آن را رها 

کردی و فقط به مجسمه سازی پرداختی .
من دراین زمان بیشتر به شیوه های غربی روی آوردم. اما نه 
اینکه فقط به هنر اروپائی فکر کنم . من هنر اروپائی را  فقط 
برای بهبود کارهای سنتی خودم می خواستم .من باشیوه های 

غربی می توانستم دراعتالی هنرهای ایرانی خودم بکوشم .
عالوه بر اینکه هنرتو روزبروز  با پیشرفت روبرو بود 

حتمًا ازاین راه درآمد خوبی هم داشتی .

خداراشکر بد نبود .با مقداری ازدرآمدم باغی نزدیک شیراز 
وشیراز(  کازرون  مابین   ( باغ  ازاین  که  کردم  خریداری 
می توانستم شهر شاهپور پایتخت زمستانی شاهپوراول را ببینم . 
ونقشهائی که دراین منطقه بود گواهی بر هنر هزار 
الهام  بسیار  من  برای  منطقه می کردکه  این  ساله 

بخش بود.
عشق  زمین  ایران  هنر  به  حد  این  تا  که  تو   ، خوب 

میورزی چه شد که ایران را ترک کردی ؟

ازمن  مصاحبه  برای  سی  بی  بی  خبرگذاری   1352 درنوروز 
ازمن  میشد  انجام  مترجم   توسط  که  ازگفتگو  کرد.پس  دعوت 
دعوت کرد که برای آشنا شدن با هنر غرب سفری به اروپا بکنم 
حرف او درمن وسوسه ای ایجادکرد که باید با هنر غرب آشنا 
تواند  بودم که هنر غرب هم می  باوررسیده  این  به  شوم چون 
راضی  اما  باشد.  موثر  من  هنری  ابتکار  و  ذوق  دربارورشدن 

کردن مادرم کار مشکلی بود.
و  بود  تنها شده  بادرگذشت پدرت خیلی  اکنون  مادر 
تا  ما  بود.  همین  هم  او  مخالفت  دالیل  از  یکی  شاید 
زمانی که خود پدر نشده ایم به تأثیری که دوری فرزند 
با  مادر  .باالخره  نیستیم  آگاه  پدرومادر می گذارد   بر 

سفرتو موافقت کرد؟
بله موافقت کرد ومن باقطار رهسپار اروپا شدم .

سفری  برای  فقط  ویا  بمانی  دراروپا  قصدداشتی  آیا 
کوتاه به اروپا آمدی ؟ 

.دربین  مونیخ  به  ازتهران  خریدم  قطار   دوسره  بلیط   ، نه   
شمردم  مغتنم  را  موقع  من  که  داشتیم  آنکارا  در  توقفی  راه  
بااتوبوس به قونیه رفتم .که فرصت  وبرای زیارت مقبره موالنا 
بلغارستان  پایتخت  . درادامه سفر بسوی صوفیه  بود  گرانبهائی 
رفتم وموزه باعظمت فرهنگی وهنری  این شهر را طی چندروز  
را  پنجم   درقرن  ایرانی  هنرمندان  از  وکارهائی  کردم  دیدار 
دیدم . پس ازسه ماه دوری ازوطن سرانجام به مونیخ رسیدم .

سی  بی  نگاربی  خبر  را  آن  نامه  دعوت  که  آوانگارد  موزه  به 
درتهران بمن داده بود رفتم .

موزه آوانگارد در فرانسه نیست ؟
این  شداما  افتتاح   2001 درسال  فرانسه  آوانگارد  موزه   ، چرا 

موزه مونیخ سالها قبل ایجاد شده  بود.
هنر  و  رسیدی  داشتی  آرزو  آنچه  به  درهرحال  پس 
غرب را هم دیدی .آیا این دیدارها درپیشرفت هنرتو 

اثرداشت ؟
  فوق العاده  تأثیرداشت . وقتی به ایران برگشتم وبه شیرازرفتم  
شهررا کوچکتر می دیدم . تا حدزیادی بر کنجکاوی های من 
هم  افزوده شده بود. خیلی دلم می خواست دانش وهنرهائی 
که درمونیخ دیده بودم دنبال کنم . اما پول کافی برای مسافرت 
دوباره نداشتم . برای جمع کردن پول برنامه های 200 تومانی 
برای تلویزیون می ساختم ووقتی به اندازه کافی پول اندوختم 

وراهی لندن شدم .
این بارهم گرفتن رضایت مادر مشکل بود؟

به  برای تحصیل  بار  این  . بخصوص که  اول  اندازه دفعه  به  نه 
اروپا می رفتم.

درچه رشته ای ؟
هنر  ازدانشگاه  چهارسال   از  پس   . سازی  مجسمه  دررشته 
دانشکده  دراین   . شدم  التحصیل  فارغ  درلندن  مارتین   سن 
نمایشگاهی از کارهای دانشجویان مجسمه ساز تشکیل شده بود 
که ملکه انگلیس هم درآنحضور پیدا کرده بود . دراین نمایشگاه 
با پدربزرگ مجسمه ساز مدرن جهان هنری مور آشناشدم واو با 
دیدن کارهای من ازمن دعوت کرد تا درکارگاه مجسمه سازی 
ایشان  بعنوان دستیار همکاری کنم . این نمایشگاه و این مالقات  
یکی  با  کرد.دراینجا  باز  من  زندگی  درکتاب  نوینی  صفحه 

ازبرجسته ترین طراحان اماکن عمومی اروپا به اسم جان کرن
  آشنا شدم ودرساخت یکی از آثارش "هاردراک کافه "  که 

. طرح آرم هاردراک  یافت  شرکت کردم  بعدًا شهرت جهانی 
کافه را من تهیه کردم و درازاء 220 پاند) که درآن زمان مبلغ 
ایران  جنگ  .باشروع  واگذارکردم  او  به  بود(  توجهی  قابل 

وعراق تصمیم گرفتم به ایران بازگردم .
ادامه دارد

حوض ماهی درحال تعمیر
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بقیه گفتگو باشاهزاده رضاپهلوی

ایران  تجاری  سنتی شریک  طور  به  که  آلمان  آیا  س: 
است، با رژیم تهران به نرمی برخورد کرده است؟

ج: به هر حال، هر کشوری باید منافع اقتصادی خود 
را در نظر بگیرد. اما یک زمانی، لحظه ای می رسد که 
افکار عمومی و مسائل ا خالقی در صدر قرار می گیرد. 
از  بسیاری  که  می توان گفت  همین رو خوشبختانه  از 
خشن  نقض  درباره  آلمان  جمله  از  غربی  کشورهای 
حقوق بشر در ایران حرف می زنند. هم چنین به نظر من 
دنبال گفتگو  به  این کشورها  االن زمان آن رسیده که 

بااپوزیسیون باشند.

س: آیا امیدوارید یک روزی به ایران باز گردید؟
ج: البته، ایران میهن من است.

س: به عنوان وارث سیاسی شاه یا به عنوان یک شهروند 
معمولی ایرانی؟

ج: این را مردم ایران آن زمانی که در آزادی زندگی 
کنند، تعیین خواهند کرد.

س: شاهزاده رضا پهلوی، از شما به خاطر این گفتگو 
سپاسگزاریم.

بقیه : نقش زنان درساختار
واجباری و بودن و اهمیتش ، که براندازی جهل است 
جهلی که علت اصلی سقوط ، عقب ماندگی مردم ،  و 
پایداری تعصبات است ودسترسی به مکارم اخالقی را 

غیر ممکن می سازد
وهمچنین   ، مربی  اولین  یعنی  مادر،   بعنوان  تأثیرزن 
همسر، دربرقراری صلح آشکاراست .وباید ازهمان بدو 
طفولیت ، مسئله تساوی حقوق زن ومرد، وترک هرنوع 
تعصبات ، ومفهوم دیگرخواهی ، وجهان دوستی تعلیم 

داده شودتاصلح حقیقی وواقعی برقرار شود.
حال  ودرعین   ، کاغذی  های  صلح  و  باعقدقراردادها 
پرکردن کشورها باخرید وسائل جنگی نمی شود انتظار 
برقراری صلح واقعی که آرزوی همگان است  داشته 

باشیم .
کاش بودند مهربان باهم   مردمان پیر وهم جوان باهم

کاش جنگی میان خلق نبود
همه درصلح ودرامان باهم 

کاش نفرت زدوده گشت وهمه 
یکدل ویارومهربان باهم

کاش دیو نفاق بگریزد       
    متفق کل مردمان باهم

کاش دلها نبود چون آهن   
سخت وبی روح همچنان باهم

کاش چشم زمانه روشن بود
به وداد جهانیان باهم 

کاش فقروگرسنگی ازدهر
ریشه اش کنده این زمان باهم 

کاش قلب زمامدارورئیس
بطپد بهر این جهان باهم 

کاش "طلعت" بچشم می دیدی 
عاقبت صلح دشمنان باهم 

بقیه : دکتر اسماعیل خوئی ...
مانند سعدی  ایران  آثار سخنوران  از  روکرت شماری 
ترجمه  آلمانی  به  را  مولوی  و  فردوسی  )گلستان(، 
حافظ  غزلیات  از  روکرت  ترجمه  ویژه  است.به  کرده 
درخشان  الگویی  عنوان  به  و  دارد،  فراوان  معروفیت 
برای تمام مترجمان از زبان های شرقی به شمار می رود.
ترجمه های روکرت روح و گوهر لطیف اشعار تغزلی و 

عرفانی را با مهارتی بی نظیر منتقل می کند.
جایزه دوساالنه ی فریدریش روکرت اولین بار در سال 
2008 به عالء االسوانی، نویسنده نامی مصری، مؤلف 

رمان معروف »عمارت یعقوبیان« تعلق گرفت.
یورواست  پانصد  و  هزار   7 مبلغ  جایزه  این  ارزش 
:اسماعیل  خویی ،  میخوانیم  او  درباره  شاعر  درسایت 
نسل  او  شد .  زاده  مشهـد  در    1317 تیرماه  نهـم  در 
خراسان  به  آذربایجان  از  که  مهاجرانی است  ِسوم 
متوسطه  و  ابتـدائـی  دوره های  بودند. خویی  کوچیده 
ادامـه ی  برای   1336 درسال  و  گذراند   مشهـد  در  را 
تحصیل به تهران رفت .  پس  از فارغ التحصیل شدن از 
دانش سرای عالی به انگلستان رفت  و در دانشگاه لندن 
در رشته ی فلسفـه  دکترا گرفت . خویی پس از بازگشت 
از انگلیس  در تهران اقامت گزید و تا قبل از این که از 
سوی ساواک ممنوع التدریس  شود ،  در دانشگاه تربیت 
معلم به آموزش  پرداخت .   در همین  سال ها، خویی 
با یکی از هم کالسی های خود در دانشگاه لندن که 
بانویی ایتالیایی به  نام “ فـرانکا گالّّی یو” بود ازدواج 
کرد.  برآیند این ازدواج که بعدها به جدایی انجامید 
دو فرزند  بود. نتیجه ی ازدواج دوم خویی ) با خانم 
رکسانا صبا ( که هم چون ازدواج نخست او  نا موفق 

بود دو فرزند می باشد .
خویی در سال 1335 اولین مجموعه ی اشعارش  را در 
از  که  مجموعه  این  کردن  چاپ  از  کرد  چاپ  مشهد 
قضا مورد بحث و بررسی هم قرار گرفته بود، بزودی 
که  شکی  با  نیز  را  اشعارش   دوم  دفتر  و  شد  پشیمان 
نسپرد. کارنامه ی  به چاپ  بود   نتیجه ی همان پشیمانی 
نزدیک به پنجاه  ساله ی خویی در سر و کار داشتن با 
شعر، در تاریخ ادبیات امروز پارسی به  او جایگاهی 

ارجمند داده است . 
 شعرهای اسماعیل خویی تا کنون به زبان های مختلف 
هندی،  آلمانی،  فرانسه ،  روسی،  انگلیسی ،  ازجمله 

اوکراینی و . . . ترجمه شده اند .  
اسماعیل خویی به زبان انگلیسی تسلط دارد و به این 
زبان نیز فراوان شعر سروده است . نخستین  مجموعه ی 
شعر های انگلیسی او با نام Voice of Exile  امروز 

در دسترس ماست.
شاعرانی  ی  برجسته  ی  نمونه  خویی  اسماعیل  دکتر 
بر  در کمال شیوائی  و  به صراحت  آثارشان  است که 
زندگی و اندیشه ، و همچنین بر  جایگاه آنان در سنت 
اند،  گرفته  آن ساخته شده و شکل  در  یی که  شعری 
پارسی  برجسته ی   این شاعرِ  شهادت می دهد. شعر 
گو ـ و حاال اضافه کنم فارسی و انگلیسی سرا ـ  را نه 
تنها در تعهد به فلسفه یا در عالقه دیرپایش  به  مسائِل 
غالبًا  فعال، ولی  بلکه  در زندگی  اجتماعی،  سیاسی و 
تنهای شخصی نیز که تجربه ی تبعید غنای بیشتری به 
آن بخشیده،  همراهی کرده است.برای آگاهی بیشتر از 
زندگی دکتر اسماعیل خوئی به سایت او مراجعه کنید

www.esmailkhoi.com
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 ورزش ما درگذشته 
       وحال

ورزشگاه آزادی
که  است  ایران  ورزشگاه  بزرگترین  آزادی  ورزشگاه 
با  آسیائی 1974درسال 1350  بازیهای  برگزاری  برای 
نام ورزشگاه یکصدهزارنفری آریامهرگشایش یافت . 

گنجایش محل تماشای مسابقات فوتبال دراین استادیوم 
درحقیقت 90 هزارنفراست اما تا یکصدهزارنفر نیز می 

توانند بصورت فشرده درکناریکدیگر بنشینند.
این  نام   ، جمهوری  رژیم  کارآمدن  روی  از  پس 
این  طراح  کرد.  پیدا  تغییر   " "آزادی  به  ورزشگاه 

مجموعه ، عبدالعزیز فرمانفرمائیان بوده است .
ورزشگاه آزادی ازدوطبقه تشکیل شده است که طبقه 
اول گنجایش 35000 نفرراداردوطبقه دوم 55000 نفر 
متر   110 آن  فوتبال  زمین   . دهد  می  درخود جای  را 

در75 متر است .
انواع  برای  سالنهائی  آریامهر  ورزشی  درمجموعه 
ورزشها ساخته شده و یک دریاچه مصنوعی نیز برای 
شده  ایجاد  آب  روی  اسکی  و  قایقرانی  های  ورزش 

است .

طالیي ترین سال دوچرخه سواري ایران
دوچرخه  براي  تهران  آسیایي  یهاي  درباز   1353 سال 
بزرگ  چنان  وپیروزبود.  بزرگ  سالی  یران  ا  سواري 
بعد  سالهای  با  را  آن  نمیتوان  هرگز  آمیزکه  وتوفیق 

مقایسه کرد.،
کیلومتر  هاي100  رشته  در  یران  ا  رکابزنان  پیروزي   .
که  ستقامت  کیلومترا   180 و  )طال(  تیمي  تریل  تایم 
یران  ا  آن  ا ز  مقام چهارم  مدال هاي طال،نقره،برنز و 
شد، آنچنان دورازا نتظارنبود و شرقي ها مي دانستند 
ما در جاده نخواهند شد. درا ین  که حریف دالوران 
باز یها تیم 4 کیلومترا یران مرکب ا ز حق گشا،حسین 
بهارلو، منوچهر دانشمند و علي پورمهربراي ا ولین بار 
مدال نقره پیست را در شرایطي کسب کردند که فقط 

یک ماه تمرین ناقص درپیست آزادي داشتند وبزرگترین 
ولین  ا  نقره  مدال  ین  زدند.ا  رقم  پیست  در  را  حادثه 
جرقه بچه هاي ما در رشته پیست بود. تیم ایران درا ین 
باز یها آماده بود تا طالي یک کیلومتر  را هم توسط 
را  بهارلو  بهارلو کسب کندکه جوزف گراسي  حسین 
گرم نکرده فرستاد سرخط ونتیجه بدست نیامد. همزمان 
باباال رفتن نسبي سن نسل طالیي و کناره  گیري آنهاا 
زاین ورزش به عنوان یک قهرمان و رکابزن، دوچرخه 
سواري مان نیز قدم به قدم نزول کرد و دیگر آني نشد 

که پیشتربود.

در گفت وگو با فارس
اخالقي: جایزه نمي خواهم، 

فقط به من شغل بدهید

خبرگزاري فارس: دارنده مدال برنز سال 2009 کشتي 
فرنگي جهان گفت: بابت مدالم در دانمارک جایزه اي 
درخواست  شغل  یک  مسئوالن  از  فقط  نمي خواهم، 

مي کنم.
خبرگزاري  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اخالقي  حبیب 
فارس اظهار داشت: گرچه بعد از کسب مدال برنز جهان 
تنها یک سکه بهار آزادي از سوي شهرداري اندیمشک 
دریافت کرده ام؛ اما دیگر جایزه اي نمي خواهم و فقط 

از مسئوالن درخواست شغل دارم. 
فدراسیون  رئیس  نزد  پیش  روز  چند  کرد:  عنوان  وي 
کشتي رفتم و درخواستم را با او در میان گذاشتم. با 
توجه به استقرار شرکت نفت در خوزستان،  امیدوارم 
تاکنون  البته  کنند.  توجه  خواسته ام  این  به  مسئوالن 
هیچ اقدامي صورت نگرفته و حرف امیدوار کننده اي 
و  تالش  همه  این  از  بعد  مي کنم  فکر  اما  نشنیده ام؛ 
زحمت در اردوي تیم  ملي، تحمل دوري از خانواده و 
عقب افتادن از درس،  رسیدن به شغلي مناسب خواسته 

زیادي نباشد. 
این فرنگي کار اندیمشکي تاکید کرد: بعد از بازگشت از 
دانمارک، همشهري ها برایم سنگ تمام گذاشتند. رئیس 
تربیت بدني و رئیس هیات کشتي و شهردار اندیمشک 

هم در مراسم حضور داشتند؛ اما مسئول دیگري را بعد 
از کسب مدال برنز جهان ندیده ام. قولي هم به من داده 

نشده که امیدوار شوم. 
براي  کرده ام.  آغاز  را  سبک  تمرین  گفت:  اخالقي 
شرکت در لیگ از سوي باشگاه حفاري با من صحبت 
شده است؛ اما هنوز پیشنهاد مالي داده نشده و چیزي 

در مورد لیگ فرنگي قطعي نیست.

براي تجدید نظر فیفا 
بانوان با لباس هاي جدید تمرین کردند 

ایران ورزشي- فدراسیون فوتبال لباس ورزشي جدید 
با پوشش اسالمي مناسب را براي بانوان طراحي کرد. 

فریده شجاعي از طراحي لباس ورزشي جدید با پوشش 
اسالمي براي نشان دادن آن به فیفا خبر داد. 

مورد  این  در  فوتبال  فدراسیون  بانوان  کمیته  مسوول 
مي گوید: »بعد از مخالفت حضور تیم بانوان ایران در 
المپیک نوجوانان به دلیل پوشش اسالمي لباس جدیدي 
را طراحي کردیم که عالوه بر راحتي و ورزشي بودن، 

اسالمي است. 
قرار  بازیکنان  اختیار  در  را  لباس ها  این  داریم  قصد 
دهیم و فیلم تمرین هاي تیم را براي فیفا ارسال کنیم تا 
به آنها نشان دهیم این نوع پوشش و این لباس مغایرتي 

با بند 4 اساسنامه فیفا ندارد.« 
در بند 4 اساسنامه فیفا ذکر شده لباس بازیکنان نباید 
خطرناک، داراي تبلیغ سیاسي و مذهبي و نژادي باشد. 
المپیک  براي سران  المپیک  امروز همچنین کمیته ملي 

نامه نوشته است.
 

حکم عجیب کمیته انضباطي 
درباره بازیکن پیام 

نعمت پور در رختکن بود، محرومش کردند! 
ایران ورزشي- یکي از جنجالي ترین بازي هایي که در 
سال 88 انجام شد، بازي بین تیم هاي تربیت یزد و پیام 
پرداخت  عدم  خاطر  به  بازي  آن  تا  که  پیام  تیم  بود. 
بدهي هاي خود از سوي کمیته انضباطي به حالت تعلیق 
درآمده بود با پرداخت بدهي از حالت تعلیق درآمد و 
بعد از گذشت دو هفته در یزد به مصاف تربیت رفت و 
تمام ماجراهاي این بازي از زماني شروع شد که تربیت 
نتیجه  با  بازي را  پایاني گل زد و آن  یزد در لحظات 

یک- صفر برد. 
خود  باخت  اصلي  مقصر  را  بازي  داور  که  پیامي ها 
آنجا  از  و  شدند  حمله ور  او  طرف  به  مي دانستند 
جنجال ها به اوج خود رسید. جان نگودي که فصل پیش 
هم در ابومسلم حاشیه هایي داشت، بعد از این هرچه  
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دوچرخه سواري

ــيايي و جهاني   در اوايل دهه 1970 در حالي كه چين در صحنه هاي آس
ــده بود و  ــيم بدل نش غايب بود و كره جنوبي به قدرتي كه امروز مي شناس
ــيا حال و هوايي كامًال متفاوت با امروز  ــواري قاره آس ــه دوچرخه س نقش
ــورمان در  ــواري كش ــات جديدي در دوچرخه س ــا و امكان ــت، فض داش
ــتي در ايران در كار بود و نه ركابزنان   ــرف تكوين بود. آن زمان، نه پيس ش
ــت بودند. بلكه  ــواران پيس ما ذاتاً و روي ويژگي هاي غريزي دوچرخه س
ــود و چه جايي بهتر  ــي و رقابت طلبي، خصيصه  اصلي آنان ب مبارزه جوي
ــويم  ــراي ارائه اين خصايص ارزنده. پيش از آنكه متوجه ش ــاده» ب از «ج
نسل «جاده اي هاي» ما از كجا آمده و چگونه قدرت گرفته است، صاحب 
ــته در رشته 100 كيلومتر روي جاده شديم، تمرين زياد،  يك تيم برجس
پشتكار الزم، آشنايي روحي با ويژگي هاي مبارزه روي جاده و غناي فني 
ــابي و بر گرفته از تمرينات باشد، ذاتي و خدادادي  «كه بيش از آنكه اكتس
بود» زنده ياد خسرو حق گشا همراه حسن فرد، غالمحسين كوهي، بهروز 
ــته در  ــماعيل زينعلي روي جاده ايران را به عناصر برتر اين رش رهبر و اس
سطح آسيا بدل كردند. در آن سال ها شرقي هاي ژاپن و كره با همه تبحري 
ــتند، مي دانستند كه حريف  ــته هاي سرعتي روي پيست داش كه در رش

توانمندي ايران در روي جاده نخواهند شد.

طاليي ترين سال دوچرخه سواري ايران
ــيايي تهران براي دوچرخه سواري ايران،  ــال 1353 در بازي هاي آس س
ــالي بزرگ و پيروز بود. چنان بزرگ و توفيق آميز كه هرگز نمي توان آن  س
ــال هاي گذشته مقايسه كرد. پيروزي ركابزنان ايران در رشته هاي  را با س
ــتقامت كه  ــال) و 180 كيلومتر اس ــل تيمي (ط ــر تايم تري 100 كيلومت
ــد، آنچنان دور  ــام چهارم از آن ايران ش ــال، نقره، برنز و مق ــاي ط مدال ه
ــف دالوران ما در جاده  ــتند كه حري ــرقي ها مي دانس ــار نبود و ش از انتظ
ــا،  ــن بازى ها تيم 4 كيلومتر ايران مركب از حق گش ــد. در اي نخواهند ش
ــين بهارلو، منوچهر دانشمند و علي پورمهر براي اولين بار مدال نقره  حس
ــب كردند كه فقط يك ماه تمرين ناقص در  ــرايطي كس ــت را در ش پيس
پيست آزادي داشتند و بزرگترين حادثه را در پيست رقم زدند. اين مدال 
نقره اولين جرقه بچه هاي ما در رشته پيست بود. تيم ايران در اين بازي ها 
آماده بود تا طالي يك كيلومتر متر را هم توسط حسين بهارلو كسب كند 
ــتاد سرخط و نتيجه بدست  ــي بهارلو را گرم نكرده فرس كه جوزف گراس
ــن نسل طاليي و كناره گيري آنها از  ــبي س نيامد. همزمان با باال رفتن نس
اين ورزش به عنوان يك قهرمان و ركابزن، دوچرخه سواري ما نيز قدم به 

قدم نزول كرد و ديگر آني نشد كه پيشتر بود.

زنگي آبادي آبروداري كرد
ــي   علي زنگي آبادي    ــاز جنگ تحميل ــالمي و آغ ــس از دوران انقالب اس پ
ــته استقامت با  ــد. او كه در رش ــواري ش ــادي براي دوچرخه س پيام آور ش
سهل انگاري مربيان تيم به مدال برنز آسيا قناعت كرده بود، چهارسال بعد 
ــئول با طالي مسابقه دور امتيازي پيست  ــيايي 1986 س در بازي هاي آس
ــازه اي به دوچرخه  ــان از جهرم فارس جان ت ــم رحماني به همراه ابوالقاس
سواري ما دادند. زنگي آبادي پس از دوران قهرماني بيكار ننشست و روي به 
مربيگري آورد و شمار بسياري از ركابزن مطرح امروز شامل قادر ميزباني،  
احد كاظمي، حسين عسگري، امير زرگري، عليرضا حقي، مهدي سهرابي، 
سيد رضايي ها و... از شاگردان او بشمار مي آيند و از او درس گرفته اند. در آن 
ــال ها كمتر كسي فكر مي كرد كه حاكميت ركابزنان ايران در جاده هاي  س
ــته و با فتح  ــاگردان وي طي ده سال گذش ــود. اما ش ــيا دوباره تكرار ش آس
ــيايي و كسب مدالهاي رنگارنگ  بسياري از تورهاي آس
ــيايي و يكه  ــابقات آس ــره و برنز از مس ــال، نق ط
ــيا يادآور همان دوران  تازي در جاده هاي آس

ــرو حق گشا شده اند و با اين جديت و سخت كوشي كه  حاكميت ياران خس
ــراغ داريم شما مطمئن باشيد كه در سال هاي آينده هم همچنان  از آنها س

يكه تازي خود را در جاده هاي آسيا ادامه خواهند داد.

 نقره هاي تاريخي گل طلب
ــرعت و  ــواري را ورق مي زنيم، ما در بخش س وقتي كه تاريخ دوچرخه س
ــت نياورده ايم و چنين  ــت توفيقات خوبي را بدس ــتن پيس به دليل نداش

ــت كه دو مدال نقره جعفرگل طلب از بازي هاي آسيايي 1958  ــده اس ش
ــاكن تاكنون  ــتارت س ــته هاي 200 متر و يك كيلومتر اس توكيو در رش
ــت. در اين بازي ها گل طلب تنها دوچرخه  ــت نخورده باقي مانده اس دس
ــركت كرد و 2 مدال نقره تاريخي را در  ــته ش ــوار ايران بود كه در دو رش س
ــت آورد. از آن سال ها تاكنون مدال هاي  رشته هاي سرعتي پيست بدس
ــت. البته ما در سال 2000 چين توسط رضا راز  ــده اس گل طلب تكرار نش
ــت آورديم. حتي  ــتاني در يك كيلومتر مدال برنز را بدس ركابزن خوزس
ــال 2007 تايلند و در رشته تيم اسپرينت توسط پراش، ورپشتي و  در س
فارسي نژاديان تيم ايران سوم شد. در اين رقابت ها پراش در كايرين نقره 
گرفت. ما هرچند در كاپ آسيايي سال 88 تايلند توسط ورپشتي و پراش 
ــديم، اما هنوز در  دو 200 متر و يك كيلومتر صاحب 2 مدال طال و نقره ش
آرزوي كسب اولين مدال طالي تاريخ رشته هاي سرعتي 200 متر و يك 
كيلومتر و تيم اسپرينت مسابقات قهرماني آسيا و بازي هاي آسيايي بسر 
ــب كنيم  مي بريم. حتي اگر در 200 متر و يك كيلومتر مدال نقره هم كس

تازه مي رسيم به ركورد جعفر گل طلب.

 تشنه هاي طالي سرعت
در شرايط فعلي ما در رشته هاي سرعتي جوانان رعنا و بسيار قدرتمندي 
را در اختيار داريم كه تشنه مدال طال هستند. جوانان بسيار با استعدادي 
ــال بختياري،  ــتي و عليرضا احمدي از چهارمح ــنعلي ورپش چون حس
ــت  ــتان با اين كه پيس ــن عرب از لرس ــران و فرزي ــراش از ته ــود پ محم
ــا بتوانند در  ــاي خوبي دارند ت ــي ندارند اما انگيزه ه ــيده و چوب سرپوش
ــيا در امارات و بازي هاي آسيايي گوانگجو چين  رقابت هاي قهرماني آس
ــته هاي 200 متر، يك كيلومتر، تيم اسپرينت و  براي اولين بار طالي رش
حتي كايرين را از چنگ شرقي هاي آسيا در آورند. آن هم با حضورحريفان 
ــتن پيست هاي استاندارد و سرپوشيده صاحب  پر قدرتي كه به دليل داش

مدال برنز المپيك هم شده اند.

 مي خواهيم زهر چشم بگيريم
ــا با آمدن  ــتيم همه آنه ــت كه نشس ــن دالوران پيس ــاي حرف هاي اي پ
ــه حرف از  ــي گرفته اند و هم ــاي باالي ــرزاده روحيه ه ــادي و صف زنگي آب
ــرعتي را مي زنند. حرف همه آنها اين است  ــازي در رشته هاي س تاريخ س
ــيا امارات از ژاپن، كره و چين  ــابقات قهرماني آس كه ما مي خواهيم در مس
زهرچشم بگيريم تا در بازي هاي آسيايي گوانگجو مدال هاي طالي سرعت 
را براي اولين بار براي ايران عزيزمان بدست آوريم. البته به شرطي كه تا قبل 

از گوانگجو پيست هاي دوچرخه سواري ما به بهره برداري برسند.

 سي امين دوره
ــي امين دوره رقابت هاي دوچرخه سواري  ــال 89 س ما در فروردين ماه س
ــيا را در پيش داريم  ــابقات جوانان آس ــاالن و هفدهمين دوره مس بزرگس
ــه  ــارجه امارات در س ــهر ش ــال آينده در ش كه از روز هفدهم فروردين س
ــه تيم ايران براي  ــود. هر س ــاالن و بانوان برگزار مي ش رده جوانان، بزرگس
ــالهاي قبل تدارك ديده شده اند  حضوري مقتدرانه و صد البته پربارتر از س
ــم هاي بسياري به دنبال نتايج آنها است تا ببينند مردان متخصص و  و چش
متعهد به سرنوشت جوانان وطن بهتر نتيجه مي گيرند يا غيرتخصصي ها.

امارات تدارك براي گوانگجو
ــي امين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا در  ــواري ما بعد از س دوچرخه س

امارات، بازيهاي آسيايي گوانگجو چين را در پيش دارد.
مسابقاتي به مراتب سنگين تر و مهمتر از قهرماني آسيا كه نتايج آن براي 
همه ما خيلي اهميت دارد.  براي مسابقات قهرماني آسيا شايد كه فرصت  
ــيده اي در كار نبود و هواي سرد زمستان هم  ــبي و پيست سرپوش مناس
اجازه نمي داد تا ركابزنان تيم هاي جوانان، بزرگساالن و بانوان بتوانند در 
جاده ها و پيست  آزادي تمرينات خوبي را داشته باشند، اما براي بازيهاي 
ــيايي گوانگجو فرصت خوبي فراروي دوچرخه سواران است تا بتوانند  آس
ــيايي قبل فقط  ــيار بهتر از دوره قبل نتيجه بگيرند. ما در بازيهاي آس بس
ــابقات قهرماني آسيا- امارات  ــب كرديم .   و حاال در مس 3مدال نقره كس
ــواران سرعتي ما در پيست شامل رشته هاي 200 متر، يك  دوچرخه س
ــپرينت و ساير رشته هاي نيمه استقامتي مي خواهند  كيلومتر و تيم اس
با ربودن بسياري از مدالهاي پيست از شرقي هاي آسيا زهر چشم بگيرند 
تا با اعتماد به نفس و روحيه بيشتري بتوانند ناب ترين مدالهاي گوانگجو 

را براي ايران عزيزمان بدست آورند.

دوچرخه سواري در راه رستگاري   ستاره هاي پيست نديده و دالوران جاده

�حميد شريفي
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که خواست انجام داد و حتي در یک صحنه تاسف بار 
با ضربه سر به صورت بازیکن تربیت یزد کوبید. این 
دعواها بین دو تیم تا مدت ها ادامه داشت تا با دخالت 
ماجراها  این  از  بعد  اما  رسید  پایان  به  انتظامي  نیروي 
ناظر و داور بازي گزارشي را به کمیته انضباطي ارسال 
کردند. کمیته انضباطي هم بعد از بررسي گزارش داور 
ثانوي محروم کرد.  تا اطالع  بازي، خاطیان را  ناظر  و 
البته در حکمي که کمیته انضباطي صادر کرد مواردي 

هم وجود داشت که باید به آنها اشاره کرد. 
پیام  بازیکن  نعمت پور  ایمان  انضباطي  کمیته  ابتدا  در 
را بازیکن تربیت یزد اعالم کرده و او را هم تا اطالع 
سایت  طریق  از  را  خبر خود  بعد  کرد.  محروم  ثانوي 
پیام  بازیکن  را  نعمت پور  و  کرده  اصالح  فدراسیون 
معرفي کرد. نکته اینجاست که ایمان نعمت پور بازیکن 
که  شد  مدعي  انضباطي،  کمیته  به  اعتراضي  طي  پیام 
در زمان دعوا در زمین نبوده و به رختکن رفته است 
و حتي چند بازیکن پیام هم ادعاي نعمت پور را تایید 
کردند ولي کمیته انضباطي خطاب به باشگاه پیام اعالم 
ندهد  تشکیل  جلسه  و  نبیند  را  بازي  فیلم  تا  که  کرد 

درباره وضعیت نعمت پور تصمیم نمي گیرد. 
دو جلسه  انضباطي  کمیته  با حکم  که  نعمت پور  حاال 
از همراهي تیمش محروم شده و هنوز بالتکلیف است 
درباره راي این کمیته اینطور مي گوید: »من در آن لحظه 
شرکت  دعواها  در  اصال  و  بودم  رختکن  در  درگیري 
نداشتم. ناظر بازي هم این مساله را تایید کرده و کتبا 
این موضوع را اعالم کرده است. نمي دانم چرا کمیته 
را  تکلیفم  و  مي کند  دست  آن  و  دست  این  انضباطي 
مشخص نمي کند. اگر آقاي شریفي فیلم بازي را ببیند 
متوجه مي شود که من در صحنه نبودم، چطور مي توانم 

در درگیري ها باشم و االن بي گناه محروم باشم.« 
باید دید کمیته انضباطي که قرار است درباره وضعیت 
بازیکن پیام دوباره تشکیل جلسه بدهد چه تصمیمي در 

مورد این بازیکن مي گیرد.

استقالل 89 تیم چپ پاها! 
فشنگچي و زنیدپور صید تابستاني استقالل 

ایران ورزشي - استقالل 90-89 بسیار متفاوت تر از آن 
است که تصورش را مي کنید. اگرچه استقاللي ها قصد 
قرارداد  و  کنند  حفظ  را  تیم شان  اصلي  شاکله  دارند 
ستاره ها را تمدید کنند اما نیم نگاهي هم به فصل نقل 
کنوني  تیم  همین  معتقدند  خیلي ها  دارند.  انتقاالت  و 
نیست  الزم  چندان  و  است  ستاره  از  پر  هم  استقالل 
آبي ها خودشان را در فصل نقل و انتقاالت سال آینده به 
تکاپو بیندازند و بهتر این است که آبي ها همین ستاره ها 
را حفظ کنند اما خب نمي توان در فصل نقل و انتقاالت 
از گوشه و کنار شنیده مي شود  بود.  بیکار  چندان هم 
در  گذاشته اند.  دست  بازیکن  چند  روي  استقاللي ها 
میان اسامي که مطرح مي شود که تعدادشان به بیش از 
عدد 5 تجاوز نمي کند مي توان به نام 2 بازیکن جوان 
نکنند  فکر  بعضي ها  اگر  داشت.  اشاره  آتیه  خوش  و 
نام هاي  به  باید  مي شود  تبلیغ  بازیکن   2 این  براي  که 
که  کنیم  اشاره  زنیدپور  میالد  و  فشنگچي  امیرحسین 
گیر  استقاللي ها  تابستاني  تور  در  فراوان  احتمال  به 
گرفت.  خواهند  لقب  آنها  و صید جدید  کرد  خواهند 

بحث حضور زنیدپور در استقالل البته مربوط به امروز 
و دیروز نمي شود. حتي از میانه هاي لیگ نهم هم مي شد 
تکنیک  خوش  و  پا  چپ  بازیکن  این  حضور  شایعه 
استقاللي ها  زنیدپور،  از  غیر  به  شنید.  استقالل  در  را 
نشان  سبز  چراغ  هم  فشنگچي  امیرحسین  براي جذب 
سال  استقالل  ترکیب  به  بازیکن  دو  این  اگر  داده اند. 
بازیکنان  از  پر  تیم  این  ترکیب  بشوند  اضافه   89-90
مربیگري  زمان  در  که  تاکتیکي  شد.  خواهد  پا  چپ 
خیلي ها  بود.  کارساز  بسیار  هم  بالژویچ  میروسالو 
تیم  تماشایي آن روزهاي  بازي هاي جذاب و  معتقدند 
ملي حاصل حضور چپ پاهاي پرتعداد بود. آن روزها 
توأمان شاهد حضور نیکبخت، دین محمدي، میناوند و 
حتي مجاهد خذیراوي در جناح چپ تیم ملي بودیم. 
را جذب  فشنگچي  و  زنیدپور  بتوانند  استقاللي ها  اگر 
کنند با توجه به حضور یوسفي و بیک زاده تعداد چپ  
پاهاي کالسیک استقالل در لیگ دهم به عدد 4 خواهد 

رسید.

پیش بینی پله 

پله اسطوره فوتبال برزیل و جهان از پنج تیم ملی برای 
قهرمانی احتمالی در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 

در تابستان آینده نام برد.

برزیل،  تیمهای ملی  بینی کرد  پله در سائوپائولو پیش 
جام  پایانی  دیدار  به  انگلیس  و  اسپانیا  ایتالیا،  آلمان، 
ملی  تیم  یابی  راه  اما وی  کنند  پیدا  راه  جهانی 2010 

فوتبال آرژانتین را بعید دانست.

پله افزود: برزیل بهترین تیم آمریکای التین است و تیم 
ملی اسپانیا در اروپا برابر آن قرار دارد اما تنها مشکل 
اسپانیا این است که تا کنون به دیدار پایانی جام جهانی 

نرسیده است.

از سوی دیگر پله حضور رونالدینیو ستاره برزیلی تیم 
آث میالن ایتالیا را در جام جهانی بعید دانست و افزود: 
تیم ملی برزیل، تیمی را که  کارلوس دونگا، سرمربی 
قرار است به آفریقای جنوبی برود انتخاب کرده است 

که این بازیکن جوان در بین آنها حضور ندارد.

افشین قطبی برکنار شد

یک مقام مسئول سازمان تربیت بدني که نمي خواست 
نامش فاش شود،  با تائید خبربرکناری افشین قطبی  از 
داد  خبر  ملي  تیم  فني  کادر  راس  در  تغییرات  ایجاد 
سازمان  مسئوالن  الزم،  بررسي هاي  از  بعد  گفت:  و 
تربیت بدني در نهایت تصمیم به برکناري افشین قطبي 
از تیم ملي فوتبال گرفته و انتخاب یک مربي درجه یک 

خارجي هم در دستور کار قرار گرفته است.

این گزارش حاکیست ، از مربیاني همچون فاتح تریم، 
اریکسون  گوران  اسون  و  گولیت  روت  گونژ،  سنول 
براي هدایت تیم ملي نام برده مي شود که شانس فاتح 

تریم ترک بیش از سایرین به نظر مي رسد.

زنان، تماشاگران ویژه مسابقه تراکتورسازی 
و پرسپولیس  درروز27 فروردین 

پرس  ایران  سایت  مخاطبین  از  یکی  گزارش 
نیوز: حسین هستم از تبریز ؛  به نقل از افراد 
حاضر در ورزشگاه حضور خانمها در تپه هاي 
مجاور ورزشگاه یادگار ،که کامال دید خوبي 
به استادیوم دارد جلوه بي نظیري در ورزشگاه 
فراخوان  دلیل  به  این حضور  ایجاد کرده که 
تراکتورسازی در چند روز  گسترده هواداران 

اخیر بود .  
دیدار  آستانه  در  خبرآنالین:  سایت  گزارش 
پرسپولیس  و  تبریز  تراکتورسازی  تیم های 
تهران، 70 هزار تماشاگر در ورزشگاه یادگار 
حالی  در  اند.  یافته  حضور  تبریز  شهر  امام 
که هنوز سه ساعت به آغاز این بازی مانده، 
این  با  است  شده  تکمیل  ورزشگاه  گنجایش 
بیرون  در  نیز  تماشاگر  هزار   50 تا   40 حال 
ورزشگاه و کوه های اطراف ورزشگاه حضور 
برای حمایت  کودکان  و  زنان  دارند. حضور 
مجاور  هاي  تپه  )در  تراکتورسازی  تیم  از 
تیم  دیدار  نکته های جالب  از  نیز  ورزشگاه( 
های تراکتور سازی و پرسپولیس تهران است.



 مدیرصداوسیما 

بعلت تقلب مورد 
تقدیرقرارگرفت!!            

 صدای دوسال پیش مختاباد بعنوان برنامه 

"زنده" بخورد بینندگان نوروزی داده شد!!

تلویزیون   – رادیو  نوروزی  ویژه  های  برنامه   
مقامات  وتمجید  تبریک  علیرغم  کشور  داخل 
دارد. انتقادهاقرار  ترین  زیرشدید  همچنان  نظام  

میگویدبرنامه  نیلوفرزارع  بقلم  سبز  راه  شبکه  گزارش 
نقطه  رامیتوان   89 درسال  تلویزیون  روزی  نو  های 

ازتحوالت  تلویزیون  رادیو-  پذیری  درتآثیر  عطفی 
مخاطبان  نزد  روزافزونش  انزوای  ودرنتیجه  سیاسی 
برنامه  برخی  الاقل  گذشته  درسالهای  دانست. 
محبوب  ازهنرمندان  استفاده  بلطف  نوروزی  های 
برای مخاطبان تحمل پذیر می  وسوپراستارهای سینما 
شد اماامسال محافظه کاری مدیران رسانه حکومتی به 
حدی افزایش یافته بودکه سوپراستارها جا ئی دربرنامه 

نازل  نیز  موسیقی  های  نداشتند.برنامه  نوروزی  های 
و  خوانندگان  درغیاب  وتلویزیون  اجراشد  ترازهمیشه 
نوازندگان نام آشنا آشکارا دست به فریب مخاطبانش 
عیار،اجرائی  تمام  رسوائی  یک   در  رسانه  زد.این 
پخش  را  سنتی  خواننده  مختاباد"  از"عبدالحسین 
یک  بود.  شده  حک  زنده"  عنوان"  آن  باالی  کردکه 
روز پس ازاین اقدام، مختاباد درنامه ای ازبی اخالقی 
پخش  برنامه  که  این  به  انتقادکردوبااشاره  صداوسیما 
صدا  گفت  است  بوده  گذشته  دوسال  به  متعلق  شده 
است  نتوانسته  هیچگاه  که  است  داده  نشان  وسیما 
اهالی  برای  بخصوص   ، منصف  و  بیطرف  ای  رسانه 
باشد. این شاخه  هنرمندان شاخص  وازجمله  موسیقی 

محتاباددربخش دیگری ازنامه اش آورده بود"تازمانی 
را  ای  مغرضانه  های  سیاست  چنین  وسیما  صدا  که 
هنربه  واهل  مردم  دهد،اعتماد  ادامه  دربرابرهنرمندان 
همین  به  خواهدشدو  ترازگذشته  سست  رسانه  این 
دلیل است ، رسانه ای که ساالنه بیش از500 میلیارد 
بارسانه هائی که  تومان بودجه صرف میکند،دررقابت 
شرمسارو   ، سرافکنده  ندارند،  بودجه  آن  بیستم  یک 
وامیگذارد".. حریفان  به  را  میدان  خورده  شکست 

عبدالحسین مختاباد خواننده  موسیقی سنتی ایران 

گله ای ازَسر  درد

ماملت بی دقت ویا الاقل کم دقتی هستیم .  همینطور 
هوش  به  وقتها  بعضی   . هستیم  هم  ناسپاسی  ملت 
خود  آفرینان  زیبائی  از  خواهیم  می  مثاًل  و  آئیم  می 
زیبائی  این  که  فهمیم  می  تازه  اما  کنیم  سپاسگزاری 
آفرین را بعلت بی دقتی  درست نشناخته ایم . یکی 
از سایت های نسبتًا معتبر ترانه ای را که سالها پیش  
بود  سروده  فرهاد  برای  شهیارقنبری  عزیزما  هنرمند 
چاپ کرده که کاربسیار زیبائی انجام داده اما متأسفانه 
نام هنرمندرا اشتباهًا بجای شهیار "شهریار" ذکر کرده 
می  اشتباه  این  مرتکب  کسانیکه  نیستند  کم   . است 
چند  این  اشتباه  این  ازتکرار  جلوگیری  برای   . شوند 
ما  آوازه خوان  که شاعر  امید  بااین  نوشته شد.  سطر 

سالهای دراز سبزوآفتابی باشد. 

من و تو
شهریار قنبری

ُرستنی ها کم نیست
من و تو کم بودیم

خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم
گفتنی ها کم نیست
من و تو کم گفتیم

مثل هذیان دم مرگ، از آغاز 
چنین درهم و برهم گفتیم

دیدنی ها کم نیست
من و تو کم دیدیم

بی سبب از پائیز

جای میالد اقاقی ها را پرسیدیم
چیدنی ها کم نیست
من و تو کم چیدیم

وقت گل دادن عشق روی دار قالی
بی سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم

خواندنی ها کم نیست
من و تو کم خواندیم

من و توساده ترین شکل سرودن را
در معبر باد

با دهانی بسته واماندیم
من و تو کم خواندیم

من و تو واماندیم

من و تو کم دیدیم
من و تو کم چیدیم

من وتو کم گفتیم
وقت بیداری فریاد
چه سنگین خفتیم!
من و تو کم بودیم

من و تو اما
در میدان ها

آنک اندازه ی ما می خوانیم
ما به اندازه ما می بینیم

ما به اندازه ما می چینیم
ما به اندازه ما می گوییم
ما به اندازه ما می روییم

من و تو 
خم نه و 

در هم نه و 
کم هم نه

که می باید با هم باشیم
من و تو حق داریم 
در شب این جنبش

نبض آدم باشیم
من وتو حق داریم که به اندازه "ما" هم شده،

با هم باشیم
گفتنی ها کم نیست...

شهیار قنبری شاعرآوازه خوان وطالیه دارترانه نوین ایران
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    گفتگوهای ماندگارباهنرمندان ایران
 کارهائی ارزنده ازدکترامیرصبوری

افتخار  لوح  بکاربردندبااعطای  وتالش  کوشش  ایران  نام  اعتالی  برای  که  کسانی 
موسیقی  از  مصوری  آثار  تهیه  به  خدماتش  .درادامه  پرداخت  وتحسین  تمجید  به 
دانان بزرگ ایران بصورت گفتگوهای ویدیوئی توام بانمونه هائی ازآثارشان همت 
جلیل  تجویدی،  علی  استادان  چون  نامداری  هنرمندان  با  راه  دراین  که  گماشت 
شهناز،مهندس همایون خرم، اصغر بهاری، فرهنگ شریف، فرامرزپایور،حسن کسائی 
، فرهاد فخرالدینی وخوانندگان  برجسته  اکبرگلپا، عبدالوهاب شهیدی ، دلکش، الهه 
،نواب صفا،  ترقی،معینی کرمانشاهی  بیژن  استادان  وترانه سرایانی چون  و شاعران 
تورج نگهبان ، کریم فکور، فریدون مشیری ،ایرج جنتی عطائی، نویسندگانی چون 
دکتراحسان یارشاطر،حسن شهبازو پرویز خطیبی واز کارگردانان  سینــما ،عباس 

کیارستمی، نصرت کریمی،محسن مخملباف، بهرام بیضــائی، خسرو سینائی ، و 

روی  ازانان  برخی  متأسفانه  که  باهنرمندانی  مصاحبه  ویدیو-  تهیه  با  دکترصبوری 
تاکنون چه دردرون  به کاری بس ستودنی دست زد که  اند  درنقاب خاک کشیده 
وچه دربرون مرز کسی به انجام آن نپرداخته بود .درنتیجه   دستاورد های او بصورت 
"یادگاران  این  تهیه  آنکه  .بویژه  درخشید  وهنری  فرهنگی  باارزش  مجموعه  یک 
مصور" باصرف هزینه شخصی  صورت گرفت که درنهایت میتواند منبع ارزنده ای 
برای  پایان نامه دانشجویان ونیزاستفاده پژوهندگان ومحققان دانشگاه ها ومؤسسات 

تحقیقاتی وعلمی  قرارگیرد.

نویسندگان  جمع  به  دکترامیرصبوری  که  برسانیم  خوانندگان  اطالع  به  خوشوقتیم 
"آزادی" پیوسته وازشماره بعد به معرفی هنرمندان ایران وآثارشان خواهدپرداخت 

که پیشاپیش مقدمش راگرامی میداریم.....

دکتر امیر صبوری

به همت وتالش قابل تحسین هنرمند
وهنرشناس وارسته  دکترامیرصبوری

شماری  زندگینامه    ، نیویورک  مقیم 
تصویر  به  ایران  بزرگ  ازهنرمندان 
به  امر  دربدو   . است  شده  کشانده 
پرداخته  معاصر  بزرگ  موسیقیدانان 
ایام به سایر چهره  شد، اما باگذشت 
های برجسته  جامعه نیز تعمیم یافت 
درکارنامه  که   ، صبوری  امیر  دکتر 
به  وماندگارخود  برجسته  خدمات 
انجمن  مرز  وبرون  درون  ایرانیان 
رابرای  نیویورک  ایرانیان  همیاری 
نیازمند وکم  ایرانیان  به  یاری رسانی 
از ای  برنامه  طی  نهاد  پی  درآمد 

بازیگران توانای سینما چون حمید 
 ، وحدت  اهلل  نصرت   ، قنبری 
بهروزوثوقی   ، مطیعی  ملک  ناصر 
گفتگو  به   ، فردین  محمدعلی   ،
بامددگرفتن  راه  این  در   . نشست 
معنوی از همیارانی نظیر پروفسور 
شموئیل رهبر، پروفسور ایرج الله 
 ، اسدی  سیروس  دکتر   ، زاری 
حبیب اهلل نصیری قر، و نیز استادان  
رسام عرب زاده ومحمد فرشچیان  

خدمات خودرا دنبال کرد.
پیانیست  خود  صبوری  امیر  دکتر 
 ، مونا  نوجوانش  دختر  و  است 
مونا صبوریخواننده اپراهای آینده خواهد بود

 ردگذشت دختر مرضیه
گامه راکه                           سال ازعمرش میگذشت ردپاریس  مرضیه خواننده ربانمه اهی گلها ردروزاهی پیش ازاغازسال نو تنها دخترش هن

ازدست داد.
فرانسه  ردپایتخت  ردگورستانی  گامه  پیکرهن شد.  اعالم  سرطان  نشاند  ابدی  داغ  هب  را  ماردهنرمند  که  گامه  هن مرگ  علت 
کائی  امری ردبیمارستان  او  مرگ  رفت.  می  مارد  ر  دیدا هب  هرسال  میکردو  زندگی  رداریان  ازمرگ  پیش  ات  گامه  گردید.هن دفن 
نشرهی  وکارکنان  نویسندگان  دارد.   محمود  بنام  پسر  یک  تنها  اکنون  ،مرضیه  گامه  هن رددانک  افتاد.بامرگ  اتفاق  پاریس 
میگویند. تسلیت  صمیماهن  خانواده  وساریاعضای  جاانن،  گامه،  ودخترهن مرضیه  خانم  هب  را  امینی  گامه  هن ردگذشت  آزادی 
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شهرام ناظری: 
آواز ایران وضعیت بحرانی دارد

افت  به دالیل  اشاره  با  ناظری  خبرگزاری مهر: شهرام 
کیفی هنر آواز گفت: وضعیت هنر آواز در سال 88 بیش 

از سالهای گذشته سیر قهقرایی را طی کرده است. 

این مطلب در خصوص  بیان  ایران ضمن  شوالیه آواز 
وضعیت هنر آواز در سال 88 در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: وضعیت آواز در دو دهه اخیر روز به روز خرابتر 
شده و در سالهای اخیر همچنان به سیر قهقرایی خود 

ادامه داده است.
شهرام ناظری در ادامـــه

 به دالیل افت کیفی هنــر 
آواز اشاره کرد و گفت: 

دالیل بسیاری بــرای افت 
کیفی هنـر موسیقی وجود

 دارد کــــه می توان بـه
 درگذشت استادان برجسته
 آواز و شیوه آموزش قدما

 اشـاره کرد. بـه اعتقاد من
 تعطیل شــدن مراکز معتبر 

جدی  وهمچنین  آواز  پایگاههای  و  کشور  موسیقی 
اینجا  به  را  کار  هنر  این  آموزش  و  موسیقی  نگرفتن 
کشانده است و همه این موارد آسیبهای جبران ناپذیری 
 ، لحن  با  که  آواز  به خصوص  موسیقی  هنر  پیکره  بر 

کالم و ادبیات در ارتباط است وارد کرده است. 

وی در ادامه به وجود و گسترش آواز نازل در فضای 
در  بد  آواز  یک   : گفت  و  کرد  اشاره  ایرانی  موسیقی 
فضای نامناسب لطمه ای است از دو سو، هم بر موسیقی 
و هم بر ادبیات و در یک جمع بندی کلی باید اذعان 

کرد که آواز ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد.
خواننده موسیقی ایرانی در ادامه افزود : از بین رفتن 
لحنها  در  تنوع  رفتن  بین  از  آواز،  در  خالق  ذوقهای 
و شیوه بیان آواز قدما و شخصیت ویژه و مستقل در 
هنر آواز خوانی، پیدایش فرهنگ تقلید و مقلد پروری 
)که در یک صدسال گذشته به هیچ وجه سابقه نداشته 
وارد  و  سازی  شبیه  خوانی،  شبیه  یکنواختی،  است(، 
در  عربی  لحن  خصوص  به  خارجی  های  لحن  شدن 
آواز ایرانی از جمله فاجعه هایی است که در آواز در 

دو دهه اخیر به وجود آمده است.
ریزی  برنامه  یک  اگر  گفت:  پایان  در  ناظری  شهرام 
صحیح و ریشه ای در سطح کشور شکل نگیرد و اگر 
این معضل، آسیب شناسی و جلوی آن گرفته نشود و 
وضعیت آواز به همین منوال پیش رود من فکر می کنم 

فاتحه آواز ایرانی را باید خواند. 

تازه ترین اثر استـــاد
 شهــــرام ناظری که
 دردسترس عاشـــقان
موسیقــی ایرانی است 
سفــر عسرت نام دارد
که روی جلد سـی دی

آن را دراینجا میبینید.

مری آپیک هنرمند سینما، تآتر و تلویزیون  که کار خودرا 
درایران شروع کرد و درآمریکا  بحد کمال رسانید  مدتی 
چادر  زیر  بنام  خود  ی  محتوا  پر  نمایش  سرگرم  است 
است که دردهای زن ایرانی را مطرح میکند . این نمایش 
که روز 25 آوریل در لینکلن سنتر نیویورک  بروی صحنه 
وکشورهای  آمریکا  ایالتهای  از  دربسیاری  تاکنون  میرود 
اروپائی و کانادا  اجرا شده است که درهمه جا با استقبال

عمومی مواجه شده است . این نمایش به زبان انگلیسی 
است و هدف آن رساندن فریاد زن ایرانی  بگوش جهانیان 
است . دراین نمایش که مری آپیک تهیه کننده ، کارگردان 
همچنین  و  یوسفیان  آپیک  مادرش  است   آن  بازیگر  و 

آنتونی عزیزی  بااو همبازی هستند .
برای مری آپیک عزیز موفقیتهای بیشتر آرزو میکنیم .  

پوستر  اجرای نیویورک را درزیر می بینید.

زیرچـــــادرزیرچـــــادرزیرچـــــادرزیرچـــــادرزیرچـــــادر
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اسماعیل خویی،
 برنده جایزه ادبی روکرت

فریدریش  امسال  :جایزه  سی  بی  بی  فارسی  سایت   
شهر  در  مراسمی  طی  امسال  ژوئن  ماه  در  روکرت 

کوبورگ به اسماعیل خویی تقدیم می شود
شهر  در  مستقر  روکرت،  فریدریش  ادبی  جایزه  بنیاد 
را  ایرانی  شاعر  خویی،  اسماعیل  )آلمان(،  کوبورگ 

برنده این دوره دانست.
جایزه ادبی شهر کوبورگ، که هر دو سال یک بار به 
نویسنده و ادیبی از خاور میانه و نزدیک تعلق می گیرد، 
و  شاعر   )1866  –  1788( روکرت  فریدریش  یاد  به 

شرق شناس نامی آلمان نامیده شده است.
بنیاد جایزه ادبی روکرت روز 31 ژانویه 2010 اعالم 
کرد که این نشان ادبی در این دوره به یک ادیب ایرانی 

تعلق خواهد گرفت.
چهار شاعر و نویسنده ایرانی برای مرحله نهایی معرفی 
شدند که عبارت بودند از: محمدرضا شفیعی کدکنی، 

اسماعیل خویی، منیرو روانی پور و شهریار مدنی پور.
هیئت داوران جایزه روکرت طی اطالعیه ای خبر داد که 
به اسماعیل  امسال  بنیاد، جایزه  این  نامزدهای  میان  از 

خویی تعلق گرفته است.
انگلیسی،  زیانهای  به  او  کارهای  از  تعدادی  کنون  تا 
به  و  ترجمه  آلمانی  و  روسی  ترکی،  عربی،  ایتالیایی، 

چاپ رسیده است.

روکرت، شرق شناسی عاشق ایران

فریدریش روکرت، سراینده  شماری از زیباترین شعرها 
صاحبرنظران  از  بسیاری  و  است.  آلمان  در  ترانه ها  و 
زبان لیریک و شعری او را از برترین ها در زبان آلمانی 

می دانند.
برخی از سروده های روکرت را آهنگسازان بزرگ در 
جمله  از  کرده اند؛  جاودانه  آلمان  کالسیک  موسیقی 
فرانتس شوبرت، روبرت شومان و یوهانس برامس بر 

پایه اشعار روکرت ترانه هایی زیبا تصنیف کرده اند.
اثر  کودکان"  مرگ  "ترانه های  معروف  قطعه  شعر 

گوستاو مالر سروده ی فریدریش روکرت است.
اما روکرت به عنوان مترجم و شرق شناس نیزجایگاهی 
بلند دارد، و از پایه گذاران رشته خاورشناسی نوین به 

شمار می رود.
روکرت فارسی و عربی و ترکی را به خوبی می دانست، 
به  شرقی  زبانهای  از  را  کالسیک  آثار  از  رشته ای  و 
به  بلکه  نبود،  مترجم  تنها  او  اما  کرد.  ترجمه  آلمانی 
عشق  ایران،  ویژه  به  شرق،  هنر  و  فرهنگ  به  راستی 

می ورزید.
بقیه درصفحه 42

جهان قشقائی  به جهان آفرین پیوست

جهان قشقائی خواننده آوازها وترانه های سنتی  ایران 
درلس آنجلس درگذشت.

وی اهل شیرازبود وچندسال قبل درپی ورود ازکانادا 
خوانندگی  وبه  شهرمیزیست  دراین  آنجلس  لس  به 

درمجامع ومحافل هنری سرگرم بود.

جها ن از صدائی نافذ وباتحریربرخورداربود ودستگاهها 
وردیف های موسیقی آوازی را بخوبی اجرامیکرد.جهان 
قشقائی بااجرای ترانه هائی باشعر فروغ فرخزادازجمله 
نگاه کن که غم درون سینه ام چگونه آب میشود.. ونیز 
آثارسایر شاعران وترانه سرایان معاصرخواننده ای بود 

را پی گرفته ودرمیان  ایران  آوازی  تداوم موسیقی  که 
ایرانیان ازشهرت ومعروفیت برخورداربود. وی ازهمسر 
اینک  هم  که  سیناست  بنام  پسری  دارای  اش  مطلقه 

حدود بیست سال ازسنش میگذرد. 
اطرافیانش  به  آوریل  دهم  شنبه  روز  بعدازظهر  جهان 
و   . میکنم  درد  احساس  چپم  دست  دربازوی  میگوید 
ساعاتی بعد بعلت سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم 

می کند.

جهان یکی دوبار هم به ایران وبه زادگاهش بازگشت 
آخرین بار که به ایران رفت حدود سه سال پیش بود 
که ره آورد این سفر آلبوم سفر او بود که بسیار گل کرد 
و مورد استقبال ایرانیان خارج ازکشور قرار گرفت . از

ترانه سفر و همچنین ساراودارا به دلیل تم سیاسی که 
داشت بیش از دیگر ترانه های این آلبوم استقبال شد.

جهان قشقائی خواننده ای فوق العاده محجوب و فروتن 
بودکه مورد عالقه همه همکارانش بود.

جهان بهنگام مرگ 54 سال داشت

این  ببازماندگان  را  قشقائی  جهان  درگذشت  »آزادی« 
تسلیت  ایرانی  موسیقی  به  عالقمندان   همه  و  هنرمند 

میگوید...

رضاکرم رضائی درگذشت
رضا کرم رضائی هنرمند تأتر ، سینما وتلویزیون ایران 
درسن 73 سالگی درتهران درگذشت .او ازیکماه قبل 
بود  بستری  دربیمارستان  ریوی  عفونت  بدلیل  ازمرگ 
و درروز 14 فروردین 1389 بعلت ایست قلبی بدرود 
حیات گفت .درسال 1316 در سنقرآباد کرمانشاه متولد 
شده بود.از17 سالگی درتآترملی و جامعه باربد فعال 
بود.ازسال 1335 درهنرستان هنرپیشگی تهران وازسال 
وبه  وتلویزیون  تأتروسینما  1346درانستیتوی  تا   1339
دانشگاه مونیخ درآلمان راه یافت وبردانش خود افزود.

ایران  وسینمای  درتآتروتلویزیون  از50سال  بیش  او 
حضور فعال داشت . کرم رضائی هنرمند باسوادی بود  
که عالوه بر کار بازیگری ، به کارگردانی و نویسندگی 
هم می پرداخت ودرترجمه ادبیات نمایشی هم دست 
داشت . فقدان اورا به هنردوستان و خانواده او تسلیت 

می گوئیم .

کیومرث ملک مطیعی هم رفت
ادعا  بی  بود  آمده  ادعا  بی  که  مطیعی  ملک  کیومرث 
هم رفت . اومتولد 1315 درشهر بندرپهلوی )بندرانزلی 
امروز( بود. از15 سالگی کار تآتررا درنمایشخانه های 
کشید.  زیادی  زحمت  راه  دراین  کردو  آغاز  رشت 
ودرفیلم یک چمدان  یافت  سینماراه  به   1350 درسال 
سکس بکارگردانی محمد متوسالنی بازی کرد. دربیش 
از43 فیلم سینمائی  و دربسیاری از سریالهای تلویزیونی 
شرکت داشت .اودرساعت 2و50 دقیقه بعدازظهر روز 
گوارشی  بیماری  بدلیل  دربیمارستان  فروردین   21
می  زندگی  درکرج  مطیعی  ملک  .کیومرث  درگذشت 
کرد.ازچندی پیش بیماربود وروزقبل از مرگ بمناسبت 
 24 متأسفانه  که  شد  برده  بیمارستان  به  قلبی  ناراحتی 
ساعت بعد درگذشت . او درکارنامه هنری خود عالوه 
و  نویسندگی   ، تلویزیون  تآترو   ، درسینما  بازی  بر 
کارگردانی   نمایش هایي مثل »دختر چوپان » ، »خانواده 
است.  داده  هم جای  را   « پرماجرا   »ویالي  و   « نمونه 
وی  در فیلم هایی نظیر شهر شراب، ماهی ها در خاک 
می میرند، کالغ، نفس بریده و فریاد زیر آب ، مربوط  
بسالهای قبل از انقالب بازی کرد.  آخرین فیلم هایی 
هم که وی در آنها نقش بازی کرده حلقه های ازدواج و 

گل بارون است که مربوط به سال گذشته است.
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در این خاک زرخیز ایران زمین

دین پاک  مردمی  جز  نبودند 

بود داد  و  مردی  دینشان  همه 

بود آباد  و  آزاد  کشور  آن  وز 

چو مهر و وفا بود خود کیششان

پیششان کس  آزار  بود  گنه 

پاک یزدان  ناب  بنده  همه 

همه دل پر از مهر این آب و خاک

نژاد آریایی  پدر  در  پدر 

نهاد نیکو  فریدون  پشت  ز 

بود فرهنگ  و  مردی  به  بزرگی 

گدایی در این بوم و بر ننگ بود

ما هوش  و  دانش  آن  رفت  کجا 

ما فراموش  میهن  مهر  شد  چه 

بوستان این  در  آتش  انداخت  که 

کز آن سوخت جان و دل دوستان

چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟

زکار سان  این  فکندیم  را  خرد 

ما دین  و  کشور  چنین  این  نبود 

ما؟ دیرین  آیین  رفت  کجا 

بود آباد  این کشور  یزدان که  به 

بود آزاد  مردان  جای  همه 

در این کشور آزادگی ارز داشت

کشاورز خود خانه و مرز داشت

دبیر بودی  آنکه  بود  گرانمایه 

دلیر بودی  که  آنکس  بد  گرامی 

نه دشمن دراین بوم و بر النه داشت

نه بیگانه جایی در این خانه داشت

گشت چیره  بما  دشمن  آنروز  از 

که ما را روان و خرد تیره گشت

شد ویرانه  خانه  این  آنروز  از 

شد بیگانه  مرد  آورش  نان  که 

کند کدخدایی  ده  به  ناکس  چو 

کند گدایی  باید  کشاورز 

داشتیم خرد  ما  گر  که  یزدان  به 

داشتیم بد  انجام  سر  این   کجا 

آتش گرت جان و تن بسوزد در 

زیستن و  کردن  زندگی  از  به 

است بندگی  زندگی  مایه  اگر 

دو صد بار مردن به از زندگی است

ابولقاسم حکیم  از  زیبا   شعری 
 فردوسی


