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یادداشت

مردم ، رژیم ، مبارزه 

اسالمی   جمهوری  تومار  مردم  ومیلیونی   سریع  جهش  با  مهرماه  اول  قراربود 
درهم نوردیده شود ومردم ایران یکباردیگر  طعم زندگی آزاد وبدون دغدغه را 
بچشند. اما جهش صورت نگرفت و کماکان سایه بختک جمهوری اسالمی برسر 
مردم سنگینی میکند. ما خارج نشینان هم تصورمیکنیم از مردم داخل بیشتر 
درک می کنیم و مثاٌل چون درخارج ازکشور زندگی می کنیم دیدمان نسبت به 
باید به حرف ما گوش  ایران  مسائل جهانی بیشتر است ودرنتیجه مردم داخل 
کنند و مطیع وجان برکف آماده اجرای دستورات ماباشند . بهمین دلیل بود که 
تیمسار روحانی برای مردم داخل دستورالعمل صادرنکرد و از آنها نخواست که 
آنکاررا بکنند واین کاررا نکنند . بلکه با هماهنگی با جوانان داخل کشور طرحی 
سری ریخته شد و قرارشد به اجرا درآید . برطبق این طرح از مردم خواسته شده 
بود فقط رأس ساعت 7 بعدازظهر روز جمعه اول مهرماه ازخانه های خود بیرون 
بیایند و به قدم زدن بپردازند. همین ! اما این یک کارساده را هم مردم انجام 

ندادند . چرا؟
دلیل اول این بود که اکثریت مردم ایران ازاین طرح خبر نداشتند .خودمن به 
ازدوستانم درایران زنگ زدم درخانه بودند و گوشی را برداشتند ووقتی  هریک 
به آنها اعتراض میکردم که چرا درخانه مانده اید ؟ میگفتند : چه خبر است ؟ 

کی ؟ کجا؟ 
دوم اینکه رسانه های برون مرزی  برای این طرح اهمیت قائل نشدند. چرا؟ پاسخ 
مشخص است . اگر قرار است تغییر رژیمی درایران صورت بگیرد و من یا رسانه 
من نقش اصلی را دراین دگرگونی  برعهده نداشته باشد  همان بهتر که تغییری 

صورت نگیرد.
سوم اینکه  رسانه های برون مرزی نه تنها همراهی و همگامی  نداشتند  که 
برعکس با برنامه های خود عده ای را هم که آماده اجرای این طرح بودند  از 

خارج شدن ازخانه منصرف کردند.
چهارم وازهمه مهمتر اینکه چه خوشمان بیاید چه بدمان بیاید واقعیت این است 
که اکثریت ملت ایران خواهان یک زندگی راحت وآسوده  همراه باکمی آزادیهای 
فردی هستند .اگر این خواست آنها ازطریق همین جمهوری اسالمی هم تأمین 

شود کاری بکار او نخواهند داشت  وبه نوعی با آن کنار می آیند. 
بسیاری از جوانان ما درداخل ایران به مراتب بیش از من وشما  اوضاع غیر انسانی 
را که رژیم برای آنها فراهم کرده است بخوبی درک میکنند و درپی راهی کم 
خطر و کم هزینه تر هستند تا این جمهوری خون وجنون را ازپای درآورند.  با 
یکی از جوانان داخل ایران صحبت کردم . او پس از اعتراض من که چرا روز اول 

مهر پس از ساعت 7 بعداز ظهر درخانه مانده است گفت :

نمی  و  نمیدانیم  هیچ  ما  میکنید  وفکر  اید  نشسته  عافیت  درساحل  شما   -
فهمیم.  برعکس ، شما ازاوضاع ایران بی خبرید. این رژیم در اقصی نقاط کشور 
ریشه دوانده و عده ای از مردم مذهبی را با خود دارد. اگر مبلغ یارانه برای ما 
بچه  تا 8  روستائیانی که هرکدام 7  برای  نیست  شهرنشینان آش دهن سوزی 
دارند  با احتساب هرنفر 42 هزارتومان درماه  چیزی نزدیک به 500 هزارتومان 
از دولت پول می گیرد و درهمان روستا به راحتی زندگی میکند و نماز وروزه 
اش را بجا می آوردو بجان احمدی نژادهم دعا میکند. 5-6 میلیون هم از عمله 
واکره خود رژیم هستند که برادروار میلیارد میلیارد ازپول مردم ایران را قورت 
میدهند و بهیچوجه حاضر نیستند دست از حمایت این رژیم بردارند. بنابراین 
ناپدید شدن ناگهانی این رژیم  امری محال است . وقتی ما از جنبش سبز حمایت 
کردیم و شعاردادیم یاحسین ، میرحسین   کاماٌل آگاهانه  این کاررا کردیم .ما 
معتقدیم این رژیم را باید درچند مرحله ازصفحه روزگار محو کرد.  ابتدا اشخاص 
معتدل تری باید سِر کاربیایند تا افراد تندرو ازبین بروند. بعداٌ اشخاص روشن تر 
و اندیشمند دیگری زمام امور رادردست بگیرند و یک یک مالهارا از مسند قدرت 
پائین بکشند . درآنصورت با یک تلنگر بسیار ناچیز میتوان کل نظام جمهوری 

اسالمی را برانداخت .
به او گفتم استدالل ترا قبول ندارم . خاتمی کسی بود که بنابه تأئید خود شماها 
درزمان او نسبت به دوره رفسنجانی آسایش بیشتری داشتید ولی دیدیم که بعد 

ازاو وضع مردم  از قبل ازرفسنجانی هم بدترشد. 
یکشبه  برافکندن  برای  طرحی  هر  که  اصرارداشت  من  هموطن  جوان  این  و 
جمهوری اسالمی ریخته شود با شکست مواجه خواهد شد. گفتم  مردم سوریه 
بزودی شاهد موفقیت را درآغوش خواهند کشید . آنها هرروز 30-40 نفر کشته 
میدهند اما همچنان درصحنه هستند .  واو معتقد بود که باید صبرکرد ودید که 

درسوریه هم به این زودی ها مردم موفق نخواهند شد.
دوست این جوان هم میگفت :به راستی  برای از جا کندن این رژیم پلید چه باید 
کرد؟ این مردم لیبی که رژیم جدید را هم تشکیل داده اند اما می بینید هنوز 
سایه بیم وترس از دیکتاتور قذافی آنهارا رها نکرده است واگر هم روزی بشنوید 
همان  واین  نکنید.  تعجب  اند   پیروز شده  مخالفین  بر  او  ونیروهای  قذافی  که 
نیروی بازدارنده ملتها برای رها شدن از چنگال رژیمهای دیکتاتوراست . همراهی 

وخواست قدرتهای طماع که دیکتاتورهارا درکنف حمایت خود نگهمیدارد.
نکته آخر اینکه  دوستی میگفت "اگر تیمسار روحانی ها میخواستند مملکت را 
نجات دهند باید زمانی که هواپیما و تجهیزات دراختیار داشتند این کاررا انجام 
اند که درهمان سال اول بقدرت  اینکه دوستان فراموش کرده  مثل   ". میدادند 
رسیدن خمینی وقبل ازشروع جنگ باعراق چه تعداد از بهترین فرزندان این آب 
وخاک که بلند آسمان ایران جایگاهشان بود تصمیم به کودتا و براندازی رژیم 
گرفتند  و متأسفانه با کفنی گلگون به خاک رفتند . تیمسار مهدیون ، تیمسار 
آیت محققی ، سروان رکنی ، سرهنگ مقبلی ، سروان فرخ جهانگیری و صدها 
نفر دیگر از افسران وهمافران ودرجه داران نیروی هوائی شاهنشاهی درراه رهانی 
ما ملت حافظه  افسوس که  پرارزش خودرا فداکردند.  مردم و کشور شان جان 

تاریخی خوبی نداریم .
با گرامیداشت یاد این وطن خواهان ،  برای جوانان عزیز  ایران زمین که درداخل 
کشور درپی آزادی و برقراری یک حکومت مردم ساالر  غیر دینی هستند آرزوی 

پیروزی میکنیم .
 

پاینده ایران   سرفراز باد ملت ایران

"شورای نویسندگان"
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ددنیای پُرحادثه
ُصلح  برقراری  کوشندگان  از  یکی 
درانفجاری  درافغانستان   وآرامش 
روی  سکونتش  محل  درمقابل  که 
الدین  .برهان  باخت  جان  داد 
ربانی که زمانی بعنوان عضو گروه 
فعالیت  درافغانستان  مجاهدین 
ریاست  به  هم  وزمانی  میکرد 
دراین  رسید  افغانستان  جمهوری 

انفجار انتحاری کشته شد .

فعال  شخصیتی  اورا  برخی 
دولت  بین  صلح  دربرقراری 
می  بشمار  وطالبان  افغانستان 
آورند و برخی نیز براین باورند که 
افغانستان  رهائی  از  قبل  دردوران 
در  ربانی  آقای  طالبان  چنگال  از 
مردم  سهم عمده  به  ظلم وستم  
ربانی  آقای   . است  داشته  ای 
جمهوری  دعوت  به  ازمرگ  قبل 
دریک   تا  رفت  ایران  به  اسالمی 
بیداری  مسلمانان  بنام  کنفرانس  
ازبازگشت  وپس  کنند  شرکت 
خواب  به  بیداری  کنفرانس  ازاین 
شد  گفته  ابتدا    . رفت  فرو  ابدی 
اند  رسانده  بقتل  اورا  طالبان  که 
ولی بعداٌ طالبان این ادعارا تکذیب 

کردند .
بنام  ماساچوست  ساکنین  از  یکی 
فارغ  و  ساله   26 فردوس"  رضوان 
درروز  فیزیک  رشته  التحصیل 
درشهر  سپتامبر   28 چهارشنبه 
شد.اوکه  بازداشت  فرمینگهم 
ظاهراٌ مسلمان و تبعه آمریکاست  

اسباب  هواپیمای  قصدداشت 
دور  ازراه  که  را  کودکان  بازی 
بمباران  برای  است  کنترل  قابل 
قراردهد. مورداستفاده  پنتاگون 
پلیس که قباٌل از قصد او آگاه شده 
بود مدتی اورازیرنظرگرفت ووقتی 
را  اولیه  برای ساختن بمب وسایل 
حمل  بعنوان  پلیس  داد   سفارش 
اورفت  منزل  به  مواد  این  کننده 

او   به  آنها  دادن  ازتحویل  وپس 
اقدام به بازداشتش کرد.

آمریکا  امنیتی  نیروهای  اکنون 
که  اند  شده  متقاعد  ازپیش  بیش 
تروریستهای خانگی دست کمی از 

تروریستهای بین المللی ندارند .
و  اعتباری  کارتهای  سیستم 
بهترین  اکنون  همراه  تلفنهای 
فردفرد  ردیابی  برای  وسیله 
با کمی  . وپلیس  آمریکائی هاست 
هرتوطئه  میتواند  وفراست  هوش 

ای را بآسانی کشف کند.
بشاراسدهم   دکتر  آقای  جناب 
کشتار  به  وار   ضحاک  همچنان 
میدهد  ادامه  سوری  جوانان 
او  به  هرروز  هم  آمریکا  و 
زودتر  هرچه  که  هشدارمیدهد 
کند.والبته  ترک  را  قدرت  مسند 
دالرهای  به   وابسته  های  رسانه 
سوری وایرانی  درباره شجاعتهای 
که  میدهند  دادسخن  ایشان 
آخرین آنها  رجزخوانی آقای دکتر 
بود  ترکیه  امورخارجه  وزیر  برای 

خارجی  نیروی  اگر  فرمودند  که 
ساعت   6 کند  حمله  سوریه  به 
می  آتش  به  را  جهان  ایشان  بعد 
ایشان  ساعت  سه  البته   . کشند 
وسه ساعت هم جمهوری اسالمی 
جهنمی  به  دنیارا  هم  بکمک 
ازآتش مبدل میکنند. جناب دکتر 
جمهوری  که  نمیدانند  اینکه  مثل 
به  دنیارا  هم  اآلن  همین  اسالمی 
جهنم  وبه  کشیده  وخون  آتش 

تبدیل کرده است .
قذافی  جان  معمر  دیگر  ازسوی 
ُگل  هم هنوز ظاهراٌ از تخت قدرت 
پائین نیامده و جنگ بین وفاداران 
او ومخالفینش همچنان ادامه دارد 
و حکومت لیبی  پادرهوا باقیمانده 

است .
مثل  سرانجام  صالح  عبداهلل  اما 
یک بچه حرف شنو  اعالم کرد که 
هارا   یمنی  میرودو  کنار  قدرت  از 
برای رسیدن به دمکراسی ایده آل 
آیا  حاال   گذارد.  می  آزاد  غربیها  
یمنی ها ازچاله بیرون می آیند و به 
چاه می افتند ویا به گلستان آزادی 
ودید. بود  منتظر  باید   ، میروند  
برنده اصلی جمهوری  دراین میان 
تازیهای  به تک  اسالمی  است که 
بشر،  حقوق  نقض  درزمینه  خود 
فعالیتهای اتمی ، چاپیدن  ته مانده 
دارائیهای ملت ایران  ادامه میدهد 
وامانده  ُکرُکری میخواند و رهبر  و 
خطاب  آور   تهوع  القاب  با  خودرا 
ازدیگر  رهبر  این  که گوئی  میکند 
رهبران دنیای متمدن  خیلی باالتر 

است. افغانهاهم که دهمین سال  

سقوط طالبان را  شاهدند ، اینک 
و  انتحاری  انفجارهای  با  هرروز 
آن  نظایر  و  ای  کنارجاده  بمبهای 
روبرو هستند و هرروز ده ها کشته 
وزخمی   بعنوان هزینه  رسیدن به 
آنها  میکنند.  پرداخت  دمکراسی  
ازدست دوهمسایه شرقی و غربی 
شرق       از  اند   آمده  ستوه  به  خود 
جمهوری  وازغرب  پاکستان   
تلخ  برافغانها  را  زندگی  اسالمی  
کرده اند . درلندن هم عده زیادی 
به  دست  افغانی   وغیر  افغانی 
تظاهرات زدند و درمیدان ترافالگار 
خواستار  و  شدند  جمع  لندن 
خارجی  نیروهای  فوری  خروج 
هرچه  حاال  شدند.  افغانستان  از 
آمریکا و متحدینش میگویند بابا ما 
اینجا هستیم و اینقدرناامنی  است 
وای به وقتی که اینجاراترک کنیم، 

کسی گوشش بدهکارنیست. 
فلسطینی  خود  هم  درفلسطین 
میگویند  ازجنگ  خسته  های 
درآن  که  زمینی  قطعه  همین  بابا 
کشور  بعنوان  میکنیم  زندگی 
و  بشناسید  فلسطین  مستقل 
خود  زندگی  به  راحت  بگذارید 
عاشق  اما کشورهای  دهیم   ادامه 
مگر  ؟  چی   : میگویند  فلسطین 
مستقل  شماها  اگر   . میگذاریم  ما 
میشود.  چه  ما  تکلیف  پس  شوید 
دیگر  اسرائیل  با  جنگ  بازی 
کلی  هنوز  ما   . میرسد  آخر  به 
. بترکانیم  باید  که  داریم  ترقه 

رضوان فردوسبرهان الدین ربانی

خامنه ایبشاراسد
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گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل 
از وضع حقوق بشر در ایران

خبرگزاری هرانا - عصر جمعه 14 
احمد  گزارش  از  ای  اکتبرنسخه 
بشر  ویژه حقوق  گزارشگر  شهید، 
سازمان ملل متحد برای ایران، در 
اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفت.
این سند که قرار است تا ساعاتی 
به طور رسمی منتشر شود،  دیگر 
از  شهید  آقای  ارزیابی  نخستین 

وضع حقوق بشر در ایران است.
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
به  گذشته  فروردین  ماه  در  متحد 
برای  ویژه  گزارشگر  یک  تعیین 
خرداد،  ماه  در  و  داد  رای  ایران 
خارجه  امور  وزیر  شهید،  احمد 
سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر 

ویژه انتخاب کرد.
گسترده  نقض  اتهام  که  ایران 
سفر  با  کند  می  رد  را  بشر  حقوق 
احمد شهید به این کشور مخالفت 

کرده است.
احمد شهید نوشته است که به سبب 
این گزارش کوتاه تر  کمبود وقت، 
خواهد  اش  بعدی  های  گزارش  از 
مقدمه،  از  غیر  به  سند  این  بود. 
دارای  نتیجه،  و  تحقیق  شیوه 
"وضعیت حقوق بشر" است  بخش 
که به شش فصل تقسیم می شود:
فعاالن  بخش  در  شهید  آقای 
سیاسی از گفتگوهایش با دو شاهد 
مطلع می نویسد که با او در مورد 
زهرا  موسوی،  حسین  میر  وضع 
فاطمه  و  کروبی  مهدی  رهنورد، 
دولت  مخالفان  رهبران  از  کروبی، 

در ایران، صحبت کرده اند.
بسیار  را  نفر  چهار  این  شرایط  او 
از  و  است  خوانده  کننده  نگران 
گوید:  می  شاهدان  از  یکی  زبان 
رهنورد  خانم  و  موسوی  "آقای 
از  اتهامی  گونه  هر  تفهیم  بدون 
خانه  در  گذشته  سال  ماه  بهمن 
شرایطی  اند.  شده  حبس  هایشان 
که هر دو آن را زندانیان حکومت 

می خوانند."
این  در  هم  کروبی  مهدی  وضع 
گزارش به طور مفصل از زبان شاهد 
دیگر شرح داده شده است. او می 
کروبی  آقای  ارتباط  که  نویسد 
شده  قطع  خارج  دنیای  با  کامال 
است و در طول ماه های بازداشت 
به  موفق  بار  شش  فقط  خانگی 
اعضای خانواده اش شده  با  دیدار 
است و در نهایت روز 2۵ تیر ماه از

 

منزل خود به محل دیگری منتقل 
شده است.

بر اساس این گزارش، همه آنها در 
دوران بازداشت از دیدار و ارتباط 
های  خانواده  اعضای  با  آزادانه 
و  ها  روزنانه  به  دسترسی  خود، 
نیازهای  به  رسیدگی  نیز  و  اخبار 
پزشک  توسط  معاینه  و  درمانی 

مورد اعتمادشان محروم بوده اند.
به بعدی  بخش  در  شهید  احمد 

زندانی  نگاران  روزنامه  وضعیت 
روزنامه   ۳4 میان  از  و  پرداخته 
کمیته  نامه  استناد  به  که  نگاری 
ایران  در  نگاران  روزنامه  از  دفاع 
زندانی هستند از احمد زیدآبادی، 
سحرخیز،  عیسی  داوری،  محمد 
مسعود  ملکی،  رونقی  حسین 
امویی،  احمدی  بهمن  باستانی، 
کیوان  و  کبودوند،  صدیق  محمد 
صمیمی نام برده و موارد محرومیت 
را  شهروندی  اولیه  حقوق  از  آنها 

شرح داده است.
وی احکام "اختیاری و مستبدانه" 

زندان برای آنها و رفتار "تبعیض 
نگرانی  موجب  را  آنان  با  آمیز" 

شدید دانسته است.
هدی  مرگ  همچنین  شهید  آقای 
صابر در زندان در پی اعتصاب غذا 
و عدم رسیدگی پزشکی را یکی از 

نمونه های بسیار نگران کننده از
رفتاری های به گفته وی اختیاری 

با زندانیان خوانده است.
که  دانشجویی  فعاالن  بخش  در 
آقای  برند  می  سر  به  زندان  در 
مومنی  عبداهلل  به  جمله  از  شهید 
به  وی  "فشردن گردن"  و موضوع 
مرز  تا  بازجو  توسط  طناب  وسیله 
مرگ به عنوان نمونه ای از شکنجه 

زندانیان اشاره می کند.
پرچمی،  رامین  از  همچنین  احمد 
علی ملیحی و آرش صادقی به عنوان 
دیگر زندانیان سیاسی نام می برد.
کردن  محروم  همچنین  وی 
دریافت  از  زندانی  دانشجویان 
نقض  نمونه  را  درمانی  خدمات 

حقوق ابتدایی آنان خوانده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
هنرمندان  بخش  در  متحد  ملل 
سال  شش  حکم  از  خود  گزارش 
سرشناس  کارگردانان  برای  حبس 
و  پناهی  جعفر  ایران،  سینمای 
محمود رسول اف و حکم پنج سال 

زندان که در غیاب محسن نامجو
به شده،  صادر  خواننده  این  برای 

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل
 ازوضع حقوق بشر درایران

*ایران که اتهام نقض گسترده حقوق بشر را 
رد می کند با سفر احمد شهید به این کشور 

مخالفت کرده بود.
*گزارشگر در بخش حقوق زنان با اشاره به 
"قوانین تبعیض آمیز" علیه زنان در ایران به 
تالش های فعاالن حقوق آنان پرداخته است.

هدی صابر                                               عبداهلل مؤمنی
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عنوان نمونه های نقض حقوق بشر
انتقاد کرده است.

با  وکال،  بخش  در  شهید  آقای 
عبادی؛  گزارش شیرین  به  استناد 
نوبل،  صلح  جایزه  برنده  و  وکیل 
دادگستری  وکیل   42 گوید  می 
دفاع  خاطر  به  عمدتا  ایران  در 
اذیت،  و  آزار  با  شان  موکلین  از 
در  محدودیت  و  زندان  بازداشت، 
انجام وظایف وکالت مواجه شده اند.
نسرین  نام  فهرست،  این  صدر  در 
ستوده و حکم 11 سال زندان و 2۰ 
سال محرومیت از وکالت در دادگاه 

بدوی قرار دارد.
حامیان  بخش  در  گزارش  این 
دست  بازداشت  به  زیست،  محیط 
کم 6۰ نفر در پی اعتراضات مردم 
ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  به 
حق  سرکوب  از  و  کند  می  اشاره 
اعتراض و آزادی بیان ابراز نگرانی 

می کند.
خانم  از  نمونه  برای  شهید  آقای 
این  زمان  از  که  فرید  فرانک 
سر  به  تبریز  زندان  در  اعتراضات 

می برد نام برده است.
آزادی  فصل  آغاز  در  گزارش  این 
رسمیت  به  یادآوری  با  اجتماعات 
برای  مردم  حق  شدن  شناخته 
تجمع مسالمت آمیز در کنوانسیون 
جهانی حقوق بشر که دولت ایران 
به آن پیوسته و باید آن را رعایت 
کند از "نقض گسترده" این حق در 

ایران انتقاد کرده است.
گوید  می  نمونه  برای  شهید  آقای 
برای  مجوز  صدور  از  ایران  دولت 
انتخابات  سالروز  در  راهپیمایی 
 88 سال  جمهوری  ریاست 
می  همچنین  او  کرد.  خودداری 
تجمع  از  امنیتی  ماموران  گوید 
گردهم  جمله  از  تر  کوچک  های 
آمدن دوستان و اقوام برای تشییع 
جنازه عزت اهلل سحابی ممانعت به 

عمل آوردند.
اشاره  با  زنان  حقوق  بخش  در  او 
علیه  آمیز"  تبعیض  "قوانین  به 
زنان در ایران به تالش های فعاالن 

حقوق آنان پرداخته است.

او می نویسد: "برای مثال زنانی که 
برای برابری حقوق زنان در کمپین 
یک میلیون امضا فعالیت می کرده 
آزار  مورد  مکرر  صورت  به  اند 
تهدید،  گیرند،  می  قرار  اذیت  و 

بازجویی و بازداشت می شوند."
این گزارش همچنین از برخوردهای 
پوشش  که  زنانی  با  پلیس  خشن 
آنها مورد تایید حکومت نیست به 
شدت انتقاد کرده است و از احکام 
اجتماعی  و  سیاسی  فعاالن  زندان 
دفتر  هدایت، عضو  بهاره  از جمله 
و  سال  نه  به  که  وحدت   تحکیم 
نیم زندان محکوم شده و محبوبه 
سال  سه  محکومیت  که  کرمی، 
زندان را می گذراند به عنوان مثال 
نام  ابتدایی  های نقض آزادی های 

برده است.
های  اقلیت  بخش  در  شهید  آقای 
قومی و مذهبی، از "نقض گسترده" 
از  این بخش بزرگ  حقوق اساسی 
انتقاد  ایران  دولت  توسط  جامعه، 

کرده است.
اذیت  و  "آزار  به  اشاره  با  او 
گرفتن  شدت  از  بهائیان  تاریخی" 
شدن  محروم  جمله  از  ها  تبعیض 
فرصت  و  عالیه  تحصیالت  حق 
اموال  تخریت  دولتی،   شغلی  های 
آنان  نفر   1۰۰ از  بیش  بازداشت  و 
در سال های اخیر از جمله زندانی 
شدن هفت رهبر این اقلیت شدیدا 

ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش می گوید نقض حقوق 
به  مذهبی  های  اقلیت  اساسی 

بهاییان محدود نمی شود.
بنا بر این سند، مسیحیان به ویژه 
ویژه  به  ادیان  سایر  از  که  کسانی 
به  اند  به مسیحیت گرویده  اسالم 
زندان می افتند و احکام سنگین از 
جمله اعدام برایشان صادر می شود.
بنا  که  ندرخانی  یوسف  پرونده  از 
به  سالگی   1۹ در  ها،  گزارش  بر 
عنوان  به  است  گرویده  مسیحیت 

نمونه یاد شده است.
احمد شهید از افزایش اعدام ها در 

ایران ابراز نگرانی کرده است
"صوفیان  نویسد:  آقای شهید می 

با  ایران  اسالمی  جمهوری  در  نیز 
نقض آزادی انجام آیین های مذهبی 
و محدودیت های گسترده و تبعیض 
هستند." رو  به  رو  گسترده  های 
او از برخورد های اخیر با دراویش 
برای  زندان  سال  چهار  حکم  و 
از  یکی  حقیقی  زارع  غالمعباس 
نگرانی  ابراز  گنابادی،  دروایش 

کرده است.
های  محدودیت  از  همچنین  او 
مذهبی  روحانیت  برای  جاری 
شیعه که با سیاست های حکومت 
مخالفت کرده اند از جمله آیت اهلل 
انتقاد  قابل  احمد  و  یوسف صانعی 

کرده است.
در این گزارش به عدم صدور مجوز 
ساخت مسجد برای اهل تسنن در 
عبادت  محل  به  "حمله  و  تهران 
بازداشت روحانی حاضر در  و  آنها 
این  های  نمونه  عنوان  به  محل" 

محدودیت ها استناد شده است.
او با اشاره به آمار رسمی 2۰۰ اعدام 
در 1۰ ماه اخیر و گزارش ها مبنی بر 
۳۰۰ اعدام مخفیانه در زندان وکیل 
و  جوان  زندانی   1۰۰ و  مشهد  آباد 
نوجوان که در انتظار اعدام به سر 
این  از  استفاده گسترده  برند،  می 
کننده  نگران  بسیار  را  مجازات 

خوانده است.
گزارش  این  پایان  در  احمد شهید 
که  است  کرده  امیدواری  ابراز 
حکومت ایران راه را برای گفتگوی 

سازنده باز کند.
از  نگرانی  ابراز  با  دیگر  بار  او 
وضعیت زندانیان سیاسی، از مقام 
خواسته  اسالمی  جمهوری  های 
است اجازه دهند او به ایران سفر 
ایران  که  حالیست  در  این  کند. 
می گوید که در این کشور زندانی 
نقض  اتهام  و  ندارد  سیاسی وجود 

حقوق بشر را رد می کند.
هم  کبمون  بان  آقای  ازآن  قبل 
بشرخودرا  حقوق  سالیانه  گزارش 
منتشروبه مواردمتعدد نقض حقوق 

بشردرایران اشاره کرده است. 

 در بخش اقلیت های قومی و مذهبی، از "نقض " حقوق اساسی 
نسرین ستودهاین بخش بزرگ از جامعه، توسط دولت ایران انتقاد شده است.

فرانک فرید

رهبران بهائیان

یوسف ندرخانی
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درعالم همکاران
این  که  ُمهری  حسین  مان  همکار 
چاپ  به  او  صدمقاله  کتاب  روزها 
کتابی  تهیه  سرگرم  و  رسید  سوم 
به  شد  مجبور  متأسفانه  بود  دیگر 
زیر  ساعت   ۹ و  برود  بیمارستان 
خوشبختانه   تا  بماند  جراح  تیغ 
سراغش  به  که  بزرگی  خطر  از 
استاد  پیداکند.  نجات  بود   آمده 
قوی  ای  ازروحیه  که  که  مهری 
برخورداراست  وقتی براثر گرفتگی 
که  رگ  یک  شدن  پاره  و  رگها 
رسید   نمی  پاهایش  به  دیگر خون 
به  باید  اطرافیان که  دربرابر اصرار 
میکرد  مقاومت  برود  بیمارستان 
چندلحظه  نیست  چیزی  ومیگفت 
اما  میشود   خوب  کنم  استراحت 
وقتی دکتر بروخیم از وضع او آگاه 
به  را  ای  ویژه  آمبوالنس  میشود 
به  زور  به  واورا  میفرستد  او  منزل 
بیمارستان میبرند که خوشبختانه 

با عمل جراحی همه چیز به حالت 
امیدوارکننده ای بر میگردد. 

مدتی  باید  مهری  استاد 
بتواند  تا  بماند  دربیمارستان 
دوباره  با بدنی کامال سالم به خانه 
بازگردد و به فعالیتهای مطبوعاتی 

و رادیوئی خود ادامه دهد. 

جامعه  سپتامبر   17 روزشنبه 
نیویورک  ایالت  وهنری  فرهنگی 
خودراازدست  افتخارات  از  یکی 
دولتشاهی  اهلل  فتح  دکتر  داد. 
 ، شاعر   ، دانشمند   ، ادیب 
نگار،  روزنامه   ، موسیقیدان،نقاش 
ابدیت  به  درحالی  خوشنویس  
فرهنگی  جامعه  که  پیوست 
ازهرزمان  بیشتر  نیویورک 
پژوهشگری  چنین  بوجود  دیگر   
اوبایدزنده میماند   . احتیاج داشت 
فرهنگ   های  ریشه  درغربت  تا  
غنی ایران زمین را به نسل جدید 
که  بود  ای  چشمه  او  بشناساند. 
جامعه تشنه  ایرانی را که درکویر 
میگشت  گمگشته  بدنبال  غربت 

سیراب میکرد.
درسال  دولتشاهی  اهلل  فتح  دکتر 
بدنیاآمد  درشهرکرمانشاه   1۳۰1
پایه  تحصیالت  بعدازگذراندن   .
خودرادررشته  دکترای  درجه 
دریافت  تهران   ازدانشگاه  حقوق 
بآمریکا   1۹67 کردودرسال 
 1۹7۳ ازسال  وی  کرد  مهاجرت 
تایمز  ایران  خودرابا   همکاری 
این همکاری  آغازکرد وتا 2۰ سال 
شعبه  مدیریت  او   . داشت  ادامه 
رابرعهده  درنیویورک  تایمز  ایران 

داشت .
دکترفتح اهلل دولتشاهی گذشته از 
حرفه اصلیش یعنی روزنامه نگاری  
فرهنگی   ، حقوقی  های  درزمینه  
وهنری نیز فعال بود وازهنر مجسمه 
ازوی   . برخورداربود  هم  سازی 
بیادگارمانده  زیادی  تندیسهای 
خاصی  مهارت  همچنین  او   . است 
ایرانی  موسیقی  آالت  درساختن 
ازقبیل سنتور ، تار، ضرب ، سه تار 
و قانون داشت . خط زیبای او زینت 
بخش اکثر خانه های ایرانیان مقیم 

نیویورک است . دکتر فتح اهلل 

دولتشاهی  سالیان زیادی  با مجله 
همکاری  وجوانان  آورد  ره  های 
شعر  درزمینه  وکتابهائی  میکرد 
کرده  تدوین  وحقوق   فلسفه   ،
دولتشاهی   هایده  خانم   . است 
وی  بخش  الهام  همسرایشان  
 . بود  هنری  های  زمینه  درتمام 
بنام  دوفرزند  ازدکتردولتشاهی 

بیتا و مانا بیادگارمانده است .
درگذشت دکتر فتح اهلل دولتشاهی 
جامعه  و  او  بازماندگان  بهمه  را 

مطبوعات  تسلیت میگوئیم .
دررثای  زندیه  مجید  همکارما 
بلندی   قصیده  دکتردولتشاهی 
سروده که چندبیت ازآن رادراینجا 

میخوانید:
افسوس که استاد ادب رخت سفربست  

        ازقالب خاکی خودش وقت سحررفت 
اوزندگیش یکسره دروقف ادب بود

            درخاتمه پیوند ابد با ملکان بست
آوای خوش از پنجه او نیک شنیدیم 

   گشتیم هم از نغمه  سازش همگی مست
زینت گر هرخانه شده خط خوش او

             هرگز نتوانم زثنایش بکشم دست
مائیم دراین صحنه کنون بی کس ویاور

            مارا به ازاو یاردراین دهر نبودست
دردولت ما مسند شاهی  به "فتح اهلل"

              می آمدوالیقترازاو مرد نبودست 
تاریک شد این شهر زخاموشی آن شمع 

        او سوی خدارفت و به ارواح بپیوست
هجدهم سپتامبر 2۰11 میالدی -نیویورک

9 ساعت  زیر تیغ جراح

حسین ُمهری

ناصرفرخ باتوشه به رادیو آمد
مؤسسه  مدتهاست  که  فرخ  ناصر 
توشه را دایر کرده است  درمؤسسه 
رامنتشر  توشه  فصلنامه  خود 
سایه  را  آن  سردبیری  که  میکند  
زنده  دختر  سیرجانی  سعیدی 
سیرجانی  سعیدی  اکبر  علی  یاد 
توشه   هم  اخیراٌ  دارد.  برعهده 
هشتادمین سالروز تولد سیرجانی  
دراین   . گرفت  جشن  را  بزرگ 
هنرمند   خیاطباشی  حسن  مراسم 
آوازه  رادیو وتلویزیون و همچنین 
خوان سالهای واپسین خوشبختی، 
درابتدای این مراسم شعر  معروف 
بنام  سیرجانی   اکبر  علی  استاد 
کرد  قرائت  را  آمده"  پیش  "هیچ 
که فوق العاده موردتوجه حاضرین 

قرارگرفت .
ناصرفرخ به تازگی به جمع برنامه 

پیوسته  ایران  رادیو صدای  سازان 
شبهابرنامه  وویکشنبه  است 
فرهنگ سرا را تهیه و اجرا میکند. 
برای این همکار گرامی  و همچنین 
برای سایه سیرجانی عزیز  آرزوی  

بهترینها را داریم . 

دکتر فتح اهلل دولتشاهی  حقوقدان ، روزنامه نگار درگذشت

دکترفتح اهلل دولتشاهی

ناصرفرخ
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مهردادمشایخی  دکتر  باخبرشدیم 
سی  دی  واشنگتن  منطقه  ساکن  که 
بیماری خانمانسوز  به  ابتال  بعلت  بود  
دکتر   . است  درگذشته  سرطان 
می  پیش  سال   22 از  را  مشایخی 
آن  ساکن  من  زمان  درآن   . شناختم 
پارس  ودرتلویزیون  بودم  منطقه 
"نظرشما  بنام  ای  برنامه  درواشنگتن 
میکردم.  واجرا  نوشتم  می  چیست" 
این  گفتگوهای  ثابت  پای  مشایخی 
شده  التحصیل  فارغ  تازه  بود.  برنامه 
اگرچه   . داشت  سرپرشوری  و  بود 
کاماٌل  دردوطیف  ما  سیاسی  ازنظر 
متضاد قرارداشتیم  اما او بهمه برنامه 
خبردرگذشت   . داشت  توجه  ما  های 
ضمن  ناگواربود  بسیار  من  برای  او  
او، توجه  به همسر و خانواده  تسلیت 
خوانندگان عزیزرا به  بیانه عده ای از 
معرفی  به  بطورکامل  که  دانشگاهیان 

او پرداخته  جلب میکنم :
و  تاثر  با  است،  آمده  بیانیه  این  در 
و  دوست  درگذشت  از  عمیق  اندوه 
ایرانی - جامعه شناس  همکارمان، 
مشایخی  مهرداد  دکتر  آمریکایی، 
مطلع شدیم. این روشنفکر و تحلیل گر 
برجسته روز چهارشنبه ۵ اکتبر 2۰11 

در خانه ی خود در ویرجینیا، زندگی را 
به دورد گفت.

تهران   1۹۵۳ متولد  مشایخی  دکتر 
بود و از سال 1۹72 در ایاالت متحده 
سال  در  او  می کرد.  زندگی  آمریکا 
ریزرو«،  »وسترن  دانشگاه  از   1۹76
از   1۹7۹ سال  در  و  اقصاد  لیسانس 
دی سی  واشنگتن  آمریکایی  دانشگاه 

دکترای جامعه شناسی گرفت.
آقای مشایخی از سال 1۹86 تا زمان 
فوت به عنوان استادیار مهمان در گروه 
جامعه شناسی دانشگاه جرج  تاون در 
حوزه های: »جامعه شناسی سیاسی«، 
در  اجتماعی  تحول  و  »جهانی شدن 
جوامع در حال توسعه«، »جنبش های 
اجتماعی«، »جامعه شناسی دموکراسی 
در  دموکراسی  »روند  استبداد«،  و 
فرهنگ  و  »سیاست  و  خاورمیانه« 
تدریس  به  انقالب«  از  پس  ایران  در 

مشغول بود.
در  مشایخی  دکتر  پژوهشی  کارهای 
زمینه هایی چون: جنبش دانشجویی، 
و  مدنی  ، جامعه  اسالمی  اصالح طلبی 
سیاسی،  فرهنگ  کردن،  دموکراتیزه 
و تحوالت سیاسی جاری متمرکز بود. 
تحلیل گر و  پرکار  نویسنده  عنوان  به 

به طور  معاصر  ایران  سیاسی  مسائل 
داخل  در  ایرانی  رسانه های  با  مستمر 

و خارج همکاری داشت.
دانشگاهیان و روشفنکران 

دکتر  درگذشت  بیانیه  امضاکنندگان 
مشایخی را به خانم فتانه افراشته، 

همسر دکتر مشایخی و دیگر بستگان، 
تسلیت  ایشان  همکاران  و  دوستان 

گفته اند.
است:  آمده  بیانیه  این  پایان  در 
از  یکی  ایران  روشنفکری  جامعه 

صداهای  رساترین  و  پرشورترین 
و  اجتماعی  عدالت  راه  در  خود 
از دست داد.  را  تغییرات دموکراتیک 
فعالیت های  از  مشایخی  دکتر  میراث 
از  تجزیه وتحلیل هایش  و  سیاسی 
انبوه  توسط  ایران،  سیاست  و  جامعه 
و  داخل  در  همکارانش  و  دانشجویان 

خارج ایران به کار گرفته خواهد شد.

بوستن  مرتضی پاریزی

دکتر مهردادمشایخی  نیز به جاودانگی پیوست

دکتر مهردادمشایخی

AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن   میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
Dear Supporter for subscription you can mail  this form or send your Email to:

pmm@parsmassmedia.org

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی اد بی هنری
   I would like to recieve AZADI for:
   
       6months  for $25.00               12 months for $40.00

     My check is attached           Please bill me later
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لهستان  دولت  که  درخبرهابود 
نوازی  مهمان  بخاطر  ها  ازایرانی 
از هزاران تن پناهندگان لهستانی 
درسال های نخست جنگ جهانی 
دوم سپاسگزاری کرده است . این 
خبررا که خواندم با خودگفتم کدام 

مهمان نوازی؟
جریان اینست که آلمان وشوروی 
پس ازاینکه باهمدیگر پیمان عدم 
کردند  امضاء  ومودت  مخاصمه 
شد  آسوده  ازیکدیگر  وخاطرشان 
از  ودیگری  غرب  از  یکی  دوتائی 
آوردند  هجوم  لهستان  به  شرق 

واین کشوررا زیرورو کردند.
احساسات  محو  برای  ها  شوروی 
حدود  ها  لهستانی  ناسیونالیستی 
ازافسران  تن  پنجهزار  و  چهل 
ارتش ونخبه  رجال  اش را  بدستور 
قتل  فجیع  بطور  استالین  شخص 
این قتل عام جداگانه  عام کردند) 
است  کمائین  عام جنگل  ازقتل  از 
را  افسرلهستانی   ۵۰۰۰ درآن  که 
کردندوبه  عام  قتل  ها  شوروی 
بعداٌ  انداختند.  ها  آلمانی  گردن 
بوده  روسها  کار  کار  شد  معلوم 
وکودکان  زنان  بیوه  آنها   ) است 
بازداشتگاه   روانه  را  برگشته  بخت 
ها کردند. شرایط دراین بازداشتگاه 
ها آنهم  درزمان جنگ وحشتناک 
وپوشاک  خوراک  بود.کمبود 
وفقدان وسایل نظافت آنچنان غیر 
بود که زندانی هادرآرزوی  انسانی 

مرگ بودند.
به  مستقردرلندن   لهستان  دولت 
تابرای  انگلیسی ها متوسل شدند 
بکنند. این زندانی ها کاری  نجات 

دولت انگلیس هم چون دیواری 

سراغ  ایران  دیوار  تراز  کوتاه 
نداشت  آنهارابا همان وضع کثیف 
ایران  به  شپش  و  میکرب  پراز   ،
آورد. درآن زمان پایتخت ایران با 
کمیابی نان وگرانی ارزاق دست به 

گریبان بود.
بیماری  ها  لهستانی  باآمدن 
را فراگرفت  تیفوس تهران  مسری 
برگرفتاریهای  ای  تازه  مشکل  .و 

مردم اضافه شد.
کمیابی  باعث  خود  ها  انگلیسی 
نان  بودند آنها درهمان دو روز اول 
وغالت  گندم  تمام  ایران   اشغال 
را  دولتی  های  درسیلو  موجود 
نیروهای  بمصرف  تا  کردند  ضبط 

خودشان ولهستانی ها برسد.  
ایرانی ها که وحشت زده ی شیوع 
بیماری تیفوس وقحطی نان بودند 

ها   زودترلهستانی  هرچه  خروج 
بودند. بیزار  خواستاربودندوازآنها 
پرروئی  کمال   با  ها  انگلیسی 

درودیوار تهران را با چسباندن 
پُرکردند  تبلیغاتی  های  پوستر 
مابرای  بود  نوشته شده  که درآنها 
می  گندم  و  آزادی  ایران  ملت 
کشتی  پوسترها  عکس   . آوریم 
که  میداد  کارگورانشان  های 
دارند  پشمی  لباس   با  کارگران 
بندر  انبار  به  ازکشتی   را  گندم  
خالی میکنند . کشتی کجائی است 
هستند   کشور  درکدام  انبارها  ؟ 
معلوم نبود . فقط باتوجه به هوای 
گرم بنادر ایران  درخلیج فارس که 
درتمام فصول گرم است وکارگرها 
بدون  یا  پیراهن  زیر  با  معموال 

پیراهن  کار میکنند  نمودار این 

بود که کشتی و انبار و کارگر  ربطی 
پُرروئی  بااینهمه  ندارد.  ایران  به 
.نان  نداشت  اندازه  ها  انگلیسی 
خاگ  هفتاددرصدآن  که  دولتی 
آجری  نان  را  آن  ومردم  بود  اره 
بخورد  بودند  کرده  گذاری  نام 
مردم میدادند وخودشان ومهمانان 
ناخوانده لهستانی شان نان برشته 
کردند  می  صرف  گندم  صددرصد 

ونان آجری برای ایرانی هابود.
نوازی  مهمان  ملت  ها  ماایرانی 
با  ها  لهستانی  ودرمورد  هستیم 
بودیم   بیزار  ازآنها  که  وجودی 
دلمان میخواست با خاطره خوب از 
اقامتشان  ودرمدت  بروند  کشورما 
درایران شرمسار نشویم . ولی جه 
آنچنان  میتوان کرد؟ خودمان  کار 
که  بحکم چراغی  که  گرفتاربودیم 
بخانه رواست به مسجد حرام است  

خدمتی از عهده مان برنمی آمد.
تقاضادارم  خوانندگان  از  درپایان 
به معلومات من اضافه کنندومعلوم 
برای  لهستانی  کلمه  این  کنند 
گرفته  از کجا سرچشمه   poland
است ؟ آنچه من میدانم اینست که 
برخی به غلط می گفتند  لهستان      
دوکشور  بین  پُلند  آنکه  دلیل  به 
زورگوی آلمان وروسیه قرارگرفته 
وله شده است به این کشور اتالق 
صحیح  پاسخ  اگر  اما  میشود. 

رامیدانید ماراهم آگاه کنید.

را  تهران  تیفوس  مسری  بیماری  ایران  به  ها  لهستانی  باآمدن 
فراگرفت و مشکل تازه ای برگرفتاریهای مردم اضافه شد.

مهمان نوازی
يا شرمساری

دکترپرویز عدل

گورستان لهستانی ها دردوشان تپه تهران

پرستاران لهستانی درتهران
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شبکه  درمورد  قبل  درشماره  
این  واحساس  ودرک  شعورکیهانی 
نوشتیم  کیهانی  ونیروی  هوشمندی 
مقوله  به   پردازیم  می  شماره  ودراین 

جهان مجازی.
جهان مجازی:

فرض کنید تیغه ای مطابق شکل داریم 
که می تواند حول محوری که ازوسط 
آن میگذرد  بچرخد.سئوال این است 
واقعیت  ثابت  درحالت  تیغه  این  که 
این  جواب  تردید  بدون  داردیاخیر؟ 
سئوال مثبت است . زیرا بنا به تعاریف 
شده  حادث  تیغه  این   ، ازواقعیت   ما 
وواقعیت دارد. حال اگر مطابق شکل  ، 
این تیغه را حول محور آن به سرعت 
آن  سرعت  بطوریکه  بچرخانیم  
ازسرعت تطابق چشم ما  بیشترباشد، 
استوانه  میکنیم   مشاهده  راکه  آنچه 
ای است که قطر قاعده آن  قطر تیغه 
خواهدبود.  تیغه  ضخامت  آن  وارتفاع 
این  آیا  که  شود  سئوال  اگر  حال 
باز  ما  جواب   دارد   واقعیت  استوانه  
مطابق همان تعاریف مثبت است  زیرا 
وبنابراین  بوجودآمده  استوانه  آن 
شود  سئوال  اگر  ولی  دارد  واقعیت 
که آیا این استوانه حقیقت هم دارد؟ 
زیرا  خواهدبود.  منفی  جواب  آنموقع 
وجودخارجی  ای  استوانه  چنین 
نداشته وهرزمان که تیغه را ازحرکت 
کم  آن  حرکت  ازسرعت  یا  بازداریم 
کنیم  استوانه ناپدید میشود. بنابراین 
از  ناشی  مجازی  حجم  یک  استوانه 
لذا  درست است   . حرکت تیغه است 
ولی  دارد  واقعیت  استوانه  این  که 
بدنبال   . است  وجودی  حقیقت  فاقد 
مشاهده وبررسی این آزمایش کوچک  
به طرح سئواالت  دیگری می پردازیم :
جهان هستی وما وجودداریم ومیتوانیم 
همه نشانه های جهان هستی را مشاهده 

کنیم . ولی آیا جهان هستی  حقیقت 
این  به  گفتن  پاسخ  برای  دارد؟  هم 
سئوال الزم است یک بررسی اجمالی 

ازساختار جهان هستی بپردازیم .
ازماده  هستی  جهان  که  میدانیم 
وانرژی ساخته شده است . ابتدابخش 

ماده را درنظر می گیریم وساختمان

قرار  ومطالعه  راموردبررسی  آن 
میدهیم . ماده ازملکولها وملکولها نیز 
ازاتمها تشکیل شده اند .اتمهاخودنیز 
ازذرات بسیارکوچکتری بنام الکترون 
ترتیب   وبهمین  پروتون  و  نوترون   ،
تشکیل  ذرات  وضد  بنیادی  ازذرات 
نهایت  تابی  مسیر  واین  اند.  شده 
دردل اتم ادامه دارد  بطوری که ابتدا 
بقول   . یافت  نمیتوان  برای  وانتهائی 

شاه نعمت اهلل ولی : 
درمحیطی بیکران افتاده ایم  

نیست مارا ابتداوانتها
بعنوان  اتم   یک  مطالعه  به  اکنون   
آجری ازساختمان خلقت می پردازیم 
وبرای بررسی دقیقتر ، آنرا باندازه یک 
توپ فوتبال  دروسط زمین  خواهدبود 
کنیم   نگاه  بآن  ازفاصله دورتری  اگر   .
که  میکنیم  مشاهده  را  عظیمی  کره 
جای  آن  دردل  فوتبال  زمین  یک 
دیگری  بطرح سئوال  اینک  میگیرد.  
کره  این  وشکل   حجم   . پردازیم  می 

عظیم  ازکجا ناشی شده  است ؟ 

درجواب باید بگوئیم ، این حجم براثر 
هسته   حول  الکترونها  سریع  حرکت 
ایجادشده است  که این ذرات بهمراه 
ابرالکترونی  آنها  حرکت  سرعت 
راایجادکرده  است . از خود میپرسیم 
آیا این کره عظیم واقعیت دارد؟ جواب 
قطعٌا مثبت است . زیرا این کره حادث

آیا  ولی  دارد  وواقعیت  شده  حادث 
لحظه  اگردریک  دارد؟  هم  حقیقت 
این  شود؛  متوقف  الکترونها  حرکت 
حجم که ناشی از حرکت الکترونهاست  
ناپدید گشته وازمقابل چشمان ما محو 
همان  یعنی  آن  هسته  وتنها  میشود 
توپ فوتبال باقی میماند  .پس نتیجه 
وجودخارجی  حجم  این  که  میگیریم 
الکترونها  حرکت  از  وناشی  نداشته 
حال   . است  مجازی  ودرنتیجه  بوده 
بررسی  را  اتم  هسته  شیوه  باهمین 

میکنیم .

ازپروتون  اتم  هسته  که  میدانیم 
ونوترون تشکیل شده است . پروتون 
به سرعت دور دورمحورخود میچرخد 
بسیارزیاد  باسرعت  نیز  ونوترون 
 ، پروتون   حرکت  عکس  درجهت 
دور  به  وهم  دورخودچرخیده  به  هم 
مینماید.چرخش  چرخش  پروتون 
دیسکی  دورپروتون   به  نوترون 
)مطابق  را  وحجمی  آورد  راپدیدمی 
میکند  ایجاد   ، پائین  صفحه(  شکل  
ونوترون  پروتون  حرکت  اگر  حال   .
افتد؟  می  اتفاقی  چه  شود   متوقف 
نامیده  فوتبال(نیز  )توپ  حجم  این 
ذرات   بنام  ذراتی  فقط  وازآن  میشود 
حجمی  که  ماند  خواهد  بجا  بنیادی 
دارد  قبلی  کمترازحجم  مراتب  به 
ذرات  بداخل  منوال   بهمین  واگر 
وحرکات  کرده  نفوذ  اتم  یک  هسته 
نمائیم   متوقف  مختلف  درسوح  آنهارا 
حادث  حجمهای  که  میکنیم  مالحظه 
شده  توسط هریک ازآنها ، یکی پس 
ازآنها  واثری  میشوند  محو  ازدیگری  
باقی نمیماند . بااین حساب براحتی به 
مجموعه  که  میبریم  پی  موضوع  این 
ای ازبی نهایت  حرکات بنیادی  هسته 
اتمها  ازآن  وپس  داده   راشکل  اتم  
مادی  بخش  نیز  وملکولها  ملکولهارا 
بااین  لذا   . است  ساخته  را  ماده  یک 

توصیف میتوان گفت :
جهان هستی  از حرکت  آفریده شده 
میتوان   دیگرنیز  ای  ازدریچه   . است 
به این نتیجه رسید . درفیزیک مدرن  
نیز  وموج  است  متراکم  موج   ، ماده 
پس  میشود.  تلقی  حرکت  خودنوعی 
همه جهان هستی  چه ازبُعد ماده نگاه 
شود وچه ازبُعد انرژی ، ازموج ساخته 
شد   اشاره  که  وهمانگونه  است   شده 
بوجودآمده  ازحرکت  خود  نیز  موج 

است . باشرح ساده ومحتصر ی که 
بقیه درصفحه 47

عرفان  
کیهانی

جهان هستی مجازی است واز حرکت آفریده شده است 
د. اختری
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دوم  جهانی  جنگ  کشاکش  در 
هنگامی که هیتلر رؤیای فتح جهان 
را در سر می پروراند، تعداد زیادی از 
دانشمندان و سیاستمداران آلمانی 
که پس ازبه قدرت رسیدن نازی ها 
به علت باورهای شان و یا مخالفت 
به  هیتلراکثراً  دیکتاتوری  روش  با 
انگلستان وایاالت متحده مهاجرت 
اسناد  آوری  جمع  به  بودند  کرده 
جنایات رژیم حاکم و طرح حکومت 
پرداختند.  آینده  دموکراتیک 
جمهوری  تأسیس  نحوه  مطالعه 
از جنگ جهانی  آلمان پس  فدرال 
موفق  های  نمونه  از  یکی  که  دوم 
تاریخی درزمینه تشکیل حکومت 
برحکومت  غلبه  و  دموکراتیک 
است حاوی  استبدادی یک کشور 
است  مهمی  وپیشنهادهای  نکات 
الهام بخش متفکران  تواند  که می 
در  مایلند  که  باشد  عالقمندانی  و 
طرح دموکراسی پلورالیست آینده 

ایران نقش فعالی بازی نمایند.
به  سو  چند  از  دوران  آن  فضای 
موقعیت سیاسی و فرهنگی کنونی 
جهات  از  و  دارد  شباهت  ایران 
و وجه  ها  تفاوت  توان  دیگری می 
در  دموکراسی  تحول  تمایزهای 
آلمان را سرمشق و نمونه قرار داد. 
موارد  این  در  جمله  از  ها  شباهت 

است:
فاقد  کلی  وبه  استبدادی  حکومت 
انسانی  و  اخالقی  های  ارزش 
و  روشنفکران  هیتلرازدیدگاه 
که  کسانی  و  خواهان  دموکراسی 
نهادند  می  ارج  را  اخالقی  اصول 
فاجعه ای ملی بود که کشور را به
می  سوق  مهیب  پرتگاهی  سوی   
ازافراد  بسیاری  که  حالی  در  داد. 
بنام ، ابتدا هیتلر را خوش آمد گفته 
او را ناجی آلمان می پنداشتند.  و 
در  شکست  از  پس  که  کشوری 
بارغرامت  زیر  اول  جهانی  جنگ 
تنگنای  در  و  جنگی  سنگین  های 

اقتصادی و روانی قرار گرفته بود.

 با گذشت چند سال روشن گشت 
که بر خالف انتظار آنان ملت جنگ 
افتاده  چاه  به  چاله  از  آلمان  زده 
مورد  در  تلخ  حقیقت  این  است. 
ایران نیز صادق است زیرا ایرانیان 
استبداد  از چاله  با دست خود  نیز 
دینی  استبداد  چاه  به  سلطنتی 

سقوط کردند.
پیشینه  دارای  ایران  مانند  آلمان 
بر  عالوه  است.  فرهنگی  قوی 
نوابغی  ادبی وهنری و وجود  غنای 
و  بتهوون  باخ،  شیلر،  گوته،  مانند 
دیگران، تاریخ آلمان شاهد جنبش 
های معنوی و فکری متعددی بوده 
وفرهنگ  ایران  ادبی  غنای  است. 
باستانی ما نیزکه تا کنون توانسته 
در برابر استبداد دینی و ضد ملی 
بازسازی  در  کند،  ایجاد  سدهائی 
فرهنگی نیز مؤثر خواهد بود.مردم 
و  هوش  از  ایرانیان  همانند  آلمان 
ذکاوت خارق العاده ای برخوردارند

یعنی سعی  با کوش،  آلمانی  هوش 
در  است  همراه  کار  در  کوشش  و 
لنگان  لنگ  ایرانی  کوش  حالیکه 

می رود.  
و   1871 سال  از  قبل  تا   آلمان 
به  آلمان  امپراطوری  تشکیل 
که  بیسمارک   فون  اتو  وسیله 
امپراطوری  آن  صدراعظم  اولین 
ها  ایالت  از  بود  ای  مجموعه  شد 
که  خودمختار  شهرهای  دولت  و 
سنت  بود.  آن  بزرگترین  پروس 
فرهنگی  گوناگونی  و  خودمختاری 
ایالت ها از یک سو و وجود مذاهب 
دیگر  از سوی  گوناگون  باورهای  و 
تاریخ  را در  توافق  و  اتحاد  مسئله 
مسئله  به  پیوسته  آلمان  سیاسی 

ای بغرنج تبدیل کرده بود. 
دالیل  به  نیز،  ایرانی  فرهنگ  در 
واتحاد  توافق  عدم  مختلفی 
بزرگ  موانع  از  یکی  وهمکاری 
پیشرفت و دستیابی به دموکراسی 

است. علت اصلی نفاق و دگرستیزی 
را باید درباورهای ایرانیان وخصوصًا 
اسالمی  های  سنت  از  برخی  در 
این  هرحال  در  نمود.  جستجو 
مشکل بزرگ در خور ریشه یابی و 

بررسی و عالج است.  
اساسی  قانون  تدوین  هنگام 
از  پس  آلمان  فدرال  جمهوری 
خاتمه جنگ جهانی دوم، مؤسسان 
آن از سوئی عوامل شکست اولین 
پس  آلمان  دموکراتیک  حکومت 
نظر  در  را  اول  جهانی  جنگ  از 
انتخاباتی  پیروزی  با  که  داشتند 
دموکراتیک  روش  به  یعنی  هیتلر 
تبدیل به استبداد گردید. از سوی 
بود که چه  این سؤال مطرح  دیگر 
تدابیرو راهکردهائی باید در قانون 
اساسی گنجانده شود تا مشکالتی 

از این قبیل منتفی شود : 
1- چگونه می توان با وجود گوناگونی 
از  و  ایدئولوژیکی  و  مذهبی  های 
تقسیم  و  دردناکتراشغال  همه 
از خاتمه جنگ جهانی  آلمان پس 
دوم بین چهار کشور متفق )امریکا، 
وحدت  فرانسه(  بریتانیا،  شوروی، 
واتفاق و همکاری طیف های متّضاد 

را ممکن ساخت؟
های  پایه  باید  چگونه   -2 
تا  را استحکام بخشید  دموکراسی 
مدافع خود باشد و بار دیگر تبدیل 

به استبداد نگردد؟ 
درموفقیت  که  ازکسانی  یکی 
نقش  آلمان  سیاسی  سیستم 
فرنکل  ارنست  داشت  مؤثری 
)Ernst Fraenkel( سیاستمدار و 
دانشمند یهودی آلمان است که او 
را پدر پلورالیسم آلمان می نامند. او 
که تا سال1۹۳8 در برلین به عنوان 
دادستان وعضوحزب سوسیالیست 
به  خطر  ازاحساس  پس  بود  فعال 
مهاجرت  آمریکا  متحده  ایاالت 
در  که  او  تفکرات  و  نظرات  نمود. 
و  بازگشت  آلمان  به   1۹۵1 سال 
به تدریس  برلین  در دانشگاه آزاد 

اشاره:
سیاسی  علوم  دوستدارمحقق  فرح  دکتر  خانم 
را  متوسطه  و  ابتدائی  تحصیالت   . واجتماعی 
 1967 سال  از  و  رسانده  بپایان  آبادان  در 
کشور  ساکن  اکنون  هم  و  اروپاست  مقیم 
او  تحصیالت دانشگاهی   – لوکزامبورگ است 
در آلمان در رشته های علوم سیاسی – علوم 
اجتماعی – روانشناسی اجتماعی. اخذ دکترا 
اخالقی  لیبرالیسم  موضوع  سیاسی  فلسفه  در 
روشنگری  عصر  در  آلمانی  فیلسوف  کانت 

است.
مؤلف کتب و مقاالت متعدد بزبانهای فارسی و 

بیشتر بزبان آلمانی

در  اخالق   – دموکراسی  های  موضوع  در 
زنان  تحقیقات  و  سیاسی  فلسفه   - سیاست 
است کتب اوکه توسط مؤسسات معتبر آلمان.

منتشرشده :
 " و مسئولیت  دموکراسی   – با قدرت  وداع   "
، " پلورالیسم درفلسفه لیبرال کانت" ، "زن و 

صلح" ، "زن در سیاست" است.
محققین  انجمن  عضو  دوستدار  دکتر  خانم 
فلسفه کانت در آلمان  وفعال در پروژه های 
کاربرروی  مشغول  اکنون  هم  علمی.  متعدد 
در  احساسات  نقش  مورد  در  تحقیقی  پروژه 

سیاست است .

:حد اقل توافق  

چگونه باید پایه های دموکراسی را استحکام بخشید تا مدافع خود باشد و بار دیگر تبدیل به 
استبداد نگردد؟ آیاآلمان میتواند الگوی خوبی برای ایران  دمکرات باشد؟

فرح دوستدار 
 نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی
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علوم سیاسی پرداخت در آموزش 
تربیت  و  بیداری  و  دموکراسی 
از سالها  آلمان پس  سیاسی مردم 
و  مستبد  حکومتی  در  اسارت 
نقش  آن،  دیکتاتوری  تبلیغات 

مهمی ایفا نمود. 
نکات اساسی را که فرنکل در طرح 
تکیه  آن  بر  خود  نئوپلورالیسم 
صورت  این  به  توان  می  داشت 

خالصه نمود:
در جامعه کثرت گرا یا پلورالیست 
گروه  و صالح  خیر  و  عمومی  رفاه 
مشخص   )a priori( پیش  از  ها 
دینی  استبداد  برخالف  نیست. 
حتی  را  نیکی  و  خیر  دولت،  که 
همگان  برای  خصوصی  موارد  در 
های  نظام  در  یا  و  کند  می  تعیین 
که  کمونیست  و  سوسیالیست  
دولت برای همه تعیین تکلیف می 
نماید، در سیستم پلورالیست، نفع 
اتحادیه  و  ها  گروه  و خیر  عمومی 
و  ومذاکره  نظر  ازتبادل  پس  ها 
 a( تجربی  طور  به  و  قرارداد  عقد 

posteriori( مشخص می شود. 
و  مستبد  حکومتی  در  اسارت 
نقش  آن،  دیکتاتوری  تبلیغات 

مهمی ایفا نمود. 
نکات اساسی را که فرنکل در طرح 
تکیه  آن  بر  خود  نئوپلورالیسم 
صورت  این  به  توان  می  داشت 

خالصه نمود:
در جامعه کثرت گرا یا پلورالیست 
گروه  و صالح  خیر  و  عمومی  رفاه 
مشخص   )a priori( پیش  از  ها 
دینی  استبداد  برخالف  نیست. 
حتی  را  نیکی  و  خیر  دولت،  که 
همگان  برای  خصوصی  موارد  در 
های  نظام  در  یا  و  کند  می  تعیین 
که  کمونیست  و  سوسیالیست  
دولت برای همه تعیین تکلیف می 
نماید، در سیستم پلورالیست، نفع 
اتحادیه  و  ها  گروه  و خیر  عمومی 
و  ومذاکره  نظر  ازتبادل  پس  ها 
 a( تجربی  طور  به  و  قرارداد  عقد 

posteriori( مشخص می شود. 
پیش شرط چنین سازش وتعهدی 
 minimal( "وجود "حد اقل توافق
consensus( بمعنی توافق بر سر 
کمترین اصول است. به این ترتیب 
انکارناپذیری  و  کّلی  قواعد  که 
دموکراسی  کارکرد  الزمه  که 

مشخص  باید  است  مملکت  در 
تمام  و  ها  گروه  و  احزاب  و  گردد 
تعلقات  و  باورها  ورای  شهروندان 
حزبی و اتحادیه ای و سایر تفاوت 
هایشان، هم از جنبه وجدانی و هم 
و  رعایت  مسئول  را  درعمل، خود 
اجرای آن بدانند. "حد اقل توافق" 
که  است  یا چسبی  مانند سریشم 
اعضاء و گروه های اجتماعی را به 
هم اتصال داده و برخالف تضادها و 
گوناگونی عالئق، توافق و همکاری 
در  سازد.  می  ممکن  آنان  بین  را 
این میان، آن که "حد اقل توافق" 
می  سؤال  زیر  را  آن  از  بخشی  یا 
به  را  برد، در واقع کل دموکراسی 

پرسش می کشد.
اقل  حد  انگلستان  دموکراسی  در 
سیستم  کار  نحوه  برمحور  توافق 
در  است.  گرفته  شکل  مملکتی 

جمهوری فدرال آلمان با توجه

وسوابق  دیکتاتوری  پیشینه  به   
سیاسی آن، ارنست فرنکل عقیده 
نیز  ها  ارزش  زمینه  در  که  داشت 
حد اقل توافق الزم است.  به طور 
نمونه "حد اقل توافق" می تواند در 
مشروعیت  باشد:  زیر  اصول  مورد 
تنها از رأی مردم گرفته می شود، 
رأی اکثریت تصمیم گیرنده است، 
حقوق و آزادی های فردی چنانچه 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  در 
است،  انکار  قابل  غیر  شده  آورده 
قضایی،  دستگاه  بودن  طرف  بی 
درادارات  قانون  بالشرط  اجرای 
و  منصفانه  اصول  رعایت  دولتی، 
بری ازخشونت در روابط احزاب و 

گروه ها  و غیره... 
نظام  در  سیاست  صحنه 
تقسیم  بخش  دو  به  پلورالیست 
ناپذیر"  »مباحثه  بخش  گردد:  می 
و بخش    )non controversial(

 .)controversial( "مباحثه پذیر«
اصول کلی که در"حد اقل توافق" 
و  ناپذیر"  "مباحثه  گشته  تعین 

ورای باورها، نظرها و عالئق 
حزبی و صنفی و غیره است و باید 
افراد  وکلیه  ها  اتحادیه  و  احزاب 
احترام  به  موظف  را  خود  جامعه 
این  زیر  در  بدانند.  آن  واجرای 
خیمه همگی جای دارند و یک باور 
مشترک یعنی اعتقاد و وفاداری به 
میثاق "حد اقل توافق" آنان را به 

هم پیوند می دهد.
مانند  گروهی  و  حزبی  عالئق 
چگونگی  حکومتی،  سیستم  طرح 
تشکیل و کارکرد احزاب، اتحادیه 
و غیره در بخش  اقتصاد  نقش  ها، 
می  و  دارند  قرار  پذیر"  "مباحثه 
قرار  جدل  و  بحث  مورد  توانند 
گیرند و وظیفه حکومت و دولت آن 
است که امکانات مساوی وعادالنه 

برای بحث و جدل گروه ها واحزاب 
ترها  ضعیف  از  و  آورد  فراهم 
گروهی  هیچ  حق  تا  کند  حمایت 
قواعد یک  نگردد. طراحی  پایمال 
و   )Fair Play( منصفانه  بازی 
نجیب جهت طرز فعالیت احزاب و 
مبادله و معامله بین عالئق متفاوت 
این  قواعد  آموزش  و  از یک سو،  
سوی  از  اجتماع  افراد  به  بازی 
و  موفقیت  شرایط  از  یکی  دیگر، 

پایداری دموکراسی است.
دموکراسی  فرنکل  نظر  از 
و  خشک  مفهومی  پلورالیست 
نفی  بر  عالوه  بلکه  نیست  خیالی 
است  دعوتی  و  چالش  استبداد، 
خطاب به یکا یک افراد جامعه. در 
شدن  مبتال  خطر  انزوا،  و  تنهائی 
شدیدتر  استبداد  ویروس  به  فرد 
فعاالنه  با شرکت  آنکه  است. حال 
به  انسان  مدنی،  های  بخش  در 

بلوغ سیاسی می رسد و همکاری 
در گروه را می آموزد.

در  موفقیت  مهم  عوامل  از  یکی 
تشکیل جمهوری فدرال آلمان پس
از جنگ جهانی دوم پشتیبانی همه 
امریکا  دولت  هوشمندانه  و  جانبه 
اقتصادی  سیاسی،  های  زمینه  در 
ابتدا  همان  از  بود.  آموزشی  و 
وسیع  بودجه  با  دولتی  ای  اداره 
تدریس  و  سیاسی  آموزش  جهت 
دموکراسی تأسیس گردید تا با در 
اختیار گذاشتن کتاب و سایر مواد 
آموزان  دانش  و  معلمان  به  درسی 
و  دموکراسی  اصول  دانشجویان  و 
پیشگیری ازاستبداد و بنیادگرائی 
و افراط گرائی و نظائر آن تدریس 
بی  و  مخصوص  عالی  دیوان  شود. 
طرف قضائی نیز جهت حفظ قانون 
و قضاوت در مورد تخطی  اساسی 

از آن تأسیس گردید.
کشور  فرهنگ  موارد  از  برخی  در 
آلمان دارای برتری هائی است که می 
توان آنرا سرمشق و نمونه قرار داد:
آلمان به سرزمین شعرا و متفکران 
قوی  سنت  یک  دارای  و  معروف 
عقل  واصالت  روشنگری  در 
که  میالدی  هجده  قرن  در  است. 
شود  می  نامیده  عصرروشنگری 
ایمانوئل  پروس  شهیر  فیلسوف 
که  لیبرالیسم  فلسفه  به  کانت 
جان  وسیله  به  و  انگلستان  در 
عمیق  بُعد  بود  شده  تأسیس  الک 
سطح  به  را  آن  و  بخشید  اخالقی 
بین المللی بسط داده و طرح صلح 
جهانی را پایه نهاد. دانشمندان بی 
شمار دیگری نیز از جمله ماکس وبر 
راسیونالیسم  و  دموکراسی  طرح 
آثاربا  و  پرورانده  را  )خردباوری( 

ارزشی بر جای گذاردند.
تنها حجم و کیفیت افکار فلسفی 
سال  چهل  در  که  آلیسم  ایده 
هگل  و  کانت  نشرآثار  بین  فاصله 
فیلسوف  نظریه  به  بنا  شد  خلق 
کتابش  در  کرونر  ریشارد  آلمانی 
تر  غنی  تا هگل"  کانت  "از  نام  به 
از پانصد سال فلسفه یونان باستان 
بشر  و  اخالقی  کیفیت  است. 
دوستانه آثار ادبی و فلسفی عصر 
از  آلمان  آلیسم  ایده  و  روشنگری 

نمونه های کم نظیر تاریخ علوم   
                         بقیه درصفحه 4۹

"حد اقل توافق" مانند سریشم یا چسبی است که اعضاء 
و گروه های اجتماعی را به هم اتصال داده و برخالف 
بین  را  همکاری  و  توافق  عالئق،  گوناگونی  و  تضادها 
آنان ممکن می سازد. در این میان، آن که "حد اقل 
توافق" یا بخشی از آن را زیر سؤال می برد، در واقع 

کل دموکراسی را به پرسش می کشد.
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می  اساسی  موضوع  دو  به  نوشتار  دراین 
پردازم:

1-نام وشناسنامه سرزمین ایران
2- عالمت وسمبل ملی

وضعیت  در  دوموضوع  این  به  واعتقاد  دانستن 
مبارزه  برای  بزرگی  روحی  قدرت  باعث  فعلی 
به   ۵7 درسال  استعمارگر  دول  چون  است 
تا  زدند.  صدمه  ما  ملی  های  پایه  این  ی  هردو 
یعنی  بکشانند  روزی  چنین  به  مارا  توانستند 
هم به نهاد شاهنشاهی وهویت اصلی سرزمین 
کردند. توهین  ما  پرچممقدس  به  وهم  ایران 
بنابراین ماناچاریم برای مقابله علیرغم خواست  
دشمنانمان  این پایه های ملی رابا یادآوریهای 

الزم درخاطرمان زنده نگهداریم .
می  ملی  دوپایه  این  اهمیت  به  ترتیب  به  حاال 
نام  یا  شاهنشاهی  نهاد  درباره  اول   . پردازم 
گواهی  به   . کنید  توجه  ایران  سرزمین  هویتی 
کشورهای  درتمام  پیش  سال  ازهزاران  تاریخ 
وتنها  برقراربوده  پادشاهی  رژیمهای   ، جهان 
حدود بیش ازدوقرن است که بعضی از کشورها 
را  جمهوری  حکومت  وآمریکا  فرانسه  مثل 
مشکالت  باعث  کار  همین  اندکه  کرده  انتخاب 
ناتوانی  بعلت  ها  کشور  درکاراداره  زیادی 
شدواگنون  دولتها  رؤسای  وخامی  وناآگاهی 
مشکالت ناشی ازآن را عماٌل می بینیم .ولی ایران 
کشوریست که ازابتدای تاریخ جهان ، پادشاهی 
بوده و2۵۰۰ سال سابقه تاریخ شاهنشاهی دارد 
هویتی  شناسنامه  شاهنشاهی  رژیم  درنتیجه 
ملت  این  خون  در  که  است  ایران  سرزمین 
عجین شده است . ازطرف دیگر ایران کشوری 
است بااقوام مختلف ازقبیل گیلکی ،  مازندرانی، 
آذری ، ُکرد،لُر، بختیاری ، خوزستانی ، فارسی، 
 ، خراسانی   ، بلوچ   ، زابلی   ، کرمانی   ، قشقائی 
وگویشهای  مختلف  ورسوم  باآداب  و...  ترکمن 
متفاوت  این اقوام ازهزاران سال قبل درفالت 
مهرومحبت  ودرنهایت   اند  شده  ساکن  ایران 
ملت  یک  تشکیل  همدیگر  درکنار  ودوستی 
واحدی راداده وزندگی میکنندورژیم پادشاهی  

درطول این مدت توانسته  این اقوام مختلف را 
درزیر یک چتر واحد ملی نگهداری وسرپرستی 
کندوبنا بگفته  هگل  : " ایران بصورت نخستین 
پا به صحنه تاریخ گذاشت واولین  کشورجهان 
کبیر  کوروش  بوسیله   ، دمکراتیک  پادشاهی 

پایه گذاری شد."
ملی  روحیات  با  بایستی  حکومت  نوع   
وفرهنگ اجتماعی جامعه تطبیق داشته باشد. 
متفاوت  حکومتی  مرامهای  دارای  کسانیکه 
یابخواهند  باشند   انتظارداشته  نباید  هستند 
به  را  خودشان  نیات  بازوروفشاروتبلیغات  
جامعه  را  تحمیل  این   . کنند  تحمیل  جامعه 
اسالمی  حکومت  همین  کمااینکه  پذیرد  نمی 
را که با نخ چهار ال به اصول دینی  مردم  گره 
زده اند وسابقه 14۰۰ ساله هم دارد. اما چون با 
ایران سازگار  مردم  واجتماعی  فرهنگی  هویت 
مردم  دل  به  دهه  سه  از  بیش  بعداز  نیست  
اند  سرخورده  و  بیزار  نشیندوهمگیازآن  نمی 
وفرهنگ  اجتماع  به  بایستی  رژیم  بنابراین   .
جذب  پیوند  یک  مثل  تا  بخورد  جوش  جامعه 
نتواند  رژیمی  یک  اگر  .چون  کند  ورشد  بشود 
تمامی قشر یک جامعه را دربر نگیرد متعلق به 
آن جامعه نیست واین ملت هست که رژیمی را 

می پذیرد یا رد میکند.
ایران  مردم   که  سال   2۵۰۰ درطول  بنابراین 
بارژیم پادشاهی اداره شده اند باآن خو گرفته 
تااینجا  دارند.  عمیق  دلبستگی  درنتیجه  اند 
بود  اجتماعی  پیوندهای  دالیل  خواندید   آنچه 
بارژیم شاهنشاهی ونتیجه کلی اینکه اگرریشه 
ریشه  ولی  باشد  ماایرانی  فرهنگی  وهویت 
جلوی  مغایرت  این  باشد   غیرایرانی  حکومت 
عملکرد  پذیرش اجتماعی را می گیرد وچنین 
میشود.  فراوان  مشکالت  دچار  حکومتی  
بهترین  که  گرفت   نتیجه  میشود  بنابراین  
نماد درفرهنگ ایران  نماد پادشاهی  پارلمانی 
است  بدلیل اینکه شاهنشاهی  نماد هویت ملی  

ایرانی است .
عالمت وسمبل ملی:

خودش  وملیت  استقالل  حفظ  برای  هرملتی 
دارد.  ملی  پرچم  بنام  ای   ونشانه  یک عالمتی 
این پرچم  ملی از نظر یک ایرانی میهن پرست  
دارای اهمیتی  به اندازه  واژه شاهنشاهی  یعنی 
علت  این  دارد.وبه  ایران  ملی  وشناسنامه   نام 
ازاحترام خاصی برخورداراست .بطوریکه تمامی 
افرادکشور حتی شخص پادشاه به پررچم ملی 
سالم میدهد وادای احترام میکند وگذشته ازآن 
پادشاهان ورؤساس جمهور سایر کشورها که به 
این کشور  می آیند وبرای آنها مراسم استقبال 
پرچم  مقابل  به  وقتی  میشود  برگزار  رسمی 
ملی  پرچم  وبه  بایستند  بایستی  میرسند  ملی 
این کشورمیزبان ادای احترام کنند. وچون این 
پرچم ملی یک انتخاب ملی است  به همه افراد 
ملت تعلق دارد .  بنابراین همگی به آن عقیده 
وباوردارند وآن را باعث سرفرازی وافتخار خود 
مهمی  وسیله  درواقع  ملی  پرچم   . میدانند 
دریکپارچگی واتحاد افراد یکملت است وچون 
این اتحاد ویکپارچگی باعث قدرت الیزال ملی 
ملی  قدرت  این   . میکنند  افتخار  آن  به  است 
پرچم  وگفت   کرد  تفسیر  اینطور  شود  می  را 
ملت  افراد  که  است  چتربزرگی  یک  مثل  ملی 
می  حفاظت  ملی  قدرت  چتر  این  سایه  درزیر 
شوند  بهمین علت در سرود پرچم میگویندک  
ما     ما    نشانه فروفرهنگ  ای پرچم خوشرنگ 
ما  سر  هما   چون  باش   پاینده  باش   فرخنده 

سایه افکننده باش
این نشانه وعالمت قدرت ملی  درصورت ظاهر 
ازپارچه های رنگی مخصوص وچوبی که حامل 
آن است تشکیل شده ولی بایددانست که چند 
ونمی  نیست  مقدش  ما  برای  رنگی  پارچه  متر 
تواند سمبل ملیت ماباشد بلکه وقتی این پارچه 
ه  شد  تعیین  ومختلف  مخصوص  دررنگهای  ها 
درابعاد معین سبزدرباال ، سفید دروسط  وقرمز 
حامل  شیروخورشید  ویک  قرارگرفت  درپائین 
شمشیر که عالمت قدرت ملی است دروسط آن 
نقش بست ، این مجموعه را برای اینکه نمایان 
آوردیم  در  اهتزاز  به  بلند  چوبی  برباالی  باشد 

آگاهی یا بیمه فکری 
درمقابل فریب جامعه 

ابوالفتح اقصی
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ای پرچم خوشرنگ ما    نشانه فروفرهنگ ما    
ما  سر  هما   چون  باش   پاینده  باش   فرخنده 

سایه افکننده باش
درصورت ظاهر این نشانه وعالمت قدرت ملی 
ازپارچه های رنگی مخصوص وچوبی که حامل 
آن است تشکیل شده ولی بایددانست که چند 
ونمی  نیست  مقدش  ما  برای  رنگی  پارچه  متر 
این  وقتی  بلکه  ماباشد  ملیت  سمبل  تواند 
پارچه ها دررنگهای مخصوص ومختلف تعیین 
شد ه درابعاد معین سبزدرباال ، سفید دروسط  
وقرمز درپائین قرارگرفت ویک شیروخورشید 
است  ملی  قدرت  عالمت  که  شمشیر  حامل 
دروسط آن نقش بست ، این مجموعه را برای 
اینکه نمایان باشد برباالی چوبی بلند به اهتزاز 
ایران  ملی  پرچم  آن  نام  آنوقت  ةآوردیم  در 
وبرای  است   عموم  احترامبرای  میشود.وقابل 
رنگها ی مختلف هریک چه  این  بدانیم  اینکه 

معنی خاصی دارند  سرود پرچم میگوید:
افتخار  مایه   / کاویان  بخش  ظفر  درفش  ای 
شکوه  وآیت  نصرت  رایت     / کشورکیان 
جوان  ایران  وهمت  باعزم  پیشاهنگان  ما/  
از  است/   وخرم  توسبز  زسبزی  مملکت     /
/   ُسرخیت   سپیدیت سپید ساحت جم است 
ملک  پشت  ماست/    پاک  زخون  ای  نشانه 

وملت از شیروخورشید تو گرم ومحکم است 
آگاهی  این  جهان   ملل  همه  که  بگوئیم  باید 
دیگران  و  شان  خود  ملی  پرچم  وبه  رادارند 
احترام قائلند. بهمین علت است که درمسابقات 
ورزشی جهانی وقتی فردی از کشوری به مقام 
قهرمانی جهان میرسد بالفاصله پرچم ملی آن 
کشور را به اهتزاز درمی آورند وهمزمان سرود 
ملت  احساسات  ترجمان  که  کشوررا  آن  ملی 
 . کنند  می  اجرا  موزیک  دسته  بوسیله  است 
اینها حداقل اطالعاتی است که یک ملت زنده 
که قصددارد دراین جهان  حق حیات وزندگی 
باشد  معتقد  آن  وبه  بداند  باید  باشد  داشته 
وبه  برسند  آگاهی  این  به  ملتی همگی  ووقتی 
معتقدات ملی خود آگاه وپای بند باشند  هیچ 
نیروی خارجی نمی تواند برچنین ملتی مسلط 

شود.
اما درمورد فرق بین شاه و شاهنشاهی :

 باید دانست که شاهنشاهی با شاه کامال فرق 
ایران  نام هویتی  سرزمین  . شاهنشاهی  دارد 
شاه  .ولی شخص  است  تغییر  قابل  وغیر  است 
فردی است که دراین مقام بزرگ ملی نمایندگی 
میکند . درطول تاریخ شاه بدالیلی ازقبیل پیری 
میشود.  عوض  توانائی   عدم   ، فوت  بیماری،   ،
برطبق  یا فرد واجد شرایطی  درنتیجه ولیعهد 
ولی  میشود.  پادشاه  جایگزین  مجلس  رأی 
شاهنشاهی  ایران عوض شدنی نیست . تمامی 
نهادهای کشور وابسته به نام شاهنشاهی است  

شاهنشاهی   ارتش  مثاٌل  شاه  نام  به  وابسته  نه 
به  منسوب  اینها  و...  شاهنشاهی  دولت   یا 
شاه نیست  بلکه به نام هویتی سرزمین ایران  
یعنی وابسته به شاهنشاهی است . همین عدم 
آگاهی سبب شده بود که عده ای فکر میکردند 
این نهادهای مختلف کشور  متعلق به شاه است 
وفرق  نداشتند   کافی  اطالع  آنها  اینکه  وبرای 
بهمین  نمیدانستند   را  وشاهنشاهی  شاه  بین 
سوء  افراد  ازناآگاهی  ایران  دشمنان  علت 
متهم  را  پادشاه  شخص  که  میکردند  استفاده 

کنند .  
العاده  فوق  درکشورازاهمیت  شاه  وجود 
پیش  اساسی  درقانون  حتی   . برخورداراست 
درخارج  پادشاه  که  درمواقعی  شده   بینی 
کردن  پر  برای  بایستی  میبرد  ازکشوربسر 
بالفاصله  سلطنت  شورای   ، وجودشاه  ء  خال 
تشکیل شود  زیرا وجودپادشاه درکشوربسیار 
امر  ازاین  ایران  ملت  اگر    . است  ضروری 
این  استعماری  نبودسیاستهای  آگاه  چندان 
موضوع رابخوبی میدانستند برای اینکه بتوانند 
که  کنند  کاری  باید  شوند   مسلط  برکشورما 
واین  نباشد  درکشور  پادشاه  نحوکهشده  بهر 
خأل وجودی پادشاه را متأسفانه  بوسیله فریب 

افرادی از خود ما ملت فراهم کردند.
همه  نماد  حال  درعین  شاه   ، کنم  اضافه  باید 

آرزوهای ملت هم هست وهرایرانی می تواند 

تمام آرزوهای ایده آلی خودش را دروجودشاه 
خود احساس کند وبرآورده ببیند . این آرزوهای 
ایده آلی که هرکسی درذهن خودش احساس 
میکند  مثل ک جاه وجالل ، احترامات ظاهری 
، بزرگی وعظمت ، شوکت وقدرت وثروت است 
بنابراین  است   هرانسانی  آرزوهای  جزء  که 
نشدنی  آرزوهای  این  میتواند   هرفردایرانی  
ببیند  پادشاهش  دروجود  را  خودش  وخیالی 
تا خاطرش ارضائ شود . ازطرف دیگر پادشاه 
درواقع مثل یک قهرمان اساطیری  یا قهرمان 
ملی ورزشی است . همانطورکه  رستم قهرمان 
ملی را همه ایرانیان ازخودشان میدانند وبه او 
افتخار می کنند  شاه هم همینطوراست . مثال 
قهرمانان ملی کشور مثل ناصر حجازی دروازه 
ایران  به همه ملت  ایران  متعلق  بان تیم ملی 
قهرمانی  آرزوهای  میتواند  هرایرانی   . است 
برآورده  ملی  قهرمانان  دروجود  را  خودش 
و  بداند  خودش  از  را  ملی  قهرمان  ببیندوآن 

حسادت نکند.
یک  بصورت  میتواند  خواندید   دراینجا  آنچه 
برای  فکری  بیمه  یک  بعنوان  الزمی  آگاهی 
تا مردم ما دراثر  هم میهنان عزیز قرار بگیرد 
آگاهیهای مختلف درمقابل دسایس بیگانگانی 

که مارا به چنین روزی انداختند درامان باشد.
پاینده ایران    وباسپاس ازشما عزیزانی که به 

نوشته های من سرباز توجه دارید.

کوروش کبیر شاعنشاه ایران درصحنه جنگ سواربرارابه دیده میشود
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سیاسی  درصحنه  خمینی   حضور 
ای  وریشه  نبود  الساعه  خلق  کشور 
دیرینه داشت . روحانیت که بابرقراری 
درتسلط  خودرا  قدرت  مشروطیت 
بود  داده  ازدست  مردم  ومال  برجان 
رفته  ازدست  قدرت  کسب  بدنبال 
به  ورجعت  شرع  حاکمیت  وبرقراری 
وضع گذشته بود وهمواره درفکر چاره 
اندیشی برای اجرای نظرات شیخ فضل 
اسالم  فدائیان  بوسیله  که  نوری  اهلل 
ذهن  سالها  فکر  این   . میشد  دنبال 
داشت چون  مشغول  بخود  را  خمینی 
برهبری  اسالم  فدائیان  نظرات  پیرو 
حکومت  وبرقراری  بود  صفوی  نواب 
برمبنای  حانیون      رو  توسط  دینی 

والیت فقیه وولی امر .
کمااینکه درهنگام دستگیری درسال 
حکومت  که  گفت  بصراحت   1۳42
خلیفه  وتوسط  اسالمی  باید  ایران 
بااین  خمینی   . شود  اداره  مسلمین 
ایجاد  برای  پیش  ازسالها  تفکر  طرز 
بود  بکارشده  دست  دینی  حکومت 
ومنتشر  نوشته  خودراهم  ومانیفست 
بازیهای  به  . متأسفانه رژیم  بود  کرده 
تبعید  وبا  نکرد  توجه  او  سیاسی 
فراهم  رابرایش  مناسبی  فرصت  او 
ودردست  راحت  باخیال  واو  ساخت 
بازاری  توسط  که  پول سرشار  داشتن 
میرسید شروع  ها  مذهبی  و سایر  ها 
کرد  ریزی  وبرنامه  دهی  سازمان  به 

وبااستفاده از طالب وآخوندها
 ومساجد درسراسر کشور حتی دهات 
خرید    ، مقام  ووعده  آنهاراباپول   ،
متأسفانه   . نشست  فرصت  ومنتظر 
سیاستهای  و  جهان  سیاسی  اوضاع 
دول غرب درتقویت مسلمانان بخاطر 

مبارزه با کمونیسم ودراجرای این

ازافغانستان  سبز  کمربند  ایجاد  نظر   
جماهیر  اتحاد  درمقابل  ترکیه   تا 
درمقابله  وبخصوص  سابق  شوروی  
سرخ  ارتش  وتهاجم  یورش  جریان  با 
شاه   های  کاری  وندانم  افغانستان  به 
به   ، جهانی  موقعیت  درک  درعدم 
دادن  بانشان  که  کرد  کمک  خمینی 
مردم  به  خوش  های  ووعده  سبز  باغ 
برنامه  و  را فریب بدهد  ، دنیای غرب 

خودرا به اجرادرآورد.
درمصاحبه  فارسی  الدین  جالل 
الحسین"  "یالثارات  نشریه  با 
زمانی   ، امام   ": نوشت  درخرداد1۳8۰ 
با  را  بود خلق  الزم  نبود  درقدرت  که 
آنگونه حرفها بفریبند  این از نبوغ و 
ها  غربی  که  بود  امام  سیاسی  هوش 
گاندی  آنها  وخودرادرچشم  رافریفت 
زمان وقدیسی درقرن بیستم ومنادی

 آزادی ودمکراسی جلوه دهد."
به  توجه  با  نیز  کمونیستها  متأسفانه 
خمینی  تصوراینکه  به  موجود   جّو 
وبعدازسقوط  بود  خواهد  محلل 
آنها  ازآن  قدرت   ، رژیم  وتغییر  شاه 
همداستان  خمینی  با  شد   خواهد 
دقیق   وبابرنامه  شدند  وهمدست 
موجبات شده  تنظیم  ازپیش 
ونام  رابوجودآوردند  بهمن   22 فاجعه 

آن را انقالب مردمی گذاشتند.
اما درگیری های خیابانی نتیجه وحدت 
آخوند وگروههای چپ ب.د که ازسوم 
 1۳۵6 امرداد  وتا  آغاز  خرداد1۳۵۰ 
شدن  گشته  به  ومنجر  یافت  ادامه 
1۳۵ نفر گردید.این اقدامات هیچگونه 
ارتباطی با مردم وخواست آنها نداشت 
داشتند  انقالب  قصد  نه  مردم  چون   .
ونه اصاٌل به آن فکر میکردند . درواقع

برای  مذهبی  فتنه  یک  حرکت  این   
وثروت  وقدرت  حکومت  به  رسیدن 
بود که چپ ها هم با شنیدن بوی کباب 
تبدیل به ابزار کار آن شدند ودرفرصت 
مناسب مزدشان را گرفتند... پُرواضح 
است ملتی که یکصدواندی سال پیش 
دیکتاتوری  چنگال  از  رهائی  برای 
نثارجان  وبا  خاست  بپا  وشاه  شیخ 
وخون فرزندان خود حکومت پارلمانی 
وقانون را برقرارکرد وابزار اشاعۀ جهل 
گرفت  آخوند  ازدست  را  وخرافات 
ومدرنیته  دگرگونی  شاهد  وسالها 
دبستان  هزاران  که  درکشوربود 
ودانشسرای  ودانشگاه  ودبیرستان 
عالی بجای مکتب خانه ها بوجودآورد  
زنهارا ازخانه نشینی بدرآورد ودرتمام 
ومقامات  ازاستادی  کشور  شئون 
وقضاوت  مجلس  ووکالت  دولتی 
ووزارت دخالت داد       چگونه ممکن 
بود تسلیم رژیم آخوندی شود وبه 
زمانی  مردم   . برگردد  حجر  عهد 
اسالمی  جمهوری  شعار  که  که 
کلمه  ونه یک  کمتر   کلمه  نه یک 
حیرت  دچار  بیشترراشنیدند  
فکر  به  هرگز  زمان  شدند.تاآن 
باوضع  که  نمیرسید  ذهنشان  و 
موجود تسلیم آینده تاریک شوند 
حکومت  نمیدانستند  اصاٌل  چون   .
 . است  معجونی  چگونه  اسالمی 
اینکه میگویند وتبلیغ میکنند که 
آخوندها  ولی  کردند  انقالب  مردم 
برموج  آشفته  اوضاع  از  بااستفاده 
انقالب سوارشدند وآن رادزدیدند        

                           بقیه درصفحه47

        پاسخی  به مقاله  شماره پیش                                                                                                                                            رحیم شریفی - پاریس

حادثه ایران بربادده وهستی سوز 22 بهمن ، انقالب مردمی نبود . یک فتنه 
مذهبی  ازپیش برنامه ریزی شده  توسط پیروان مکتب فضل اهلل نوری بود  
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گشـــیز
خواص  بهداشتی 

دکتر همایون آرام

 )coriandrum Sativum(گشنیز
اثرات  ودارای  ازغذاها  بعضی  چاشنی 
سودمند درمانی است . این گیاه مفید  
رشد  سانتیمتر    7۰ تا   2۰ ارتفاع  به 
میکند . برگهای آن برنگ سبز روشن 

وگلهای آن سفید رنگ هستند.
دریای  سواحل  درنواحی  گشنیز 
 ، ومرکزی  شرقی  اروپای   ، مدیترانه 
شمالی  وآمریکای   ، شرقی  آسیای 

وجنوبی کشت میشود.
دربدن  متنوعی  کارکردهای  گشنیز 
اختالالت   بروز  بهنگام  ومیتوان  دارد 
ازآن استفاده   ، مشروحه زیر  دربدن 

کرد:

زیادی وزن 

وبرای  است  طبیعی  ادرارآور  گشنیز 
کاهش وزن میتوان آن رابکاربرد.

سوء هاضمه

مانند  گوارشی  اختالالت  درمان 
وتهوع   ، اشتهائی  بی   ، هاضمه  سوء 
 . است  گشنیز  مصرف  موارداصلی 
موجود   )Essential( فرار  روغنهای 
در گشنیز  با تحریک ترشحات معده 
به هضم غذا کمک کرده ودارای اثرات 

ضدنفخ وضداسپاسم  است .

سالم کردن غذاها

ضدالتهابی  خاصیت  دارای  گشنیز 
است . روغن های فرار آن ضد میکرب 
گزارشی  وبموجب  است  قارچ   وضد 
به  کشاورزی    - شیمی  درمجله  که 
چاپ رسید  میکربهای سالمو فال . ئی 

کوالی راازبین میبرد.

وتحرک  ازورزش  پس  دردهای 
جسمی 

گشنیز   ، التهابی  ضد  اثر  سبب  به 
درتسکین دردهای مفصلی وعضالنی 
غذاخوری خرد  دوقاشق   . است  مؤثر 
نصف  با  توان  می  را  گشنیز  کرده 
 Aloe Vera فنجان ژل  درخت صبر
موضعی  صورت  وبه  کرده  مخلوط 

مصرف کرد.

تحریکات پوستی 

درتسکین  گشنیز   فّرار   های  روغن 
تحریکات پوست ونرم کردن آن مؤثر  
میباشند . نصف آواکادو ، کمی آب لیمو 
، دوقاشق غذاخوری گشنیز تازه ویک 
رادردستگاه  آواکادو  روغن  چهارم 
مخلوط کننده با یکدیگر مخلوط کرده 

بیست  از  میمالیم وپس  پوست  وروی 
دقیقه آن را می شوئیم .

موارددیگر استفاده از گشنیز

بی  درمان   : درچین  سنتی  طب 
و   ، سرخک   ، مرغان  آبله   ، اشتهائی 

بواسیر.
طب سنتی درهند: درمان خون دماغ، 
ناراحتی   ، بواسیر   ، سرفه  تسکین 
مثانه و دردادراری ، استفراغ ، اسهال 

آمیبی وسرگیجه.

گشنیز درطباخی

خرد  سیر  دودانه  کردن  مخلوط  از 
نمک  خوری  مربا  قاشق  بایک  شده  
سفید   فلفل  خوری  مربا  قاشق  ویک 

ویک دسته کوچک گشنیز تازه 

خردشده  دردستگاه مخلوط کن  ، آن 
رابرای خواباندن گوشت گاووگوسفند 
کرد  استفاده   )marinate( مرغ  ویا 

وسپس برای پختن بکاربرد.
روی  کرده   خرد  را  گشنیز  توان  می 

ساالد ریخت ونوش جان کرد.
***

نیز  را  گشنیز  تخم  یا  گشنیز  میوه 
درایران  مورداستفاده قرارمیدهند 

تخم گشنیز بوی خوبی دارد ودرانواع 
خوراکها مورداستفاده قرارمی گیرد.

میکارند  بهار  درفصل  گشنیزرا  تخم 
را  آن  گیاه  میتوان  چهارماه  از  وپس 

مورداستفاده قرارداد.
جای  درهمه  تقریبٌا  گیاه  این  اگرچه 
ایران بعمل می آید اما بهترین منطقه 

برای کاشت آن  اصفهان است .

گلهای گشنیز سفیدرنگ است
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های  گیری  اندازه  مقیاس  واحد  نانو  
بسیار ریزاست . یک نانومتر برابراست 
یک  ویا  میکرومتر  هزارم  یک  با 
میلیاردم میلی متر بعبارت دیگر یک 
میلیارد نانو برابراست با یک میلیمتر.
تکنولوژی نانو علمی است که بوسیله 

آن میتوان ملکولهای بسیارریز
یک ماده را مورد مطالعه قرار
داد. رباتها و دستگاهــهای

 بسیار کوچکی ساخته شده و
میشود کــه قادرند دررگهای

 انسـان به حرکت درآینـــد و
گرفتگی رگهارا درمان کنند. فن آوری 
نانو  فهم خواص جدید وکاربرد موادی 
نانومتر   1۰۰ تا  ا  بین  ابعادآن  که  است 
سنسورهای  نانو  آوری  باشد.فن 
رباتهای   ، میسازد  بسیارریز 
مرحله  به  و  طراحی  را  بسیارریزی 
میتوانند  که  میرساند  برداری  بهره 
مورداستفاده  درپزشکی  و  درصنعت 

قرارگیرند. 
برای گرفتگی رگهای قلب  اکنون  هم 
انسان ، پزشکان باید به عملیات بسیار 
سخت وخطرناکی نظیر عمل بای پس  
چندان  نه  ای  درآینده  بزنند.  دست 
به  بسیارریز  پاک کننده  رباتهای  دور 
داخل رگها فرستاده میشوند و بدون 
عمل جراحی این رباتها به تمیز کردن 
حس  پرداخت.  خواهند  رگها  دیواره 
که  بسیارریز  سنسورهای  یا  گرها 
حساس  قرمز  مادون  اشعه  درمقابل 
تومورهای سرطانی  درداخل  هستند  
آنتی  آنها  وداخل  میشوند  فرستاده 
محض  به  میشود.  قرارداده  بادیهائی 
اشعه  تابش  درمقابل  سنسور  اینکه 
مادون قرمز قرار میکیرد فعال میشود 
تومورسرطانی  برروی  را  بادی  وآنتی 
تومورسرطانی  فقط  که  میکند  خالی 
دیگر  بافتهای  وبه  میبرد  ازبین  را 
آسیب نمی زند. وپس از ده روز تکرار 

اندازه تومور را به بیش از نصف کاهش 
دانشمندان  دلیل  میدهد.بهمین 
معتقدند تا ده سال آینده با فن آوری 
ازپای  را  اکثر تومورهای سرطانی  نانو 

درمی آورند.
کاربرد  نیز  صنعت  در  نانو  آوری  فن 
چیپ  ساختن  دارد.  زیادی  های 
ریز    بسیار  ترانزیستورهای  و  ها 
دانشمندان را قادر میسازد تا بتوانند  
الکترونیکی  دستگاههای  بازهم 
فهم  در  اکنون  که  بسازند  کوجکتری 
بیستم  قرن  اگر  گنجد.  نمی  نیز  ما 
قرن فضا بود قرن بیست و یکم قرن 

تکنولوژی نانو ست .
اولین بار درسال 1۹۵۹  دانشمندی بنام 
نام  هنوز  درحالیکه  من   فین  ریچارد 
فن آوری نانو  ابداع نشده بود  درباره 
امکان ساخت دستگاهی صحبت کرد  
مستقیما  وملکولهارا  اتمها  بتواند  که 
وبتوانیم  مادربیاورد  درانحصار 
باشیم  برخوردداشته  آنها  با  ازنزدیک 
که  وسیله  این  که  معتقدبود  .او 
درمقیاس میکروسگپی است  میتواند 
نسل آینده را کمک کند تا با ابزارهای 
بسیارکوجک را بسازد و مورداستفاده 
با  ابزاری   وقتی  میگفت  او  قراردهد. 

ابعاد کوچکتربسازیم  متوجه خواهیم 
ما  برای  دیگر  جاذبه  نیروی  که  شد 

اهمیتی نخواهد داشت .
بار  نخستین  برای   1۹74 درسال 
نانو" دردانشگاه  آوری  فن   " اصطالح 
پروفسورنوریو  توسط  توکیو  علوم 
 Norio Taniguchi گوچی  تانی 
این    1۹8۰ دردهه   . شد  ساخته 
 K Eric Drexler توسط  اصطالح 
درکسلر  تعمیم داده شد واو درکتابی 

که درسال 1۹86 بانام ماشین خلقت:
عصر فن آوری نانو درآینده

 Engines of Creation: The
Coming Era of Nanotechnolog
نوشت با دقت بیشتری به سیستمهای 

نانوو ماشین های ملکولی  اشاره کرد
توانند  نانومی  آوری  فن  کمک  با  که   
ساخته شوندودرزندگی آینده ما نقش 
نانو  آوری  فن  کنند.  بازی  ای  عمده 
کارآئی  با  کوچکتر  وسایلی  میتواند 
ما  دراختیار  کمتر  وقیمتی  بیشتر  

قراردهد.
علوم مختلفی با فن آوری نانو 
درارتباط هستند  ازجمله :
 پزشـــکی، دامپزشـکی،
 زیست شناســـی، فیزیک 
کاربردی، مهندســـی مواد،
 ابزارهای نیم رســــانا، شیمی 
ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک،
مهندسی برق و مهندسی شیمی با فن 

آوری نانو درارتیاطند.
حسگرها یا سنسورهائی که درمقیاس 
موارد  بر  نانو ساخته می شوند عالوه 
پزشکی وصنعتی در محیط زیست نیز  
این سنسورها    . می شوند  بکارگرفته 
می توانند درهوا معلق بمانند و میزان 
کنند.  تعیین  ما  برای  هوارا  آلودگی 
نوع  تا  قادرند  سنسورها  این  حتی 
آلودگی را درهوا برای ما مشخص کنند.
سیلیکون  از  معمواٌل  سنسورها  این 
ساخته می شوند. نانوسنسورها  بعلت 
دلیل  به  یعنی  بودنشان  نانومتری 
بسیار ریز بودنشان قادرند حتی چند 
تشخیص  درهوارا  آالینده  گاز  اتم 
فوق  ازحساسیت  بنابراین   . دهند 

العاده ای برخوردارند.
استفاده از نانو حسگر ها یا سنسورهای 
نانو  امروزه بصورتی گسترده درآمده 

سنسورها  ازاین  مثال  برای   . است 
تا  میشود  استفاده  جنگ  میدان  در 
را  سمی  گازهای  میزان  کوچکترین 
توسط  سربازان  بردن  ازبین  برای  که 
کشف  است  شده  منتشر  دشمن 
قیمت  گران  دراتومبیلهای   . کند 
میزان  تا  گیرد  قرارمی  مورداستفاده 
کردن صندلیها و پائین آوردن میزان 

ازموارد  وبسیاری  اتومبیل   سوخت 
دیگر را انجام دهد.

سنسورها  نانو  هم  پزشکی  درعلم 
مربوط  عالئم  کوچکترین  میتوانند 
وبه  کرده  دربدن کشف  را  به سرطان 
همین   برسانند.  معالج  پزشک  اطالع 
کاربرد فن آوری نانو میتواند  انقالبی 
وجان  بوجودبیاورد  پزشکی  علم  در 
نجات  حتمی  مرگ  از  میلیونهانفررا 

دهد.
های  درزمینه  اگرچه  تکنولوژی   نانو 
نظامی   و  محیطی  زیست  و  پزشکی 
ازآن  استفاده  و  است  جدید  بسیار 
در  اما  است  اولیه  درمراحل  هنوز 
آوری  فن  این  الکترونیک  زمینه 
دارد.  کاربرد  سابقه  سال   ۵۰ از  بیش 
به  بزرگ  برقی  های  رادیو  که  زمانی 
تبدیل  جیبی  دار  باطری  رادیوهای  
رادیو  المپهای  اززمانیکه  یعنی  شد 
روزبروز  و  شد  تبدیل  ترانزیستور  به 
شد   کاسته  ترانزیستورها  حجم  از 

استفاده ازفن آوری نانو نیز دراین 
       زمینه آغاز شد. امروزهم شاهد       
      هستیم که با کمک فن آوری نانو     
جثه   نظر  از  روزبروز  کامپیوترها     
پر  ازنظر ذخیره اطالعات   و  کوچکتر 

حجم تر میشوند.
نانو  آوری  فن  امیدوارند  دانشمندان 
آوری   فن  آمدن  بوجود  باعث  خود 
نیست  بعید  که  بشود  جدیدتری 
به  باوسایلی   بتواند  بشر  درآینده 
مراتب کوچکتر از هواپیماهای امروزی 
بهمزدنی  ودرچشم  پروازدرآید  به 
ازیک گوشه جهان به گوشه ای دیگر 

پروازکند.
آنچه مسلم است دنیای آینده  دنیای 
به  نسبت  تری  بخش  آسایش  بسیار 
بسیاری  بود.   ماخواهد  امروز  دنیای 
درمان  قابل  العالج   بیماریهای  از 
جای  وخونریزی  جنگ  خواهندشد. 
خودرا به صلح وهمکاری خواهد داد. 

عمرها طوالنی تر خواهد شد و ...
درآینده نازائی با پیشرفت علم ژنتیک 
ازفرهنگ   ، نانو  آوری  فن  بکمک 

خانواده ها حذف خواهد شد.
و  عالقمند  جوانان  باکمک  سالهاست 
باهوش ما ، فن آوری نانو درایران نیز 
مورد توجه قرارگرفته است . درایران 
کرده  تعریف  اینگونه  نانورا  آوری  فن 
اند: دستکاري کوچکترین اجزاء ماده 

یا اتم ها . 
هنر  از  است  عبارت  نانو  فناوري  ویا: 
اتمي  مقیاس  در  مواد  دستکاري 
میکروسکوپي  لوازم  با  یامولکولي 

)مانند روبات هاي میکروسکپي(

تکنولوژی نانو

میتوانند   سنسورها  نانو  پزشکی،  درعلم 
را  سرطان  به  مربوط  عالئم  کوچکترین 

دربدن کشف کنند واطالع دهند
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ساعد دربرخورد با وزیر 
مختار انگلیس

تشکیل  ابیض  درکاخ  مزبور  ..."جلسه 
انگلیس  مختار  وزیر  وبوالرد  شد 
اظهارداشت  السلطنه  قوام  به  خطاب 
باعث  ریال  پرداخت  بودن  نامرتب 
قوام   . باشد  می  متفقین  نارضایتی 
تأخیر  این   : گفت  درجواب  السلطنه 
مربوط به کسب اجازه ازپارلمان برای 
میباشد. جدید  چاپونشراسکناس 

درمجلس  الیحه  تصویب  محض  وبه 
وتوشیح ملوکانه اقدام به پرداخت وجوه 
خواهدشد. متفقین  مورددرخواست 

پای  پاراروی  درحالیکه  بوالرد 
خودانداخته بود درصورتی که سایرین 
بخصوص قوام السلطنه بارعایت نزاکت 
درچنین  ورسوممعموله  وآداب  ورفتار 
مذاکرات  که  رسمی  تقریبٌا  مجالسی 
رسمی دراطراف روابط دوکشور صورت 
میگیرد روی مبل نشسته بودند ، بوالرد 
با مشت روی میز کوبید واظهارداشت 
 ، سرنمایندگان  پشت  زنها  مثل  شما 
کی  اینها  میکنید.  ومخفی  خودراقایم 
هستند که شما برای آنها اهمیت قائل 
و  سرسری  آدمهای  آنها  میباشید؟ 

VAGABOUNDE  واگابوند  هستند
پیرمردی مثل قوام السلطنه که رعایت 
تا  کنم  نمی  وفکر  میکرد  را  نزاکت 
چنین  خارجی  سفیر  ازیک  آنموقع 
جوابی دریافت کرده بود بهت زده شد 
.پوالرد به فراسه صحبت میکرد چون 

فرانسه  به  که  وابتهاج  غیرازمن  به 
زبان  به  هم  السلطنه  قوام  آشنابودیم 
فرانسه آشنائی داشت واستعمال کلمه 
آمیز  دشنام  ازلغات  که  "واگابوند" 
آن  واستعمال  میباشد  فرانسه  درزبان 
قوام  به  خطاب  ونیز  بوالرد  بوسیله 
گفته  که  ابتهاج  وآقای  ومن  السلطنه 
بود  شما مثل  زنها هستید وخودتان 
را پشت سرنمایندگان مخفی میکنید، 
آنکه  وبدون  نداد  من  به  تحمل  اجازه 

بخواهم   اجازه صحبت  وزیر  از نخست 
خطاب به بوالرد گفتم :

مقامی  چه  ؟.بااجازه  هستی  "توکی 
جسارت میکنی ؟ توحق نداری چنین 
جمالتی را به زبان بیاوری . تو خیال 
کردی صاحب قدرت واختیار مطلق می 
باشی؟وما تحت امر واراده تومی باشیم ؟

سپس مانند او مشت روی میز کوبیدم 
او  وبه  اشاره  سایرین  به  که  ودرحالی 
خطاب میکردم "ببینید چطوری روی 
مبل نشسته وپاراروی پای خودانداخته 
نمیکند.  را  نزاکت  و  ادب  ورعایت 
وبعد  وجورکن  جمع  خودرا  پای  اوال 
حرفهای خودرا به زبان بیاور وتصورهم 
خورده  شکست  وکشور  بادولت  نکن  
روبرو شده ای . ما شکست نخورده ایم  

بلکه روی پای خودایستاده ایم .
رنگ ازصورت سرخ وسفید بوالرد پرید.

از  طرز نشستن خودرا تغییرداد وپس 
لحظه ای سکوت برخاست ورفت . پس 
ازرفتن او قوام السلطنه ازمن تشکرکرد 
وگفت :" برای ادب کردن این مرد که 

هوابرش داشته بود چاره ای جز نشان 
جواب نبود.چون  العمل  عکس  دادن 

ازشما  بایدداد.ومن  هوی  با  را  های 
سکوت  که  میکنم  تشکر  صمیمانه 
 . ایستادید  او  ودرمقابل  راشکستید 
ازادای  پس  "بوالرد  نبود  معلوم  چون 
کرده  مکث  هم  قدری  که  جمله  آن 
آمیزدیگری  توهین  جمله  چه   ، بود 

میخواست به زبان  آورد.
ازکتاب میرزا احمدخان قوام السلطنه 
نوشته  وپهلوی  قاجاریه  دردوران 
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بنده  سهیلی  آقای  جناب  بعدازآنکه 
کردند  انتخاب  خارجه  وزیر  بسمت  را 
کار  درابتدای   ، واردشدم  تهران  وبه 
بود  این  وآن  برخوردم  مشگلی  به 
انگلیس مستر ویلیام  که  وزیر مختار 
بوالرد تقاضای توقیف و تسلیم هیجده 

ازجمله  مختلف  ازاشخاص  از  نفر 
دفتری  متین  دکتر  آقای  جناب 
این  که  میداشت  واظهار  رانموده 
همراه  محور  باسیاست  اشخاص 
ماهستند  ماومتفقین  وبرخالف  بوده 
. شوند  وتسلیم  توقیف  وبایستی 

ایرانی  تسلیم  اصواٌل  چون  بنده 
دارای  خارجی  به  رادرکشورخودمان 
باتقاضای  دانستم  نمی  مجوزی  هیچ 
ایشان جداٌ مخالفت  نمودم ، بطوریکه 

کارما به مشاجره کشید.
 ، من  ورود  از  قبل  دیدم  هم   ضمنٌا 
ها  انگلیس  تقاضای  برطبق  دولت 
عده ای راتوقیف وتسلیم نموده است. 
درمقابل  بنده   ، سابقه  این  باوجود 
نموده  ایستادگی  مجددآنها  تقاضای 
تسلیم  اشخاص  این  که  وحاضرنشدم 
انگلیس  وزیرمختار  به   حتی   . شوند 
را  رویه  این  شما  چنانچه  گفتم 
کابینه  همین  ممکنست  دهید  ادامه 
خودمن  فردابرعلیه  کند  سقوط 
وتسلیم  راکرده  اظهارات  همین  هم 
مرابخواهیدویقین دارم اشخاصی را که 
شما خواسته اید همدست بادول محور 
نبوده وبهیچوجه ازآنهاطرفداری نکرده

بلکه  اند  ننموده  همکاری  وباآنها 
بر  مبنی  فقط  آنها  سیاسی  نظریات 
ایران  استقالل  وحفظ  پرستی  وطن 
اجرای  درطرز  که  است  وممکن  است 
رویه  وهم  شریک  باجنابعالی  آن 
اشخاص  این  تاُجرم  بنابراین   . نباشند 
خودداری  آنها  ازتسلیم  نرسد  بثبوت 

خواهم کرد.
دراین  که  ای  مذاکره  آخرین 
،صورت   مذاکره  مجلِس  شد  خصوص 
وزیر  وچون  پیداکرد  بسیارسختی 
امر  دراین  بنده  از  انگلیس  مختار 
مأیوس شدبه جناب آقای نخست وزیر 
کابینه  بین  دراین  ولی  کرد  مراجعه 
آقای  وجناب  استعفاداد  سهیلی  آقای 
قوام مقام نخست وزیری رااشغال نمود 
                                     بقیه درصفحه 49

انتخاب ازم.ع.آشنا

قوام

ساعد تقی زاده

سر ریدر بوالرد
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پرسش وپاسخ علمی
حدس زدن سن اشخاص

- چندسال داری؟
- توچه فکر میکنی ؟

- می توانم حدس بزنم ؟
- فکر نمیکنم .

- چرا میتونم . لطفٌا سن خودت را به 3 
تقسیم کن . باقیمانده چنده ؟

2-
کن  تقسیم   5 به  را  سنت  حاال   -

.اگرباقیمانده داره بمن بگو.
- نداره

- حاال سن خودت را به 7 تقسیم کن  
واگرباقیمانده داره بگو. 

- باقیمانده 1 است .
 50 تو   .... بگذارببینم   بسیارخوب   -

سالته  اینطور نیست ؟
- بله درسته . ازکجا فهمیدی ؟

- خیلی ساده است . ازاشخاص خواهش 
کن سن خودشون را به ترتیب به اعداد 
آنهارا  وباقیمانده  کنند  تقسیم  3و5و7 
باقیمانده  این  ازروی  تو  بگویند   بتو 
آنهارامحاسبه  حقیقی  سن  میتونی  ها 

کنی .
- چطوری ؟

.اولین  این ترتیب است  - روش کاربه 
 . کنی  ضرب  در70  راباید  باقیمانده 
بعد    )70x2=140( تو   درموردسن 

دومین باقیمانده را در21 ضرب کن .
که درمورد تو میشود)0x 21=0( بعد 

سومین باقیمانده را در15 ضرب کن 
)1x15=15(

باهم  را  ضرب  عمل  این  نتیجه  حال 
جمع کن:

 15 + 0 + 140 =155
حال ازاین حاصل جمع  تا هرچندبارکه 
کم  را   105 عدد  باشد   داشته  امکان 
کن . درمورد تو فقط یکبار عدد 105 
وعدد  میکنی  باال کم  از حاصلجمع  را 
 . توست  سن  که  آید  می  بدست   50
برای   فرمولی  توان  می  ریاضی  ازنظر 
اول  باقیمانده  اگر  این کاردرست کرد: 
را a و باقیمانده دوم را  b وباقیمانده 
سوم را c  بنامیم فرمول محاسبه سن 

اینست :
70a+ 21b+ 15c -)105xn(= X

است  تعداددفعاتی   nفرمول دراین  که 
که میتوان عدد105 را ازحاصلجمع کم 

کردو  X نشان دهنده سن شماست .
- چه آسونه .

تا   1598 سالهای  دربین  معما  این   -
1868  درژاپن متداول بود وبه معمای 

منهای 105 معروف است .
دورهم  دوستان  ویا  خانواده  هرگاه 
جمع بودید این معمارا  مطرح کنید و 
بر شادی محفل خود بیفزائید و به یاد 

آزادی هم باشید.

کهربا چیست ؟
کهربا فسیلی از صمغ درختان است. 

درجمهوری  کهربا  بزرگ  ذخیره  دو 
کهربا   وجوددارد.  وبالتیک  دومینیکن  
 coniferous بنام  درخت  نوعی  از 
منقرض  اکنون  که  آمده  بوجود 
رنگ  زرد  معمواٌل  کهربا   . است  شده 
شیشه  آن  وسطح  است  نارنجی  ویا 
دانشمندان  فسیل   .ازاین  است  ای 
صنعتگران  و  علمی  تحقیقات  برای 
استفاده  تزئینی  وسایل  ساختن  برای 

میکنند.
شیشه مایع است یا جامد؟

حتی دردرجه حرارت اطاق هم شیشه 
یک جسم جامد بنظر می آید .. معموال 
جامد  جسم  یک  را  شیشه  ما  همه 

میدانیم .

با  است  مایعی  درواقع  شیشه  اما 
چسبندگی   باال.  بسیار  چسبندگی 
است  مایعات  ویژگیهای  مهم  از  یکی 
باعث  مایع  دادن  حرارت  بهنگام  که 
مایع  ملکولهای  حرکت  کندکردن 
میگردد. درزندگی روزانه با چسبندگی 
.برای  میشویم  روبرو  زیاد   ، مایعات 
مثال  اگر یک شیشه پرازمایع را  بدون 

درپوش  بطرف زمین بگیریم آب درون 
آن براثر نیروی جاذبه زمین بیرون می 
محتوی  بطری  یک  اگرسر  اما   . ریزد 
شیره را بطرف زمین بگیریم می بینیم 
برزمین  آب  بطری  آسانی  به  شیره   
نمی ریزد.وزمان بیشتری برای برزمین 
وقتی  هم  شیشه  نیازدارد.  ریختن 
میگذرد  عمرش  از  سال  یکصد  حدود 
عالئمی از حرکت ملکولهای درون آن 

دیده شده است . 

آب اقیانوسها حرکت 
میکند؟

آب اقیانوسها درجهت افقی و درجهت 
عمودی حر کت میکند. حرکت افقی را 
جریان آب می گویند و حرکت عمودی 
را اگر بطرف باالباشد مد واگر درجهت 
حرارت  گویند.  می  جزر   باشد  پائین 
آب اقیانوسها درمنطقه استوا گرمتر از 
درجه حرارت آن درمناطق قطبی است 
.درنیمکره شمالی حرکت آب درجهت 
ولی  است  ساعت  های  عقربه  حرکت 
جریان آب درنیمکره جنوبی  درجهت 
عکس حرکت عقربه های ساعت است 
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شبه ستاره چیست 
Quasi- دوواژه  Quasars؟مخفف 
ها  ستاره  شبه  این  است.   stellar
باسرعتی معادل ۹۰ درصد سرعت 
اززمین دور می شوند. ماهیت  نور 
هنوز  ها  ستاره  شبه  این  واقعی 
براین  بسیاری   . نیست  مشخص 

باورند کواسرها  پوسته کهکشانی

دیگر  بعبارت  هستند.  دوردست 
شیئ  دورترین  ها  ستاره  شبه 
است  قادربوده  بشر  که  هستند 
درفضای  مسلح  چشم  با  تاکنون 
کند.درسال  مشاهده  الیتناهی 
1۹6۳ ستاره شناسان  برای اولین 
درکالیفرنیا  پالُمار  دررصدخانه  بار 

موفق به رؤیت شبه ستاره شدند.
پایه گذار باکتریولوژی 

مدرن کیست ؟
)184۳-1۹1۰(و  آلمانی  ُکخ  رابرت 

شیمیدان فرانسوی لوئی پاستور
)1822-18۹۵( بعنوان پایه گذاران 
شناخته  مدرن  باکتریولوژی  علم 
بردن  ازبین  برای  میشوند.پاستور  
میکربها  پیشنهاد کرد که خوراکیها
خواص  که  بحدی  وآشامیدنیهارا   
خودرا ازدست ندهد باید گرم کرد 

و بعد به مصرف رساند.این درجه 

حرارت باید آنقدرباشد که بتواند 
میکربهارا بکشد.

افتخار  به  را   مرحله  این   
پاستور،پاستوریزه کردن مینامند.

این  به  خود  آزمایشات  با  نیز  کخ 
ارثی  بیماری سل  نتیجه رسید که 
نیست بلکه براثر باسیلی ویژه  این 
آید.با  بوجودمی  عفونی  بیماری 
اقدامات ُکخ طب عمومی پیشرفت 
براثر  ومیر  مرگ  که  تابحدی  کرد 
میزان  کمترین  به  سل  بیماری 
علم   ترتیب  این  خودرسید.وبه 
دردنیای  مدرن  شناسی  میکروب 

پزشکی بوجودآمد .
چراانسان پیر میشود؟

چرا پیر می شویم وچگونه میتوانیم 
از  که  است  سئوالی  بمانیم   جوان 
دیرباز ذهن بشررا به خود معطوف 
ارائه  با  دانشمندان   . است  داشته 
دلیل  تا  اند   دوفرضیه سعی کرده 
کنند.   تشریح  را  انسان  پیرشدن 
و  شده  ریزی  برنامه  فرضیه  اول 
اشتباه.فرضیه  های  فرضیه  دوم 
ما  گوید  می  شده  ریزی  برنامه 

دربدن خود ساعت بیولوژیکی 

خودادامه  حرکت  به  که  داریم 
میدهد و اعضای مارا مانند قطعات 
وازکارافتاده  فرسوده  اتومبیل 
برنامه  فرضیه  برای  مثال  میکند. 
ها  ژن  که  است  این  شده  ریزی 
دربدن ما فعال وغیرفعال میشوند 
کند  ما  دفاعی  سیستم  ودرنتیجه 
می  دفاع  بی  وبراثربیماریها  شده 
میگوید  اشتباه   فرضیه  شوند 
ناپذیری  اجتناب  اشتباهات  که  
آید. بوجودمی  بدن  درسیستم 
جهش  یا  سوماتیک  های  جهش 
های جسمی که جهش های ژنتیک 
ازکارافتادن  باعث  باخوددارند  را 

ویا عدم فعالیت سلول میشوند
آگاهی  و  جوامع  پیشرفت  واما  

های ما باعث شده است که عمرها 
طوالنی ترشود . برای مثال درسال 
1۹۰۰ میانگین سن افراد درآمریکا 
به   2۰۰۰ درسال  که  بود  سال   47
بااینهمه  گردید.  بالغ  سال   7۹
هیچ  که  گفت  باید  تأسف  باکمال 
پیرشدن  جلوی  تواند  نمی  عاملی 
مارابگیرد وپس ازرسیدن به سنین 
پیری باید آماده خداحافظی ازاین 

جهان  پر رمز وراز شویم .
دودسیگار چه ترکیباتی دارد؟

شیمیائی  ماده  چهارهزار  از  بیش 
دردودسیگار وجوددارد.

دی اُکسید کربن ، منوکسید کربن ، 
متان، ونیکوتین بیشترین ترکیبات 

دودسیگاررا تشکیل میدهند.
  ، استون  مانند  موادی  غیرازاینها 
 ، پروپان  آلدئید،  فرم   ، استیلین 
سیانور هیدروژن  تولوئن ، وبسیاری 
میتواند  مواد  ازاین  هریک  دیگر. 
به  ناپذیری   جبران  ضررهای 
سالمت معتادان به سیگار وارد کند.
االن   ازهمین   ! نه   ، امروز  ازهمین 
سیگارخودرا خاموش کنید ودیگر 
نزنید. وگرنه آتش زدن  به آن  لب 
کردن  باز  مانند  به  سیگار  یک 
نوشیدن  برای  پرازسم  شیشه 

وخودکشی کردن است .
عالمت  Kو W  برای ایستگاه

 رادیوئی یعنی چه ؟

بندی  تقسیم  برمبنای  این حروف 
جغرافیائی به ایستگاههای رادیوئی 
که  ایستگاههائی  اکثر  شده  داده 
اند  شده  واقع  آمریکا  درشرق 
و  میشود  شروع  دبلیو  با  نامشان 
آندسته از ایستگاههائی که درغرب 
میشوند. شروع   K باحرف  واقعند 
درغرب  که  ایاالتی  دیگر  بعبارت 
واقعند  سیپی   میسی  رودخانه 
درشرق  که  وآنها   K با  نامشان 
با  نامشان  واقعند  رودخانه  این 
استثنائاتی  میشود.  شروع     W
که  ایستگاههائی  وجوددارد.  هم 
احداث  قانون  این  تصویب  از  قبل 
شده اند  ودرشرق حرف K  داشته 
اند. شده  حفظ  وضع  بهمین  اند 
با  نامشان  اگر  درغرب  وبرعکس 
با  همچنان  میشده  شروع  دبلیو 

دبلیو باقیمانده است .
عددکامل چیست ؟

که  است  عددی  کامل  عدد 
آنها  به  که  اعدادی  حاصلجمع  
قابل تقسیم است  برابر با خودآن 
اولین   عدد6  مثال  برای  عددشود. 
هم  بر1  هم  که  است  عددکامل 
است  قسمت  قابل  بر۳  وهم  بر2 
 +2  +1=6 حاصلضرب   بنابراین 
از 28  ۳و سه عدد بعدی عبارتند 
، 4۹6 و 8128.  برای مثال درمورد 
عدد 28 میتوان گفت  که این عدد  
است  تقسیم  قابل   1،2،4،7،14 به 
این اعدادراجمع کنیم حاصل  .اگر 
28 میشود. هیچ عدد فردی  بجز 1 

نمی تواند عدد کامل باشد
بزرگترین عدد کامل  درسال 2۰۰1 
رقم  1,81۹,۰۵۰ از  که  شد   کشف 
 تشکیل شده  است وآن عبارتست
از :      )1۳466۹17-1 2  (21۳466۹16

جایزه  یکبار  از  بیش  آیاکسی 
نوبل رابرده است ؟

:چهارنفر  است  مثبت  پاسخ 
را دوبار دریافت کرده  نوبل  جایزه 
دررشته   1۹۰۳ کوری  ماری  اند. 
دررشته   1۹11 ودرسال  فیزیک 
شیمی،  جان باردین  درسال 1۹۵6 
لیِنس   ، فیزیک  و1۹72دررشته 
شیمی. دررشته   1۹۵4 پالینگ 
 ، صلح  دررشته   1۹62 درسال 
 1۹۵8 درسال  سانجر  وفردریک 
و1۹8۰ دررشته شیمی برنده جایزه 

نوبل شدند.

لوئی پاستور
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کوچک وخواندنی

دفعات  به  ازطاووس  درتاریخ 
صحبت به میان آمده است .حیوان 
خاستگاه  میگویند  شناسان 
وازآنجا  است  هندوستان  طاووس 

به 

به یونان وازطریق یونان به اروپا راه 
یافته است .ویتلیوس امپراطورروم 
نخستین کسی بود که سرطاووس 
فرستاد. مطبخ  واورابه  رابرید 
هندی ها ازبرابرطاووس وحشی که 
میومیو  است اهمیت واحترام قایل 
طاووس  که  دارند  وعقیده  هستند 
میکند  صدابلند  موقعی  فقط  ماده 
نزدیکی  درآن  پلنگی  ببریا  که 
ماده  ازطاووس  نر  طاووس  باشد. 
رنگ  است  شایع   . زیباتراست 
طاووس  پرهای  رنگ  از  متالیک 
درادبیات   . است  شده  تقلید 
فولکلوربسیاری ازکشورها طاووس 

مظهر خودخواهی وافاده است .
تاریخچه احترام 

نظامی بادست

میالدی   17۰۰ سالهای  دراواسط 
برای  انگلستان  توپخانه   سربازان 

بعالمت  خودرا  کاله  دادن   سالم 
لیکن  ازسربرمیداشتند  احترام 
که  انگلیسی  نظام  پیاده  سربازان 
کالههای بزرگ برسرداشتند چون 
رابردارند  کالهشان  نمیتوانستند 
با  عمل  این  دادن  بانشان  فقط 
دست اکتفا مینمودند. این حرکت 

پایه سالم نظامی امروزی شد . 
توسعه صنعت سینما     

نوزدهم   سینمادرقرن  اختراع 
نمایش  .تاریخ  پاگرفت  بتدریج 
 18۹۵ دسامبر  به   ، فیلم  اولین 
برادران  موقع  درآن  بازمیگردد. 
دربولوار  خودرا  سینمای  لومیر  

کاسپین درپاریس افتتاح کردند 
وپیدایش  سینما  صنعت  درتوسعه 

آن دوعامل مؤثربود :
اول : توسعه وپیشرفت فن عکاسی 

که لحظات را ثبت میکرد
دوم : دانشمندان زیادی نظیر پالتو، 
مای بریج ، لومیرهاو... معتقدبودند 
تحقیق  برای  خوبی  وسیله  سینما 

است 

 آنها اعتقادداشتند باسینمامی توان 
گسترده   بصورت  را  اطالعات 
سرآغازی  دوعامل  این  انتشارداد. 
برای ارتباط سینما وعکاسی گردید

حس بویائی درسگ

 
 ودرانسان 

انسان  از  سگ  بویائی  حس 
غشاء  اگر   . تراست  بسیارقوی 
و  بازکنیم  ازهم  را  بینی  درون 
آن  سطح  قراردهیم   درکنارهم 

درانسان  به 6۵ اینچ مربع میرسد 
ولی درمورد سگ سطح کل غشاء 

به ۹۰۰ اینچ مربع بالغ میشود.

 دهان گشادها

امروز ثابت شده است که زنان در
دهانهایشان  وسطی  قرون 
بوده  امروز  زنان  از  گشادتر 
تغذیه  علوم  دانشمندان   . است 
این  دلیل  که  اند  اظهارنظرکرده 
امروز  خوراکهای  که  است  آن  امر 
وسطی  قرون  خوراکهای  از  نرمتر 
به  نیازی  ها  فک  ودرنتیجه  است 
عضالت  رشد  باعث  دشوارکه  کار 

دهان میشود ندارند
درهرثانیه 

15 میلیون تن باران

درطول  دانشمندان  نکنید  فکر 
24 ساعت درآزمایشگاههای خود 

فرصت  ومثال  گرفتارند  بسیار 
بعضی   . خیر  ندارند.  خاراندن  سر 
بیکارند  خیلی  واقعا  ازآنهاهم 
دانشمندان  این  از  یکی  ازجمله 
که  است  کرده  محاسبه  بیکار 
چهارصدوشصت  حدود  هرسال 
روی  باران  میلیاردتُن  وپنجهزار 
یعنی  میریزد  زمین  کره  سطح 
میلیاردتن   1274 درهرروز  اینکه 
میلیاردتُن   ۵۳ ودرهرساعت 
تُن  میلیون   884 ودرهردقیقه 
باران  تن  میلیون   1۵ ودرهرثانیه 
بربرروی دریاها وخشکی های کره 

زمین فرو می ریزد.
 

غلط مصطلح!

ما  میهن  بر  آخوندها  که  زمانی 
جدیدی  مسلسل  شدند  مسلط 
خیابانی  واوباش  اراذل  دردست 
می  کالشینکف   آن  به  که  افتاد 
از  بسیاری  هم  امروز  گفتند. 
کارشناسان اسلحه ونظامیان آن را 
میگویند  ُکف   نام کالشین  بهمین 
اما صحیح آن کالش نیکوف  است 
روسی   مسلسل  این  سازنده  نام   .

میخائیل کالش نیکوف بود. 
از  بعضی  که  است  بیادآوری  الزم 
فارسی  زبان  به  روسی  های  واژه 
خود  تغییری  اندک  وبا  واردشده 
به واژه فارسی تبدیل شده . برای 

مثال : سماور،  استولی )صندلی(
تروئیکا)درشکه(

طاووس وتاریخ 
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طالی 24 عیار

که  است  طالئی  عیار   24 طالی 
۵/۹۹ درصد طالی خالص  است . 
با سنگ محک  میتواند  زرگر  یک 
وافزودن یک قطره اسید نیتریک 
طال  هرچه  عیارطالرابسنجد. 
آزمایش   دراین  باشد   تر  خالص 
میدهد.  تغییر  کمتر  خودرا  رنگ 
واگر این فلز اصال طال نباشد  کاماٌل 

تغییر رنگ میدهد.
طالهای آمریکا معمواٌل 14 عیار  

طال  درصد   ۵8/۳۳ یعنی  است 
دربیشتر   . است  ناخالصی  وبقیه 
عیار   18 طال  اروپا  قسمتهای 
است  یعنی 7۵ درصد طال درآلیاژ 
 21 قاهره  طالی  وجوددارد.  طال 
نیز  غربی  .دربنگال  عیاراست 
 ۹1/66 یعنی  عیارند   22 طالها 

درصد آن طالی خالص است .
نظیر  ایالت های هند   از  دربعضی 
 24 سالها  و"اوریسا"   بیهار"   "
عیارند  که اگر مرتبٌا ازآن وسیله 
نرمی   بعلت  شود   استفاده  زینتی 
تغییر شکل میدهد . اما برای زنان 
ُحسن  یک  طال  نوع  این  هندی  

دارد که میتوان آن را بشکل 
دلخواه جدیدی درآورد.

دانشمندتنگدست

که  دانشمندی  گالوانی   لوئیجی 
برای اولین بار کشف کرد که دربدن 
وجوددارد   بارالکتریکی  حیوانات 
وفالکت   درتکدستی  عمر  درآخر 
  17۹7 درسال  میکرد.  زندگی 

درشمال ایتالیا  یک دولت 

وگالوانی  شد  تشکیل  جمهوری 
سوگند  دولت  آن  به  نشد  حاضر 
دلیل  بهمین   . کند  یاد  وفاداری 
کرسی  استادی  که  خود  ازشغل 
وتا  گردید  معزول  بود  تشریح 
دسامبر  در4  که  خود  مرگ  موقع 
را  روزگارسختی  داد   روی   17۹8

گذرانید.
دستگاه توزیع 
خودکارروزنامه

درسال 1۹47 جرج تی میر همتر  
 G.Thiemeyer Hemmeter
دستگاه  وندور  سون  ازشرکت 
اختراع  را  روزنامه  خودکارتوزیع 
کرد.وقتی خریدار سکه ای دردرون

 این دستگاه می اندازد  دِر آن باز 
میشودو میتوان روزنامه را ازداخل 
آن برداشت . شرکت سون وندورکه 
در شهر برکلی کالیفرنیا قرارداشت 
بود  راطوری ساخته  این دستگاه  
باابعاد  هارا  سکه  توانست  می  که 
گوناگون )بسته به قیمت روزنامه(
قبول کند.  این دستگاه دردومدل 
ساخته شد. یکی برای 12۵۰ ورق 
ورق   2۵۰۰ برای  ودیگری  روزنامه 
. تاسال 1۹87 بیش ازیک میلیون 
آمریکا  مختلف  درایاالت  دستگاه 

ودیگرنقاط جهان مشغول بکاربود. 
انتشارروزنامه  براثر  کم  کم  اما 
دستگاههای   ، آنالین  بصورت  ها 
از  نیز  روزنامه  خودکارتوزیع 
ولی هنوز  شهرها جمع آوری شد 
وآمد  پررفت  نقاط  دربعضی  هم 

مورداستفاده است .

دنیای خفاش ها

زمین  روی  خفاشها   انواع  همه 
از  برخی   . خوارهستند  حشره 
طعمه  قادرند  بزرگ  های  خفاش 
 ، موش  چون  بزرگتری  های 
شکارکنند.  را  وماهی  پرندگان 
میوه  ها   خفاش  از  دیگر  برخی 
تغذیه  وازمیوه  خوارهستند 
میکنند. خفاشهائی هم وجوددارند 
که برای صیدماهی حتی به زیرآب 

هم میروند وشناکردن بلدند.
مارکبرا حیوانی 
کمرو و خجالتی

هرچه  مارکبرا  درباره  تاامروز 
وهیبت  ازشرارت  ایم  شنیده 
عملش  وسرعت  حیوان  این 
بوده  حیوان  یا  انسان  درگزیدن 
هندی  ماربازان  اینها  باهمه  است 
نی  مارباز   . ندارند  ازکبرا وحشتی 
خودرابسیارنزدیک به مار مینوازد 
ومار مرگبار دربرابراو وحرکات نی 

او جلو وعقب میرود ومی رقصد.
به  مارکبرا   ، همه  تصور  برخالف 
بلکه  رقصد  نمی  موزیک  آهنگ 
که  است  این  بخاطر  او  رقص 
سروگردن  های  وجنبش  حرکات 

ماربازرا تقلید میکند.

دانشمندان هنوز کشف نکرده اند 
مذهبی  درمراسم  مارکبرا  چرا  که 
نه نیش میزند ونه فرارمیکند . تنها 
است  این  گفت  میتوان  که  چیزی 
ومطمئنی  رفتارمالیم  احتمااٌل  که 
دربرابر  مراسم  دراین  مردم  که 
کرده  شرمنده  اورا  ماردارند  این 
محبتشان  مجذوب  آنها  ودربرابر 
میکند چه چیزی درعالم جادویش 

قوی تر ومؤثرترازمحبت است .

ناخنهای ما

وتمیز  کوتاه  باید  همیشه  ناخنها 
نگهداشته شوند. ناخنهای ما نقش 

عمده ای درحفاظت از سرانگشتان 
سخت   اجسام  با  دربرخورد  ما 
برعهده دارند.اما اگر تمیز نباشند 
تبدیل  میکرب  از  انباری  به 
به  مارا  سالمتی  که  خواهندشد 

خطر می اندازند.
ناخنها عالوه برتمیز  برای سالمت 
ویتامین  ، مصرف  آنها  نگهداشتن 
. کمبود  بسیار ضروری است   "آ" 
ویتامین "آ" و "ب" و"ب12" باعث 

شکنندگی ناخن ها خواهد شد . 
رنگ کردن ناخنها ویا به اصطالح 
امروزین الک زدن آنها  چیز تازه 
سال   ۳۰۰۰ از  زنان   . نیست  ای 
که  طبیعی  مواد  با  ازمیالد  قبل 
ناخنهای خودرا  دراختیارداشتند  
بعنوان  ما  آنچه  میکردند.   رنگ 
ناخن می بینیم درحقیقت قسمت 
زنده  بخش   . ماست  ناخن  مرده 
ناخن درزیر پوست قراردارد . رشد 
ناخن دریک انسان سالم هرماه سه 
میلی متر  است . این رشد بسته به 
جنس، سن وسال و شرایط غذائی 

دراشخاص ،متفاوت است .
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سخنی کوتاه درباره 
موالنا مولوی

دکتر طلعت بصاری )قبله(

درباره  موالنا جالل الدین  مولوی 
بارها  وادب  دانش  بزرگان  ودیگر 
ومیشود،  است  شده  گفته  سخن 
که البته یاد این عزیزان هم چون 
جان  برمذاق  که  است  مکرر  قند 

انسان می نشیند .
درمناقب العارفین آمده که موالنا 

دربارۀ مثنوی خود گفته است :
می  سربر  آفتاب  که  ازآنجا   "
این  فرومیرود   که  تاآنجا  زند 
ودراقلیم  گرفتن  خواهد  معنی 
و  محفل  وهیچ  رفتن  خواهد  ها  
جمعی نباشد که این کالم خوانده 
نشود تا به حدی که درمعبدها و 
وجمیع  شود  خوانده  ها  مصطبه 
پوشیده  حلل  سخن  ازآن  ملک 

وبهره مند شوند."
ازاوضاع  که  ازدوستان  بعضی 
موالنا  به  ناراحت هستند  واحوال 
چون  چرا  او  که  میگیرند  ایراد 
شاعرانی مثال  فردوسی بزرگ که 
میگوید :"چو ایران نباشد تن من 
مباد / بدین بوم وبرزنده یک تن 
مباد " وبسیار موارددیگر ازایران 
پرستی سخن نمی گوید ویا چون 
 : است  گفته  بااینکه  که  سعدی 
حدیثی  گرچه  وطن  حب  سعدیا 
به  مرد  نتوان   / شریف  است 
."ولی  زادم  جا  دراین  که  سختی 

وقتی که پس ازسی سال قدم به 
یعنی  میگذارد  شیراز  پاک  خاک 

به ایران یر میگردد میگوید:
رفت  بقدم  اینک  سعدی 
وبسربازآمد/ مفتی ملت  اصحاب 

نظر بازآمد.
سالهارفت مگر عقل و سکون آموزد
تاچه آموخت کزان شیفته تربازآمد
تابدانی که به دل نقطه پابرجابود
که چوپرگار بگردیدو وبه سر بازآمد
عشق  غم  کزبرسیالب  بین  عقل 
وبگرداب  گشت  گریخت/عالمی 

خطربازآمد
پای دیوانگیش بردوسر شوق آورد
منزلت بین که بپارفت وبسربازآمد
وطن  نهایت  نمونه  ها  بیت  این 
نمیتوان  اما   . اوست  پرستی 
زیرا   . گرفت  ایراد  برمولوی 
دیگران  دید  غیراز  دیداو 
کل  زندگی  اودراندیشه   . است 
برای  قرار  اودرپی   . انسانهاست 
کل بیقراران است . مولوی انسان 
به  وکوچک  حقیر  از"خود"  را 
"خودی"بزرگ وواال تبدیل میکند 
. اودریائی است مواج . او خواهان 
به قول آقای دشتی   آن است که 
خودرا  ومبهم  ُگنگ  احساسات 
بیان کند ومی گوید: همه جوشم ، 

همه موجم ، سردریای تو دارم 

او   . است  احساس  پارچه  اویک 
مطلق  وکمال  زیبائی  اوج  بطرف 
میرود  حقیقت  بطرف  میرود  
نمیرود  قافیه  دنبال  مولوی   .
خلق  را  قافیه  باشد  اگرالزم   .

میکند:
قافیه اندیشم ودلدارمن

گویدم مندیش جز دیدارمن
حرف چبود تاتواندیشی ازآن

صوت چبود خاردیواررزان
حرف وصوت و گفت را برهم زنم 

تاکه بی این هرسه باتودم زنم 
آن دمی کزآدمش کردم نهان

باتوگویم ای تو اسرذارجهان
ازمالقات   پیش  مولوی  میدانیم 
است  بوده  آخوندی  شمس 
 ، درس  وحوزۀ  منبر  صاحب 
اما چهل  و متحجر  بسیار خشک 
سی  مرد  این  کردن   خلوت  روز 
بنام  پیرمردی  با  ساله   وشش 
چنان  که  براوگذشت  چه  شمس 
شتعریش  ذوق  که  شد  ساخته 
وازقیدوبند  آمد  جوش  به 
درآن  دیگرشاعران  که  شاعری 
درآمد.  به  وهستند  بوده  محصور 
نیست  قیدوبندی  هیچ  اودربند 
و  است  عشق  وراهنماوراهبرش 
به  سبکبار  او  معنوی  های  جذبه 
آورده  روی  ملکوت  اصل  سوی 

او  وهدف  اعتناست  بی  مرگ  وبه 
رسیدن به مبدأ است ومیگوید:
مرگ رادانم ولی تاکوی دوست 

راهی  ار نزدیکترداری بگوی
وسراپا  است  آتش  پارچه  اویک 

شوروشوروشور
ای یارمن  ای  یارمن ، ای یاربی 
زنهارمن/ ای هجرتو دلسوز من  
ای لطف تو غمخوارمن

خوش میروی درجان من  ،
چون میکنی درمان من

ای دین من ، ایمان من ، 
ای بحر گوهربارمن

ای جان من  ای جان من ،
سلطان من سلطان من

دریای بی پایان من
باالترازپندارمن

ای شب روان را مشعله 
ای قافله ساالرمن

ای منزل هرقافله ، 
ای قافله ساالرمن

گوید بیا شرحی بگو
گویم چه گویم پیش تو

گوید بیا ، میله مجو
ای بندۀ طرارمن
ازداستانهای  رابایکی  نوشته  این 
مثنوی وشعری )تضمینی ( از خود 
فرارعیسی  برم وآن  پایان می  به 

از احمقان است :

مولوی پیش ازمالقات با شمس آخوندی بوده است صاحب منبر وحوزۀ درس ، بسیار 
خشک و متحجر.اماپس ازآن به شاعری بی قیدوبند سرشارازجذبه های معنوی تبدیل شد 
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كوهى  سوى  به  عيسى  حضرت 
فرارميكرد آن سان كه انگارشيرى 
وآن  اوست  خون  ريختن  درپى 
فرارعيسى ازاحمقان بود. شخصى 
بدنبال اودويد وبه او گفت چرامانند 
عيسى  ؟  فرارميكنى  پرندگان 
افزود.  ندادوبرفرارخود  پاسخى 
ولى پرسشگر درپى اودويد وبدون 
 : وميگفت  صداميكرد  اورا  وقفه 
محض رضاى خدا بايست وبگو چرا 
مى  ازچه  ميكنى   فرار  سو  ازاين 
تست  درپى  دشمنى  نه  ؟  ترسى 
.نه حيوان درنده اى  . عيسى گفت 
فرارميكنم  وكودن  ازنادان  من 
ازگزندآنان  خودرا  كه  وميكوشم 
ازسرراه من  توهم   . بدارم  درامان 
مگرتو  گفت  شخص  آن   . دورشو 
رازنده  مردگان  كه  نيستى  همان 
درمان  را  وكوران  ؟كران  ميكنى 
مينمائى ؟  گفت هستم . گفت مگر 
توهمان نيستى اگر فسونى برمرده 
ازجايش  بخوانى همچون شير  اى 
همان  تو  مگر  ؟  ميشود  بلند 
درست  مرغان  ازِگل  كه  نيستى 
پروازشان  نيروى  وبادعا  ؟  كردى 
دادى ؟ گفت هستم . گفت پس تو 
كه هركار بخواهى مى توانى انجام 
دهى  چرافرارميكنى ؟ازچه كسى 
ميترسى؟ چه كسى دشمن تست  
مى  بتوسر  رابخواهى   هركه  ؟ 
بخدا  قسم  گفت  عيسى  سپارد. 
هرچه خواستم بانام او انجام يافت 
 . شد  زنده  مرده  من  بخواست   .
كروكور درمان يافتند . كوه شكاف 
برداشت . اما آنچه برنادان خواندم 
اثر نكرد .آن شخص گفت چگونه 
است كه دعاى تو همه جا اثركرد 
اينكه  براى  گفت  جزدرنادان؟ 
كورى وكرى بيمارى است اما نادانى 
قهرخداوندى است وموجب خشم 
او دررنجى است گه برديگران آزار 
نميتواند  دستى  وهيچ  ميرساند 
درمان  است  براوخورده  كه  داغى 
نمايد  اينست براى اينكه درامان 
بمانم ازدست او فرارميكنم . البته 
بمردم  ميخواست  عيسى  حضرت 
تعليم بدهدكه بايد از نادان وكودن 
فراركرد. واماشعرمن  تضمين يك 
هرمصراع  .من  است  موالنا  غزل 
اين غزل را درابتداى بند ومصراع 

ديگر را درآخربند آورده ام:

تاج استغنا

"عاشقى برمن ، ترارسواكنم"
بيش ازاين ديوانه وشيداكنم

منزل ومأواى تو صحراكنم
فتنه ها درراه توبرپاكنم 

"خان ومان تو همه يغماكنم"
"صدهزاران خانه سازى درجهان"
پانهى برآسمان و كهكشان

ُرخ فروزى هم جو مه درآسمان
بلبلى شيداشوى درگلستان

"من تورا بى منزل و مأوا كنم"

"تانگردد كارتو زيروزبر"
خانه هستيت  ويران سربسر

تاكه ننهى تاج تستغنا بسر
رنگ رخسارت نگرددهمچوزر

"من كجا كارتو را زيبا كنم"
مخور" غم  كردى  نوش  زهردادم 
مخور كم  دادم  دردآلود  باده 

مخور  جم  زجام  مى  دهندت  گر 
مخور زمزم  سرچشمة  از  آب 

"من دهان تو پرازحلواكنم"
تو ايمان  كفرتو  بندكردم 
تو چشمان  گوهرفشان  ام  كرده 

تو" جان  بندكردم  "درطبيعت 
تو  درمان  آمددردتو  ازمن 
"بند چون من كرده ام خودواكنم"
"عيسى ام اين جان خاموش ترا"
ترا جوش  بى  درياى  اين  موجم 
ترا گوش  پرورم  جان  نغمة 
ترا مدهوش  روح  هستم  هوش 

"وقت شد تابلبل گوياكنم"
دردلم" درآمد  تبريزى  شمس 
مرادكاملم موالنا  گفت 
مايلم براو  آنكه  بيامد  هم 
محفلم كردروشن  او  "طلعت" 

"من دوعالم را پُرازغوغاكنم
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ازهمه جاازاينجا

ازآنجا

                                                                        

يك  گويند  مى  آمريكايى  هاى  مقام 
بسته مشكوك حاوى موادى پودرى كه 
روز شنبه اول اكتبر به خانه برادر جو 
بايدن معاون رياست جمهورى آمريكا 
پست شده بود، بى ضرر بنظر مى رسد.
بايدن  فرانسيس  خانه  به  بسته  اين 
ريج  اوشن  به  موسوم  اى  محله  در 

(Ocean Ridge) در ايالت جنوبى 

التون جان كنسرت خودرابانام "پيانوى 
وگاس  درالس  دالرى"  ميليون 
آغازكرد. اين سرى كنسرتها حدود سه 
سال طول خواهد كشيد . دراين سرى 
كنسرتها  التون جان با پيانوئى برروى 
يك  حدود  كه  ميشود  ظاهر  صحنه 
ميليون دالر قيمت آن است ودرحين 
اجراى كنسرت اين پيانو رنگ به رنگ 
سگ  دو  ازبرنامه  درقسمتى  و  ميشود 
التون جان نيز برروى صحنه مى آيند 
آواز  وبه  نشينند  مى  پيانو  برروى  و 

صاحب خود گوش ميدهند.
صداى آمريكا درباره اين كنسرت ميگويد:

يك پرده نمايش فيلم ديجيتالى به

فلوريدا پست شده بود.
داده  آسيب  بروز  از  حاكى  گزارشى 
خانه  مجاور  اماكن  اما  است،  نشده 
برادر آقاى بايدن در جريان تحقيقات 

ماموران بمب ياب تخليه شده بود.
گويد  مى  آمريكا  كارآگاهى  كل  اداره 
بودن  ضرر  بى  از  اوليه  هاى  آزمايش 

محتواى بسته حكايت دارد.

اندازه يك زمين بازى تنيس در پشت 
پرده  اين  «التون»قراردارد.روى  سر 
از  كنند.  مى  غوغا  ها  رنگ  نيز  بزرگ 
رنگ هاى شفاف غروب آفتاب گرفته تا 
نمايشى از صحنه هاى كارناوال «ريو» 
لباس هاى عجيب و  از  ...  و نمايشى 
غريب اين خواننده بر روى صحنه همه 
و همه بخشى از اين «كنسرت /شوى 
وگاس  الس  شهر  در  تازه  باشكوه    «

است.
«پيانوى ميليون دالرى» كه  به مدت 
سه سال  هر شب بر روى صحنه «سزار 
پاالس» اجرا خواهد شد، داراى جلوه 

هاى نمايشى به شيوه هاى رايج در
اجراى  و  است  وگاس»  شهر«الس 

التون جان جدااز جلوه هاى نمايشى
اثر  تماشاگر وشنونده  و جان  بر روح   

مى گذارد.

ارسال بسته مشكوك به برادر جو بايدن

كنسرت التون جان درالس وگاس بمدت سه سال

هفته  يكشنبه  كاليفرنيا  فرماندار 
با  مصادف  اكتبر  شانزدهم  آينده 
بيست و چهارم مهرماه را رسما روز 
اين  در  كرد.  نامگذارى  جابز  استيو 
براى  را  مراسمى  اپل  شركت  روز 
دانشگاه  در  جابز  استيو  بزرگداشت 
كرد. برگزار  كاليفرنيا  استنفورد 

در  كاليفرنيا  فرماندار  براون  جرى 
توئيتى كه جمعه شب خطاب به بيش 
خود  دنبال كننده  ميليون  يك  از 
16اكتبرروز  كه  كرد  اعالم  فرستاد 
كاليفرنيا  ايالت  در  جابز  استيو 

خواهد بود.
استيو جابز مديرعامل سابق شركت 
درگذشت  اكتبر  پنجم  روز  در  اپل 
بسيار  مراسم  در يك  بعد  روز  دو  و 
كوچك و خانوادگى به خاك سپرده 
جابز  استيو  درگذشت  از  پس  شد. 
باراك  شامل  بسيارى  شخصيت هاى 
بيل  امريكا،  رئيس جمهور  اوباما 
و  مايكروسافت  بنيانگذار  گيتس 
مارك زوكربرگ بنيانگذار فيس بوك 

اين  و  گفتند  تسليت  را  او  مرگ 
اول  صفحه  تغيير  به  حتى  اقدام 
گوگل و تسليت و تقدير سامسونگ 
به عنوان رقيب فعلى اين شركت در 

بازار تلفن همراه نيز منجر شد.
پيش از اين شركت اپل اعالم كرده 
بزرگداشتى  مراسم  احتماال  كه  بود 
روز  در  كاركنان خود  با حضور  تنها 
اپل  شركت  محل  در  اكتبر  نوزدهم 

برگزار خواهد كرد.

روز استيو جابز دركاليفرنيا



شماره 10 - سال یکمآزادی صفحه 27صفحه26 آزادی شماره21- سال دوم

حمـیرا :

             رپواهن ای رد مسیر تندباداه
به   ... تاروپودمرا  همه  سراسر  مرا  وجود  این  خود  تو  خدایا 

عشق وبه مستی سرشتی اگر، 
یاکه صبرم عطاکن ، یاکه دردم دواکن

و  میخواند  درون  سوز  این  با  که  کسی  نمیدانست  هیچکس 
سراسر همه تاروپود شنونده را به عشق وبه مستی می کشاند 
کیست . صفحات روزنامه ها و مجالت آن روز با سرعت ورق 
زده میشد تا شاید عکسی ازاو یافت شود. تنها چیزی که از 
مستعار  نام  بود  مشخص  مخاطبینش  برای  صدا  این  صاحب 
درروز  ایرانی  هر  سال1344  روزهای  درآن  شاید   . اوبود 
ازساخته  آهنگ  .باآنکه  میکرد.   گوش  ترانه  این  به  چندبار 
ترانه  و  بود  استادتجویدی  ایرانی،  آهنگساز  بزرگترین  های 
ترقی  بیژن  ما  وباارزش  بنام  سرایان  ترانه  از  یکی  را  اش 
سروده بود اما نام "حمیرا " هرنام دیگری را تحت تأثیر خود 
قرارداده بود. تجویدی قبال هم آهنگهای بسیاری ساخته بود 
به  میخواست  بود.گوئی  دیگری  جنس  از  عطاکن  صبرم  اما 
دوستداران موسیقی ایرانی بگوید که این صدا نهایت وخاتم 
ما  موسیقی  تاریخ  درسینه  تاکنون  که  است  صداهائی  همه 
ثبت وضبط شده است. چاپ نشدن عکس حمیرا  شایعاتی 
او  درصورت  البد  میگفت  یکی   . انداخت  برسرزبانها  را 
زیاداست  احتماال سنش  میگفت  دیگری  اشکالی وجوددارد. 
و نمیخواهد کسی بداند بعضی هم میگفتند نوعی بازارگرمی 
است که استاد تجویدی براه انداخته است . خوداو ازآن سالها 

یک سینه سخن دار د:
آمدورفت  محل  ما  خانه   . بود  موسیقی  عاشق  پدرم   *
نوازندگان  تا  معروف  ازخوانندگان  بود.  هنرمندان سرشناس 
سرشناس رادیو شبهای جمعه بباغ ما درقلهک می آمدند و ما 
درآنجا جایگاه مخصوصی برای پذیرائی ازهنرمندان داشتیم . 
گاهی اوقات نیز صدای هنرمندان قدیمی را که برروی صفحه 
گرامافون ضبط شده بود درفضای باغ پخش میکردند وپدرم 
از شنیدن آن بسیار لذت می برد. ازصدای دلکش ، روحبخش 
، غزال  و مرضیه لذت میبرد.  ، همه باپدرم آشنائی داشتند.
واکثرمواقع خانه ما صحنه اجراهای خصوصی هنرمندان بود 
. گاهی رضاورزنده  شب درخانه ما میماند تا صبح پدرم را با 

صدای سازخود ازخواب بیدارکند.
من درچنین محیطی بزرگ میشدم ورزنده همیشه سازخودرا 
ازمن پنهان میکرد چون درعالم بچگی با ساز او بازی میکردم 
و همه سیمهایش را بازمیکردم واورا به زحمت می انداختم . 
یکبار با صدای ساز ورزنده درحضور پدرم آواز خواندم . پدرم  

به گریه افتاد . وقتی علت گریستن اورا پرسیدند گفت از این
میترسم که این دختر عاقبت خواننده شود.

اینکه  برای  داشت  آگاهی  موسیقی  به  من  ازعالقه  که  پدرم 
شوهر  خانه  به  مرا  زود  خیلی  نیفتم   شدن  خواننده  بفکر 
فرستاد . اطرافیانم میگفتند از سه سالگی  وقتی برایت الالئی 
میخواندند  سعی میکردی آن را تقلید کنی . . بهرحال پدرم 
میدانست که استعداد موسیقیائی من  سرانجام ممکن است 

مرا به خوانندگی بکشاند. 
پدرم ازخانواده معروف امیرافشار  واز مالکین بزرگ بود. زمانی 
که درایران اصالحات ارضی شروع شد مهندس ارسنجانی به 
دهقانان  تابین  واگذارکنی  خودرا  امالک  باید  میگفت  پدرم 
توزیع شود . ومن که هنوز دوران کودکی را میکذراندم گریه 
میکردم ومیگفتنم  دارند امالک پدرم را میگیرند و ما بدبخت 
می شویم. پدرم عاشق مابود و شاید همین عشق وعالقه اوبود 
که میخواست ما از تحصیل خوبی برخوردار باشیم واز هیاهوی  
دنیای هنر به دورباشیم . اگرچه منهم دختر قدرشناسی بودم 
و متقاباٌل پدرم را خیلی دوست داشتم اما عشق به موسیقی 
به من  حق میداد که بدنبال استعداد و عالقه ام بروم.درسن 
باجوان 19 ساله تحصیل کرده  پدرم   به خواست  16 سالگی 
اسم  تهران  دربازار  بودو  بسیارمحترمی  از خانواده  که  آلمان 
ورسمی داشتند  ازدواج کردم  که هنگامه دختر بزرگم حاصل 

این ازدواج است . 
من  شدن  خواننده  از  جلوگیری  برای  را  اقدام  دومین  پدرم 
انجام داد. او به خانواده شوهرم سفارش کردکه زن وقتی به 
خانه شوهر میرود باید تابع   شوهر وخانواده او باشد.بنابراین 

ازاین لحظه مسئولیت  زندگی آینده دخترم باشماست . 
پدرم خوب میدانست که خانواده شوهرم هرگز اجازه فعالیت 
بودکه  راحت  نظر خیالش  وازاین  داد.  نخواهند  به من  هنری 
نقشه اش عملی شده است .اما عشق به موسیقی درخون من 
عجین بود صبرو تحمل پیشه کردم و بدنبال فرصت مناسبی 
میگشتم تا به خواسته خودم جامه عمل بپوشم . اینهم بگویم 
که درآغاز قصد خواننده شدن هم نداشتم . فقط میخواستم 
با موسیقی بیشتر وبیشتر آشنا شوم چون از هنرمندانی که 
به خانه ما می آمدند شنیده بودم که اگر موسیقی را بشناسی  
امکان   پدرومادر شوهرم  .با حضور  میبری  لذت  ازآن  بیشتر 

رسیدن به خواسته ام
 غیر ممکن بود.  شوهرم هم به تبعیت از پدرومادرش چنین 

اجازه ای به من نمیداد. زمانی که به خانه شوهررفتم توسط 

یکی از بستگانم که با تجویدی بسیار دوست بود به او پیغام 
دادم که  میخواهم شاگرد او. باشم تا موسیقی را بطور علمی 
 فرابگیرم .  استاد تجویدی باآنکه برای تعلیم به خانه هیکس  
نمیرفت پیغام دادکه بخانه شما میآیم تاصدای توراآزمایش 
. تصمیم خواهیم گرفت  بعداٌ  بود  واگر صدایت مساعد  کنم 
. وقتی  برای دیدن من به خانه ما آمد  استاد علی تجویدی 
ازمن خواست بخوانم  قطعه ای را بدون تمرین  وبدون قصد 
قبلی برایش خواندم . و ناگهان متوجه شدم که او بی اختیار  

اشک می ریزد. پس از اینکه  ساکت شدم گفت : 
" صدایت بی نظیر است . باآنکه  رگه هائی از اصالت روزگاران 
پیشین درآن است  اما سبکی کاماٌل جدیدرا  تداعی میکند." 
به  چهارشنبه  روزهای  که  کرد  موافقت  تجویدی  استاد 
منزل ما بیاید و تعلیم من را آغاز کند.  یک باغ بزرگی که 
ما درنظرگرفته  زندگی  برای  بود  دوخانه درآن ساخته شده 
کوچکتر  ودرخانه  پدومادرشوهرم    بزرگتر  درخانه  بودند. 
من وشوهرم  زندگی میکردیم و پدرومادرشوهرم ازنزدیک 
به  من  تعلیم  برای  استادتجویدی  وقتی  مارازیرنظرداشتند 
بود.  اورادیده  پدرشوهرم  آمد   می  نیاوران   باغ  مادر  خانه 
به  واحتمااٌل  هستم  موسیقی  عاشق  من  میدانست  چون  اما 
حرف او توجهی نخواهم کرد لذا بالفاصله به پدرم خبر داد 
که تجویدی به اینجا رفت وآمد میکند. پدرم هم به توسط 
مباشرش  به استاد تجویدی خبر میدهد که دیگر حق ندارد 
به خانه ما بیاید . تجویدی به مباشر پدرم میگوید  به آقای 
موسیقی  ازاستثنائات  دختر  این  که  بفرمائید  امیرافشاری 
ایرانی است و حیف است که صدایش درگلو خفه شود. مباشر 
ندارند  دوست  اصال  خانواده  این   . آقا  چیه  حیف  میگوید  
دخترشان  موسیقی یادبگیرد. سپس استادرا تهدید میکند 
که اگر به این خواسته توجه نکنید برایتان گران تمام میشود.
من بی خبرازهمه جا منتظر استاد بودم  اما ازایشان خبری 
نشد . دفعه بعد نیز استاد برای تدریس من نیامد. به او زنگ 
آنکه  بدون  باز  زدم  زنگ  دوباره  کرد.  قطع  را  تلفنم   . زدم 
حرفی بزند تلفن قطع شد.  گیج ومات مانده بودم  که این 
حرکات یعنی چه ؟ چرا استاد بامن اینطوررفتارمیکند؟ آنقدر 
زنگ زدم تا باألخره جواب دادو گفت :" به من گفته اند حق 
ندارم  با شما تماس بگیرم وگرنه برایم گران تمام خواهد شد. 
باز خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت به ایشان زنگ زدم 
اشکال  مابیائید  منزل  به  نمیخواهید  اگر شما  وگفتم  خوب 
. درآن زمان کالس  بیایم کالس شما  آیامن میتوانم   . ندارد 
 . استاد درهمان منزلشان درنزدیکی میدان ژاله قرارداشت 
استاد   که معلوم بود ازاین پیشنهاد من بسیار خوشحال شده 
است با ذوق زدگی گفت : " نه چه اشکالی داره ؟ من چون از 
عالقه تو به موسیقی آگاهی دارم نمیگذارم هیچکس بفهمد 
که تو به اینجا میائی.  قرارگذاشتیم هفته ای یکبار به کالس 
استاد بروم  . حاال مشکل این بود که چگونه وبا چه بهانه ای 
خودرا به کالس برسانم . سرانجام فکری بخاطرم رسید و به 
شوهرم وخانواده او گفتم که میخواهم رانندگی یاد بگیرم . 
ابتدا بااین درخواست من بی توجهی شد اما آنقدراصرارکردم 
که سرانجام پذیرفتند. حال اگر از آموزشگاه تعلیم رانندگی 
ام  خانواده  مسلمٌا  میکردم   استفاده  خودمان  درمحل 
میتوانستند ته وتوی قضیه را خیلی زود درآورند و رازم برمال 
ژاله  درمنطقه  رانندگی  آموزشگاه  یک  از  بنابراین  میشد. 
خواستم که به نیاوران بیاید ومرا به ژاله ببرد. ابتدا مسئول  
این آموزشگاه تعجب کرده بود ومیگفت : خانم چرا ازهمون 
میگرفت  خوبی  پول  وقتی  اما  نمیگیرید؟  ماشین  نیاوران 
این  وبه  رابگیرد.  پولش  و  نکند  کنجکاوی  زیاد  داد  ترجیح 
طریق با استاد رانندگی ام به کالس استاد تجویدی میرفتم.
دو سال این وضع ادامه داشت . دراین مدت استاد تجویدی 
حدود بیست آهنگ برای من ساخت . ولی هربار که بیادپدرم 
می افتادم  ازخواندن آنها صرفنظر میکردم . مادرشوهرم که

آن زمان 38 سال داشت  تنها کسی بود که بو برده بود من 
با استاد تجویدی ارتباط دارم . اما بجای هرواکنشی ، نشان
دادکه بامن همراه است . هروقت تنهابودیم برایش میخواندم. 
اوگفته  به  بارها  آمد.  می  خوشش  من  ازصدای  العاده  فوق 
عشق  ازاین  چون  واوهم  هستم  موسیقی  عاشق  که  بودم 
من آگاه بود سعی میکرد من را دررسیدن به هدفم همراهی 
بود  گذشته  من  رانندگی  تعلیم  زمان  از  دوسال  کند.باآنکه 
مادرشوهرم اصرارداشت که توباید بازهم به کالس رانندگی 
تو  که  اتومبیلی شد  اطمینان سوار  با  نمیشود  هنوز   . بروی 
مامان  آخر  میگفتم  ازخداخواسته   منهم   . میکنی  رانندگی 
میدونید  اصال  ؟  رانندگی  کالس  بروم  چقدر  شدم  خسته  
این  به  واو  کنید.  ولم   . ندارم  رانندگی  استعداد  من  چیه  
به  تا  گفتم  که  همین  ومیکفت   میداد  ادامه  زرگری  جنگ 
مهارت کامل نرسی من اجازه نمیدهم تو سوارماشین بشوی 
رفتن  دیگرهم  سال  یک  مادرشوهر  همکاری  با  بهرحال    .
ازاروپا  برادرشوهرم  پیداکرد.شبی  ادامه  رانندگی  بکالس 
فرودگاه  به  ازاو  استقبال  برای  همگی  وقراربود  برمیگشت 
برویم. به من گفتند خوب تو رانندگی کن .  من از اتومبیل 
فقط گاز و ترمزش را می شناختم.  اگر آن شب مادرشوهرم 
دراین مدت  من  که  میشدند  متوجه  همه  نمیرسید  دادم  به 
استادتجویدی  مدت  ام.دراین  ندیده  رانندگی  تعلیم  واقعا 
بیست  برای من  بود  پیداکرده  با صدای من شوروشوقی  که 
تند  باریتم  برخی  و  ازآنها سنگین  بعضی  که  آهنگ ساخت 
و شاد بود. ازاین آهنگها یکی راکه صبرم عطاکن نام داشت   
اول خواندم وبعد چندآهنگ دیگر مثل پشیمانم رااجراکردم 
وبقیه را بعدها هایده اجراکرد که معروفترین آنها "آزاده" نام 
داشت .سرانجام  پدرم به خارج رفت ومن به استاد تجویدی 
صبرم  آهنگ  استادهم   . است  خوبی   موقعیت  اآلن  کفتم 
تصمیم  من  کرد.اما  پیشنهاد  من  به  شروع  برای  را  عطاکن 
در  وتنها  ندهم  ادامه  دیگر  و  بخوانم  ترانه  فقط یک  داشتم 
خلوت خودم  بخوانم واز موسیقی لذت ببرم.صدایم ازرادیو، 
برنامه گلهای رنگارنگ پخش شد که قیامتی بپاکرد. آن روزها 
دراتومبیل ، در خانه ، در اداره  همه  یاازطریق رادیو ویا با 
پخش صفحه  یا نوار  ترانه صبرم عطا کن را بارهاوبارهاگوش 
میکردند.مرتضی عبدالرسولی آن مردعارف  که موسیقی را 
خانم   " به من گفت  خوب میشناخت وقتی صدای مراشنید 
میکنم  عبادت  شما  آهنگ  بااین  من  است  خداگواه  حمیرا 
.چون صدای شما یک صدای آسمانی است ."وقتی راننده به 
فرودگاه میرود تا پدرم را  بخانه بیاورد دربین راه ازرادیوی  
اتومبیل  این ترانه پخش میشودوپدرم با شنیدن آن کنجکاو 
سال   12 که  پیش  سالها  گفتم  قبال  همانطورکه  میشود. 
اهلل  لطف  و  استادقوامی  و  ورزنده  که  شبی  بیشترنداشتم  
مجد درمنزل مادرقلهک بودند من باساز ورزنده ومجد ترانه 
ای از خانم مرضیه را خوانده بودم وبهمین دلیل  پدرم صدای 
مرا می شناسد و به قدری حالش  وخیم میشود که اورا به 
باخشم  برمیگردد  خانه  به  وقتی  پدرم  میبرند.   بیمارستان 
وغضب دستورمیدهد که دیگر مرابه خانه راه ندهند. روزی 
برای  دیدن خانواده به قلهک رفتم . با بی اعتنائی باغبان و 
خدمه منزل مواجه شدم .     ازیک سو درمیان مردم ایران 
نسبت به من وهنرم چه شوروغوغائی ایجادشده بود وازسوی 
دیگر درخانه خودم همه نسبت به من بی اعتنا شده بودند.                                              
بی اختیار به یادداستان سیندرال افتادم . ازیکسو دربار شاه  
دربدر بدنبال او می گشت تا پرنده شانس و اقبال را برسرش 
بنشاند و ازسوی دیگر خانواده اش تالش میکردند اورا ازدید 
بار مستخدمین هنوزهم  همگان  مخفی کنند. نگاه شماتت 
میگفتم پس  با خود  میدهد..  آزارم  دهه    4 ازگذشت   پس 
بیند  قدر  رود  که  هرکجا  هنرمند  گوید   می  چگونه سعدی 
و بصدر نشیند؟  این چه قدرومرتبتی است و این چه صدر 
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 *  پدرم  عاشق موسیقی وخانه 
هنرمندان  وآمد  رفت  محل  ما 

سرشناس روزبود

درحضورپدرم  یکبار  وقتی   *
.وقتی  افتاد  گریه  به  خواندم 
علت گریه اش را پرسیدند گفت  
دختر  این  که  میترسم  ازاین 

خواننده شود.

نشوم   خواننده  اینکه  برای   *
خانه  به  مرا  سالگی   16 درسن 

شوهر فرستادند

* بدون اطالع خانواده خودم 
وشوهرم  بااستاد تجویدی تماس 
مرا  خواستم  وازایشان  گرفتم 

تحت تعلیم خود بگیرند.

بسیاری  و  استادتجویدی   *
 ، ما   موسیقی  ازاساتید 
معتقدبودند پس ازپخش صدای 
بنام  سبکی   ، ازرادیو  من 

حمیرائیسم بوجودآمده است .

* آنقدر عاشق موسیقی بودم که 
خود  سرانجام  و  عاقبت  به  هرگز 
فکر نمیکردم . وسرانجام پدرم مرا 

ازارث محروم کرد

*اولین کسی که ازراز تعلیم دیدن 
شد  آگاه  تجویدی  استاد  نزد  من 
مادرشوهرم بود. او بجای ممانعت 
کرد. تشویق  راهم  ادامه  به  مرا   ،

عکسم  چاپ  عدم  *درآغاز، 
درروزنامه ها ، فقط برای آن بود 
مطلع  شدنم  خواننده  از  پدرم  که 
نشود اما پس ازاینکه او ازاین امر 
و  شد  برطرف  مانع  این  شد  آگاه 
برای چاپ عکس  ها  روزنامه  همه 

من ازهم سبقت میگرفتند.
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كوهى  سوى  به  عيسى  حضرت 
فرارميكرد آن سان كه انگارشيرى 
وآن  اوست  خون  ريختن  درپى 
فرارعيسى ازاحمقان بود. شخصى 
بدنبال اودويد وبه او گفت چرامانند 
عيسى  ؟  فرارميكنى  پرندگان 
افزود.  ندادوبرفرارخود  پاسخى 
ولى پرسشگر درپى اودويد وبدون 
 : وميگفت  صداميكرد  اورا  وقفه 
محض رضاى خدا بايست وبگو چرا 
مى  ازچه  ميكنى   فرار  سو  ازاين 
تست  درپى  دشمنى  نه  ؟  ترسى 
.نه حيوان درنده اى  . عيسى گفت 
فرارميكنم  وكودن  ازنادان  من 
ازگزندآنان  خودرا  كه  وميكوشم 
ازسرراه من  توهم   . بدارم  درامان 
مگرتو  گفت  شخص  آن   . دورشو 
رازنده  مردگان  كه  نيستى  همان 
درمان  را  وكوران  ؟كران  ميكنى 
مينمائى ؟  گفت هستم . گفت مگر 
توهمان نيستى اگر فسونى برمرده 
ازجايش  بخوانى همچون شير  اى 
همان  تو  مگر  ؟  ميشود  بلند 
درست  مرغان  ازِگل  كه  نيستى 
پروازشان  نيروى  وبادعا  ؟  كردى 
دادى ؟ گفت هستم . گفت پس تو 
كه هركار بخواهى مى توانى انجام 
دهى  چرافرارميكنى ؟ازچه كسى 
ميترسى؟ چه كسى دشمن تست  
مى  بتوسر  رابخواهى   هركه  ؟ 
بخدا  قسم  گفت  عيسى  سپارد. 
هرچه خواستم بانام او انجام يافت 
 . شد  زنده  مرده  من  بخواست   .
كروكور درمان يافتند . كوه شكاف 
برداشت . اما آنچه برنادان خواندم 
اثر نكرد .آن شخص گفت چگونه 
است كه دعاى تو همه جا اثركرد 
اينكه  براى  گفت  جزدرنادان؟ 
كورى وكرى بيمارى است اما نادانى 
قهرخداوندى است وموجب خشم 
او دررنجى است گه برديگران آزار 
نميتواند  دستى  وهيچ  ميرساند 
درمان  است  براوخورده  كه  داغى 
نمايد  اينست براى اينكه درامان 
بمانم ازدست او فرارميكنم . البته 
بمردم  ميخواست  عيسى  حضرت 
تعليم بدهدكه بايد از نادان وكودن 
فراركرد. واماشعرمن  تضمين يك 
هرمصراع  .من  است  موالنا  غزل 
اين غزل را درابتداى بند ومصراع 

ديگر را درآخربند آورده ام:

تاج استغنا

"عاشقى برمن ، ترارسواكنم"
بيش ازاين ديوانه وشيداكنم

منزل ومأواى تو صحراكنم
فتنه ها درراه توبرپاكنم 

"خان ومان تو همه يغماكنم"
"صدهزاران خانه سازى درجهان"
پانهى برآسمان و كهكشان

ُرخ فروزى هم جو مه درآسمان
بلبلى شيداشوى درگلستان

"من تورا بى منزل و مأوا كنم"

"تانگردد كارتو زيروزبر"
خانه هستيت  ويران سربسر

تاكه ننهى تاج تستغنا بسر
رنگ رخسارت نگرددهمچوزر

"من كجا كارتو را زيبا كنم"
مخور" غم  كردى  نوش  زهردادم 
مخور كم  دادم  دردآلود  باده 

مخور  جم  زجام  مى  دهندت  گر 
مخور زمزم  سرچشمة  از  آب 

"من دهان تو پرازحلواكنم"
تو ايمان  كفرتو  بندكردم 
تو چشمان  گوهرفشان  ام  كرده 

تو" جان  بندكردم  "درطبيعت 
تو  درمان  آمددردتو  ازمن 
"بند چون من كرده ام خودواكنم"
"عيسى ام اين جان خاموش ترا"
ترا جوش  بى  درياى  اين  موجم 
ترا گوش  پرورم  جان  نغمة 
ترا مدهوش  روح  هستم  هوش 

"وقت شد تابلبل گوياكنم"
دردلم" درآمد  تبريزى  شمس 
مرادكاملم موالنا  گفت 
مايلم براو  آنكه  بيامد  هم 
محفلم كردروشن  او  "طلعت" 

"من دوعالم را پُرازغوغاكنم
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ازهمه جاازاينجا

ازآنجا

                                                                        

يك  گويند  مى  آمريكايى  هاى  مقام 
بسته مشكوك حاوى موادى پودرى كه 
روز شنبه اول اكتبر به خانه برادر جو 
بايدن معاون رياست جمهورى آمريكا 
پست شده بود، بى ضرر بنظر مى رسد.
بايدن  فرانسيس  خانه  به  بسته  اين 
ريج  اوشن  به  موسوم  اى  محله  در 

(Ocean Ridge) در ايالت جنوبى 

التون جان كنسرت خودرابانام "پيانوى 
وگاس  درالس  دالرى"  ميليون 
آغازكرد. اين سرى كنسرتها حدود سه 
سال طول خواهد كشيد . دراين سرى 
كنسرتها  التون جان با پيانوئى برروى 
يك  حدود  كه  ميشود  ظاهر  صحنه 
ميليون دالر قيمت آن است ودرحين 
اجراى كنسرت اين پيانو رنگ به رنگ 
سگ  دو  ازبرنامه  درقسمتى  و  ميشود 
التون جان نيز برروى صحنه مى آيند 
آواز  وبه  نشينند  مى  پيانو  برروى  و 

صاحب خود گوش ميدهند.
صداى آمريكا درباره اين كنسرت ميگويد:

يك پرده نمايش فيلم ديجيتالى به

فلوريدا پست شده بود.
داده  آسيب  بروز  از  حاكى  گزارشى 
خانه  مجاور  اماكن  اما  است،  نشده 
برادر آقاى بايدن در جريان تحقيقات 

ماموران بمب ياب تخليه شده بود.
گويد  مى  آمريكا  كارآگاهى  كل  اداره 
بودن  ضرر  بى  از  اوليه  هاى  آزمايش 

محتواى بسته حكايت دارد.

اندازه يك زمين بازى تنيس در پشت 
پرده  اين  «التون»قراردارد.روى  سر 
از  كنند.  مى  غوغا  ها  رنگ  نيز  بزرگ 
رنگ هاى شفاف غروب آفتاب گرفته تا 
نمايشى از صحنه هاى كارناوال «ريو» 
لباس هاى عجيب و  از  ...  و نمايشى 
غريب اين خواننده بر روى صحنه همه 
و همه بخشى از اين «كنسرت /شوى 
وگاس  الس  شهر  در  تازه  باشكوه    «

است.
«پيانوى ميليون دالرى» كه  به مدت 
سه سال  هر شب بر روى صحنه «سزار 
پاالس» اجرا خواهد شد، داراى جلوه 

هاى نمايشى به شيوه هاى رايج در
اجراى  و  است  وگاس»  شهر«الس 

التون جان جدااز جلوه هاى نمايشى
اثر  تماشاگر وشنونده  و جان  بر روح   

مى گذارد.

ارسال بسته مشكوك به برادر جو بايدن

كنسرت التون جان درالس وگاس بمدت سه سال

هفته  يكشنبه  كاليفرنيا  فرماندار 
با  مصادف  اكتبر  شانزدهم  آينده 
بيست و چهارم مهرماه را رسما روز 
اين  در  كرد.  نامگذارى  جابز  استيو 
براى  را  مراسمى  اپل  شركت  روز 
دانشگاه  در  جابز  استيو  بزرگداشت 
كرد. برگزار  كاليفرنيا  استنفورد 

در  كاليفرنيا  فرماندار  براون  جرى 
توئيتى كه جمعه شب خطاب به بيش 
خود  دنبال كننده  ميليون  يك  از 
16اكتبرروز  كه  كرد  اعالم  فرستاد 
كاليفرنيا  ايالت  در  جابز  استيو 

خواهد بود.
استيو جابز مديرعامل سابق شركت 
درگذشت  اكتبر  پنجم  روز  در  اپل 
بسيار  مراسم  در يك  بعد  روز  دو  و 
كوچك و خانوادگى به خاك سپرده 
جابز  استيو  درگذشت  از  پس  شد. 
باراك  شامل  بسيارى  شخصيت هاى 
بيل  امريكا،  رئيس جمهور  اوباما 
و  مايكروسافت  بنيانگذار  گيتس 
مارك زوكربرگ بنيانگذار فيس بوك 

اين  و  گفتند  تسليت  را  او  مرگ 
اول  صفحه  تغيير  به  حتى  اقدام 
گوگل و تسليت و تقدير سامسونگ 
به عنوان رقيب فعلى اين شركت در 

بازار تلفن همراه نيز منجر شد.
پيش از اين شركت اپل اعالم كرده 
بزرگداشتى  مراسم  احتماال  كه  بود 
روز  در  كاركنان خود  با حضور  تنها 
اپل  شركت  محل  در  اكتبر  نوزدهم 

برگزار خواهد كرد.

روز استيو جابز دركاليفرنيا
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خانه سه میلیون دالری:  اینهم عکسی ازخانه خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی درتورنتوی کاناداست . خاوری پس ازاینکه گفته شد دراختالس 3هزار 
میلیاردتومانی  شریک بوده است ازمقام خوداستعفا و به کانادا که تابعیت آنرا بگفته مقامات رژیم داشته است فرارکرده است ودراین خانه سکونت گزیده است .یک 
روزنامه کانادائی  بنام گلوب اند میل که خوانندگان زیادی هم دارد نوشته است  این خانه نزدیک به سه میلیون دالر ارزش دارد.. همچنین این روزنامه نوشته است 
که آقای خاوری هشت آژانس هوائی بنام پسرش خریداری کرده که هم اکنون درتورنتو دفاتر این آژانس ها فعال هستند . فرار آقای خاوری بدجوری  دماغ آقایان  
رؤسای دزدان را سوزانده است . روزنامه گلوب اند میل نوشته است که این خانه که بنام خود آقای محمودرضا خاوری است به قیمت دو میلیون و 925 هزار دالر 

در 30 ژوییه 2007 خریداری شده است. این روزنامه نوشته است خانمی که دراین خانه ساکن است حاضرنشده به سئواالت خبرنگاراین روزنامه پاسخ بدهد.  

 اسرائیل بگفته های خامنه ای واکنش نشان داد
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واکنش به اظهارات آیت اهلل علی 
خامنه ای که از »نهر تا بحر« را سرزمین »مقدس فلسطین« و تنها متعلق به 
فلسطینی ها نامید، گفته است که »اظهارات آیت اهلل ها تنها دیدگاه تل آویو 

را در زمینه لزوم افزایش امنیت اسرائیل تقویت می کند«.
رهبر جمهوری اسالمی ایران روز شنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس »حمایت 
از انتفاضه فلسطین« در تهران با اشاره به اقدام رییس تشکیالت خودگردان 
متحد  ملل  سازمان  به  فلسطین  مستقل  کشور  داشتن  برای  که  فلسطینی 
متوسل شده است، گفت: »هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند، 

یکسره مردود است«.
عنوان سرزمین »مقدس  به  بحر«  تا  »نهر  ایده  با طرح  ای  اهلل خامنه  آیت 
فلسطین« افزود: »طرح پذیرش دولت فلسطین و به عضویت درآمدن آن در 
سازمان ملل، چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها )اسرائیلی ها( و 

پذیرش دولت صهیونیستی )اسرائیل( در سرزمین فلسطین نیست«.
سایت رادیو فردا می افزاید: منظور رهبر ایران از تعلق »نهر تا بحر« تنها به 
فلسطینی ها این است که در فاصله میان »نهر« )رود اردن( تا »بحر« )دریای 

مدیترانه( نباید کشوری به نام اسرائیل وجود داشته باشد. 
خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی حماس نیز که میهمان کنفرانس دو روزه 
تهران بود، پس از نطق آیت اهلل خامنه ای، گفت که »مقاومت تنها گزینه 

باقیمانده است و همه گزینه های دیگر از بین رفته است«.

تکنولوژی نانو  دردرمان سرطان مغز

یک تیم متشکل از متخصصان روس، اسلونی، آلمانی و آمریکایی روش جدیدی 
اند. شیوه جدید  کرده  ابداع  مغز  تومور های سرطانی  و  درمان سرطان  برای 

مبتنی بر رساندن دارو به بافت های سرطانی است.
در این شیوه، خوشه هایی از ذرات نانو مغناطیسی بصورت کپسول در لیپوزوم 
قرار داده می شوند. لیپوزوم حاوی دارو، بوسیله یک مغناطیس به درون بافت 
تومور تزریق و هدایت می شود. این روش یک قدم در افزایش ضریب تاثیر دارو 

بر بافت های سرطانی است.
بر اساس مشاهدات این متخصصان، 10 روز بعد از استفاده از دارو، اندازه تومور 

40 در صد کاهش می یابد.
این روش جدید روی موش های آزمایشگاهی تجربه شده و نتیجه آن در مجله 

علمی فناوری نانو طبیعی منتشر شده است.
یا  پنج  تا  پژوهشگران  گفته  به  بنا  باشد،  آمیز  موفقیت  کامال  آن  نتایج  اگر 
شش سال آینده بطور وسیع در درمان بیماران مبتال به تومور مغزی استفاده 
خواهد شد. از طرفی سلول های سالم در اطراف بافت های سرطانی مغز آنها 

را محافظت خواهد کرد.
درمورد تکنولوژی نانو به مقاله صفحه 18 مراجعه کنید
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واقعیت  با  تاریخی  اسناد  مطالعه   با 
می  بخوبی  که  شویم  می  آشنا  هائی 
یزدی  ابراهیم  خیانت  حد  به  توانیم 
آزادی)بخوانید  نهضت  فعلی  کل  دبیر 

ضدآزادی( واقف شویم.
آدمیرال موریس می گوید: کشور های 
آرتش  از  را  تکانی  خانه  گر  استعمار 

شروع می کنند.
درست کاری که ابراهیم یزدی انجام داد.

پال  )شیل  انگلستان  خارجه  وزیر 
من  عقیده  به  گوید:  می   ) مرستون 
ما  که  است  بدور  مصلحت  و  تدبیر  از 
وسیله ای فراهم آوریم که دولت ایران 
زیرا  شود  نیرومندی  قدرت  صاحب 
به  مجهز  که  منظم  آرتشی  تشکیل 

فنون نظامی جدید شود، قدرت فوق

 العاده ای را می سازد که از نظر دولت 
را  انگلستان تجهزات لشگری مجهزی 
ایجاد خواهد  انگلستان  منافع  علیه  بر 
نمود. اما محمد رضا شاه  پهلوی  فقید  
در کتاب  پاسخ  به تاریخ   خود می 
گوید: ملت ایران در حال پیشرفت بود 
و برای پیشرفت نیاز به صلح داشت، ما 
و  خود  برای  هم  بودیم  صلح  خواهان 
هم برای دیگران. با این وجود سیاست 
که  کرد  می  ایجاب  ما  ملی  مستقل 
وسائل و امکانات الزم را برای دفاع از 
استقالل خود در اختیار داشته باشیم. 
این وسائل و امکانات چیزی جز ارتش 
نیرومند نبود. سیاست من  همواره آن 

بود که تسلیحات ارتش ایران در حد
و  امنیت  تضمین  برای  کافی  و  الزم   
استقالل ایران باشد. این یک سیاست 
بلند  صدای  به  را  آن  و  نبود  مخفی 
سیاست  همین  شاید  کردم  می  اعالم 
شد.  من  سقوط  باعث  ایران  استقالل 
محمد رضا شاه که روانش شاد باد در 
گوید:  می  خود  کتاب  دیگر  قسمت 
دریائی  نیروی  مأموریت  و  وظیفه 
ایران نه تنها در محدوده خلیج فارس 
بلکه انجام هر مأموریت و عملیاتی در 
هند  اقیانوس  سرتاسر  و  عمان  دریای 
لحاظ  از  که  بود  این  ما  برنامه  بود.  
تجهیزات متعارف و غیر اتمی یکی از 
توانا ترین و مؤثرترین ارتش های دنیا 
را در اختیار داشته باشیم که هم قادر 

به حفظ و نگهداری مرز و بوم خود و 
ایران  تمامیت  و  استقالل  از  دفاع  هم 
باشد، هم بتواند منافع ما را در خلیج 
در  هم  و  کند  تأمین  فارس  همیشه 
وثبات در  لزوم در حفظ صلح  صورت 
این  در  نماید.  مشارکت  هند  اقیانوس 
منطقه از دنیا تنها ایران  دارای چنین 
از  توانست  می  که  بود  نظامی  نیروی 
هرگونه اختالل و اغتشاش بطور مؤثر  
دارای  ایران  تنها  نماید.  جلوگیری 
انسانی  نیروی  مالی بخصوص  امکانات 
را  ارتشی  چنین  بتواند  که  بود  کافی 
در منطقه ای به این حد از اهمیت و 

حساسیت اداره کند.
بر نارد لوئیز سیاستمدار و شرق شناس 
از  برای جلوگیری  گوید  می  انگلیسی 
شدن  صنعتی  و  اقتصادی  پیشرفت  
خاور میانه عالج اش نابودی قوی ترین 
برای  است.  ایران  یعنی  منطقه  کشور 
و  پیشرفت  توقف  برای  ایران-  نابودی 
تبدیل  برای  ایران-  اقتصادی  قدرت 
عقب  کاماًل  کشوری  به  مترقی  ایران 
بنگالدش  و  افغانستان  تراز  هم  مانده 
تنها راه همان نظر ) آدمیرال موریس( 
است که گفت ایران باید از ارتش منظم 
به وفادار  و  ایران دوست  و  منضبط  و 

قشون  و  شود  نابود  کاماًل  پادشاه   
ها  قاجار  عهد  بار  و  بند  بی  چریکی 
جانشین آن گردد و نام آن را بگذارند 
یکی که  اندیشه  این  پاسداران.  سپاه 

 از لوازم طرح نابودی ایران بود توسط 
شد. انجام  شرح  بدین  یزدی  ابراهیم 

راه   از  شناخته  نا  افراد   که  زمانی  از 
رسیده  در ایران مانند  ابراهیم  یزدی 
ابولحسن بنی صدر و صادق قطب  و  
زاده بر کرسی های قدرت تکیه زدند 
و  فرهنگ  از  کامل  اطالعی  بی  در  و 
تاریخ ایران سرنوشت ملت ایران را در 
دست گرفتند، هر چه که در اطرافشان 
نشانی از قدرت محمد رضا شاه داشت 

را نابود کردند.
فرماندهان  با  دشمنی  و  ارتش  حذف 
آنها  بود.  ها  آن  از  یکی  ارتش  شجاع 
بزرگی  و  شکوه  و  انضباط  و  نظم  از 
امنیت  و  اطالعات  سازمان  و  ارتش 
وحشت   ) ساواک  به)  معروف  کشور 
در  که  بود  ترسی  همان  این  داشتند. 
خاور  کشورهای  و  ها  قدرت  ابر  دل 
و  عراق  های  کشور  بخصوص  میانه 
شیخ نشین های خلیج همیشه فارس 
بود. شاپور بختیار با انحالل ساواک به 
از سر راه شورشیان  راحتی ساواک را 

- انقالبی ها و کشور های عراق و غیره 
دروازه  معروف  بقول  و  بود  برداشته 
نگهبان  و  محافظ  بدون  را  ایران  های 
به روی تمام جاسوسان کشور ها مانند 
چین – روسیه- لیبی- عراق و غیرو باز 
گذاشته بود. اینک نوبت ارتش بود که 
باید حذف و نابود شود. زیرا پیاده نظام 
انقالبیون یعنی مجاهدین خلق قدرت 
رویا روئی با ارتش بزرگ و منظم و پر 
تجربه شاهنشاهی ایران را نداشت. بنا 
انقالب توطئه  اول  از روز های  این  بر 
علیه ارتش شروع شد. محمد رضا شاه 
ارتش ایران را به دولت بختیار سپرد و 
بعد کشور را ترک کرد تا شاید شاپور 
بود  شورشیان  جنس  از  که  بختیار 
بتواند ایران را آرام کند و توطئه گران 

شاه  با  مبارزه  و  تالش  در  سالها  که 
بودند. دست از نابودی ایران و کشتار 
باید  می  دارند.ارتش  بر  بیگناه  مردم 
طبق قانون اساسی از دولت بختیار که 
رأی اعتماد مجلس شورایملی و فرمان 
اما  کند.  اطاعت  داشت  را  شاهنشاه 
افراد خائنی مانند   حسین فردوست و 
عباس قره باغی زمینه مساعدی را برای 
افکار شاپور بختیار فراهم کرده بودند.

قصد  گجستک  خمینی  که  زمانی 
نخست  به  را  بازرگان   مهدی  داشت 
بر  ارتش  امیران  کند  انتخاب  وزیری 
زیرا  بودند،  گرفته  قرار  راهی  دو  سر 
که  بازرگان  دولت  از  توانستند  نمی 
رأی اعتماد مجلس شورایملی و فرمان 
نداشت حمایت کنند. در  را  شاهنشاه 
واقع ارتش میان دو دولت یکی رسمی 
دولت  یعنی  اساسی  قانون  برابر  که 
و غیر  انقالبی  و دیگری دولت  بختیار 
قانونی قرار گرفته بود و در بالتکلیفی 
وانفسای  این  در  میبردند.  سر  به 
بالتکلیفی ارتش، نمونه هائی از حمله 
زیرا  خورد.  می  بچشم  ایران  به  عراق 
الجزایر و صلح صدام حسین  قرار داد 
صرفاً به دلیل ترس از ارتش قدرتمند 

ایران بود.
یزدی  ابراهیم  خاطرات  کتاب  وقتی   
با عنوان ) آخرین تالش ها در آخرین 
کنیم  مطالعه  را  اولش  چاپ   ) ها  روز 
یزدی ابراهیم  شویم  می  متوجه 

محمد مجزا

گزارشات ارتش عراق حتی قبل از این که برای حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق       
فرستاده شود به ساواک ایران فرستاده می شد

نقش ابراهیم یزدی
 درنابودی ارتش

محمدمجزا
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خمینی  او  که  است  کرده  اعتراف 
گجستک را تشویق به قتل عام امیران 
ارتش کرده بود ولی در ویرایش های 
کتابش حذف  از  را  این قسمت  بعدی 
های  تیر  ساده  بعبارت  است.  کرده 
خالص بر جان و تن شریف فرماندهان 
از جان گذشته ارتش ایران در دولت 
ابراهیم  موقت و با خوش رقصی های 
این  باید  ما می  یزدی شلیک گردید. 
جنایت ضد ملی و ضد ایرانی ابراهیم 
آزادی  ضد  نهضت  کل  دبیر  یزدی 
استعمار  نهضت  را  آن  است  بهتر  که 
اسالمی نامید جانشین مهدی بازرگان 
آینده  های  نسل  برای  تاریخ  در  را 
ثبت کنیم و بیاد داشته باشیم ابراهیم 
های  توفان  و  حوادث  همه  از  یزدی 
قدرت  جنگ  در  و  انقالب  بار  مرگ 
نبرده  در  به  سالم  سر  تصادفی  ایران 
حتی حکم بازداشت ایشان و زندانش 
مانند اکبر گنجی ساختگی است زیرا 
بر  برژنسکی  آقای  حمایت  برکت  از 
ایران  در  چنین  هم  و  است  خوردار 
باشد  می  خیانت  مشغول  گرفته  بال 
باکی ندارد و بدانید کسی  از کسی  و 
هم نمی تواند با او کاری داشته باشد. 
به  که  ای  و عالقه  دلیل عشق  به  من 
جوانان  بخصوص  ایران  ملت  و  ایران 
این  بوسیله  که  نازنین  کودکان  و 
بار  فالکت   روز  این  به   خیانتکاران 
چهره  از  پرده  تالشم   در  اند  افتاده 
این خائن ها بر دارم و آنان را در برابر 
تاریخ عریان می کنم و در سر  آئینه 
شاید  تا  نشانم  می  برزن  و  هرکوی 
عبرتی برای دیگران شود. ما با فریاد 
باید نام ننگین این خائن های ایران بر 
باد ده را همه جا باز گو کنیم تا به این 

آلزایمر تاریخی پایان بخشیم.
با  را  بارها دشمنی اش  ابراهیم یزدی 
ارتش بیان کرده است. در مصاحبه ای 
محمودیان  مهدی  شرق،  نامه  روز  با 
مورد  در  شما  کند  می  سوال  او  از 
می  فکر  چگونه  عراق  حمله  و  ارتش 
قابل  ارتش  گوید  می  ایشان  کردید. 
اعتماد نبود و برای عدم اعتمادش از 
داستان  و  کرده  استفاده  عراق  تاریخ 
ملک  علیه  قاسم  عبدالکریم  کودتای 
فیصل ونوری سعید را باز گو می کند 
و اضافه می کند به همین دلیل ما نمی 

توانستیم به ارتش اعتماد کنیم.
ابراهیم یزدی خوب می دانست همان 
اعتماد  ارتش  به  ایشان  که  اندازه 
نداشت و از آن وحشت داشت. صدام 
از  آرام  و  راحت  خواب  هم  حسین 
زیرا  نداشت  ایران  ارتش شاهنشاهی 
به کرات طعم تلخ مشت های آهنین 
ارتش دالور ایران را در مرز های ایران  

چشیده بود و از آن وحشت داشت.

 پس ابراهیم یزدی و صدام حسین در 
یک نقشه خانمان سوز ضد ایرانی به 
یک نتیجه رسیده بودند وهر دو ارتش 
را  ایران  بر کف  دالور و شجاع وجان 

دشمن مشترک خود می دانستند ! !
ابراهیم یزدی در این گفتگو با مهدی 
محمودیان به نقش ساواک در گذشته 
می  تجلیل  چنین  آن  از  و  پرداخته 

کند. می گوید اداره دوم و هشتم
 ساواک کار های خوبی انجام داده بود 
دو  این  اسناد  وقتی  که من  به طوری 
اداره را مطالعه و بررسی کردم دیدم 
گزارشات ارتش عراق حتی قبل از این 
جمهور  رئیس  البکر  حسن  برای  که 
ساواک  به  شود  فرستاده  عراق  وقت 
میان  در  شد.  می  فرستاده  ایران 
مذاکرات  جلسه  صورت  حتی  اسناد 
پنهانی جرج حبش با قذافی را که در 
تریبونی دو نفری و تنها صحبت کرده 
بودند رادیدم و خواندم لذا معلوم شد 
که ساواک ایران آن قدر قوی است که  
عناصر نفوذی در سازمان امنیت لیبی 
متوجه  یزدی  ابراهیم  همچنین  دارد. 
از دامداران  می شود ساواک تعدادی 
را  عراق  و  ایران  مرزی  چوپانان  و 
عراقی  افسران  و  بود  کرده  استخدام 

اطالعات خود را به آنها میدادند

 وآن ها هم این طرف مرز به مأموران 
ساواک می دادند اما بعد از انقالب این 

ارتباط به کلی به هم ریخته بود.
سوالی پیش رو داریم و آن اینستکه 
آغاز  همان  از  یزدی  ابراهیم  آقای 
امداد  طریق  از  ایران  خاک  به  ورود 
عراق  حمله  که  بود  یافته  در  غیبی 
که  او  گرنه  و  است  قطعی  ایران  به 
به تا  بود  نشده  خارجه  وزیر  هنوز 
سیاسی  مدارک  و  ساواک  اسناد   
یا قضا  کیف  و  کم  از  و  یابد  دست 
 با خبر باشد اما جواب سؤال این است 
حمله  ایران  به  عراق  دانست  می  او 
که  ارتشی  به  چرا  پس  کرد.  خواهد 
همیشه برای حفظ استقالل و تمامیت 
ارضی کشور سوگند یاد کرده بود بی 
اعتماد شده بود ؟؟ چرا فراموش کرده 
دلیل حضور  به  که صدام حسین  بود 
میانه  خاور  در  ایران  قدرتمند  ارتش 
و  بوسیده  را  شاه  رضا  محمد  دست 
بود  داده  الجزایر  قرارداد  عقد  به  تن 
و با خروج محمد رضا شاه فرمانده کل 
قوا از کشور بدنه ارتش سالم و دست 
ترک را  صحنه  و  مانده  باقی  نخورده 
های  روز  توانستند  می  و  بود  نکرده 
خوش صدام را حتی با ترک شاهنشاه 
تبدیل تار  و  تیره  شب  به  ایران   از 

سازد، همان طور که ارتش نیمه جان 
تلفاتی  از آن همه  انقالب پس  از  بعد 
بود   داده  قدرتش  هرم  راس  در  که 
هاشمی  که  بود  درخشیده  چنان  آن 
کتاب  در  و  مصاحبه  در  رفسنجانی 
هوائی  نیروی  گفت  بحرانش  از  عبور 
عراق  جبهه  پشت  و  کرد  عمل  خوب 
را  عراق  دریائی  نیروی  و  کرد  فلج  را 
کرد  منهدم  فارس  خلیج  شمال  در 
نتوانستند  جنگ  آخر  تا  دیگر  که 
از روزنامه  ) نقل  فعالیت نظامی کنند 
اطالعات بین المللی 8 مهر ماه 1۳7۹ 
ترس  میشود  مالحظه   ) خورشیدی 
دل  در  ایران  شاهنشاهی  ارتش  از 
گشته  بر  آمریکا  از  یزدی  ابراهیم 
بود. همین هاشمی  کرده  پا  به  غا  غو 
امیران  اعدام  شاهد  مگر  رفسنجانی 
ارتش نبود ؟؟  مگر نمی دید دالوران 
نجات  به  فقط  نبرد  صحنه  در  ارتش 
از  راه  این  و در  اندیشیدند  ایران می 
دانش نظامی و تجارب دستاورد های 
نه  میبردند  بهره  خود  نظامی  و  فنی 
های   شعار  به  توسل  و  خوانی  روضه 
آن  از  و  است  طرف  این  از  کربال  راه 
مجدداً  فتح خرمشهر  از  و پس  طرف 
سبب  ارتش  از  ترس  و  اعتماد  عدم 
از جامعه رانده شده وقتل  شد ارتش 
عام شد. اما آنچه از این بحث می توان 
ابراهیم  که  است  این  گرفت،  نتیجه 
هم  کمک  به  انقالب  آغاز  در  یزدی 
فکران و هم مسلکانش همه با هم کمر 
گویم  می  قویًا  بستند.  را  ارتش  قتل 
یزدی  ابراهیم  تراژدی  این  کارگردان 
بود.  بازرگان  مهدی  موقت  دولت  و 
فرماندهان  از  برخی  پاک  ابتداخون 
بر  علوی   مدرسه  بام  پشت  در  را 
جای  به  شکر  نماز  و  ریختند  زمین 
اسالمی  های  دادگاه  آنگاه  و  آوردند 
بازرگان  وزیری  نخست  زمان  در  را 
مدافع  و  ملی  ضد  جبهه  عضو  این 
حقوق بشر بر پا ساخته و از ارتشبد تا 
سرباز را از دم تیغ گذراندند تا آقای 
ابراهیم یزدی- مهدی بازرگان و سایر 
ملی- مذهبی ها و اعضای جبهه ضد 
و  باشند  داشته  راحت  ها خواب  ملی 
های  کرسی  و  نباشند  کودتا  نگران 
وزارت و وکالت و مدیر کلی را با دلی 
برصندلی  گاه  و آن  اشغال کنند  آرام 
بنشینند و اسناد  امور خارجه  وزارت 
کرده  مطالعه  را  وزارتخانه  مدارک  و 
گمنام،  سربازان  و  ساواک  دریابند  و 
برابر  در  مستحکمی  دیوار  چنان  آن 
پیرامون  دشمن  شوم  های  نقشه 
شرم  عرق  آیا  بودند.  کشیده  کشور 
همه  آن  خاطر  به  شان  ازپیشانی 
به  که  جوانمردانه  نا  افترای  و  تهمت 
 بقیه درصفحه 4۹

افتخاری دیگر: درکناریاسرعرفات

درکنار کاسترو.چه افتخاربزرگی! 
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خیزید و خز آرید که هنگام خزانست
باد خنک از جانب خوارزم وزانست

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست
گویی به مثل پیرهن رنگ رزانست

دهقان به تعجب سر انگشت گزانست
کاندر چمن و باغ ، نه گل ماند و نه گلنار

طاووس بهاری را، دنبال بکندند
پّرش ببریدند و به کنجی بفکندند

خسته به میان باغ، به زاریش پسندند
با او ننشینند و نگویند و نخندند

وین پر نگارینش بر او باز نبندند
تا بگذرد آذر مه و آید )سپس( آذار

شبگیر نبینی که خجسته به چه دردست
کرده دو رخان زرد و برو پرچین کردست

دل غالیه فامست و رخش چون گل زردست
گوییکه شب دوش می و غالیه خوردست

بویش همه بوی سمن و مشک ببردست
رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار

بنگر به ترنج ای عجبی دار که چونست
پستانی سختست و درازست و نگونست

زردست و سپیدست و سپیدیش فزونست
زردیش برونست و سپیدیش درونست

چون سیم درونست و چو دینار برونست
آکنده بدان سیِم درون لؤلؤ شهوار

نارنج چو دو کفه ی سیمین ترازو
هردو ز زر سرخ طلی کرده برونسو

آکنده به کافور و گالِب خوش و لؤلؤ
وانگاه یکی زرگر زیرک دل جادو

با راز به هم باز نهاده لب هر دو
رویش به سر سوزِن بر آژده هموار

آبی چو یکی جوژک از خایه بجسته
چون جوژگکان از تن او موی برسته

مادرش بجسته سرش از تن بگسسته
نیکو و باندام جراحتش ببسته

یک پایک او را ز بن اندر بشکسته
وآویخته او را به دگر پای نگونسار

وان نار بکردار یکی حقه ی ساده
بیجاده همه رنگ بدان حقه بداده

لختی گهر سرخ در آن حقه نهاده
توتو سلب زرد بر آن روی فتاده

بر سرش یکی غالیه دانی بگشاده
واکنده در آن غالیه دان سونش دینار

وان سیب چو مخروط یکی گوی تبرزد
در معصفری آب زده باری سیصد

بر گرد رخش بر، نقطی چند ز بسد
وندر دم او سبز جلیلی ز زمرد

واندر شکمش خردک خردک دو سه گنبد
زنگی بچه ای خفته به هر یک در، چون قار

دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید
نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید

نزدیک رز آید، در رز را بگشاید
تا دختر رز را چه به کارست و چه باید

یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید
اال همه آبستن و اال همه بیمار

گوید که شما دخترکان را چه رسیده ست؟
رخسار شما پردگیان را که بدیده ست؟

وز خانه شما پردگیان را که کشیده ست؟
وین پرده ی ایزد به شما بر که دریده ست؟

تا من بشدم خانه، در اینجا که رسیده ست؟
گردید به کردار و بکوشید به گفتار

تا مادرتان گفت که من بچه بزادم
از بهر شما من به نگهداشت فتادم

قفلی به در باغ شما بر بنهادم
درهای شما هفته به هفته نگشادم

کس را به مثل سوی شما بار ندادم
گفتم که برآیید نکونام و نکوکار

امروز همی بینمتان »بارگرفته«
وز بار گران جرم تن آزار گرفته

رخسارکتان گونه ی دینار گرفته
زهدانکتان بچه ی بسیار گرفته

پستانکتان شیر به خروار گرفته
آورده شکم پیش و ز گونه شده رخسار

من نیز مکافات شما باز نمایم
+اندام شما یک به یک از هم بگشایم

از باغ به زندان برم و دیر بیایم
چون آمدمی نزد شما دیر نپایم

اندام شما زیر لگد خرد بسایم
زیرا که شما را بجز این نیست سزاوار

دهقان به درآید و فراوان نگردشان
تیغی بکشد تیز و گلوباز بردشان

وانگه به تبنگویکش اندر سپردشان
ور زانکه نگنجند بدو در فشردشان

بر پشت نهدشان و سوی خانه بردشان
وز پشت فرو گیرد و بر هم نهد انبار

آنگه به یکی چرخشت اندر فکندشان
برپشت لگد بیست هزاران بزندشان

رگها ببردشان، ستخوانها بکندشان
پشت و سر و پهلو به هم اندر شکندشان

از بند شبانروزی بیرون نهلدشان
تا خون برود از تنشان پاک، بیکبار

آنگاه بیارد رگشان و ستخوانشان
جایی فکند دور و نگردد به کرانشان

خونشان همه بردارد و جانشان و روانشان
وندر فکند باز به زندان گرانشان

سه ماه شمرده نبرد نام و نشانشان
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار

یک روز سبک خیزد، شاد و خوش و خندان
پیش آید و بردارد مهر از در و بندان

چون در نگرد باز به زندانی و زندان
صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان

گل بیند چندان و سمن بیند چندان
چندانکه به گلزار ندیده ست و سمن زار

خزان
منوچهری دامغانی

مسمط زیر دروصف خزان و مدح 
سلطان مسعود غزنوی است که 

قسمتی ازآن را میخوانید 
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مولوی 

طوق جنون

مولوی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. 
از علما و صوفیان بزرگ زمان  بهاءالدین که  پدر وی 
خود بود به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد 
خوارزمشاه پدید آمده بود از بلخ بیرون آمد و بعد از 
تعلیمات برهان الدین  بعد تحت  به قونیه رفت.  مدتی 
محقق ترمذی قرار گرفت. مالقات وی با شمس تبریزی 
در  کرد.وی  اورادگرگون  قمری  در سال 642 هجری 
سال 672 هجری قمری در قونیه وفات یافت. مثنوی، 
دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه 
مافیه و مجالس سبعه  ازآثاراوست. آرامگاه اودرقونیه  

زیارتگاه عده بسیاری از شیفتگان اوست .

فروغی بسطامی 
شوق جانان

به جان تا شوق جانان است ما را                            چه آتش ها که بر جان است ما را
بالی سختی و برگشتــــه بختی                            از آن برگشتـه مژگان است ما را
از آن آلوده دامانیــــم در عشق                           که خون دل بـه دامان است ما را
حدیث زلف جانان در میان است                           سخن زان رو پریشـان است ما را
چنــان از درد خوبان زار گشتیم                           کـــه بیزاری ز درمان است ما را
ز مـا ای ناصـــح فرزانــه بگذر                           که با پیمانــــه پیمان است ما را
ز بس خو با خیـــــال او گرفتیم                           وصـال و هجر یکسان است ما را
ســـر کوی نگاری جان سپردیم                           که خاکش آب حیوان است ما را
شبی بی روی آن مـه روز کردن                            برون از حـــد امکان است ما را
گریبــــان تو تا از دست دادیم                            اجل دست و گریبـان است ما را
به غیر از مشکل عشقش فروغی                           چه مشکل ها که آسان است ما را

در سال 1213 هجری قمری در کربال زاده شد وپس از اینکه پدرش وفات کرد به ایران مهاجرت 
تخلص   ، قاجار  الدوله شاهزاده  فروغ  به  وابستگی  بدلیل  میکرداما  تخلص  کرد.درآغاز  مسکین 

فروغی رابرگزید.در اوایل سال 1274 هجری قمری درتهران چشم ازجهان فروبست.

حمید مصدق

 غزلواره
این عشق ماندنی   

این شعر بودنی   
این لحظه های با تو نشستن   

سرودنی ست     
این لحظه های ناب    

در لحظه های بی خودی و مستی   
شعر بلند حافظ   از تو شنودنی ست      

این سر   
- نه مست باده،   
این سرکه مست   

مست دو چشم سیاه توست   
اینک به خاک پای تو می سایم   

کاین سر به خاک پای تو با شوق سودنی ست     
تنها تو را ستودمت که بدانند مردمان   

محبوب من به سان خدایان ستودنی است
من پاکباز عاشقم    

از عاشقان تو    
با مرگم  آزمای   

با مرگ اگر که شیوه تو آزمودنی ست     
این تیره روزگار   

در پرده غبار دلم را فرو گرفت
تنها به خنده

یا به شکر خنده های تو
گرد و غبار از دل تنگم زدودنی ست
در روزگار هرکه ندزدید مفت باخت

من نیز می ربایم
اما چه ؟
- بوسه،

بوسه از آن لب ربودنی ست
تنها تویی که بود و نمودت یگانه بود

غیر از تو، هرکه بود
هر آنچه می نمود، نیست

بگشای در به روی من و عهدعشق بند
کاین عهد بستنی

- این در گشودنی ست
این شعر خواندنی
این عشق ماندنی

این شور بودنی ست
این لحظه های پر شور

این لحظه های ناب
این لحظه های با تو نشستن

- سرودنی ست
حمیدمصدق درسال 1318 درشهرضا متولدشدو 
در هشتم آذرماه 1377 بر اثر بیماری قلبی در 
تهران درگذشت مصدق تا پایان عمر عضو هیات 
نیز  و مدتی  بود  دانشگاه عالمه طباطبایی  علمی 

سردبیری مجله کانون وکال را به عهده داشت.

 یک رباعی ازفیض کاشانی
دانی ز چه عشق ُگلرخان مطلوبست                             با بهر چه ساز و سوزشان مطلوبست
از دوزخ مرهوب و بهشت مرغوب                                آگاه شدن درین جهان مطلوبست

فیض کاشانی درسال 1007 هجری قمری درشهر کاشان دیده بجهان گشود. درسال 1090 
هجری  قمری  درگذشت ودرکاشان بخاک سپرده شد.
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دوبارزنم به مالقاتم آمد . پیرشده 
وگوشه  پلکها  زیر  وچروک  بود 
لبش اورا از جالی زیبائی انداخته 
بود. پیامد بی بندوباری وهرزگی ، 
:آمده  گفتم   . است  زودرس  پیری 
توی  تیپابزنی؟  ام  مرده  به  ای 
دراینجاهم  نپوسیدم.  قفس  آن 
نخواهم پوسید . آنقدرزنده میمانم 
تا جسد آلوده ات را بخاک بسپارم.
درآورد  شکلک  لوندی  بانوعی 
رفتنش  از  پس  تامدتی   . ورفت 
ای  آزاردهنده  نفرت  دستخوش 
اودرمن  با  ازروبروشدن  که  بودم 
ایجاد شده بود . نرم نرمک خودم 
راباشرایط محیط زندان وفق دادم 
جوررابطه  یک  وهرکس  وباهرچیز 
اززندانیان  .بابسیاری  برقرارکردم 
آشناشدم .پای درددلشان نشستم.
 . وپندآموز  بود  تلخ  شان  گذشته 
دیدم دیگران گذشته ای مصیبت 
این  دردرون  دارند.  بارترازمن 
درسینه  سوزی  هرکس  محدوده 
داشت وزخمی درروح. دست روی 
دل هریک از زندانی ها میگذاشتم 
فریادش بلند میشد.وناله را شروع 
بود.  جگرخراش  اش  ناله  میکرد. 
پیش ازاین خیال میکردم اگربرای 

زنم امکان
 	
  	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

دستیابی  امکان  	 زنم 
اگر   ، نمیبود  بانک  در  حسابم  به 
درسالهای  گیری  گروگان  جریان 
پسری  واگر  افتاد  می  اتفاق  بعد 
مکاره  سرشت،  بد  آنچنان 
هرگززنم  نمیداشتم   دل  وسیاه 
دله  وکالی  باهمکاری  نمیتوانست 
هوچی  جراید  طلب،   وفرصت 
بانمک پاشیدن  به زخم کهنه  مردم 
آمریکا  درخصوص ماجرای گروگان 
گیری از پزشکی که درطول زندگی 
آزارنرسانده   موری  به  حتی  اش 
بسازد. خطرناک  آدمکشی   است 
دردآلود   گذشته  باشنیدن  وحاال 

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

که  وحوادثی  	 دیگران 
راتسکین  خودم  گذشت  برآنان 
داشت  حرفی  هرکش   . میدادم 
ای  :مردهرزه  گفت  یکی   . ودلیلی 
واورا  تجاوزکرد  خردسالم  بدختر 
. تنهافرزندم بود.  کشت وگریخت 
فراخ  دنیای  دراین  که  تنهاکسی 
کسی  غیرازاو  داشت  مرادوست 
مرده  قبل  دوسال  زنم   . رانداشتم 
درکمینش  تمام  ششماه   . بود 
پاگذاشتم  هرسوراخی  به   . بودم 
بگیرم  وانتقام  اوراپیداکنم  که 
اورادررستوران  بارانی،  تایکشب 
شلوغی گیرآوردم . سبیلی پرپشت 
دودی  وعینکی  داشت  لب  به 
بچشم . که کسی اورانشناسد. اما 
ن اورا شناختم . آهسته به پشت 
صدایش  وبانام  رفتم  اش  صندلی 
برگرداند  رابسویم  .ا.سرش  زدم 
مرا   . انداخت  بصورتم  ونگاهی 
را  گلوله  بجنبد  تارفت   . شناخت 
زمین  به   . کردم  فرو  مخش  توی 
صدای  داد.  جان  ودردم  غلتید 
ناگهانی گلوله فضای سالن رالرزاند 
درحالیکه  من   . برخاست  هیاهو   .
داشتم  دردست  را  تیرم  هفت 
واهمه  عملم  ازعواقب  آنکه  بی 
ایستادم  کنارجسد  باشم  داشته 
پس  .ومراباخودبرد.  آمد  پلیس  تا 
ازمدتها بازجوئی پرونده به دادگاه 
آدمی  برادرقاتل  شد.  فرستاده 
وکیل   . .پولداربود  کلفت  گردن 
 . رااجیرکرد  وزبردستی  کارکشته 
وکیلی با تردستی ها وزبان بازیهای 
فریبنده ای که شیوه خاص خاص 
آمریکاست  دادگستری  وکالی 
از نازک کاریها ودقایق  .بااستفاده 
تاریک  های  زاویه  حقوقی  ظریف 

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

برجسته  را  	 حادثه 
ساخت وبرابر چشم هیأت منصفه 
خودرا  موکل  ودرنتیجه  گرفت 
پانزده  به  محکوم  کردومرا  تبرئه 
ونیم  فقط چهارسال   . زندان  سال 
نمیدانم   . گذشته  زندانم  ازمدت 
رفت  خواهم  دربیرون  ازاین  زنده 
میکشند  دوش  رابه  جسدم  یا 
طعمه  اندازندکه  می  ودرخندقی 
که جوانتر  .دومی  الشخورها شوم 
می  بنظر  ودوساله  چهل  و  بود 
نبود.  بد  :کاروبارم  گفت  آمد 
ومؤسسه  بودم  آدمی  خودم  برای 
.جریانی  میکردم  رااداره  کوچکی 
بروم  مسافرت  به  آمد   پیش 
داشت  مؤسسه  کار  به  .ارتباط 
 . کردم  تهیه  قباٌل  هواپیمارا  .بلیط 
نزدیک غروب به خانه رفتم .جامه 
دان راگرفتم وزنم رابوسیدم  وفی 
افتادم  راه  فرودگاه  به سوی  الفور 
بود.کمی  شده  هواتاریک  تازه   .
پرواز  که  خبرداد  بلندگو  بعد 
تأخیررانگفتند  مدت   . تأخیردارد 
.یکی  نشستم  انتظار   به  ناچار   .
شد  هواابری  بعد  دوساعت 
براه  سروصدائی  وبادتندوتوفان 
به  دیگر  مسافران  مثل  انداخت 
انتظار فرونشستن توفان روی مبل 
گو   بلند  به  و گوش  نشستم  سالن 
پس  بود.چون  .تظاربیهوده  دادم 
سخنگوی  تأخیر  ازچهارساعت 
بعدی  تااطالع  خبرداد  فرودگاه 
میباشند. معلق  پروازها  کلیه 
دانم  جامه  انتظار  ازساعتها  پس 
به  درازتر  ازپا  گرفتمودست  را 
نزدیک  .ساعت  برگشتم  خانه 
می  شدید  باران   . بود  شب  نیمه 
راازخواب  زنم  اینکه  برای   . آمد 
دررابازکردم  آهسته  نکنم   بیدار 
رفتم  خواب  تااطاق  وپاورچین 
تختخواب  به  چشمم  همینکه   .
پشتم   ومهرة  شد  داغ  مغزم  افتاد 
بود. وحشتناک  منظره   . سوخت 
زنم رابادوستم لخت درآغوش هم 
مسلط  برخوم  نتوانستم   . دیدم 
حفظ  را  ام  داری  وخویشتن  شوم 
وعقلم  شد  تاریک  ذهنم  کنم. 
دربرابر هیبت این منظره خاموش 
ماند وجنون ، یک نوع جنون آنی 

سراپایم رادراختیارگرفت .

پرندگان بی النه
اثری از :قاسم الرُبن

	 آهسته دررابازکردم وپاورچین تااطاق خواب رفتم . 
همینکه چشمم به تختخواب افتاد مغزم داغ شد

تااینجا خوانده اید:
جوانی درراه بازگشت به خانه درتاریکی شب موردحمله فردی مسلح قرارمی 
گیرداما چون جیبش خالی و کیفش خالی تربود مردمسلح بااو به خانه آنهامیرود 
. روزبعد جوان درخیابان با تظاهرات مردمی روبرومیشود.بطرف یکی اززخمی 
زخمی  .جوان  آشنامیشود  بهمن  با  درآنجا  میبرد  بیمارستان  به  واورا  هارفته 
به اطاق عمل میرود جوان چندباردیگردرمکانهای مختلف کولی  دربیمارستان 
را می بیند تااینکه کولی به او میکوید:- من خانه ات رادیدم .حاال نوبت توست 
که بیائی زباله دانی ام را ببینی .مادرباتفنگ پدرم خودرامجروح کردکه باکمک 
مرابخانه  که  .وکترمهران  بردیم  بیمارستان  اورابه  مان  همسایه  دکترمهران 

بازگرداند داستان فرارزنش به آمریکا وافتادنش بزندان را شرح میدهد....
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هفت  کیف  	 ازدرون 
کشیدم  بیرون  را  تیرکوچکم 
ودوتیر شلیک کردم . یکی به قلب 
زنم ودیگری به مغز دوستم .خون 
ریخت  اطاق  کف  وبه  افتاد  راه 
کرد  سکوت  ای  لحظه  .مردزندانی 
. بعد چشمهای شعله ور خودرا به 
شما  وپرسید:اگر  دوخت  صورتم  
آیا  میکردید؟  چه  بودید  من  جای 
پای آن دوخائن را می بوسیدید و 
میدادید؟نگاهم  جایزه  هریک  به 
نگفتم  چیزی  و  انداختم  پائین  را 
ادامه داد:فوراٌ خودم را به پلیس   .
معرفی کردم وواقعه را موبمو شرح 
دادم پس ازبازجوئی مرا به دادگاه 
بردند . نتیجه رأی دادگاه این شد که 
حاال پیش شما نشسته ام ...زندانی 
ازسی وپنج سال  بیش  دیگری که 
به  چسبیده  واطاقش  نداشت 
بنظر  معمولی  آدم  بود  من  اطاق 
 . داشت  رفتارغریبی  آمد.  نمی 
برخورد  آراموخوش   ، حرف  کم 
بیشترشباهت  اخالق  معلم  به  بود. 
هروقت   . مجرم  یک  تابه  داشت  
می  حیاط  یاتوی  درراهرو  مرا 
وبه  میکرد  سالم  دیدمؤدبانه 
سرعت دور میشد. باسایرزندانیان  
آدمی   . نداشت  حشرونشری 
وچهارشانه  قامت  بلند  بود 
که  گوشت  پرده  بایک  ونیرومند. 
میداد.مانند  بیشتری  هیبت  او  به 
ونگاهی  موقر  ظاهری  ها  کشیش 
قیافه  باآن  رفتارش  آشناداشت 
معمائی  برایم  واندیشناک  نجیب 
است  باخودگفتم:چطورممکن  بود. 
وطیع  آراستگی  این  به  جوانی 
ونگاه  سنجیده  ورفتار  مالیم 
کسی  خون  به  دستش  مهربان 
یک  اوبرایم  باشد.  شده  آلوده 
عالمت  یک  بود.  شده  مجهول 
خصوصیات  درباره  .هرچه  سئوال 
روانی وخلق وخویش فکر میکردم 
بااینکه   . نمیبردم  جائی  به  راه 
فاصله میان من واوتنها یک دیوار 
ننشستیم  درکنارهم  هرگز  بود 
.نه  نشنیدیم  یکدیگررا  وصدای 
من  ونه  خبرداشت  ام  ازگذشته  او 
یکشب   . شب  او.تایک  ازسابقه 
چندساعت  نمیدانم   . طوفانی 
ازضربه  که  بود  گذشته  ازشب 
دراطاق  به  انگشت  درپی  پی  های 

گرم  چشمم  .تازه  پریدم  ازخواب 
شده بود  دردل گفتم : چه خوابی 
شب  وقت  این  که  اند  دیده  برایم 
پتیاره  آمدند.بازآن  سراغم  به 
است.  داده  آب  به  گلی  دسته  چه 
شیطانی  های  ازدسیسه  همیشه 
های  ضربه   . بودم  بیمناک  زنم 
انگشت قطع نمیشد. توفان کوالک 
بارعدوبرق.  همراه  توفانی  میکرد. 
وباتردید  بلندشدم  تخت  ازروی 
ودلهره خودم را بطرف درکشاندم . 
دررابازکردم .خشکم زد. برخوردی 
غیر منتظره . چشمهایم را ماالندم 
که بهتر ببینم .خودش بود.همسایه 
که درطول  . مردی  دیوار  به  دیوار 
درزندان حتی یک  اقامتم  یکسال 
کلمه بامن حرف نزده بود. بهت زده 
 . کردم  دعوت  اطاق   درون  اورابه 

باصدای خسته ولرزانی گفت :
بی  	 ببخشیدآقا.... 
چاره   . شدم  مزاحم  موقع 
دروضعی  آدم  .گاهی  نداشتم 
مجبوراست  قرارمیگیردکه 
ببرد.    پناه  خودش  سایه  به  حتی 

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

فهمیدم   . داشت  	 لهجه 
آمریکائبی نیست .باتبسمی دلگرم 

کننده گفتم :
بروی  همیشه  	 دِراطاقم 
راگرفتم  .بازویش  شمابازاست 
 . نشاندم  صندلی  واوراروی 
مثل   . داشت  تن  به  خواب  لباس 
 . بود  گریخته  ازوحشتی  من.گوئی 
درچشمهایش  را  اش  سراسیمگی 
میخواندم .مقابل او روی لبه تخت 
نشستم .به قیافه اش خیره شدم . 
چشمان   . نداشت  صورت  به  رنگ 
بازوبسته  اراده  بی  آلودش  خواب 
ترسناکی  گفت:خواب  میشد.. 
دچارکابوس  یعنی   : .گفتم  دیدم 

شدی؟
شبح   . 	 بدترازکابوس 
هولناکی مثل خفاش ازپنجره داخل 
شد وخواست بادستهایش خفه ام 
این  کند. درطول ده سال چهاربار 
اتفاق برایم افتاد . همیشه درخواب 

ظاهر میشود.
جلوی  را  	 بعددستهایش 

چشمم گرفت وافزود:
  	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	 آقا این دستهای معصوم 
مرتکب  میتوانند  آرام  روح  واین 
جنایتی شوند وکسی راخفه کنند/

ظریفش  دستهای  	 به 
انگشتان  زنان  دستهای  مثل  که 
 . شدم  خیره  داشت  ای  کشیده 

زیرلب گفتم :
	  دستهای زنم زیباتراست 
باهمان  یافت  می  فررصتی  واگر 
را  گلویم  تراش  خوش  انگشتان 
می فشرد. وخفه ام میکرد. ارتأمل 
کردوادامه  استفاده  وسکوتم 
اصاٌل  کنید  باورنمی  داد:میدانم 
قبل  سال  ده   . نیست  باورکردنی 
ساله  وپنج  بیست   بودم  جوانی 
کار  داروسازی  شرکت  دریک   .
دختر  شرکت  .مدیر  میکردم 
گیاه  دررشته  که  داشت  زیبائی 
بود. شده  التحصیل  فارغ  شناسی 
نرم  گیاه  خورده  شبنم  برگ  مثل 
اش  دلباخته  بود.  وشفاف  ولطیف 
 . به من داشت  اوهم نظری   . شدم 

ازنحوه نگاهش میفهمیدم .
	 ادامه دارد

	 دستهایش را جلوی چشمم گرفت وافزود:آقا این دستهای معصوم واین روح آرام 
میتوانند مرتکب جنایتی شوند وکسی راخفه کنند
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وایران  بحرین  بازی 
پرتماشاگرترین مسابقه بود
بحرین  و  ایران  بازی  فیفا   -  ISN
مقدماتی  های  رقابت  سوم  هفته  در 
عنوان  به  را  منطقه آسیا  جام جهانی 
پرجمعیت ترین بازی اعالم کرد. بازی 
هزار   8۳ از  بیش  با  بحرین  و  ایران 
هفته  بازی  پرتماشاگرترین  تماشاگر 
سوم بود.دیدار ژاپن وتاجیکستان هم 
با 44688 نفر دومین بازی پرتماشاگر 
بازی  سومین  بود.  سوم  هفته 
تایلند  دیدار  سوم  هفته  پرتماشاگر 
هزار   42 از  بیش  که  بود  عربستان  و 
نفر تماشاگر داشت.تماشاگران ایرانی 
اندونزی  و  ایران  قبلی  دیدار  رکورد 
و  ایران  دیدار  در  شکستند.  هم  را 
از  بیش  آزادی  ورزشگاه  در  اندونزی 
7۵ هزار نفر به ورزشگاه آمده بودند. 
ایرانی حاضر در ورزشگاه  تماشاگران 
آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت  در 
همیشه  و  اند  بوده  رکورددار  همواره 
فوتبال ایران امتیاز حضور تماشاگران 
کامل  صورت  به  را  ها  ورزشگاه  در 

گرفته است.
در هلند آژاکس صدرنشین 

را متوقف کرد.
لیگ  فوتبال  مسابقات  ادامه  در 
آمستردام  آژاکس  اردویزیه،  هلند، 
که در ورزشگاه آمستردام آرنا میزبان 
نتیجه  با  بود  صدرنشین  آلکمار  زد  آ 
به تساوی  تیم  این  برابر  در  بر دو  دو 
خیلی  میهمان  دیدار  این  در  رسید. 
دیکته  آژاکس  به  را  اش  برتری  زود 
کرد. برت هولمان در دقیقه 14 و روی 
بیرنز در دقیقه 22 برای آلمکار گلزنی 
با  را  نخست  نیمه  تیم  این  تا  کردند 
برتری دو بر صفر به رختکن برود. در 
نیمه دوم این مسابقه و در دقیقه 46 
روی  بر  مارِسلیس  درک  خطای  داور 
درک بوئریگتر را به سود میزبان خطای 
پنالتی اعالم کرد. میرالم سلیمانی این 
پنالتی را به گل تبدیل کرد تا آژاکس 

به جبران این شکست امیدوار شود. 
دریافت  با  دقیقه7۰  در  اینو  ایونگ 
کارت زرد دوم از مسابقه اخراج شد تا 

کار میزبان دشوارتر شود. این تیم 
اما از ادامه حمالتش دست نکشید تا 
در دقیقه 82 توسط تئو یانسن به گل

دست یافت. این بازی با همان تساوی 
دو بر دو خاتمه یافت تا آ زد آلکمار با 
22 امتیاز در صدر باقی بماند. آژاکس 
هم با شانزده امتیاز در رده ششم قرار 

گرفت. 

ایران 7    فلسطین صفر
بازی  ایران در یک  تیم ملی فوتبال 
چهارشنبه  روز  شامگاه  در  دوستانه 
1۳ مهر با نتجه 7_۰ تیم فلسطین را 

شکست داد.
گل های تیم ملی ایران در این بازی 
فرد،  انصاری  کریم  قاضی،  محمد  را 
پژمان  منتظری،  پژمان  نکونام،  جواد 
نوری و جواد کاظمیان) 2 گل( به ثمر 

رساندند.
بازی ایران در نیمه اول تهاجمی بود 
اما تنها یک بار توانست به گل برسد.

تعویض  هفت  از  پس  دوم  نیمه  در 
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی، 
تیم ایران توانست شش گل دیگر بزند.
فلسطین  تیم  بان  دروازه  اخراج  با 
نفره  ده  دقایق  آخرین  در  تیم  این 

بازی می کرد.

جهـــانورزش ما

قایقرانی  فدراسیون  مسئول  یک 
ایران می گوید که با خوردن چلوکباب 
را  المپیک  یا  نمی شود مدال جهانی 

کسب کرد
یک مقام فدراسیون قایقرانی ایران 
بودجه،  نبود  دلیل  به  که  گوید  می 
اعزامی  ایرانی  قایقرانان  پرواز  بلیت 
کنسل  آسیا  قهرمانی  مسابقات  به 

شده است.
روز جمعه  پورعسگرپرست،  عمران 
1۵ مهر در گفتگو با خبرگزاری فارس 
انجام  ریزی  برنامه  اساس  "بر  گفت: 
شده قرار بود تیم ایران دو روز پیش 
تهران را به مقصد سئول ترک کند تا 
در  استاندارد  مکان  نبود  به  توجه  با 
ایران تیم ملی پیش از آغاز مسابقات 

تمرینات خود را آغاز کند."
به گفته آقای پورعسگرپرست، عدم 
ورزش  وزارت  سوی  از  بودجه  تامین 
با  تیم  اعزام  که  شد  باعث  جوانان  و 

مشکل مواجه شود و مسئولین به

به  سفر  این  هزینه  تامین  دنبال   
شکل شخصی اند.

آسیا  قهرمانی  روئینگ  رقابتهای 
در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن 
مهرماه   21 از  مردان  و  زنان  و 

درکرهجنوبی برگزار می شود.
فدراسیون  در  مسئول  مقام  این 
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  قایقرانی 
گفت:  المپیک  گزینشی  مسابقات 

"یک قایقران حرفه ای نمی تواند

جهانی  مدال  چلوکباب  خوردن  با   
ورزشکاران  کند.  کسب  المپیک  یا 
خود  پکن  المپیک  پایان  با  جهانی 
کردند،  آماده  برزیل  المپیک  برای  را 
اما ما هنوز برای برای لندن هم آماده 

نیستیم."
وزیر  آمدن  از  ماه  دو  که  گفت  او 
ورزش می گذرد، اما هنوز بودجه الزم 

به فدراسیون ها تزریق نشده است .

مسئوالن فدراسیون قایقرانی به دنبال پول برای سفر به مسابقات آسیایی
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گذشتن ازمرحله مقدماتی
در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی 
یازدهم  شنبه  سه  روز  اروپا،  فوتبال 
بر   1 بر   2 نتیجه  با  دانمارک  اکتبر 
مقدماتی  مرحله  و  کرد  غلبه  پرتغال 

این مسابقات را پشت سرنهاد.
بازی  در یک  اگرچه  فرانسه  همچنین 
 1 گوین  هرزه  و  بوسنی  با  تحرک  پر 
مرحله  سد  از  اما  کرد،  مساوی   1 بر 

مقدماتی گذشت.
 رئیس فدراسیون خوشبختی

فدراسیون  رئیس  پالتینی،  میشل 
فوتبال اروپا، ضمن بازدید از استادیوم 
ورزشی ورشو در لهستان، آمادگی این 
جام  مسابقات  برگزاری  برای  کشور 

قهرمانی اروپا در سال 2۰12 را ستود.
برخی  وجود  از  این  از  پیش  که  او 
کرده  نگرانی  اظهار  کوچک  مشکالت 

بود، گفت:

با  زیبا  بسیار  استادیوم  اینجا  در  “من 
تاسیسات زیر ساختی بسیار زیبا می 
بینم و به همین دلیل خود را یک رئیس 
کنم.  می  حس  خوشبخت  فدراسیون 
برگزاری مسابقات،  من در چهار شهر 
آماده  های  شاهراه  و  فرودگاه  چهار 
شده را دیده ام و مطمئنم که مسابقات 

بسیار خوب برگزار خواهد شد.”
عالوه  اروپا  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
بر ورشو پایتخت لهستان، از شهرهای 
دیگر  پوزنان،  و  واروسالو  گدانسک، 
نیز  مسابقات،  کننده  برگزار  شهرهای 

دیدار کرد.
سال  در  اروپا  قهرمانی  جام  مسابقات 
2۰12، به طور مشترک توسط لهستان 

و اوکراین برگزار خواهد شد.

وقتی یک نیوزیلندی
برای استرالیا بازی میکند

راگبی  ملی  تیم  ستاره  کوپر،  کوئیت 
تیم  این  دیدار  آستانه  در  استرالیا، 
نیمه  در  نیوزیلند  راگبی  ملی  تیم  و 
نهایی جام جهانی، به سوژه داغ رسانه 

ها تبدیل شده است.
در  و  شده  متولد  نیوزیلند  در  او 
کرده  مهاجرت  استرالیا  به  نوجوانی 
است. حاال نیوزیلندی ها او را دشمن 

شماره یک خود می دانند.
او   ”: گوید  می  نیوزیلند  طرفدار  یک 
از  ولی  آمده  بدنیا  نیوزیلند  در  اینجا 
اینجا رفته و حاال برای استرالیایی ها 
بازی می کند که به نوعی خیانت است. 
او در مجموع بازیکن خوبی است ولی 

در زمان فشار خوب عمل نمی کند.”
درباره  نیوزیلندی  نگار  روزنامه  یک 
کوپر معتقد است :“بازیکن مغروریست 
ولی در عین حال برای ما یک تهدید 
خیلی  بازی  تواند  می  او  هست.  هم 
بازی  خوب  اگر  ولی  دهد  انجام  بدی 
را  قابلیت  این  که  است  کسی  کند، 
در او می بینم که بتواند رویاهای تیم 

راگبی نیوزیلند را نقش برآب کند.”
راگبی  تیم  طرفداران  از  یکی  اما 
زیر  او   ”: دارد  متفاوتی  نظر  استرالیا 
پوست نیوزیلندی ها نفوذ دارد این به 
این معناست که این تیم و نقشه های 
آنها را بخوبی می شناسد. کم بازیکنی 
مک  “ریکی  بتواند  که  شود  می  پیدا 
او  که  امیدوارم  و  کند  کنترل  را  کاو” 

دوباره بخوبی این نقش را ایفا کند.”
خبرنگار  ماتی  اسکوران  سسیل 
اینگونه  را  خود  گزارش  یورونیوز 
درسخنان  :“کوپر  برد  می  پایان  به 
چند  که  گفته  تلویحا  خود  هفته  این 

در  بازی  و  برگشت  فکر  پیش  سال 
نیوزیلند به ذهنش خطور کرده بوده. 
اگر چه حاال میزبانان نیوزیلندی رفتار 
مناسبی با او ندارند ولی شاید از اینکه 
بازی  آنها  تیم  برای  قوی  بازیکن  این 
نمی کند، تاسف می خورند. مخصوصا 
پیدا  در  تیمشان  که  بینند  می  وقتی 
“دان  برای  مطمئن  جانشینی  کردن 

کارتر” مشکل دارد. “

سایت رادیوفردا:
کشتی،فیال،   جهانی  فدراسیون 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
در  جهان  مربی  بر ترین  عنوان  به  را 

سال 2۰11 انتخاب کرد.

سوئیسی  رییس  مارتینتی  رافائل 
فدراسیون جهانی کشتی با اعالم این 
مطلب، در نامه ای خطاب به فدراسیون 
است  الزم  است:  نوشته  ایران  کشتی 
با افتخار به اطالع شما برسانم محمد 
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی  بنا 
کشتی  بر تر  مربی  عنوان  به  ایران، 
انتخاب  میالدی   2۰11 سال  فرنگی 
فیال،  رییس  اعالم  بر  بنا  است.  شده 
مراسم تجلیل از محمد بنا، ماه آینده 
بین المللی  کالس  برگزاری  با  همزمان 
حضور  با  تهران،  در  کشتی  مربیگری 
رافائل مارتینتی و میشل دوسون دبیر 

کل فرانسوی فیال انجام خواهد شد.

تیم فوتبال زنان ایران
نایب قهرمان آسیاشد

نایب  عنوان  ایران،  زنان  فوتبال  ملی  تیم 
را  فوتبال غرب آسیا  رقابت های  قهرمانی 
نصیب خود کرد. ایران که پیش از این با 
در  بود،  کرده  غلبه  امارات  بر  نتیجه 1-4 
فینال و در ضربات پنالتی مغلوب این تیم 

شد تا روی سکوی دوم قرار بگیرد.

قهرمان اتومبیلرانی کشته شد
در  اتومبیلرانی  مسابقات  برگزاری  بهنگام   2۰11 اکتبر   16 یکشنبه  درروز 
دریک  ایندیانا۵۰۰   مسابقات  Dan Wheldonقهرمان  وگاس  پیست الس 
حادثه وحشتناک برخورد چند اتومبیل بهم وآتش گرفتن آنها ، جان باخت 
.میلیونها نفر بطورزنده ازتلویزیون شاهد این برخورد هولناک بودند. دراین 
حادثه 1۵ اتومبیل بهم برخوردکردندوبه آتش کشیده شدندوتنها دن ولدون 

دراین حادثه جان باخت ..
دن ولدون ۳۳ سال داشت ودوبار قهرمان ایندیانا ۵۰۰ شده بود.

محمد بنا بهترین مربی کشتی فرنگی جهان شد
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تلفن ها ، نامه ها وئی میل 
های شما

مجله یک طرفه
فسخ  را  مجله  اشتراک  میخواستم  سالم  الو 

کنم.
-چرا؟

- شما خیلی یک طرفه هستید . هرچه دلتان 
نویسید  می  خوب  سلطنت   درباره  میخواهد 
روا  هارا  توهین  بزرگترین  مصدق   درباره  و 

میدارید . این  درست نیست .
- ماهم باشما همعقیده هستیم که این درست 
به  ایم  کرده  سعی  هم  دلیل  بهمین  نیست 
را  مجله  مطالب  ولی    . نکنیم  توهین  کسی 
نویسندگان  مجله می نویسند و با پست برای 
ما ارسال میدارند  شما هم می توانید درباره 
مصدق بنویسید و برای ما ارسال دارید حتمٌا 

چاپ خواهیم کرد.
که  ندارند  را  آن  ارزش  پهلوی   ولی شاهان   -

شما درباره آنها اینقدر خوب می نویسید!
- عرض کردم دیگران می نویسند و ما چاپ 
میکنیم . اگر کسی هم درباره کمونیسم  بنویسد 

ما چاپ می کنیم . 
- پس البد تعدادسلطنت طلبها زیاد ترند

که  شما  الاقل   . اینطورباشد  است  ممکن   -
معترض هستید همین حرفهارابرای ما بنویسید 

وبفرستید  ومطمئن باشید چاپ خواهیم کرد.
این بوده که یک بعدی  ازآغاز همه تالش ما 
نباشیم .وفکر هم میکنیم نبوده ایم ...  بهرحال 

ازتلفن شما سپاسگزارم .
 جایی برای بودن

ئی میلی از کانادا بدستمان رسید که به معرفی 
کتابی چاپ آن خطه پرداخته است . 

باهم میخوانیم :
نام کتاب : جائی برای بودن 

نویسنده: سنا مژده
انتشارات رایان  نشر – تورنتو - 1390

ُرمان اجتماعی – رئال
232 رویه

خالصه داستان:
یک  حضور  ماه های  آخرین  بودن  برای  جایی 

که  میدهد  نشان  آمریکا  در  را  ایرانی  جوان 
و احساس دچار سردرگمی شده و  بین منطق 
خود را از زندگی جدا میبیند. او که از بسیاری 
به ظاهر فرهنگی هم  نسالن خویش  ارزش های 
را  خود  تلخ  گاه  و  تُند  نظرات  آمده،  ستوه  به 
و  ساده  زبانی  با  و  میامیزد  زندگی   داستان  با 
بی   پرده به دنبال راهی برای عبور از مشکالت 
است. نیویورک برای او مأمن فرار از افسردگی 
و جاده برای او روزنه  ای از امید در یک تابستان 
با  جوان  ذهن  مداوم  درگیری  است.  بارانی  

واقعیت از مشخصه  های این رمان می باشد.
زیر  میل  ئی  ازطریق  میتوانید  را  کتاب  این 

دریافت دارید
publications@ryangroups.com

آنالین  و  کرده  استفاده  زیر  ازسایت   ویا 
خریداری کنید:

.http://www.panbeh.com/detail
صفحات رازیادکنید

را  همه  تا  که  است  آنقدرجالب  مجله  این  مطالب 
دلیل  بهمین   . گذاریم  نمی  زمین  را  آن  نخوانیم 
صفحات  دارد   امکان  اگر  کنم  خواهش  میخواستم 

آن را اضافه کنید و قیمت آن را افزایش دهید.
محمد از کالیفرنیا

میخواهید  شما  میکنم  فکر  شما   ازمحبت  باتشکر 
مجله مارا تعطیل کنید . برادر توی همین 52 صفحه 
اش هم مانده ایم . تقریبٌا بیش از نصف هزینه های 
نشریه را ازجیب خودمان میدهیم . آنوقت چطور 
میتوانیم صفحات را افزایش دهیم ؟افزایش قیمت 

مجله هم درست نیست .

یک ایرانی پولدارو عالقمند پیدانمی شود؟
خوب  مجله  اندرکاران  دست  وهمه  برشما  بادرود 

آزادی
سئوال من این است که آیا یک ایرانی پولداروعالقمند 
پیدانمیشود که هزینه این نشریه رابپردازدوشما با 
خیال راحت به گردآوری مطالب خوب ودست اول 

برای مجله بپردازیدوغصه هزینه مجله را نخورید؟
البته ناگفته نماند که اآلن هم مطالب بسیارخوب و 
دست اول است ولی اگر شما غم هزینه هارانداشته 

باشید ازاینهم بهتر میشود.

، خانم بصاری و آقای  به آقای منطقی  را  سالم من 
کیخسروبهروزی  برسانید.

با بهترین آرزوها   نسرین ازویرجینیا
یک  اگر   . ممنونم   شما  میل  ئی  از  خانم   نسرین 
کمیت   و  کیفیت  مسلمٌا   پیداشود  عالقمند  ایرانی 
نشریه هم به مراتب بهتر خواهدشد. اما ... خودتان 

بهتر میدانید.

عرفان کیهانی
با گرمترین سالمها

مطلب کیهان عرفانی جالب و بکر است . من تابحال 
مطالب  وقتی   . نداشتم  اطالعی  عرفان  نوع  ازاین 
اینترنت  در  و  شدم  عالقمند  خیلی  شمارادیدم 
از  دربعضی  اما    . گشتم  بیشتری  منابع  بدنبال 
سایتها دیدم که ذکر شده بود عرفان کیهانی  کار 
شیاطین است و پیروان عرفان حلقه را  از بی دینان 
و مخالفین اسالم  قلمدادکرده بود. اما وقتی مطالب 
شمارامیخوانم  می بینم همه از خداشناسی صحبت 
میکند . کامال گیج شده ام که کدامیک را باورکنم . 

اگر ممکن است بیشتر راهنمائی بفرمائید.
کیومرث - ماساچوست

دوست عزیز  وبالگ نویسان حقوق بگیر جمهوری 
اسالمی  برای نوشتن وبالگهایشان حقوق میگیرند 
نمیدهند.درهرحال  پول  آنها  به  که  ننویسند  اگر 
شما  به  خودمان  حرفهای  بقبوالندن  اصراری  ما 
میکنید  قبول  که  را  هرکدام   . نداریم  ودیگران 

بپذیرید.

مطالب پزشکی را افزایش دهید

و  خوراکیها  خواص  درباره  که  است  چندشماره 
کاربرد پزشکی آنها مطالبی را از دکتر همایون آرام 
چاپ می کنید . بسیار جالب است اگر ممکن است 

اینگونه مطالب را افزایش دهید.
نیویورک - منیره

توجه  مجله  مطالب  به  که  سپاسگزاریم  شما  از 
دارید.اما فعال افزودن براینگونه صفحات برایمان 
ما  مالی  وضع  اگر  درآینده  شاید  ندارد.  امکان 
حتما  افزودیم  مجله  وبرصفحات  پیداکرد   بهبود 

خواست شماراهم رعایت خواهیم کرد.
 از ئی میل شما هم بسیار سپاسگزارو ممنونیم . شمنا 
حدس شما درباره نویسنده ای که اسمش رانوشته
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بودید درست نیست . اما درهرحال سالم شمارا به 
ایشان رساندم .

مصاحبه بااندیشمندان داخل ایران 
سالم من وهمسرم رابپذیرید

میدانیم که درایران عیزی ما دانشمندان ومتفکران 
زیادی هستند که اگر با آنها  مصاحبه کنید ارتباط 
اندیشمندان  این  با  وبویژه  ایران  داخل  با  مارا 
بذل  مورد  دراین  امیدوارم  کرد.  برقرارخواهید 

توجهی بفرمائید.
اکیر و زهره از تورنتوی کانادا

با درود به شما زوج خوشبخت که حتی درارسال 
شما  برای  هستید.  یکدیگر  درکنار  هم  میل  ئی 
آرزوی خوشبختی بیشتر دارم . اما دانشمندان و 
دانش آموختگان داخل ایران سرشان دردنمیکند 
که  میخواهیم  ازخدا  ماهم   . ببندند   دستمال  که 
عزیزان  این  با  که  شود  نصیبمان  افتخاری  چنین 
درداخل کشور گفتگو کنیم و مثل شما براین باوریم 
که دراینصورت می توانیم پلی  ارتباطی باشیم بین 
ایران خارج وداخل . بهرحال فعاٌل این خواسته شما 

مقدور نیست ولی بسیار پیشنهاد جالبی است . 
و  داخل  ایرانی  دیگر  که  برسد  روزی  کاش  ای 
خارج نداشته باشیم و همه درداخل کشور عزیزمان 

ایران باشیم .

اخباررا حذف کنید
درود    از تالش شما برای آگاه کردن ما ازخبرهای 
ایران سپاسگزارم اما خبردرنشریه ماهانه بنظر من 
وقتی  که  چرا   . نیست  والزمی  کار ضروری  چندان 
خبرهای شمارا میخوانیم شاید دوسه هفته از وقوع 
تازه  که  است  مهم  خبرزمانی   . ایم  دورشده  آنها 

باشد. بازهم صالح مملکت خویش خسروان دانند.
مسعود  از واشنگتن  سیاتل 
وشما  من  بین  عجیبی  پاتی  تله  چه  عزیز   دوست 
کرده  حذف  خبرهارا  شماره  ازاین  وجوددارد.  
ایم وبجای آن مطالب دیگری چاپ خواهیم کرد. 
برای مثال  این بار گزارش  گزارشگر حقوق بشر  

درباره ایران را چاپ کرده ایم .

همکاران خودتان را دراروپا فراموش نکنید
صفحه عالم همکاران هم صفحه ای خواندنی است  
اما برای ما که دراروپا زندگی میکنییم  طبعا روزنامه 
برایمان اهمیت بیشتری  اروپا  ایرانی ساکن  نگاران 
دارند. آیا میشود از این همکارانتان دراروپا مطالب 

بیشتری بنویسید
منصور از کپنهاگ

بخیه  اهل  خودتان  شما  اینکه  مثل  منصورخان  
ئی  یک  با  شناسید  می  آنهارا  شما  اگر  هستید. 
تا  مابفرستید  آنهارابرای  به  مربوط  خبر  میل 
کنیم  چاپ  همکاران  عالم  درصفحه  خودتان  بانام 
تاکنون  ما  کردید  لطفی  کم  هم  کمی  درضمن   .
خود  نشین  اروپا  همکاران  درباره  خبری  هروقت 
بدست آورده ایم  آن را منتشر کرده ایم . برای 
؟  آید  می  یادتان  را  هلند  نویسنده  بهترین  نمونه 

همین دوشماره پیش بودکه درباره اش نوشتیم.

بیوگرافی مدیر نشریه 

 . دارم  سالم  مجله  نویسندگان  وهمه  شما  خدمت 
کنید  چاپ  را  نشریه  مدیر  گرافی  بیو  است  ممکن 

فکر میکنم خیلی الزم است .
محمود غبرائی - کانادا

را  مجله  نویسندگان  از  یکی  گرافی  بیو  اگر  حاال 
مدیر  بیوگرافی  اما    . حرفی  یک  بودید  خواسته 
به چه دردشما میخورد؟شما میدانید که در  مجله 

هر مؤسسه ای  اعضا از مدیر دل خوشی ندارند.
را  نشریه  مهمتر  افراد  بیوگرافی  کنید.  فراموش 

بخواهید تا فورٌا برای شما چاپ کنیم .

شهرهای ایران چه شد؟

آقا  شهرهارا چرا ادامه نمیدین ؟  خیلی جالب بود   
ماراباجغرافیای مملکتمون آشنا میکرد. لطفٌا بازهم 

شهرهاراادامه دهید.
مزینانی از کبک کاناد

برایتان  که  ندارم  خاصی  دلیل  هیچ  باورکنید 
بگویم جز اینکه  من ازهرمطلبی که باید خودم آن 
راتایپ کنم  گریزانم . بیشتردوست دارم مطالبی 
میشود  فرستاده  میل  ئی  وتوسط  شده  تایپ  که 
استفاده کنم .  وچون مطلب مربوط به شهرهاراهم 
تایپ کردن آن  باید زحمت  مینویسم  پس  خودم 
اما   . برایم سخت است  بسیار  تقبل کنم که   را هم 
مگر میشود به خواننده نه بگوئیم . حتمٌا از همین 
شماره مطلب مربوط به شهرهای ایران راهم ادامه 
است.  اصفهان  نوبت  شماره  این  داد.  خواهیم 

امیدوارم ازما راضی باشید. دراینجا منظره ای 

ازما راضی  بیشتر  اینکه  برای  راهم  اززاینده رود 
باشید اختصاصٌا برای شما چاپ کردیم . ما مخلص 

آقای مزینانی هم هستیم 

ازشماره 18 ده نسخه برای من بفرستید
که   18 ازشماره  میکنیم  خواهش  ازشما  سالم  با 
چاپ  درآن  اردشیرزاهدی  عالیجناب  با  گفتگوی 
به  آنهم  وصورتحساب  کنید  ارسال  برایم  شده 
این  با  شمادردنکند  دست  بفرستید.  برایم  ضمیمه 

نشریه خوب 
فرزانه از پاریس

فرزانه خانم مجالت برایتان ارسال شد صورتحساب 
هم بهمراه مجالت  برایتان فرستاده شد.  از حمایت 

شما سپاسگزاریم .
درهمین جا یادآوری میکنیم که نشریه شماره 18  
فقط  نشریه  آرشیو  ودر  است  اتمام  به  رو  تقریبٌا 
از 10  . بیش  باقی مانده است  5-6 نسخه  دیگر 
یا 12  اروپا وآمریکا ده شماره  نفرازنقاط مختلف 
شماره درخواست کرده بودند که برای آنها ارسال 
شماره  این  درخواست  بازهم  کسی  چنانچه  شد.  
متأسفانه  شود  چاپ  تجدید  باید  چون  رادارد 
وممکن  کنیم  آنهاپست  برای  بالفاصله  نمیتوانیم 

است یکی دوهفته طول بکشد.

برای درخواست شماره های قبلی  لطفٌا چک خودرا 
به مبلغ 5 دالرآمریکا برای هرنسخه  باضافه  هزینه 
پست  به آدرس نشریه ارسال بفرمائید  تا بلفاصله 
برای شما ارسال شود) البته همانطورکه گفتیم غیر 

از شماره 18(
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ردام القرای اسالمی چه می گذرد؟

تیمورشهابی

دشمنی ویژه آخوند  را در تمامی برگهای تاریخ ایران پس از حمله اعراب و به 
ویژه بعد ااز انقالب  اسالمی ایران میتوان مشاهده نمود

اندر باب ناسیونالیزم 

نمیدانم شما هم متوجه شده اید یا 
نه ، چند وقتیست که تا سخنی از 
ملی گرایی پیش میآد ، همه ترش 
میدهند  اندرز  و  پند  و  میکنند 
و  گذشت  ها  دوره  اون  بابا  ای  که 
با  برابر  گرایی  ملی  حس  گونه  هر 
نوعی نژاد پرستی است و بنی آدم 
اعضای یکدیگرند و از این حرفها. 
اینطوریکه از ظاهر قضیه پیداست 
ناسیونالیزم  انحرافی  جریان  این   ،
پایان  از  بعد  کفار،  ممالک  در   !
حالت  به  دوم   جهانگیر  جنگ 
به  تقریبأ  و  آمد  در  درهوا  لِنگ 
پژوهشگران   . رسید  نَجسی  مقام 
و تاریخ نگاران معاصر معتقدند که 
چکمۀ   زیر  در  ناسیونالیزم  مکتب 
ژرمن ها به خـرناسیونالیزم ارتقاء 
چاشنی  با  هم  بعدش  گرفت  مقام 
معجون  به  صنعتی  کاپیتالیزم  
افراطی  پرستی  نژاد  و  فاشیزم 
نابودی حدود  نهایتآ  و  تبدیل شد 
باعث  را  بشر  ابنای  از  میلیون   6۰
را  تلخی  روانی  اثر  تنها  نه  و  شد 
بلکه  گذاشت  بجا  دنیا  بقیۀ  برای 
دنیا  ممالک  سرنوشت  و  نقشه 
و  رهبرمعظم  البته  کرد.  عوض  را 
رایش سوم حضرت عبدهلل آدولف 
و دسته اش  دار  بقیه  و  ابن هیتلر 
هس  سید  حاج  و  هیملر  ابو  مثل 
بودند که نسل بشر  اعتقاد  این  بر 

شامل  که  کنند  سازی  پاک  را 
کولی   ، بازان  همجنس   ، یهودیان 
ها ، سیاه پوستان ، سفید پوستان 
پوستان،  ،سرخ  پوستان  زرد    ،
آکله ها ، جزامی ها و معلولین بود.  
بقیه  با  دشمنی  اینکه  اش  خالصه 
خودشان.  إال  داشتند  بشر  ابنای 
تحت  را  کشورها  همه  ضمن  در 
به  تبدیل  آنرا  و  درآورند  اشغال 
یک کارخانه عظیم تولیدی کنند و 
رهبران آنان در دامنه های خوش 
آلپ  جبال  سلسله  هوای  و  آب 
مشغول عیش وعشرت شوند.  ولی 
نیروهای  دادن   قربانی  و  تالش  با 
غیر  مبارزان  و  متفقین  نظامی 

نظامی کشورهای اشغالی ، 
این جنایتکاری متوقف شد

 و آنچه خود دانید.
 این تقریبًا یک چیزی

 تو مایه های سپاه پاسداران و بسیج 
آخوندی-اسالمی  ناب  حکومت  و 
تفاوت  این  با  ولی  است  خودمان 
که  این تخم و ترکه ضحاک هدفی 
بسیار باالتر از این مسائل مادی و 
اینان نمایندگان خدا  دنیوی دارد. 
شریعت  مطابق  و  زمینند  روی 
بی  ولی چون  میکنند  رفتار  مبین 
سلیقه اند بجای شاتوهای اروپایی 
اراک  و  عظیم  عبدل  ، شاه  قم  در 
اوقات میگذرانند و عوض نوشیدن 
شراب ناب فرانسوی، خون مردم را 

در شیشه میکنند که موجودیت 

اهریمنی خود را سیراب کنند. هر 
کسی را که روبروی خود  ببیند با 
با  محاربه  جرم  و  اکبر  اهلل  فریاد 

خدا از سر راه برمیدارند.  در مورد 
ناسیونالیزم ایرانی هم که دشمنی 
را  پرور  امت شهید  و  آخوند  ویژه 
در تمامی برگهای تاریخ ایران پس 
از حمله اعراب را میتوان مشاهده 
با  انقالب  از  بعد  ویژه  به  و  نمود 
شکوه اسالمی ایران که به رهبری 
امام امت و تحت اوامر و راهنمایی 
های ایشان، حمله به همه نمادهای 
ایرانی آغازید و ناسیونالیزم ایرانی 
واجب القتل اعالم گردید. دستگاه 
کاسه لیس آخوندی و تمام هوچیان 
گوشه  در  که  هم  هوادارانشان  و 
کنار دنیا مشغول مبارزه و دشمنی 
.ماورای  هستند  ایرانی  فلسفۀ  با 
به  چرکین  عقدۀ  هم  دشمنی  این 
و  پادشاهان پهلوی است  حکومت 
دهۀ  سه  این  کارنامه  به  نگاهی  با 
نمیتوان  که  آنچه  آخوندی،  اخیر 
کتمان کرد ایراندوستی دو پادشاه 
به  کور  امت  این  که  است  فقید 
بهانه گرفته و هر گونه ملی گرایی 
میدانند.  با سلطنت طلبی  برابر  را 
دایره  چون  ندارند  تقصیری  البته 
فکریشان بسیار محدود است و از 
مرز رمل و اصطرالب فراتر نمیرود.  
نمیتوان  هم  دیگر  طرفی  از  و 
کمبودهای  و  اشتباهات  منکر 
راهی  هر  ولی  شد.  پهلوی  دوران 
که  بینیم  می  بکنیم  مقایسه  که 
خاندان پهلوی به مراتب رو سفید 
تر از این اهریمنان مار به دوشند. 
هر اشکالی که از پهلوی ها گرفتند 
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این  تا  کردند  عثمان  پیراهن  آنرا 
برسانند  ثمر  به  را  باشکوه  انقالب 
که  بود  سرباال  تف  مثل  ولی 
ننگین  صورت  به  تا  نکشید  طولی 

خودشان برگردد . 
 خدا بیامرز چرچیل  برای استعمار 
دنبال  بشر،  ابنای  از  کشی  بهره  و 
و  نادان  اکثریت  بود  کیفیت  دو 
که  دنیا  گوشه  هر   . خائن  اقلیت 
بهره  بودند قابل  اینچنین  مردمش 
امام سیزدهم  مرحوم  بود.  برداری 
رگ جریان را خیلی خوب به دست 
عنصرشفاف  دو  همین  و  داشت 
در  که  مبین  شریعت  اضافۀ  به 
باعث  شده  خالکوبی  ما  بطن 
سرکشیدن  به  امت  امام  موفقیت 
زیر  به  خانم  ایران  خاک  و  چهره 
 ، ،دزدی  جنایت   ، دروغ  چادر 
اخالقی  ورشکستگی  و  عصیان 
خرابی  گونه  هر  سرچشمه  شد. 
اجتماعی را میتوان دردالیل سقوط 
اخالقیات آن جامعه یافت و این راه 
شتاب  باعث  اسالمی  ناب  روش  و 
نامطلوب  اثرات  و  اخالقیات  مرگ 
مردم  رفتار  و  روحیه  در  روانی 
به  بشر  نسل  تکامل  است.  شده 
باعث  دلیل پیشرفت علم و دانش 
انسان برای گذران زندگی  شد که 
موجودیت  بهترسازی  و  آبادنی  و 
خود، دستورات مختلفی راایجاد و 
اجرا کند. این دستورات بر حسب 
های  برآیند  و  بشری  آزمونهای 
سنجیده  انسانها  اجتماعی  روابط 
با  بایستی  گمان  بی  و  میشوند 
زمان  از  ای  برهه  هر  رویدادهای 
چالشهای  پس  از  و  باشند  همگام 
مهمترین  از  یکی  بربیآند.  آن 
دولتی،  دستگاه  های  کارگذاری 
پدید آوردن چنین قوانین و اجرای 
درست آن است. متآسفانه در حال 
و  خوانی  تعزیه  هیئت  این  حاضر 
اند دستگاه  امت سینه زنش شده 
دولتی ایران و نه تنها هیچ تالشی 
جامعۀ  قوانین  بهترسازی  برای 
ایرانی نکرده اند، بلکه با بکار بردن 

مهمالت و هجویات مذهبی تحت 

بسوی  هم  با  همه  و  ارشاد  عنوان 
ورای  به  را  اخالقیات   ، برویم  خدا 
روشن  برای  اند.  کشانده  نابودی 
سازی این ادعای ما بد نیست سری 
پرانی آخوندی  به مؤسسات چرند 
خبرگزاری  گزارش  طبق  بزنیم. 
نسبت  ایران  زندانیان  آمار   " مهر: 
برابر شده   17 گذشته  دهه های  به 
افزایش  علت  کارشناسان   . است، 
و  فقر  مخدر،  مواد  را  زندانیان 
قانونی جرمهای کوچک  چالشهای 
می دانند... . بعد از پیروزی جنبش 
مجلس  تشکیل  و  مشروطیت 
مجازات  قانون  در  ملی،  شورای 
عمومی سال 12۰4 هجری شمسی 
حبس  مجازات  به  رسمی  طور  به 
اشاره شد. در قوانین بعدی تمامی 
مجازاتهای بدنی حذف و واکنشهای 
و  حبس  شامل  فقط  اجتماعی 
اینکه تا  گردید.  نقدی  ی  جریمه 

با تصویب قسمت   در سال 1۳7۵ 
دوم قانون مجازات اسالمی )کتاب 
بازدارنده(،  مجازاتهای  و  تعزیرات 
برای  و  کاهش  شالق  مجازاتهای 
آنها مجازات حبس پیش بینی شد. 
این امر فی نفسه موجبات افزایش 
جمعیت کیفری زندانها و گسترش 
فراهم  را  زندانیان  ورودی  آمار 

کرد.. حجت االسالم مبشری 

افزود: اگر قانون اسالم به درستی 
باالی  آمار  شاهد  دیگر  شود  اجرا 
زندانیان نخواهیم بود.." اینهم یک 
دلیل محکم برای ناتوانی جمهوری 
پورت  و  هارت  تمام  با  که  اسالمی 
مشکالت  برداشتن  جربزه  هایش 
اجتماعی را از سرراه مردم  ندارد 
و یکی از انتـقادات به دوره قبلی 
بود.  جامعه"   فساد   " همین  هم 
مجازات  چون  تر  ساده  عبارت  به 
ندارد  وجود  جامعه  در  اسالمی 
تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده. 
همان  از  اسالمی  مجازات  این 
روزهای اول موجودیت نحسش به 
کار افتاد .شالق زدن ، اعدام در مأل 
افتخارات  از  و دیه   ، قصاص  عام  
حتمَا  شما  است.  وحوش  این 
خبرهای اخیر را میدانید که مردم 
چگونه به سر و کله هم افتاده اند 
و سر کوچکترین بهانه ای به روی 

آدمکشی  و  میکشند  چاقو  هم 
جمعی،  دسته  تجاوزهای  میکنند. 
نمادی  رسانی   وآسیب  خشونت 
دد  و  ناهنجار  رفتار  برآیندهای  از 
که  است  اهریمنان  این  منشانه 
احساسی  بی  و  تفاوتی  بی  آتش 
یکیدگردامن  به  نسبت  را  مردم 
پی  در  ای  ساله   17 جوان  میزنند. 
جر و بحث سر رانندگی در خیابان 

کدام  جلوی  ماشین  کدام  که 
ماشین پیچید، با ضربات چاقو یک 
از  میکند.  نابود  را  دیگری  انسان 
روز  در  که  میافتد  زیاد  ایناتفاقات 
و در حضور جمعیت حاضر  روشن 
جان  پوچ  و  هیچ  سر   ، صحنه  در 
کاله  با  بعد  میگیرند.  را  یکدیگر 
نگون  این  سر  به  گذاشتن  شرعی 
بخت  که طبق محاسبات ماه و سال 
قمری 18 ساله است، اورا در میدان 
به  مردم  هزاران  مقابل  در  عمومی 
طناب دار میکشند. از طرفی دیگر 
یک  از  گزارشی  فارس  خبرگزاری 
حکم قضائی بی سابقه ای در ایران 
 ..." است  قرار  بدین  که  میدهد 
پرداخت دیه مقتول با قرعه کشی 
بین  نزاعی  یک  در  قاتل".  تعیین 
سه نفر یکی از آنان با ضربات چوب 
به سرش کشته میشود و آن دو نفر 
یک دیگر را متهم به قتل میکنند 
نه  نداشته  وجود  شاهدی  چون  و 
و  کرد  شناسایی  را  متهم  میتوان 
نه قانون قصاص را اجرا کرد چون 
فارس  هست.  بیگناه  آنان  از  یکی 
ادامه میدهد"... رئیس شعبه 11۵6 
مجتمع قضایی گفت ما نمیخواهیم 
با قرعه کشی قاتل را مشخص کنیم 
از  جلوگیری  برای  میخواهم  بلکه 
هدر رفتن خون یک مسلمان حکم 
این  نبود  بد  خب  دهیم.."  دیه  به 
به استراحتگاه کهریزک  را  نفر  دو 
میفرستاند تا تحت ارشاد و رحمت 
اسالمی به راه راست هدایت شوند 
و فرد متهم به قتل شناسایی شود. 
آنوقت میتوانستند حکم به قصاص 
بکنند.  را  قضیه  قال  و  بدهند 
 . اسالمی  عدالت  اینهم  بفرمایید 
کجا در دوره قبل از انقالب با شکوه 
گزارش  به  بنا  بود؟  خبرها  این  از 
زندان ها  سازمان  رییس   ..." ایسنا 
و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
شکر  مصادیق  از  یکی  گفت: 
وتالش  مسئولیت  قبول  خداوند 
نظام  وسرافرازی  اعتال  برای 
 ، است.  اسالمی  ایران  مقدس 
همچنین  اسماعیلی  غالمحسین 
مخصوص  زندان  پنج   : کرد  اعالم 
می شود..."  ساخته  موادمخدری ها 
نوع  از  سرافرازی  از  اینهم  خب 
امتی و آخوندی که بعد از اعدامهای
 بقیه درصفحه 4۹ 

 اگر ایرانیان عشق وعالقه به وطن خود داشته باشند و آنرا راه 
همبستگی و همکاری بدانند هیچوقت به تسلط آخوند برمملکت 

تن نخواهندداد
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اصفهـان نصف جهـان

ایران   درمرکز  یزد  و  درایتالیا  وونیز 
جهان  شهرتاریخ  بعنوان  پیش  سالها 
یونسکو   فرهنگی  سازمان  توسط 
نیز  اصفهان  اند.  شده  شناخته 
یونسکو  توسط  که  است  چندسالی 
بدست  را  جهان  شهرتاریخ  عنوان 
از هزاران سال  . اصفهان  آورده است 
خاستگاه  که  ی  شهر  بعنوان  پیش 
است  ایرانی  هنرهای  از  بسیاری 
به  صفویه   درزمان  میشد.  شناخته 
پایتختی ایران انتخاب شد و درهمین 
عمارتهای  و  دوره صفوی  ساختمانها 
منحصربفردی دراین شهر بوجودآمد.

که هنوز هم پابرجا هستند. 
اصفهان  تاریخ  درکتاب  استادهمائی 

می نویسد:
"اصفهان درتمام ادواروخاصه دربعض 
اعصار  بظهور نوابغ بسیار درهررشته 
وکارهای  ظریفه  وصنایع  هنر  ازفنون 
دستی ازقبیل پارچه بافی وحریربافی 
 ، زیلو   ، ممتاز  وفرشهای  بافی  وزری 
قالی وحجاری ومعماری وکاشی کاری 
و منبت سازی وملیله دوزی وقلمزنی 
ونقاشی  تذهیب  و  وخط  زرگری  و 
واکنون هم  داشته  اشتهار  آن  وامثال 
صنعتی  بالد  ومهمترین  بزرگترین 

مشرق زمین است ." 
صفویان  درزمان  تنها  نه  اصفهان 
درزمان  بلکه  بود  ایران  پایتخت 
اشکانیان "جی " )نام قدیم اصفهان ( 
پایتخت سالطین اشکانی بوده است .

ضرابخانه   اصفهان  ساسانیان  درزمان 
.زیرا  است  بشمارمیرفته  مهمی 
ونقره  طال  اصفهان   هنرمندان 
هنرمندی   با  و  میکردند  استخراج 

سکه می زده اند. درزمان سلجوقیان  
درسال  سلجوقی  اول  طغرل  سلطان 
ازدست  را  اصفهان   ، هجری   44۳
پایتخت دولت  و  آورد  بیرون  کاکویها 

سلجوقی قرارداد.
تهران  بین  ایران  درمرکز  اصفهان 
کوههای  رشته  قراردارد.  وفارس 
بلندی اصفهان را دربرگرفته ویادراین 
میکنند.رشته  پیدا  امتداد  شهر 
حدود۳۹۰۰  باارتفاعی  کرکس  جبال 
و  پیدامیکند  ادامه  شهر  دراین  متر 
سطح  وبزرگی  کوچک  های  رودخانه 
مهمترین   . میکند  مشروب  شهررا 
روداست  زاینده  اصفهان  رودخانه 
ازکوههای زاگرس  آغاز میشود و  که 
انتها  به  گاوخونی  درمرداب  سرانجام 

میرسد. اگرزمانی مرداب گاوخونی 

زاینده  امروز  بود  رود  زاینده  مدفن 
 . است  مرده  اصفهان  درمرکز  رود 
بستر زاینده رود دربعضی نقاط  زمین 

بازی کودکان ونوجوانان شده است . 
چرا زاینده رود خشک میشود دالیل 
بسیاری دارد که دربحث ما نمی کنجد 
به  باید  زیستمحیطی  کارشناسان  و 

این مهم بپردازند.  
آن روزها که زاینده رود زنده وزاینده 
اصفهان  مردم  تابستان   بود  درفصل 
بهنگام غروب درساحلش بساط چای 
انداختند وتا  براه می  و میوه و آجیل 
و  پایکوبی  و  رقص  به  ازشب  پاسی 
رود   ازخنکای آب  بردن  ولذت  شادی 
ادامه می دادند. اما با تغییررژیم و قهر 
کردن زاینده رود از بی اعتنائی مردم 

به شادی وپایکوبی ، دیگر روزهای 

آخررسید  به  هم  رود  زاینده  خوش 
پُل های  اگرچه هنوز  وُمرد.  ودق کرد 
اهلل  پُل  برجایند.  پای  طمطراقش   پُر 
وردیخان یا سی وسه پُل ، پل خواجو  
همچنان برپای خودایستاده اند اگرچه 
است   وردیخان خم شده  اهلل  پُل  کمر 
درنخواهد  ازپای  زودیها  این  به  اما 

آمد. 
اصفهان نقاط تاریخی بسیاری دارد که 
به دوره شاه  قسمت اعظم آن مربوط 

عباس اول یا شاه عباس کبیر است .
که  محل  این    : ستون  چهل  عمارت 
دارد  شهرت  هم  ستون  چهل  باغ  به 
حدود 67هزارمتر مربع مساحت دارد 
عباس  درزمان شاه  بنا  این  ساختمان 
اول آغازشد ودرزمان شاه عباس دوم 
عمارت  درداخل  رسید.   پایان  به 
که  قراردارد  آئینه  تاالر  چهلستون 

برروی 18 ستون  ساخته شده است 
و  بلند  بمعنای  عالی  قاپو:   عالی  کاخ 
قاپو به زبان ترکی  بمعنی درگاه است 
بلند  بمعنی درگاه  قاپو  عالی  بنابراین 
است عالی قاپو از6 طبقه تشکیل شده 
ساختمان  این  دارد.  مترارتفاع  و۳6 
بوده است   درواقع دولت خانه صفوی 
نقش  تاریخی  درمیدان  قاپو  عالی 
شیخ  مهم   مسجد  روبروی  و  جهان 
با  درمجموع  که  قرارگرفته  اهلل  لطف 
از  دیگری  درضلع  که  مسجدجامع 
اثر تاریخی  میدان نقش جهان است  
محسوب  صفوی  اززمان  بسیارمهمی 

میشود.
قسمتی  وعراق  ایران  جنک  درزمان 
از ساختمان مسجد جامع آسیب دید 
نبود  بزرگی  آسیب  خوشبختانه  ولی  باغ وعمارت چهلستون 

    اول آذرماه هرسال روز اصفهان است . دراین روز دیواره امنیتی شهر درزمان دیلمیان بنیان نهاده شد.

آشنائی با شهرهای 
ایران
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میگویند ساختن عالی قاپو بین 7۰ تا 
1۰۰ سال طول کشیده است .

برروی دیواراطاقهای طبقات شش گانه  
تصاویر بسیار باارزشی نقاشی شده که 
زمانی برروی همه آنها گچ مالیده بودند 
و دیده نمیشده اما دردوران پهلوی ها  
این تابلوها اززیر گچ بیرون آورده شد 
وبعضی ازآنها که نیاز به مرمت داشتند 

ترمیم شدند.
باغ هشت بهشت : این باغ که درخیابان 
شیخ  خیابان  مقابل  عباسی  چهارباغ 
است  عمارتی هشت  واقعشده  بهائی 
هیچیک  که  دارد  باچهارنما  ضلعی 
شبیه دیگری نیست ولی درعین حال 
نمای  میرسند.  بنظر  بیکدیگر  شبیه 
بهشت  هشت  ساختمان  شرقی  ضلع 
که  قراردارد  بزرگی  حوض  درمقابل 
نشان دهنده نمای اصلی است .به این 

عمارت باغ بلبل هم میگویند.
 ، عباسی  جامع  مسجد  شاه:  مسجد 
مسجد  خمینی  مسجد  و  شاه  مسجد 
جنوبی  درضلع  که  است  واحدی 
است  قرارگرفته  جهان  نقش  میدان 
واژه  با  که  اسالمی  جمهوری  .عوامل 
را  نام مسجد شاه  دارند   شاه مشکل 
که هیچ ارتباطی هم به شاهان پهلوی 
برجای  صفویان  اززمان  بلکه  نداشته 
مانده  نام آن را به مسجد امام خمینی 
که  نام  تعویض  این  حال  تغییردادند. 
برای  آید   می  حساب  به  تاریخ  قلب 
مسجد  درداخل  ندارد.  اهمیتی  آنها 
زمان  باخط خوشنویسان  هائی  کتیبه 
عبدالباقی   ، عباسی  علیرضا  صفوی 
تبریزی ومحمدرضا امامی ومحمدصالح 
مسجد  میشود.معمار  دیده  امامی 
بوده  اصفهانی   اکبر  استاد علی  شاه  
بیک  علی  محب  هم  وناظرساختمان 

اهلل نام داشته است .

اصفهان  درجلفای   : وانک  کلیسای 
نقشه  که  قراردارد  وانک  کلیسای 
ساخت آن  ازکلیسای سنت استپانوس 
شده  اقتباس  آدربایجان  جلفای  در 
های  ارمنی  به  که  کلیسا  .این  است 
شاه  درزمان  دارد  تعلق  اصفهان 
عباس دوم ساخته شده است . عالوه 
کلیساهای  )وانک(  جامع  برکلیسای 
وجوددارندکه  دراصفهان  نیز  دیگری 
برخوردارند.  تاریخی  اهمیت  از 
مقدس،  مریم  کلیسای   : جمله  ازآن 
حضرت  کلیسای  گئورگ،  کلیسای 
لوقا، کلیسای سن استپانوس، کلیسای 
هاکوپ، کلیسای نرسس و سرکیس را 
میتوان نام برد . کلیسای هاکوپ ازهمه 

تراست  قدیمی  اصفهان  کلیساهای 
درجلفای  میالدی   16۰6 درسال  که 

اصفهان ساخته شده است .
که  دراصفهان  تنها  نه   : منارجنبان 
نیز   یزد  دراستان  وخرانق   دراردکان 
باتکان  که  وجوددارند  هائی  مناره 
دادن یکی ازآنها دیگری هم به حرکت 
اصفهان  منارجنبان  اما  آید.  درمی 
یکبار  میگویند   . است  مهمتر  ازهمه 
ازراز  تا  کردند  خراب  مناررا  این 
چیزی  اما  شوند  آگاه  آن  جنبیدن 
نفهمیدند ووقتی دوباره آن راساختند 
درزیر  داد.  ادامه  خود  جنبش  به  باز 
عمو  بنام  عارفی  مدفن  مناره  این 

عبداهلل گارالدانی قراردارد.

گفته  اصفهان  منارجنبان  درمورد 
تکان  را  مناره  یک  وقتی  که  اند 
تمام  بلکه  دیگر  مناره  تنها  نه  بدهی 
آید.  درمی  جنبش  به   ساختمان 
از  یکی  اصفهان  منارجنبان  زمانی 
امروز  که  بود  توریست  عوامل جذلب 
ه از جنبش بازایستاده و طبعا بازدید 

کننده ای هم ندارد.
های  پل  دراصفهان  اصفهان:  های  پُل 
برروی  عمدتٌا  که  وجوددارد  زیادی 
اند.  رودخانه زاینده رود ساخته شده 
چوبی،  پل  از:  عبارتند  ازآنها  بعضی 
و سه  مارنان، سی  پل  پل شهرستان، 
خواجو.  پل  و  وردیخان  اهلل  پل  یا  پل 
معروف ترین پل همان سی وسه پل یا 
پُل اهلل وردیخان است .این پل درزمان 
اهلل  سرداراو  توسط  اول  عباس  شاه 
اهلل   . است  شده  ساخته  وردیخان 
وردی خان عالوه بر تأمین تمام هزینه 
آن  برساختمان  نظارت  پُل   ساخت 

رانیز برعهده داشته است .
اصفهان   سوغات  مهمترین   : سوقات 
است  شیرینی  نوعی  گز   . است  گز 
تخم   ، ترنجبین  یا  گزانگبین  از  که 
 ، وگردو  بادام   ، فندق   ، پسته   ، مرغ 
ماده  نوع  وهیچ  میشود  گالب ساخته 
شیمیائی درساخت آن  دخالت ندارد.

وسایل  ویا  خاتم  قابهای  براین  عالوه 
ازره  شده  کاری  خاتم  که  چوبی 

آوردهای  مهم اصفهان بشمارمیرود.
روز اصفهان : درسال 1۳8۳ شمسی با 
تأیید  و  پیشنهاد دکتر شاهین سپنتا 
روزاول  شناس   اصفهان   ۳۰ از  بیش 
تصویب  اصفهان  روز  بنام  آذرماه 
مصادف  روز  شد.واین  ونامگذاری 
شهر  امنیتی  باروی  نهادن  بنیان  با 

اصفهان درزمان دیلمیان  است .
بقیه درصفحه 48

باغ هشت بهشت

زاینده رود خشک یا مرده رود
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الیقه دوراندیش
بیست  به  که  شد  نصیبم  سعادتی  
ویکمین کنفرانس انجمن دوئستداران 
فرهنگ ایران بروم. این کنفرانس ازاول 
رنسانس  درهتل  سپتامبر  چهارم  تا 
شیکاگو  درحومه  شامبرگ  شهر 
درایالت ایلینوی   باحضور بیش از سه 
هزار و یکصدنفراز سی ودوکشورجهان 
وهمه ایالتهای آمریکا تشکیل گردید.
وتبادل  ها   سخنرانی  اصلی  موضوع 
نظرها عدالت و عدالت اجتماعی بودکه 
واطالعات  گزارشها  همه  شهادت  به 
موثق رسیده ازایران ، درآن سرزمین 
گذاری  دربنیاد  تاریخ  بگواهی  که 
حقوق بشر درجهان سابقه درخشانی 
کنونی   سیاسی  داشته،درنظام 
تخطی  وحتی  کامل  توجهی  موردبی 
وتعدی است .  آقای دکتر شاپورراسخ 
قضیه  که  کرد  خوداشاره  درسخنان 
مباحث  ترین  ازپیچیده  عدالت  
که  است  حقوقی  و  وفلسفی  اخالقی 
عرصه های سیاست ، قضاوت درروابط 
مطرح  ونظایرآن  واقتصادی  اجتماعی 

است .
مفهوم  الهیجی  عبدالکریم  آقای 
حقوق  درفرهنگ  اجتماعی  عدالت 

بشر مطرح کرد 
نبود  آثارونتایج  دکترمهرانگیزکار 
راموردبررسی  اجتماعی  عدالت 
ازجلوه های  اخوان  یکی  قراردادپیام 
افراد  آزادی  به  احترام  که  عدالت 
آزادی  منجمله  آن  مختلف  درصور 

دینی باشد عنوان کرد.

خانم دکترفرح )ذوالفنون(دوستدار با 
اجتماعی،ستمی  وعدالت  اززن  بحث 
درحق  جوامع  دربعضی  خصوصٌا  راکه 

زنان روامیدارند  برمال کرد.
وتربیت   تعلیم  ازطریق  عدالتی  بی 
این   . وپایدارشود  نهادینه  میتواند 
بهروزثابت  موردبحث  که  بود  مطلبی 
بعضی  که  گفت  .میتوان  قرارگرفت 
خصوصٌا  که  مبحث  این  مهم  ازابعاد 
آفریقا  وشمال  خاورمیانه  باوقایع 
موردبررسی  روزاست  موضوع 

قرارگرفت .
عناوین  ازسخنرانان  ای  پاره  هرچند 
خودانتخاب  سخنرانی  رابرای  دیگری 
آنها  همه  درحقیقت  ولی  بودند  کرده 
معطوف بهمین موضوع اساسی عدالت 
اجتماعی وحقوق بشر برای همه مردم 
پارسی  شهرنوش  خانم  بود.  ایران 
برزنان  آغاز شدن ستم  پور چگونگی 
رادرجامعه  آنان  بودن  وزیردست 

مردساالر روشن کرد.
بحث  ضمن  وهمن  دکترفریدون 
هائی  ظلم  انواع   ، بهائیت  ازمعمای 
واندی  سال  راکه طی یکصدو شصت 
رفته  بربهائیان  اسالم  علمای  ازجانب 

برمال نمود
دربارۀ  افنانی   معین  دکتر  سخنرانی 
وتصوف  برعرفان  عربی  ابن  تأثیر 
فرهنگ  پرمایه  وشناسائی  درایران 

ایران راموردنظرقرارداد.
سخنرانی  گلن فورد میچل زیرعنوان 
که  اعظم  صلح  تا  ازماراتن  ایران 
گذشته  وشکوه  ازعظمت  هائی  جلوه 

میدادبسیارموردتوجه  نشان  را  ایران 
قرارگرفت .

البته ارائه هنرمندانه موسیقی ایرانی ، 
داستان خسرووشیرین نظامی گنجوی 
، رقص های ایرانی واشعارفارسی راباید 

براین گزارش اضافه کنم .
که  میزگردی  وازجمله  میزگرد  سه 
خانم   ، مسعودصدر  آقای  باشرکت 
برگزارشد   زرهی  وآقای  احسان   هما 
نظرات ذیقیمتی درباره موضوع عدالت 
مطبوعات  که  را  ونقشی  اجتماعی 
درروشن  جمعی   ارتباط  ووسایل 
وآشناکردن  عمومی  اذهان  کردن 
مردم باحقایق ورفع تنگ نظری و دگر 
داشتند.  عرضه  میکنند   ایفا  ستیزی 
خانم  برای  بزرگداشتی  درجلسه 
دکترطلعت بصاری  ازایشان قدردانمی 
تقدیم  ایشان  به  یادبودی  ولوحه  شد 

گردید.
دراین کنفرانس اعالم شد که هرسال 
یادخواهدشد  ایرانی  ازهنرمندی 
امسال   . خواهندگذاشت  وهنراوراارج 
یادشد  ایران  هنرمندقدیمی  ازدلکش 
وشرح حال او واسالیدهائی ازاو عرضه 
پخش  ازاو  انگیزی  خاطره  وترانه  شد 

گردید.
کودکان  برای  متنوعی  های  برنامه 
عزیزان  این  که  داشتند  ونوجوانان 
دستی  وهنرهای  فارسی  زبان  به 
آشناشدند  ایران  غنی  وبافرهنگ 
کاشی   ، سازی  جواهر  اصول  آنها  وبه 
کاری ، منبت کاری ، نقاشی وخطاطی 

وموسیقی ایرانی  یادآوری گردید.
آذر  چشم  بهمراهی  ستار  هم  شبی 
موردتشویق  خود  گرم  باصدای 

حضارقرارگرفت .
اهداف انجمن

اهداف این انجمن  عبارتنداز:
برای  تبار  افرادایرانی  به  کمک   *
فرهنگی  بامیراث  خود  ارتباط  حفظ 

ایرانودرک عمیق تری ازآن
وکودکان  ونوجوانان  جوانان  *تشویق 
ایرانی تبار به آشنائی بازبان فارسی ، 

هنر، فرهنگ وادبیات ایران
ودوستان  بستگان  آشناساختن   *
فرهنگ  با  ایرانیان  زبان  انگلیسی 
مطالعات  بگسترش  وکمک  ایران 

مربوط بفرهنگ وهنرایران
    

شاپورراسخ

شهرنوش پارسی پور

بهروز ثابت 

عبدالکریم الهیجی

دکترمعین افنانی

دکترمهرانگیزکار
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اثری درراست پنجگاه ساخته ابراهیم آژنگ وتنظیم استادذوفنون
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موسی معروفی
به  بحق  که  پیشکسوتانی  از  یکی 
بی  خدمت  کشورمان  ملی  موسیقی 
اعتالی  رادرراه  عمری  و  کرد  شائبه 
فراموشی  ازگزند  تا  گذراند  آن 
 . است  معروفی  موسی  ماند  درامان 
ازعمرخودرابدون  سال  سی  اومدت 
وبه  وتنظیم  آوری  جمع  صرف  وقفه 
مانند  بزرگانی  ردیفهای  درآوردن  نت 
نمود  و...  آقاحسینقلی   ، میرزاعبداهلل 
به  واالئی  وارزش  مقام  هیچگاه  ولی 
اش  شایسته  که  درحدی  او  کارهای 
باشد داده نشد وحتی دربعضی مواقع 
درانتشار آثارش کارشکنی میشد واین 
بخاطر آقامنشی وخوی انسانی وبقول 
معروف خاکی بودن این مردبزرگ بود 
ها  دورازبرخورد  خودرا  همیشه  که 
نگهمیداشت.وحاضرنبود بخاطر احقاق 

حقوق خود مبارزه کند.
 1286 درسال  معروفی  موسی 
پدرش   . متولدشد  درتهران  شمسی 
محمداسمعیل امین الملک واز متمکنین 
خانوادگی  محیط  خودبود.  زمان 
داشت  دیرینه  الفتی  ملی  باموسیقی 
آنها محل رفت وآمد ونشست  ومنزل 
آن  معروف  موسیقیدانان  وبرخاست 
زمان مثل سماع حضور ودرویش خان 
کودکی  ازدوران  وی  علت  بود.وبدین 
اولین  پیداکرد.  آشنائی  کوسیقی  با 
معلم او بنام آقایوسف صورتگر بود که 
ازعکاسان دربار ناصری بود که سه تار 

هم مینواخت .
یعنی   12۹7 درسال  معروفی  موسی 
خان  نزددرویش  سالگی   2۹ درسن 
چندین  طی  را  موسیقی  وردیف  رفت 
بطورکامل  وپشتکار  ممارست  سال 
آنهارا  که  شد  برآن  وسپس  فراگرفت 
ومنظور  انگیزه  بدین  سازد.  جاودان 
آفرین  هنگ  خان  حسین  ازمحضر 
تمام  و  نت  ازفراگیری  بردوپس  بهره 
ردیفها ئی راکه فراگرفته بود  بصورت 
فرسا  طاقت  کار  این  که  درآورد  نت 
مدت ۳۰ سال بطول انجامید . وی کار 
جدی  آنقدر  را  ها  ردیف  نویسی   نت 
وکاردررادیو  کاردولتی  از  که  گرفت 

استعفاداد.
معروفی  موسی  خانوادگی  محیط 
ازسطح  زمان  درآن  مادی  ازلحاظ 
به  احتیاج  او  لذا  برخورداربود  باالئی 
کاربرای امرارمعاش نداشت .. بنابراین 
ونوشتن  تمرین  برای  زیادی  وقت 
ردیف دراختیارش بود.اوآموختن تاررا 

نزددرویش خان درسن 2۹ سالگی

 

تأخیر  وبخاطراین  کرد  شروع 
جبران  وبرای  موسیقی  درفراگیری 
تمرینات  به  رفته  ازدست  سالهای 
یکی  تااینکه  میپرداخت  روزی  شبانه 
ازبرجسته ترین شاگردان درویش خان 
گردید.وبدین سبب مفتخر به دریافت 
وتقدیرنامه  تبرزین  طالی  نشان 

ازدست درویش خان گردید.
 1۳۰2 درسال  وقتی  معروفی  موسی 

وارد مدرسه موسیقی کلنل وزیری

 گردیدتقریبٌا جزء مسن ترین شاگردان 
مدرسه بحساب می آمدوازهمکالسهای 
ابوالحسن  مثال  برای  بزرگتربود.  خود 
 17 خالقی   اهلل  وروح  ساله   22 صبا 
ساله   18 فر  زرین  واسماعیل  ساله 
سنجری  وحسین  گالب  گل  وحسین 
ارکستر  رهبر  سنجری  حشمت  )پدر 
سن  بهمین  هم  تهران(  سنفونیک 
خان  موسی  بنابراین   . بودند  وسال 
بعبارتی "بزرگ" مدرسه بشمارمیرفت 
خاصی  احترام  او  به   وشاگردان 
میگذاشتند . وی بهمین اندازه که سن 

نیز  اش  تجربه  داشت   باالئی  وسال 
درزمینه موسیقی  قابل توجه بود. زیرا 
او قباٌل مفتخر بدریافت نشان ازدست 
درویش خان شده بود که امتیازبزرگی 
برای او محسوب میشد. بهمین جهت 
وزیری  خان  علینقی  کلنل  وقتی 
سلقژ  هارمونی    ، تئوری  درسهای 
وتکنوازی را اداره میکرد موسی خان 
تجربه  ها  زمینه  دزاین  قباٌل  معروفی 
موسیقی  بود.وآنقدرفراگیری  اندوخته 

برای سایرشاگردان مشکل بود این

 اشکال برای موسی خان وجودنداشت 
. ردیف تنظیم شده توسط موسی خان 
ردیف  دیگرمثل  ردیفهای  از  معروفی 
مهدیقلی  ردیف  یا  صبا  ابوالحسن 
کامل  وزیری  علینقی  یاردیف  هدایت 
موسیقی  هنرجویان  .وامروز  تراست 
برای فراگیری ردیف  بیشتر به ردیف 
تنظیم  برای  وی  میکنند.  رجوع  او 
نمیکرد  اکتفا  خود  اطالعات  به  ردیف 
وباصاحبان اندیشه و موسیقی شناسان 
را  تاکاری  منیکرد  مشورت  مدتها 
بپایان  ایراد  بدون  بود  کرده  شروع 

به  راه  دراین  کسانیکه  برساند.ازمیان 
او کمک کردند  میتوان ازمحمد بهارلو  
دکتر  برد.   نام  پایان   مفخم  ودکتر 
مفخم پایان  خودشاگرد برجسته صبا 
بود  ودرتنظیم ردیف صبا   که درسه 
داشته  همکاری  شده   نوشته  مجلد 
جلد  هرسه  نت  های  خط  .تمام  است 
ردیف صیا ازدکتر مفخم پایان است . 
وی اطالعات وسیعی درزمینه موسیقی  
اطالعات   این  انتقال  ودر  داشت 
نمیکرد.   دریغ  معروفی  موسی  به 
نوازنده  که  بهارلو   محمد  همچنین 
وبکارتدریس  بود   ویلن  دست  چیره 
موسیقی  اشتغال داشت  موسی خان 

را درراه تنظیم ردیف کمک کرد.
سبک  ازنوازندگان  معروفی  موسی 
که  اززمانی  وی  بود  خان  درویش 
درمدرسه  علمی  بصورت  را  موسیقی 
تأثیر  تحت  آغازکرد   وزیری  کلنل 
روش   ، رادمردبزرگ  آن  آموزش 
نوازندگی خودرا تغییر داد وتکنیکهای 
برای  وزیری   علینقی  راکه  ای  تازه 
نوازندگی تار ابداع کرده بود بکاربست  
که  گرامافونی  درصفحات  بطوریکه 
نوازندگی  اختالف  موجوداست  امروزه 
او قبل ازآغاز مدرسه وبعدازآن بوضوح 

مشهوداست .  
خان  موسی  شد  اشاره  همانطورکه 
ازسایر شاگردان  وسال   ازلحاظ  سن 
تجربه  وچون  بود  باالتر  مدرسه  
احترام  شاگردان  داشت  نوازندگی 
او قائل بودند. همچنین  ویژه ای برای 
زیادی  احترام  او  به  وزیری  کلنل 
میگذاشت .     بحدی که ازوی دعوت 
مدرسه  مجلسی  ارکستر  به  که  کرد 
 6 ارکستر  مدرسه   ارکستر  بپیوندد. 
نفره ای بود که اعضاء آن عبارت بودند 
صیا   ، ، صدیقی  ، سنجری  سپانلو  از  
وموسی معروفی . روح اهلل خالقی هنوز 
نرسیده  درارکستر  نوازندگی  حد  به 
با  وقتی  ارکستر  افتتاح   وروز  بود 
نگریست   می  جمع  این  به  حیرت  
موسی خان معروفی به او گفت  زمان 
توهم فرخواهدرسید که اتفاقٌا درمدت 
جزء  نیز  خالقی  اهلل  روح  کوتاهی  
وزیری شد   علینقی   ارکستر  اعضای  

وبه آرزوی دیرینه خودرسید.
داشت  آهنگسازی  ذوق  خان  موسی 
باقیمانده   ازوی  آثار  وتعدادزیادی  
قطعات   ، درآمد  پیش  مثل   . است 
ضربی  که درچاپ آثارش  دکتر مفخم 
ازدوستانش  که  بهارلو  وحمد  پایان  
بودند  بوی کمک نمودند. وی همراه با 
ابوالحسن صبا ومشیرهمایون شهردار  

وچند هنرمند دیگر  درسالهای 
بقیه درصفحه 48
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کلبه کتاب

مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی
 ردلوس آنجلس

بادرود
ای کلبه  کیخسروبهروزی،  من 

آنجلس  لوس  وود  دروست  دارم   
کلبه  دراین   . کتاب  کلبه  بنام 
"همراه  بنام  رادیوئیم   ودربرنامه 
 7 ساعت  ها  شنبه  آفتاب"که 
آمریکا  غرب  بعدازظهربوقت 
ازرادیو صدای ایران درسراسردنیا 
درخدمت  شود  می  پخش 
دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب 
آشتی کنیم 

کتابهای موردنظرتان را برای شما 
پُست می کنیم وکتابهای کمیاب 
شمارا می خریم وکتاب کمیاب 

موردنظرشمارا برایتان تهیه 
ودراختیارتان می گذاریم 

تلفن رایگان :
888-220-0022

1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

بقیه : 
پروانه ای درمسیرتندبادها

که  اند  گفته  پدرتان  گفت  بمن  ازمستخدمین  یکی 
اند.   ایشان شمارا طرد کرده   . دیگر شماراراه ندهیم 
مادرم هم  همراه بادیگر اعضای خانواده  دربرابر اراده 
ثروتمندان  از  یکی  پدرم  بودند.  تسلیم محض  پدرم 
بزرگ ایران بود . خانواده امیر افشاری  زنجانی  بسیار 
معروف بودندو حاال خواننده شدن دختر برای او بقول 
با دلی شکسته   بهمراه داشت  خودش سرشکستگی 
به خانه برگشتم . درراه رادیوی اتومبیل ترانه صبرم 

عطاکن را پخش میکرد.                          ادامه دارد.

بقیه : چراانقالب کردیم 
 ، ها  چپ  وپرداخته  وساخته  است  پایه  بی   
است  آزادی  ونهضت  ملی  جبهه   ، روشنفکران 
که  وخطائی  ازکورذهنی  جستن  تبّری  برای  که 
مرتکب شدند وبدام فتنه خمینی افتادند برزبان 
ازاین  افرادی  هنوزهم  متأسفانه   . آورند  می 
خطای  به  خواهند  نمی  که  وجوددارند  گروهها 

خود اعتراف کنند....
 ، بهمن  بربادده وهستی سوز 22  ایران  حادثه 
انقالب مردمی نبود . یک فتنه مذهبی  ازپیش 
فضل  مکتب  پیروان  توسط  شده   ریزی  برنامه 
و  مشروطیت  بردن  ازبین  برای  بود   نوری  اهلل 
استقرار مشروعیت )حکومت شرع( که خمینی 

یکی از پیروان آن مکتب بود.

بقیه : عرفان کیهانی
ومختصری که گذشت اینک میتوان به سئوال قبلی 
وجودی  حقیقت  هستی  جهان  آیا  براینکه  مبنی 
دارد یاخیر پاسخ داد. باتوجه به اینکه جهان هستی 
گوناگون  های  جلوه  لذا  است  شده  آفریده  ازحرکت 
ای  هرجلوه  ونظرباینکه  بوده  ازحرکت  ناشی  نیز  آن 
که اناشی  ازحرکت باشد  به تبع اولی  مجازی است 
وحقیقت  بوده  مجازی  نیز  هستی  جهان  درنتیجه   .
وجودی ندارد . بدنبال پی بردن  به این موضوع  که 
سئوال  است   شده  آفریده  ازحرکت  هستی   جهان 

دیگری مطرح میشود:
" چه عاملی به بی نهایت  حرکت موجود  درجهان 
اینهمه  ازمیان   که  ای  بگونه  داده  جهت  هستی  
تجلی  وهدفمند  سازمند  کامال  سیستمی  حرکت  
چیزی  تنها  گفت   باید  درجواب   " است  پیداکرده 
درجهان  موجود   حرکت  نهایت   بی  به  میتواند  که 
بنام  وجودنیروئی  باشد  هدفمندداده  جهتی  هستی  
دهد  تشخیص  قادراست   که  میباشد  هوشمندی  
باید  صورتی   چه  وبه  جهتی  درچه  هرحرکتی   که 
انجام شود تانتیجه نهائی آن بتواند موجد سیستمی 
هماهنگ ، هدفمند وگویاباشد. بنابراین ماده وانرژی  
ازهوشمندی  هستی  ساختارجهان  دیگر  وبعبارت 
دراصل   پس   . است  بوجودآمده  آگاهی  شعورویا   ،
جهان هستی از آکاهی آفریده شده است  وآنچه که 
موجوداست  زنده است . ولی نوع زندگی فرق میکند 
.یک اتم هم درسطح خود زنده محسوب میشود. بنا 
به توضیحات فوق  مشخص میشود که درهرلحظه سه 
عنصر درجهان هستی فعالند ماده ، انرژی ، وآگاهی 
. بعنوان مثال بدون آگاهی انسان قادرنیست ازماده 
بدون  ازکامپیوتر  استفاده  کند.یا  استفاده  وانرژی 
آگاهی واشراف به اطالعات مربوطه امکان پذیرنیست 
خاص  وزیبائی  باظرافت  عارف   ، عرفان  .دردنیای 
نموده  تشبیه  موجودرابرقص  رمزحرکت  ودرقالب 
وسازومطرب  بآهنگ  نیازمندی  رقص  وبرای  است 

راعنوان نموده است .
رقص ˿ آهنگ ˿   ساز˿ مطرب
اعداد˿ قوانین ˿ هوشمندی ˿ خدا

درشماره بعد درمورد نحوه اثبات عملی هوشمندی  
واهداف  فرادرمانی برای شما خواهیم نوشت.

Tel:416.223-0850
Fax:416.223-3706
Email:pegahbook@rogers.com
Email:pegahbookstore@yahoo.ca
www.pegahfarsibook.com

5513 Younge Street
willowdale, Ont.
M2N5S3
Canada

محل توزیع نشریه آزادی درکانادا

همکارارجمند جناب 
کیخسروبهروزی

  مصیبت وارده  را  به جنابعالی وخانواده 
محترمتان تسلیت  میگوئیم وبرای شما وهمه 
بازماندگان شکیبائی و بردباری وبرای تازه 

درگذشته آرامش روح مسئلت داریم .                
               

                  همکاران شمادر  نشریه آزادی
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