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یادداشت

و  حقیقی  القاب   همه  از  دور  به  پهلوی  رضا  برای   *
حقوقی که دارد  نفس آزادی  اهمیت دارد نه  نفوسی 

که به این آزادی میرسند

 57 سال  انقالبیون  بر  پهلوی  رضا  شاهزاده  *امتیاز 
اینست که او خواستار حکومتی همه گیر است

1
ای  نامه  باارسال  پهلوی  شاهزاده رضا 
اوباما ونخست  پرزیدنت  به  سرگشاده 
وضعیت  به  آنانرا  توجه  عراق   وزیر 
مجاهدین  سازمان  اعضای  خطرناک 
پایگاه  از  بزودی  قراراست  که  خلق 
جلب  شوند  اخراج  عراق  در  اشرف 
که  است  شده  وخواستارآن  کرده 
ازبازگرداندن آنها به ایران توسط رژیم 
بار  اولین  این  کنند.  گیری  جلو  عراق 
از  نیست که شاهزاده، صدای گروهی 
دشمنان  که  است  شده  اپوزیسیون 
هستند.  او  خانواده  خورده  قسم 
و  کروبی  مهدی  ازحقوق  او  هم  قباًل 
بود  کرده  دفاع  موسوی   میرحسین 
دو  آن  خانگی  حصر  رفع  خواستار  و 
شده بود. طرفداران شاهزاده دراینجا 
به دودسته تقسیم میشوند . دسته ای 
که توجه اورا به گروههای دگراندیش 
گروهی  و  میدهند  قرار  موردانتقاد 
که  عمل اورا نهایت دمکرات بودن او 

میدانند و جزاین ازاو انتظاری ندارند.
حقوق  از  شاهزاده  دفاع  ما  بنظر 
 . است  کاربسیاردرستی   دیگران  
زمانی پادشاه فقید میگفت من پادشاه 
همه گروهها هستم .اما چون آن زمان 
همه  دمکراسی  نظیر  کلماتی  با  بازی 
گیر نشده بود و بعنوان یک حربه برای 
بی اعتبار کردن حکومت شاهنشاهی  
بکار نمیرفت کسی به این گفته توجه 
نکردکه چه مفهومی دارد. اما امروز که 
همه خود را بزرگترین دمکرات و پیرو 
حرکت  این  میدانند   دمکراسی  آئین 
شاهزاده بیشتر قابل درک است .  اگر 
آزادی  استقرار  برای  میخواهد  ایشان 
در کشور ستمدیده ایران  فعالیت کند 
باید این آزادی را برای همه گروهها  با 
هر اندیشه سیاسی که دنبال میکنند  
بخواهد. طرفداران نظام پادشاهی هم 

باید برای  همیشه این نکته را آویزه 
شاهزاده   که  قراردهند  خود  گوش 
بلکه   نمیکند.  نمایندگی  آنهارا  طیف 
کسب  برای  خانوادگیش  اعتبار  از  او 

آزادی  همه گروهها  استفاده میبرد.
برای رضا پهلوی به دور از همه القاب  
حقیقی و حقوقی که دارد  نفس آزادی  
این  به  که  نفوسی  نه   دارد  اهمیت 

آزادی میرسند.
شاهزاده  که  گروهی  ببینیم  حال 
سنگشان را به سینه میزند و برایشان 
رفتاری  چه  بااو  میکند  طلب  آزادی  
دارند. زمانی که رضا پهلوی  از حقوق 
کروبی و میرحسین موسوی دفاع کرد 
پیرو  شخصیتی  بعنوان  اورا  ها  خیلی 
جنبش سبز تلقی کردند.  ما در ایالت 
ماساچوست درمراسم یادبود شاهزاده 
اعضای  حضور  شاهد  پهلوی  علیرضا 
مراسم  دراین  سبز  جنبش  برجسته 
به   پاسخ  یک  خود  این  شاید   . بودیم 
اقدام ایشان بود. اما دربرابر گروههای 
چیزی  نه  و  دیدیم  چیزی  نه  دیگر 

شنیدیم .
بر  دلیلی  شاهزاده   حرکت  اگر 
دمکرات بودن ایشان نیست پس لطفًا 
هستید  آن  بدنبال  که  را  دمکراسی 
برای ما معنی کنید. اگر هم این حرکت 
با  چرا  پس  است  بودن  دمکرات  عین 
زودتر   هرچه  تا  شوید  نمی  آوا  هم  او 
را  خودکامه  و  فاسد  رژیم  این  ریشه 

بکمک یکدیگر بخشکانید. 
خود  واعتبار  آبرو  از   ، رضا  شاهزاده 
می  ای  هزینه  چه  شما  میکند   خرج 
اززمان  برهه  دراین  اگر  پردازید؟  
به  اعتنا  بی  و  نپیوندید  شاهزاده  به 
دمکراسی  درجهت  او  که  کوششهائی 
انجام  مردم  طلبی  آزادی  و  خواهی 
میدهد همچنان به راه بی مقصد خود 

ادامه دهید  درآن صورت باید  شمارا 
و گروه شمارا بزرگترین دیکتاتورهای 

تاریخ ایران بشمارآورد.
برای یکبارهم که شده کینه ونفرت را 
بیائید دست   . ازوجود خود دور کنید 
اپوزیسیون  یک  و  بدهیم  هم  بدست 
جهانی  درسطح  را  مطرح  و  کارآمد 
پدید آوریم . خوشبختانه  اقدام اخیر 
شاهزاده درمورد شکایت از علی خامنه 
در  بشریت  علیه  جنایت  جرم  به  ای 
رسانه های فارسی زبان خارج ازکشور 
فارسی  بی سی  بی   ، فردا  رادیو  نظیر 
ایران  تلویزیون   ، پارس  تلویزیون   ،
وبسیاری  ایران  رادیو صدای   ، آریائی 
پیداکردو  ای  گسترده  بازتاب  دیگر 
با  درمقابله  را  شاهزاده  فعالیتهای 
به  گسترۀ جدیدی  جمهوری اسالمی 

سوق داد. 
برای همه  مبارزین برای رسیدن به آزادی 
داریم پیروزی  آرزوی  جهانی  صلح  و 

2
اسالمی  جمهوری  دیگر  کمترازیکماه 
استقرار  سال   وسومین  سی  آغاز 
جمهوری منحوسش را جشن میگیرد. 
اگر این رژیم یک حکومت قانونمند و 
شناخته  وروشهای  ها  آئین  به  متکی 
اورا  کارنامه  باید  بود  جهان  شده 
ببینیم  تا  میدادیم  قرار  موردبررسی 
مردمی  های  خواسته  تحقق  برای 
کردند  قیام  پیش  سال   33 درآن  که 
خوردند   را  شیاد  آخوندک  فریب  و 
سه  اگر  خالصه  .بطور  است  کرده  چه 
شعاری که درآن روزها بگوش میخورد 
نمونه  مشت  قراردهیم  توجه  مورد 
طوطی  مردم  آن  بود.  خواهد  خروار 
استقالل  آزادی   میزدند  فریاد  وار 
جمهوری اسالمی . ما درآن زمان همه 
آزادیهای مطرح درجهان را بحد وفور 
مان  سیاسی  آزادی  تنها   . داشتیم 
تحولی  میخواستیم  بود.اگر  محدود 
ایجاد کنیم باید بر حکومت پادشاهی 
بردامنه  تا  میکردیم  وارد  فشار 
کار  واین   . بیفزاید  سیاسی  آزادیهای 
ازطریق سازمانهای بین المللی امکان 
پذیر بود اگرچه پادشاه نیز خود قول 
به  آزادیهارادادوکسی  این  برقراری 

حرفهایش گوش نکرد. 
بود زیرا  استقالل یک شعار بی معنی 
مستقل  کشور  یک  تاریخ  درطول  ما 
قوای  خروج  به  ونیازی  ایم  بوده 
بیگانه نداشتیم تا به استقالل برسیم. 
نا  واژه  یک  هم   اسالمی  جمهوری 
درپس  که  بود  اشتباهی  و  همگون 
صفتمان  طوطی  جهان  سیاسی  آینه 
کردند و بدون اینکه بدانیم جمهوریت 
با صفت اسالمی نوعی جمهوری برای 
گروهی خاص است و همه مردم را دربر 
آنرا خواستارشدیم. برپائی  گیرد  نمی 
رضا  شاهزاده  تفاوت  که  واینجاست 
پیش  سال   33 انقالبیون  با  را  پهلوی 
درمی یابیم و می بینیم که تفاوت ره 

از کجاست تا به کجا. 

3
شماره بعدی آزادی دفتر دوسال تالش 
و کوشش نویسندگان این نشریه را به 

آخرین صفحه خود می برد. 
مسائل ومشکالتی که دراین دوسال با 
آن روبرو بودیم را درشماره بعد مورد 
دراینجا  اما  داد  خواهیم  قرار  بررسی 
بپردازیم  نکته  این  به  تنها  است  الزم 
که   نویسندگانی  با  مدت  دراین  که 
شروع  نداشتند  طمطراق  پر  نامهای 
بهترین  که  خوشحالیم  وامروز  کردیم 
گوناگون   تخصصهای  با  نویسندگان 
این  بااینهمه   . خودداریم  درکنار  را 
شرمندگی با ما ست که به دلیل عدم 
آگهی  بازرگانی  تا امروز نتوانسته ایم

به  التحریر  حق  سنت  یک  حتی   
براین  .عالوه  بدهیم  ای  نویسنده 
را  نشریه  چاپ  های  هزینه  از  نیمی 
از بودجه شخصی خود  دراین دوسال 
نزدیک  واکنون   . ایم  کرده  پرداخت 
کارت  شرکتهای  به  دالر   24000 به 
اعتباری بدهکاریم .و با بهره بسیارباال  
باید اقساط ماهیانه را بپردازیم . با پر 
شدن این کارتها متأسفانه به بن بست 
رسیده ایم . اگر مایلید به این نشریه 
های  میتوانیدکمک  کنید  مالی  کمک 
خودرا از مالیات سالیانه خود کم کنید. 

باسپاس از همراهی شما
شورای نویسندگان
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انفجار  چند  صدای  گذشته  درماه 
کرج و  تهران را لرزاند  ومتعاقب آن 
پوشاند..  را  کرچ  آسمان  غلیظی  دود 
صداهارا  این  که  وکرچ   تهران  مردم 
به  حمله  حتمٌا   گفتند  بودند  شنیده 
و  وآمریکا  اروپا  که  نظامی  تأسیسات 
اسرائیل وعده آن را داده بودند آغاز 
بشارت  نظام  مسوالن  اما  است  شده 
دادند که خیر برادران  سپاه ظفرنمون 
هنگام  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
آفریده  را  حادثه  این  مهمات   حمل  
اند تا چند شهید دیگر به ساحت آقا 
روزها  مردم  کنند.  تقدیم  زمان  امام 
معمول  طبق  که  منتظرماندند  وشبها 
و  بیاید  مقامات  از  یکی  سنواتی 
اسرائیل  یا  آمریکا  گردن  به  تقصیررا 
بیندازد اما  این بار این اتهام زده نشد 
نکنید  خیال  مردم  گفتند  برعکس  و 
این کار اسرائیل یا آمریکا بوده است 
این ، اقدام مهم تنها به دست توانای  

برادران سپاه صورت گرفته  است .
وزیر دفاع اسرائیل گفت: حجم انفجار 
چنین  امیدوارم  ولی  دانم  نمی  را 

انفجارهایی بیشتر شوند.
در این انفجارسردار حسن تهرانی مقدم 
رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه و 
از فعاالن بخشهای توپخانه و موشکی 

این نیرو نیز بکشته شد
مقامات سپاه این انفجار را یک حادثه 
اعالم کردند وچه خوب شد که گفتند 
فکر  ما  وگرنه  است  بوده  حادثه  این 
است. بوده  فاجعه  یک  که  میکردیم 
اسرائیل  نمیخواستند  که  برادران 
ببعد  لحظه  ازاین  کنند  خشنود  را 
ومراقبت  دقت  مهمات  درجابجاکردن 
زیادی به خرج میدادند اما چندروزبعد  
افتاد  اتفاق  همین  هم  دراصفهان 

ودعای آقای باراک اجابت شد.
چیز  فاجعه  این  یا  حادثه  این  البته 
تازه ای نیست که ضدانقالب آن  را تا 
این حد بزرگ کرده است . مدتی است 
پاسداران  درسپاه  حوادث  ازاینگونه 
بخواهد  باراک  آقای  چه  و  داده  رخ 
خواهد  اتفاق  بازهم  نخواهد  وچه 
خبر  تیتر  این  به  مثال  برای  افتاد. 
در  انفجار  یک  وقوع  فرمائید:"  توجه 
پاسداران  سپاه  آموزشی  پادگان  یک 
واقع  لرستان،  آباد  خرم  نزدیکی  در 
 20 شنبه  روز سه  در  ایران،  غرب  در 
و  کشته  چهل  بر  بالغ  مهرماه،1389 

مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش شبکه خبر ایران، انفجار در 
پادگان امام علی خرم آباد – در بیست 
کیلومتری خرم آباد- رخ داده است و 
زاغه  از  یکی  احتماال  شود  می  گفته 
دچار  نامعلوم  دالیل  به  مهمات  های 

انفجار شده است

 

مربوط  گزارشهای  اصفهان  فرماندار 
به  مربوط  انفجاراصفهان  اینکه  به 
است  بوده  اصفهان  اتمی  تاسیسات 
را تکذیب کرده است.خبرگزاری نیمه 
رسمی فارس از نخستین رسانه هایی 
بود که این خبر را گزارش کرد ولی به 
برداشت. خود  ازسایت  را  آن  سرعت 
چندین نفر از اهالی اصفهان به گاردین 
را  شدیدی  انفجار  صدای  اند  گفته 
شان  خانه  های  پنجره  و  اند  شنیده 
لرزیده است. اما آتش نشانی اصفهان 
هیچ  گفت  و  انفجارشد  منکر  بکلی 

اتفاقی دراصفهان نیفتاده است . 
به  ریگی  اگر  آقا  میگفت  ظریفی 

کفشتان نیست چرا....
به  اسد  بشار  آقای  درسوریه 
بارباراوالترز گفت من رئیس جمهورم. 
قتل  دستور  که  نیستم  ای  کاره  من 
یاد  به  اختیار  بی   . را صادرکنم  مردم 

خودمان محمد  آقاسید  حرفهای 
افتادم که میگفت رئیس جمهور یک 

مسئول تدارکاتی است  اما درسوریه 
هم  رهبر  خودش  جمهور  رئیس  که 
هست  معلوم نیست چرا میگوید من 

کاره ای نیستم . پس چه کسی کاره
 است ؟ فردای همانروزهم آقای اسد 

50 نفردیگررا کشت تا بارباراوالترز را 
با خبرداغ پیش اوباما بفرستد . یعنی 
بادها  این  به  که  نیستیم  بیدی  ما  که 
بلرزیم . آقای اوباما هم قراراست پدر 

دنیا  مردم  اما  دربیاورد.  را  بشاراسد 
باید یک کمی صبر داشته باشند . آقای 
بان کیمون هم بالفاصله اقدام اساسی 
شهامت  با  و  داد  انجام  خودرا  مهم  و 
درسوریه  ا  ر  بیگناهان  قتل  بسیار 
دبیر  کیمون  بان  آقای  کرد.  محکوم 
که  کرد  تأئید  متحد  ملل  کل سازمان 
کنون  تا  درسوریه  ها  ناآرامی  ازآغاز 
یعنی درمدت این 8-9 ماه نزدیک به 
سوریه   مختلف  درشهرهای  نفر   5000
کشته شده اند. حاال انشاهلل سر آقای 
زیاد  که  مردم  باشد   کیمون بسالمت 

مهم نیستند.
واما تظاهرات خیابانی از حوادثی است 
که این روزها ازنیویورک تا مسکو  به 
چشم میخورد. )نگران نباشید درایران 
مردم  آمریکا  آرومه.(در  چی  همه 
بگیرند.  پس  را  چیز  همه  میخواهند 
پس  نمیخواهند  خودرا  رأی  البته 
بگیرند. میخواهند وال ستریت را پس 
بگیرند. کنگره را پس بگیرندو پولهای 
بانکهای  توسط  خودرا  شده  غارت 
معتبر پس بگیرند. ولی درمسکو مردم 
بی  بی  ناراحتند.  درانتخابات  تقلب  از 
سی  نوشت : "نارضایتی در روسیه در 
حال گسترش است، چه در اینترنت و 

چه در خیابان، چرا که هزاران نفر به 
پارلمانی می  انتخابات  در  تقلب  آنچه 

دانند، اعتراض دارند".
اما این معترضین برخالف هموطنان ما 
که موقع اعتراض به تقلب درانتخابات 
به خیابان آمدند پارچه ها وروبان های 
استفاده  ازروبان سفید  سبز داشتند  
کنندگان  استفاده  این  میکنند.بیشتر 
از  احتمااٌل  میگویند  ازروبانهای سفید 
مخالفین پوتین ویا رژیم حاکم نیستند  
معترضند.  انتخابات  نتیجه  به  فقط 
عجیب است که   گروه سبز پوشها هم 
اما سفید ها  همین چیزهارا میگفتند 
موفق شدند و قرارشد انتخابات باطل 
آخر  برگزارشود.ودست  وباردیگر 
اینکه سفارت دولت فخیمه بریتانیای 
بسیجی  دانشجویان  تصرف  به  کبیر 
به  بهتربتواند  انگلستان  درآمدتا 

چپاول اموال مردم ایران بپردازد. 
ساعته   48 األجل  ضرب  با  ابتدا 
و  شد  تعطیل  درلندن  رژیم  سفارت 
علی الحساب هم بابت خردشدن چند 
، چند میلیون دالری خسارت  پنجره 
مثل  و  بعد مشتری شوند  تا  میگیرند 
نفت  بصورت  را  بیشتری  مبالغ  سابق 
و  معدنی  باارزش  سنگهای  یا  و  خام 

..و...  بچاپند و به لندن منتقل کنند.

. سالهاست   نیست  کار جدیدی  مهمات درسپاه  زاغه های  انفجار 
درنقاط مختلف ایران ادامه دارد. تظاهرات خیابانی از نیویورک تا 
مسکوبرگزارمیشود.ماشین کشتار اسد هنوز بنزین دارد. روبانهای 
تظاهرات کنندگان مسکو سفید است اما افکارشان همانند سبزهاست 

والترز

بان کیمون

تظاهرات درمسکو
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شده  سپری  عمرم  از  بهار   18 تنها  
های  قله  دراوج  خودرا  که  بود 
نبود  شهرتی  دیدم.این  می  شهرت 
رفته  بدنبالش  ثروت   کسب  برای  که 
درتمام  بیاددارم  که  تاآنجا   . باشم 
درخانه  چه   ، زمان  آن  تا  عمرم  طول 
پدری ، وچه درخانه همسرم ، دررفاه 
چون   . بسیارزیادبودم  وآسایش  
دنبال  را  آن  بودم  موسیقی  عاشق 
سراغ  به  که  بود  شهرت  این  و  کردم 
من آمد قراربود فقط یک ترانه  بخوانم 
را  ندن  فکرخوا  همیشه  ودیگربرای 
مردم  استقبال  اما   ، کنم  ازسربیرون 
زیادبود  آنچنان  من  ترانه  ازنخستین 
که  را  آهنگ  دومین  تجویدی  که 
من  به  داشت  نام  شو  مهربان  بادلم 
قبول  وجان  بادل  منهم  پیشنهادکرد 
برخالف   ، بله  خواندم.    وآنرا  کردم 
میل  برخالف  وصدالبته  باطنی   میل 
پدرم ، خواننده گلها شدم . با خواندن 
بجای   ، حمیرا  نام    ، ترانه   یک  فقط 
نام اصلی ام پروانه امیر افشاری برسر 

زبانها افتاد . ازاوج قله شهرت  به جاده 
نقطه  این  به  مرا  که  میکنم  نگاه  ای 
به  برای  رسیدن  کشاند. دوسال قبل 
به کالس  بود   موسیقی   که  معشوقم 
استاد   . بودم  رفته  تجویدی  استاد 
های  وردیف  ها  گوشه  زیاد   عالقه  با 
آوازی  ایران را به من  آموخت. درآغاز 
را میدیدم   این جاده  استاد تجویدی 
که برایم آهنگهائی را آماده میکرد تا 
اگر صدایم  میدانست   که  او   . بخوانم 
مرا  مردم  دیگر  شود   پخش  ازرادیو 
رها نخواهند کرد دربرابر  اصرارم که 
میگفتم  آقای تجویدی من یک ترانه 
بیشتر نمیخوانم ودلم میخواهد  هرگز 
بالبخند  نداند.   مرا  نام حقیقی  کسی 

میگفت: 
-" بسیارخوب . " 

کن  عطا  صبرم  آهنگ  سرانجام   
میرفتم  بکالس  روزهاکه  و  شد  آماده 
 . پرداختم  می  آهنگ  این  تمرین  به 
روزی که قراربود برای ضبط آهنگ به 
رادیو برویم دچار سرماخوردگی  شدم

ضبط  برای  صدایم   دادم  وتشخیص 
آقای  به  نیست.  مناسب   آهنگ 
من  گفتم  و  کردم  تلفن  تجویدی 
بیایم.  رادیو  به  ضبط  برای  نمیتوانم 
باارکستر  ضبط  اینکه  دلیل  به  اما 
زیادی  های  هزینه  رادیو  برای  گلها 
دربرداشت ، عدم حضورمن میتوانست 
قسمتی از بودجه گلهارا به هدربدهد 
داشت  تصمیم  تجویدی  استاد  لذا 
به  همانروز  مرا  باشد  که  هرنحوی  به 
استودیو ببرد. بالفاصله دست بکارشد 
همان روز صبح مرا به مطب دکتر کوثر 
برد و دکتر با دستگاههای پیشرفته ای 
که داشت و با ماساژ دادن گلو و دادن 
داروهای  مختلف صدایم را برای ضبط 
. سرانجام، دکتر  آماده میکرد  آهنگ 
استاد  به  همانروز   بعدازظهر  کوثر  

تجویدی گفت :
و  استودیو  به  بروید  میتوانید  حاال   "

ترانه را ضبط کنید."
وقتی ترانه ضبط شد بعضی از استادها  
وبرروی  کرده  گوش  را  صدایم  نوار 

زمان  آن  معمول  طبق  نوار،  جلد 
باعث  کردند.  منعکس  خودرا  نظر 
افتخار من بود وهست که استاد بنان  
در  که  نوار  این  دیگربرروی  واستادان 
این  به  مطلبی  بود  مادر  نوار  حقیقت 

مضمون   نوشتند :
نظیر  صدائی  تا  بگذرد  باید  -"سالها 
دوستداران  به  و  کشف  صدا  این 

موسیقی عرضه گردد."
صبرم  آهنگ  ضبط  از  پس  وقتی 
را  آن  رادیو  دراستودیوی  عطاکن 
گوش میکردیم  استاد تجویدی ، بیژن 
ترقی ودیگران ازشوق گریه میکردند.

افتادم  بیادپانسیون مریم  همان زمان 
میپرسیدیم  ازیکدیگر  دوستان  که 
یکی  بشوی؟   چکاره  آرزوداری 
دیگری   . شوم  دکتر  مایلم  میگفت 
 . دارم  رادوست  پرستاری  میگفت 
شوم  ملکه  آرزودارم  میگفت  یکی 
دارم دوست  میگفتم  ومن  و...  
واینک  شوم  خواننده  روزی 
بزرگ باارکستر  رادیو  دراستودیوی 

 
خالصه  آنچه گذشت:

تا اینجا خواندید که حمیرا ببهانه آموزش رانندگی به کالس موسیقی استاد 
تجویدی میرود وبمدت سه سال نزد استاد  به آموختن  موسیقی می پردازد 
وپس ازپخش نخستین ترانه باصدای او ازبرنامه گلها پدرش اورا طرد وازارث 
محروم ورفت وآمداورا به خانه  پدری  منع میکند. پس ازآن پدرش پیشنهاد 
دهداما  خودادامه  تحصیل  وبه  برود  انگلستان  به  شوهرش  بهمراه  تا  میکند 
او نمی پذیرد. باردیگر پدر به او پیشنهاد پول میکند تا بشرط کنارگذاشتن 
مخالفت حمیرا  با  هم  پیشنهاد  این   . بدهد  او  به  بخواهد  هرمبلغی  موسیقی 
تعریفها  این  اما  پردازند  می  او  ستایش  به  موسیقی  میشود.استادان  روبرو 
روزبروز  میکند  سعی  بلکه  نمیکند  دچار  غرور  به  تنهااورا  نه  وستایشها 
پردازیم. می  سرگذشت  این  دنباله  به  واینک  کند.  عرضه  بهتر  را  کارش 

به  عطاکن  صبرم  آهنگ  ضبط  برای  قراربود  که  روزی 
استودیوی گلهای رادیو برویم دچار سرماخوردگی شدید 
تالش  بود.  آهنگ  ضبط  نگران  تجویدی  واستاد  شدم 
پزشک معالج باعث شد که همانروز این آهنگ ضبط شود

مردم درباره زندگی هنرمندان موردعالقه خودکنجکاوندآنچه دراین 
صفحات میخوانید گوشه هائی اززندگی  من است که به هیچ وجه جنبه 
خودستائی ندارد وتنها برای ارضای حس کنجکاوی شما نوشته میشود.
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مورد  که  بودم  خوانده  ای  ترانه  گلها 
اما   . بود  گرفته  قرار  اساتید  تحسین 
آرزوی  دیگر  اززندگی  دوره  دراین 
.فقط  رانداشتم  شدن  خواننده 
اینکه  نه  بخوانم  ترانه  میخواستم یک 
درآیم  خوانندگان  سلک  به  رسمٌا 
تجویدی میگفت مگر مردم میگذارند 
که تو سکوت کنی ودیگر نخوانی؟ این 
یک امر محال است وخیانتی است که تو 
به موسیقی ایران میکنی  . حقیقت این 
است که مجموعه این اظهارنظرها   مرا 
به ادامه خوانندگی  دلگرم میساخت .

و  جوان  نسبتًا  که  هم  مادرهمسرم 
بودنیز  هنردوست  و  زیبا  بسیار  زن 
میکرد.  مراهمراهی  راه  این  در 
ااو اولین طرفدار سرسخت صدای من 
بود. یادم می آید قبل از اینکه صدایم  
باهم  هروقت  شود  پخش  ازرادیو 
میکرد  اصرار  میشدیم    تنها  درخانه 
از  هائی  ترانه  منهم   . بخوانم  برایش 
ترانه هائی  از جمله  خوانندگان دیگر، 
اوبرای  میخواندم   رابرایش  مرضیه  از 
بهترین  بلکه  نبود  مادرشوهر  من 
پدرهمسرم  مانند  هم   او  بود.  دوست 
متمول  وبسیار  بازرگان  ای  خانواده  از 
بود تمام جواهراتی که درخانه شوهرم 
ازپول  مادرشوهرم  میشد  داده  بمن 
به  ما  میخرید.زندگی  برایم  خودش 
تدبیر  با  نه  میشد  اداره  او  رهبری 
سال   18 من  زمان  درآن   . همسرم 
داشتم وشوهرم یک نوجوان 20 ساله 
هیچ  مادرش  خواست  بدون  که  بود 
ازدالیلی  نمیداد.یکی  انجام  کاری 
کرد   موافقت  من  خواندن  با  او  که 
آنهم   دیگر  دلیل  بود  مادرش  خواست 
فقط یک  بودم  که من مصمم  بود  این 
وبرای همیشه طرفداران  بخوانم  ترانه 
. بگذارم  تنها  ترانه  این  با  را  صدایم 
به خارج  باشوهرم  لذا تصمیم گرفتیم 
برویم .شوهرم به پدرم گفته بود که ما 
ادامه تحصیل  برای  ایم  تصمیم گرفته 
مطرح  درزمان  پدرم   . برویم  به خارج 
شدن این موضوع واکنشی نشان نداد 
متوجه  رفتیم  فرودگاه  به  وقتی  اما 
شدیم که من ممنوع الخروج شده ام.
درآن لحظه میدیدم که سقف فرودگاه  
به روی سرم فرو می ریزد. باخود فکر 
برویم  اروپا  به  وقتی  که  بودم  کرده 
از جنجال شهرت و گرفتاریهای  فارغ 
خواهم  ادامه  تحصیل  به  خانوادگی 
مدارس  دربهترین  حال  ودرعین  داد 
تکمیل  به  میتوانم  نیز  اروپا  موسیقی 
موسیقی  درزمینه  خود  های  آموخته 
پدرم  به تصمیم  باردیگر  اما   . بپردازم 
ازاین کار بازماندم . قبل ازآنکه صدایم 
اینکه  برای  شود   پخش  رادیو  از 
مرا  میخواست  پدرم  نشوم  خواننده 

به خارج بفرستد اما اکنون از خروجم 
خودرا  بهرحال  میکرد.  جلوگیری 
جا  .ازهمین  کردم  سرنوشت  تسلیم 
شد. آغاز  وشوهرم  من  بین  اختالف 
تصمیم  دیگرپدرومادرهمسرم  ازسوی 
گرفتند به اروپا بروند و کارهای تجاری 
من  بعد  تا  کنند  دنبال  درآنجا  خودرا 
با  اما   . بپیوندیم  آنها  به  نیز  وهمسرم 
رفتن آنها شوهرم مجالی یافت تا بجای 
بگیرد. دست  به  را  زندگی  اداره  مادر 
شد شروع  بچگانه  های  امرونهی 
قباٌل  که  دیگرهمانگونه  وازسوی   
پخش  از  پس  نوشتم   برایتان  هم 
ازرفت   ، عطاکن  صبرم  ترانه 
شدم  منع  پدری  خانه  به  وآمد 
موسیقی   عاشق  میلیونها  اگرچه 
من  با  وروز  شب   ، ایران   درسراسر 
همیشه  از  شهرت   دراوج  اما  بودند 
ساعات  گرفتم  تصمیم    . بودم  تنهاتر 
واقعی  عشق  همان  با  خودرا  تنهائی 
ودخترم موسیقی   یعنی  زندگیم 
مر داروئی  ازهر  بیش  که  بگذرانم 

 
به  شوهرم  رفته  میداد.رفته  تسکین 
که  داشت کمتر  زیادی  کارهای  دلیل 
درکنارمن بودوتنها  با دخترم وتمرین 
..متأسفانه  بودم  دلخوش  موسیقی 
وضع  دیگراین  که  رسیدیم  جائی  به 
پیداکندوسرانجام  ادامه  نمیتوانست 
به  دراینجا  جداشدم.  شوهرم  از 
چه  سرنوشت  که  فکرافتادم  این 
اگر   . نمیکند  آدم  با  که  ئی  کارها 
نمیرفتند  خارج  به  پدرومادرهمسرم 
افتاد. نمی  اتفاق  جدائی  این  هرگز 
همچنان   هم  ام  خانواده  میان  دراین 

مخالفت با من راادامه میدادند.
زیادی  شهرت  از  اکنون  من  اگرچه 
من  ازآن  قبل  اما  برخورداربودم 
درعنفوان  که  مادری  مادربودم  یک 
ومحبت  مهر  به  نیاز  خود   ، جوانی 

فکر  شما  شاید   . پدرومادرداشت 
کنید آن روزها برای من روزهای تلخ 
بخاطر  تلخ   . است  بوده  وشیرینی 
و  درکنارخود  غمخواری  نداشتن 
با  تنها  که  شهرتی  دلیل  به  شیرین 
بود.  شده  نصیبم  ترانه  یک  خواندن 
تلخ  ، سراسر  روزها   آن  من  برای  اما 

و  نگران کننده بود.
آمد  پیش  برایم  که  واحوالی  اوضاع 
فرارازاین برای  تا  ساخت  مجبور  مرا 

تنهائی  باز هم بخوانم .
را  موسیقی  بتوانم  اینکه   برای 
بگونه  ای درست به مخاطبین خود عرضه 
ازرادیو   صدایم  پخش  از  پس  کنم  
تجویدی   ازاستاد  هم  دیگر  یکسال 
ایرانی  موسیقی  وردیفهای  ها  گوشه 
رادنبال کردم . به این ترتیب درمجموع 
مدت سه سال از استاد تجویدی همه 
گوشه ها و ردیف های آوازی موسیقی 

ایران را فراگرفته بودم.  .  
آهنگهای  من  برای   تجویدی  استاد 
اینکه  از  پس   . بود  ساخته  زیادی 
ادامه  را  خوانندگی  گرفتم  تصمیم 
بدهم  تمرین برروی این آهنگهارا آغاز 
کردیم . پشیمانم ، بادلم مهربان شو ،

  

دیگر چه خواهی ،  سرگردان،شهنشاها،
دنبال دل و چندترانه دیگررا یکی پس 
خوشبختانه  که  کردم  اجرا  ازدیگری 
با استقبال هموطنان عزیزم  آنها  همه 

مواجه شد. 
تجویدی بگفته خودش با الهام گرفتن 
از صدای من  به ساختن آهنگ ادامه 
بیست  از  بیش  او  زمان  دریک  میداد. 
آهنگ برای اجرا آماده داشت که این 
زمانی   خاص  مقطع  یک  در  اثر  همه 
درمورد هیچ آهنگسازی سابقه ندارد.

همانگونه که قباٌل هم برای شما توضیح 
دادم بسیاری ازاین آهنگهارا پس از

را  همکاریش  تجویدی  استاد  اینکه 
با  هایده  یاد  زنده  کرد   قطع  بامن 
کالم  بی  موزیک  کرد.)  اجرا  مهارت  
هایده   برای  تجویدی  راکه  آهنگهائی 
بساخته بود توسط مسافری که ازایران 
برای من  ازمرگش  می آمد سالها قبل 
فرستاد تا این ترانه هارا باصدای خودم 
اما چون زنده یادهایده  بازخوانی کنم 
بود  اجراکرده  خوبی  به  آهنگهارا  این 
ندیدم  آنها  بازخوانی  برای  دلیلی  من 
وهنوزهم این نوارها دراختیارمن است(.
درکتاب  خطیبی  یادپرویز  زنده 
خاطراتی ازهنرمندان نوشت که حمیرا 
من  است.  بوده  ضرابی  ملوک  شاگرد 
داشتم  دوست  خیلی  را  ضرابی  خانم 
دررادیو  را  ایشان  یکبار  فقط  ولی 
ایشان  شاگردی  افتخار  وهرگز  دیدم 
ابتدااز  ام  آموخته  .آنچه  رانداشتم 
پرویز  ازهمسرم  وسپس  تجویدی 

یاحقی بوده است .
دراینجا الزم است به آگاهی خوانندگان
ازرویدادهای   برخی  که  برسانم  عزیز   
آنها  توالی  ترتیب  به  اگر  را  زندگیم 
دلیل  نمیکنم   ذکر  خود  ودرجای 
خاصی دارداما به شما اطمینان میدهم 
که همه آنچه را که شما مایلید بدانید 
تحت  یادداشتها   این  فصل  درآخرین 
بدون  پرسشهای   به  "پاسخ  عنوان 

جواب مانده"  شرح خواهم داد. 
ادامه دارد

میخواستم با همسرم به اروپابروم تا از خواندن دوربمانم اما 
درفرودگاه متوجه شدم پدرم من را ممنوع الخروج کرده است

استادعلی تجویدی
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درعالم همکاران
جشنواره رادیو برگزارشد

جشنواره   2011 دسامبر  سوم  شنبه  درروز 
تیآتر  ایبل  درویلشیر  ایران  صدای  رادیو 
از  تعدادزیادی  درآن  که  برگزارشد 
بودجه  به  کمک  بمنظور  رادیو  شنوندگان 
مراسم  ودراین  بودند  خریده  بلیط  رادیو 
بلیط  شرکت کرده بودند. ظریفی میگفت  
بلیطهای  از  بیش  تعدادش  رایگان  های 

فروخته شده بود.
بد نیست دوستان به این نکته توجه داشته 
بودجه  به  کمک  هدف  وقتی  که  باشند 
برای  مجانی  بلیط  درخواست  از  رادیوست 

اقوام خودداری فرمایند  .

دو کتاب تازه ازهمکارمان 
دکتر همایون آرام

دکتر همایون آرام که بانوشته های او 
درنشریه آزادی  آشنا هستید سرانجام 
کارکتاب جدید خود عیسی ناصری را 
کالیفرنیا  به  چاپ  وبرای  برد  پایان  به 
قبل  که  راهم  دیگری  کتاب  فرستاد. 
دراختیار   بود  کرده  چاپ  آماده  ازآن 
آزادی  قرارداد تا هربار قسمتی ازآن را 
درنشریه چاپ کنیم که درهمین جا از 

محبت های او سپاسگزاری میکنیم .
کتابفروشی  در  ناصری   عیسی  کتاب 
توسط  و  شد  نخواهد  کذاشته  ها 
برای  پست  ازطریق  نویسنده  خود 
خواهدشد.  ارسال  آن  خواستاران 
و  کتاب  این  درباره  آینده  درشماره 
نحوۀ تهیه آن بیشتر خواهیم نوشت .
باآرزوی موفقیت بیشتر برای دکترآرام.

بازگشت همکاران به 
رادیوصدای ایران

سه تن از همکاران رادیو صدای ایران 
که مدتی ازاین رسانه بکسستنددوباره 
پیوستند. خود  اصلی  جایگاه  به 
صدای  دررادیو  کار  توفیقی  فریدون 
گل  برنامه  با  را  آنجلس  درلس  ایران 
ولی  کرد  آغاز  بزرگ  خانواده  و  سرخ 
به  رسانه  بااین  همکاری  ازسالها  پس 
درتلویزیون  شد  کشیده  تلویزیون 
مرکزی و کانال یک وسپس تلویزیون 
پرداخت  سازی  برنامه  به  پارس 
صدای  دررادیو  باردیگر  هم  واکنون 
را می شنویم.  نازنینش  ایران  صدای 
نیز  آذری  سیاوش  همکاردیگرمان 
سالها دربرنامه استاد فرازمند همراه و 
او  برنامه گفتنی های  و  بود  استاد  یار 
نیزشنوندگان بسیاری داشت. سیاوش 
از چندماه قبل  ازرادیو صدای آمریکا 
استعفا کرد و باردیگر به رادیو صدای 
باهمان  هارا  وگفتنی  پیوست  ایران 
بار  این  منتهی  سابق   وسیاق  سبک 
هفته ای یکروز ، اجرا میکند . بزودی 
چندروزدرهفته   به  نیز  برنامه  این 
دوهمکار  این   . یافت  خواهد  افزایش 
از چندماه پیش به رادیو بازگشتند اما 
برنامه های خودرا از همین ماه دررادیو 

آغاز کردند.
قنبری  شهیار  همکار،  آخرین 
اش تازه  آلبوم  با  که  بود 

  به رادیو بازگشت .
بسیارش  طرفداران  با  شهیارقنبری   
برسر تلفظ نامش مشکل دارد. بیشتر 
کسانی که ادعای دوستی بااورادارندویا 
برخی سایتها که میخواهند توجه ویژه 
صحیح  نام  دهند  اونشان  به  خودرا 
شهیاد  اورا  نام  نمیدانند.وبیشتر  اورا 
اسم  درحالیکه  میخوانند.  ویا شهریار 
او شهیار است . شهیار سالها با رادیو 
وبرنامه  دارد  همکاری  ایران  صدای 
برای  اخیراٌ  میکند  اجرا  هارا  قدغن 
برنامه  مدتی  آلبومش  کردن  آماده 
ومدیریت  گذاشت  معوق  خودرا 
رادیوهم زمان برنامه اورا نگهداشت تا 

دوباره درهمان ساعت )حدود9/45 
 ) کالیفرنیا  وقت  به  یکشنبه   شبهای 
قدغن هایش را اجرا کند. قنبری مانند 
پدرش حمید درزمینه موسیقی طرحی 
طرفداران  که  است  درانداخته  نو 

به دوراو جمع کرده است.  را  بسیاری 
ای   هررسانه  در  قنبری  شهیار  حضور 

مغتنم است .
عالوه بر ارائه موسیقی ، شهیار ازپایه 

گذاران ترانه نوین ایران است .
 سایه سعیدی و توشه پربار

فصلنامه  سردبیر  سعیدی   سایه 
پربارتوشه است که دور ازلس آنجلس 
امور  و  نظردارد  زیر  را  توشه  اوضاع 

فصلنامه را تمشیت میدهد.
سعیدی  اکبر  علی  دختر  سایه 
سیرجانی ازمفاخر فرهنگ وادب ایران 
است که اکنون تالش می گند جا پای 
پدر خودبگذارد و خدمات آن زنده یاد 
ایران   وادب  فرهنگ  اعتالی  برای  را 

ادامه دهد.
نغز  بسیار  و  شیوا  ازقلمی  خود  سایه 
خیلی  مانند  اوهم  اما  برخورداراست 
ایرانی نمی تواند  از نویسندگان  دیگر 
شغل  را  نویسندگی  و  نگاری  روزنامه 
برای  ناچاراست  قراردهدو  اصلی خود 
گردش چرخ زندگی کاراصلی اش را بر 
قراردهدوازنویسندگی  دیگر  ی  محور 
جنبی  کار  و  عشق  یک  بعنوان 

داوطلبانه )بدون حقوق(  لذت ببرد.
آرزوی  عزیز  سعیدی  سایه  برای 
موفقیتهای بیشتر داریم واگرچه خود 
اما  معتبراست   ای  فصلنامه  سردبیر 
امیدواریم گاهی برای آزادی هم مطلبی 
بفرستد  تابر اعتبار مجله آزادی بیفزاید.

شهیارقنبری

همکارقدیمی رسانه های برونمرزی
               به آزادی پیوست

دکتر بهمن آقائی دیبا که  با بعضی از رسانه های فارسی زبان برونمرزی 
همکاری دارد دکترای حقوق بین الملل است که تاکنون کتابهای زیادی 
پیرامون مسائل حقوقی ایران به رشته تحریردرآورده است. کتابی درباره 
دربارۀ  را  زیادی  مسائل  که  است  نوشته  بیستم  درقرن  مازندران  دریای 
این ثروت ملی مابرای خواننده  روشن میکند.دکتر آقائی اخیراٌ به جمع 
تا  است  پیوسته  ایران  صدای  رادیو  بامدادی  پیک  برنامه   کارشناسان 
کند.سلسله  آشنا  بیشتر  ایران  روز  مسائل  با  را  رادیو  این  شنوندگان 

مقاالت اورا هم ازهمین شماره درآزادی میخوانید.
دکتر بهمن آقائی در شمال شرق آمریکا ساکن است. برای این نویسنده 

وپژوهشگر ، سالمتی وبهروزی آرزومیکنیم.
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گشتی درمیان کتابها
انتخاب : م.ع.آشنا

زکتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل سازمان برنامه

قرارداد  امضای  از  پس  "یکسال 
دیگربرنامه  از  تعدادی   ، تال  بالیلیان 
طرح  ازآنها  یکی  که  شد  آماده  ها 
 . بود  درخوزستان  تپه  هفت  نیشکر 
نیشکر  کشت  امکانات  بررسی  برای 
از  یکی  لیلیانتال    ، منطقه  درآن 
که  دنیارا  متخصصین  مشهورترین 
اهل پورتوریکو بود به ایران آورد. پس 
شخص  این   ، اولیه  مطالعات  انجام  از 
بحدی تحت تأثیر قرارگرفت که به من 
استعداد  دردنیا  ای  نقطه  کمتر  گفت 
بینی  پیش  او  رادارد.  خوزستان 
نیشکر  ساالنه  محصول  که  میکرد 
درحدود 90 تن درهرهکتار خواهدبود 
درحالیکه تاآنروز صحبت از 30 یا 40 
ازاین  طبعٌا   . میکردیم  درهکتار  تن 
پیش بینی فوق العاده خوشوقت شدم 
نیشکر هفت  بعد محصول  . چندسال 
رسیدکه  درهکتارهم  تن   137 به  تپه 

می گفتند دردنیا کم نظیر است .
شد.  گرفته  درنظر  عوامل  تمام 
شناسی  خاک  به  مربوط  مطالبات 
زمین  هکتار   10 وباألخره  شد  انجام 
نیشکر  کشت  برای  معینی  درنقطه 
گرفته  درنظر  متخصصین  توسط   ،
فاصله  به  اگر  که  مالحظه  بااین  شد  
گذاشته  دراختیارآنها  زمین  چندماه 
شود ، اقدام به کشت نیشکر خواهند 
نمود ودرتاریخ معینی محصول نیشکر 
فاصله  ودراین  آمد  خواهد  بدست 
قند  کارخانه  تأسیس  به  آنهااقدام 

نیشکر نیز خواهند کرد.
محمد کاظمی  رئیس قسمت کشاورزی 
ومهندس مزینی ، رابط سازمان برنامه 
خرید   مأمور  ومنابع  عمران  باشرکت 
نظر  مورد  زمین   . 10 هکتارشدند  این 
متعلق به شخص مسنی بود بنام شیخ 
خلف که پانصد سال بود طایفه او درآن 
قسمت خوزستان مالک بودند . پس از 
مهندس  وقتی  خوزستان  از  مراجعت 
مزینی از طرز رفتار این شیخ بارعایای 
خود به من گزارش داد حرفهای اورا به 

سختی باورکردم . مزینی گفت :
تمام رعایای دهاتی که به شیخ متعلق 
است  اگر بخواهند ازده خارج شوند  

باید جواز بگیرند وبرای دریافت 

شیخ  به  ریال   10 بایست  می  جواز 
حق  شیخ  اجازۀ  وبدون  بپردازند 
رسم   . ندارند  را  ازده  شدن  خارج 
میکند  ازدواج  هرکسی  که  اینست 
شیخ  به  متعلق  عروس   ، اول  شب 
را  .وپول  . شیخ 40 زن داشت  است 
خود  رعایای  به  درصد   40 بهرۀ  با 
قرض میداد وتمام مأمورین دولت را 

درمحل خریده بود 
این  باید  بهرحال  به مزینی گفتم  که 

زمینها خریداری شود.
شیخ  که  دادند  گزارش  ازمدتی  پس 
بنابراین  فروشد.  نمی  زمینهارا 
ناچارشدم طبق قانون اقدام به خرید 
زمینها بنمایم . به موجب قانون خاصی 
که سازمان برنامه داشت ما مجازبودیم 

زمینی را که برای اجرای طرحهای  

عمرانی انتخاب میشد طی تشریفاتی 
خریداری کرده وبهای آن را به مالک 
بافروش  مالک  چنانچه   . بپردازیم 
زمین  قیمت  نمیکرد  موافقت  زمین 
کل  مدیر   ، کل  دادستان  نظر  تحت 
دیگردولتی  مقام  ویک  اسناد  ثبت 
ارزیابی میشد و چنانچه صاحب زمین 
پول را نمی پذیرفت مبلغ مزبور رانزد 

دادگستری ودیعه می گذاشتیم .
شیخ خلف  برای اینکه سازمان برنامه  
منصرف  خود  زمینهای   ازخرید  را 
کاری متوسل شد. مهندس  بهر  کند  
رفتم  شیخ  پیش  وقتی  گفت  مزینی 
هزارتومان   300 که  کرد  پیشنهاد 
بدهد تا ما ازخرید زمینهای او منصرف 
 ، وزیر  ، نخست  به شاه  . شیخ  شویم 

سردارفاخر حکمت  رئیس مجلس 

شورا وسایرمقامات کشور تلگراف زد 
که به فریاد ما برسید چون میخواهند 

وضع خوزستان را بهم بزنند.
گفت  بمن  را  شکایت  موضوع  شاه 
زمینهارا  جهت  چه  به  که  وپرسید  
خریداری  گزاف  قیمت  این  به 
سازمان  که  دادم  جواب  اید؟  کرده 
خریداری  زمین  هکتار   10 برنامه 
 2500 هکتاری  آنهم  وقیمت  کرده 
گفت  شاه  است   شده  ارزیابی  ریال 
مااینهمه اراضی خالصه درخوزستان 
برای  ازآنرا  هکتار  ده   . داریم 
گفتم   شاه  به  بردارید.  کارنیشکر 
به  برنامه  اجرای  برای  که  شخصی 
ایم  یکی از بزرگترین  ایران آورده 
متخصصین نیشکر دردنیاست ومنطقه 
را خاک شناسی کرده است . باتوجه 
این زمین بخصوص  تمام  عوامل   به 
اراضی  این  اگر   . است  شده  انتخاب 
هم  باز  بود  هم  تومان  میلیون   25
موضوع  ولی  میشد.  خریداری  باید 
من  مخالفین  پیدانکرد   خاتمه  اینجا 
زدند  تلگراف  وزیر  ونخست  شاه  به 
زور  به  را  اراضی  برنامه  سازمان  که 
پشت  اندر  پشت  که  وافرادی  گرفته 
اززمینهای  اند  میکرده  زندگی  اینجا 
اند. درحالیکه عالوه  رانده شده  خود 
به  وکمال  تمام  زمین  پول  براینکه 
ودیعه نهاده شده بود  تصمیم گرفتم 
زراعت  آنجا  که  ازاشخاصی  بهرکدام 
درطی  ونیز  پرداخت  مبلغی  داشتند 

اجرای طرح مشغول کارشوند.
که  هدایت  عبداهلل  ارتشبد  روز  یک 
آنوقت رئیس ستاد ارتش بود، رونوشت 
لشکرخوزستان  فرمانده  تلگرام 
بود  نوشته  که  فرستاد  من  رابرای 
بگیرید  را  آدم  این  زمینهای  اگر   :
خواهم  مسئولیت  سلب  خود  از  من 
مختل  خوزستان  امنیت  زیرا   . کرد 
خواهدشد .چندی بعد عال هم نامه ای 
نوشت که باتوجه به اهمیت خوزستان 
اعلیحضرت مقرر فرموده اند زمینهای 
 : نوشتم  عال  به   . بدهید  راپس  شیخ 
که  زیاداست   بقدری  کار  این  اهمیت 
قابل توصیف نیست وتمام مطالبی که 

ازمقامات محلی شنیده میشود
نیشکر

ابوالحسن ابتهاج

˿

ارتشبد عبداهلل هدایت

بقیه درصفحه 15
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اشاره:چندی بود از جناب بودا مسیح 
ایشان  فهمیدیم  بعد  نداشتیم  خبری 
وقت  درآنجا  وچون  اند  بوده  درزندان 
ما  برای  کتاب  یک  داشتند  زیاد  آزاد 
همه  دارند  وتوقع  اند  فرستاده  مقاله 
که  شود..تاآنجا  چاپ  شماره  دریک 
صفحات مجله اجازه دهد مطالبشان را 
چاپ میکنیم وبقیه را در شماره های 

بعد جاپ خواهیم کرد.  »آزادی«

الف- موضوع بیمارستان رفتن ما که 
درشماره های قبل نوشته بودیم دروغ 
بود . زیرادرآن بهشتی که ما بودیم، 
تمام تلفون ها کنترل می شد.  هرکه 
دربیمارستان  میگفتند  بود،  زندانی 
نیست  معلوم  است.یعنی  بستری 
قیامت  آیدیادیداربه  می  باالخره 
وگورشده  گم  افتدهرکه  می 
نبود  .معلوم  باغ  رفته  گفتند  می 
یا  آباد  عشرت  یا  اوین  باغ  این 
بوستان  و  باغ  هزاران  یا  چمشبدیه 
است.!. جنان  باغ  باالخره  دیگرو 
اکنون حقیقتماجراراازخود ما بشنوید.
سال  عید  نوئل  نوئل)یعنی  درمراسم 
مترجم«(  .مخفف  میالدی»م  نوی 
باهزینه ی شخصی  به کشور)آبُشقاب 

ی)آدیس  دهکده  ی  درحومه  آننه( 
بودیم  شده  فرما  تشریف  آبابا( 
مورد  را  امسال  جوایزنوبل  تابرندگان 
قرارداده  .م.(  )تفقد  وتّهوع  تفقد 
برای  را  ها  بدبخت  آن  وبالنسبت 
بازدید ازبنا های تاریخی ودست آورد 
خرج  با  )البته  ایران  جغرافیائی  های 
نفرملتزمین  سی  وماهمراه  خودشان 
رکابمان( با خرج خودشان به اصفهان 
آورد  ازدست  ضمنًا  تا  نمائیم  دعوت 
ایران  وجغرافیائی  تاریخی  های   
به  الورود  عند  ولی  بگیرند..  عبرت 
پایتخت  در  )هیلتون.م(  لیپتون  هتل 
نوعی  گرفتار  آننه(.ناگهان  )آبشقاب 
ممسمومیت صوتی شدیم، که پدرصاب 

بچه مان درآمد . 
و-   – اخبارواصله   ( اخبارفاصله. 

مخفف ویراستار(
های  فیلم  ی  مشاهده  برای  وقتی 
وموضو  سکسی)م.(  سسکی)یعنی 

قلمی )مضحک قلمی = کارتون 

را  صحاف(تلویزیون  مخفف  »ص، 
شدید  ای  گرفتاررعشه  بازفرمودیم، 
وخروج کف از دهان وآروغ های بلند 

سلطنتی شدیم وازحال رفتیم. 
تخصیص  برای  بعد  به  )ازاینجا 
آن  تکرارنام  از  مطلب  این  )تلخیص( 
معتی  به  مبادرت  که  ارزشی  بی  افراد 
کردن فرمایشات  خودداری می فرما.
ها  بیچاره  آن  نام  اول  حرف  یم.وفقط 
ی  جببه  ما  مطالب  که  مینویسیم  را 

استنادی خود را از دست ندهد.
باری ، وقتی به حال آمدیم دامپزشکی 
باغ  مخصوص  بالباس  که  دیدیم  را 
ونفس  ایستاده  سرما  باالی  وحش 
)منظورازنفس،  گرفته  مارادردست 

نبض است-م.(
 اوازما پرسید«

چطور  حالتان  مستطاب  حضرت 
پدرسوخته  مردیکه  فرمودیم  است.؟. 
مگرما  ؟  کنی  می  غلطی  چه  تواینجا 
او حلقه  جانوریم.؟. اشک در چشمان 
ما  قربان  رساند  عرضما  شرف  وبه  زد 
نداریم   پزشک  یک  مملکت  دراین 
تمام مغزها فرارکرده اند، فقط مقداری 
پرو پاچه وسیراب شیردون باقی مانده 
نیست  دامپزشک  نثارهم  اند،جان 
هم  لباسی  این  است  دعانویس  بلکه 
د.م  دست  فرمائیدا  می  مالجظه  که 
خریده  گمرک  بازارچه  از  که  است 
سوخت  حالش  به  دلمان  ماهم   . ایم 
را  ها  منشی  حاال  واوراعفوفرمودیم 
ابها مانی )الهاماتی.م( که  خبرکنید تا 
درعالم هپروت برزبان مبارکمان رانده 

میشود بنوبیسند وامضاء کنند.

متن الهامات
چیز  همه  رسیده  آخر  به  و......دنیا 
پایشان  یک  شده......شترها  وارونه 
را بلند کرده به دیوار ها ادرار میکنند 
و سگها مثل شترها بال نسبت شاششان 
پس است ولی همه چیزشان مثل همه 
ظهورکرده  دجال  است...االغ  کس 
است..مردان لباس زنانه می پوشند و 
زنها لباس مردانه ....شوهر ها شوهر 
زن......شیرژیان  زنها  و  کنند  می 
رامی  وشیرشترمردم  رفته  درپاکت 

خورد واز شیر آب انبار سرکه شیره 

مسلمان  خلق   آید...تمام  می  در 
استعمارزده  ی  درسرتاسرکشورها 
حکومت  تحمل  ها  ازقرن  بعد 
م( )استبدادی-  استعدادی  های 

بیدار-  بیمار)یعنی  غفلت  ازخواب 
ودم  ند  ا  گردیده  وحشری  شده  م( 
زنند  می  مموکراسی  ازدموکراسی 
با  مدفوعشان  وما،  شما  وبالنسبت 
شده،)  پاطی  قاطی  فضوالتشان  
تا  شدیم  برآن  ما  مناسبت   همین  به 
وبند  گشوده  ازمیان  را  کمرهمت 
شلوار امریکائی بسته وتصمیم گرفتیم 
مسافرت  کشورها  این  تک  تک  به 
به  را  نواحی  آن  ومردم  فرموده 
،حمایت)سعادت  سالمت  شاهراه 
عرضی  زیاده  فرمائیم  هدایت.م( 
یارو  نیست. ورزشکاران محترم خدا 

نگهدارشما. 
خواب  به  فرمایشات  ازصدوراین  وبعد 

خرگوشی عمیقی فرو رفتیم..
سخنرانی انقالبی ما.

آقائی که خودمان باشیم، صبح روز بعد 
برای شرکت درمراسم نماز جماعت به 
نزول  از دهات دورافتاده  مسجد یکی 
نه   و  گذاشتیم  ونه  فرمودیم  اجالل 
رفتیم  مانندعلما  ویکراست  برداشتیم 
جلوس   ). م  منبر-  منبع)یعنی  باالی 
دورما  واوباش  اراذل  ای  عده  فرموده 
جمع وتفریق وسپس چهارعمل اصلی 

شدند.
نخست مقداری اراجیف به زبان عربی 
به شرح زیربا آوازسوزناکی دردستگاه 
بلغورفرمودیم.)شما  پنجگاه  راست 
شییه  باآوازی  بعد  به  ازاینجا  موظفید 
خواننده ی مخلوعه ومرحومه ومحرومه 
بانوی خالفکاروغیر غالف کارووباالخره 
خانم  ونامدارومخدره  بدهکار  بانوی 

مرضیه بخوانید(.
» آی .....هاهاهای....)افکت دست زدن 
و  بدبخت  مردم  زدن  وتشویق وصوت 
ها  من......ها  بر  داد  .ای  بیچاره(...... 
ها...هی هی هی هی ..... هوهوهوهوهو 
یاهو دات کام .... گوگل ....گویا گوگوش 
ای  شکست  .ساغرم  تو........  ....من 
ساقی )گریه ی مردم( رفته ام زدست 
چون  طوفان  درمیان  ساقی.....  ای 
زورق شکسته منم بر موج غم نشسته 
)افکت  عّمت......  گور  به  تف  ای  منم 
فریاد حزن آلود و گریه های وحشیانه  
مردم،طبق فرمان عمومی قبله ی عالم 
. د. ب. م.« مخفف سلطان دکتر   »س 
سلطان  اینکه  توضیح  مسیح.  بودا 
فقد  اوباش  سایر  مانند  ندادند  اجازه 
ی  غیره  و  منصب  و  نام  اول  حروف 
ذات مبارک را به کارببریم.) ح- یعنی 
حروف چین( ادامه ی فرمایشات ذات 

 چگو هن  ا فر یقا ئی   اه هب  حساب    ما    
 ر سید ند ؟ 

درآغاز ورود استقبال ازما عالی بود اما...
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مبارک  ذات  فرمایشات  ی  ادامه   
گریه  ها  هاهاهاها  آی  ملوکانه.....  
.اوضاع ماخرابه )تکرارسه  ثوابه  کنین 
بار (الداد والبیداد......  امان،امان، امان 
بد بخت .....و کوروکرو شل وپل  کچل 
)فریاد  قی.   ق  قی  ....ط....قی  ......من 
و  شنوندگان  رکیک  های  فحش 

خوانندگان عزیزیزیزیزیز.زیز
یوم الماضی ذهب من البیت القاضی.... 
یستمع  ال  الباب  الدق  الباب  الدق 
خانه  به  دیروزرفتم  الجواب)یعنی 
و  زدم  در  )آخ(  درزدیم،  قاضی  ی 
گریه  شدید  )افکت  نشنیدم(  جوابی 
و  یتحیرون  ی  ـّ ان هالو(  مردم  وزاری 
که  درستی  به  .)یعنی  یتفکرون...... 
فکرفروورفتم....(  وبه  کردم  حیرت 
)باالخره  نوردبون  یطلبو  االمر  عاقبت 
نردبام خواسم ( ....وفی الشارع سریعًا 
یتنظرون  الحیاط  وفی  یتصاعدون 
نردبام  زارو)یعنی   الکارو  رأیُت   ....
وسریعًا  دیوارگذاردم  به  رادرکوچه 
باال رفتم و به داخل حیاط نظرافکندم 
ی  گریه  )افکت  کارزاراست  ودیدم 
وواحد  مرد(.....  فریاد  و  داد  مردم 
الکلُب من  الکول واحد الحماُر سواُرون 
وقون....وهق  وق  متصاًل  ....والکلب 
هقون... ولق لقوُن......) یعنی یک سگ 
ومرتبًاواق  خرسواربود  یک  برگرده 
واق وهق لق اق میکرد)افکت گریه ی 
مردم وفریاد بلند یک بجه ی کوچک 
آروم  رو  بچه  اون  ضعیفه  )سلطان- 
بیمیم چه غلطی میکنیم......... به  کن 
ی  وهمهمه  پلیس  سوت  افکت   (
دلنوازو  ادامه ی صدای  آنگاه  و  مردم 
 .... شعورا  بی  آخه  گفتارخودمان(: 

شما هنوز نفهمیدین که چرا تمام بالد 
مسلمان طالب دموکراسی مموکراسی 
شما  بیچاره  بختای  بد  اند.؟.......  شده 
رو  مموکراسی  دموکراسی  این  معنی 
 .... زنید  زورمی  انقدر  که  میدونین 
شهید میدهید.... آقا جان مموکراسی 
ی  همه  اینکه  یعنی  دموکراسی  و 
کارها باید با رأی گیری ازدمردم انجام 
بشه....... یعنی اگه دولت مموکرات یک 
لفت ماندون )یعنی رفراندوم( گذاشت 
که ای مسلموناشما رای بدین که نماز 
نگیریم  روزه  نخوانیم.......  یا  بخونیم 
نا  دولت  اون  بگیریم.......اونوقت  یا 
که خودتان  بازی  باهزارحقه  مسلمون 
هم بلد هستید  صندوق های آراء شما 
خیر  نه  که  آمد  وجواب  کرد  راعوض 
نماز نخوانیم وروزه هم نگیریم، آنوقت 

شما چه چیزی میل می فرمائید؟ 
با  محاربه  دموکراسی  جماعت،  آی 
مهد  از  شما  وظائف  است.  خدوندگار 
شده  تعیین  تالگد  وازمشت  تالحد 
؟  شوید  کافر  میخواهبد  شما  است 
..... دراز  وجاده  است  باز  راه  بفرمائید 
شما یا خودتان را به آدمیت می زنید 
یا مارا میخواهید خر کنید  حاال میریم 
به  و  بگیر  )افکت  دیگه  ع  موضو  سر 
بند و جیغ داد زن و مرد و بچه وحتی 
آخ و اوخ ما که با باطوم به خدمت ما 
.... ما کی  ما  میرسیدند( صدای فریاد 
به شما فرمان داده بودیم که ما راکتک 

بزنید؟

قبله ی  مأمور قلچماق(-  )صدای یک 
عالم هیچوقت.

  ما- )آخ اونجامان(...... پس چرا مارا 
میزنید

طرف – محض ارا،قربان وجود مبارکتان 
گردیم...

فانون مطبوعات درمجله ی  ما- طبق 
آزادی از شما شکایت می فرمائیم.

غلط  واال  حضرت  اولندش  طرف- 
آزادی  ، دومندش مجله ی  میفرمائید 

را توقیف کرده ایم. 
ما-ما فرمان  میدهیم مجله ی آزادی 

ازتوی قیف بیرون بیاید.

این  چهارمندش  زکی.....  سومندش 
قطیفه  و  لطیفه  و  شریفه  ی  مجله 
ندارد.  اتکا  مادری  پدر  بی  هیچ  به 
وهیچ دولت مقتدری از آن پشتیبانی 
پرستی  میهن  مدعیان  حتی  نمیکند، 
هم آبونه شده اند مجله را هم میگیرند  

میخوانند و پولش را نمی دهند.
ما-     آخ.... چرا اونجور می زنی  آخ... 

آقا ما دست به آب داریم....
می  خواب  کنید  خیال  قربان  طرف- 

بینید بریزیدطوری نمی شود....
آخ  نزن.  دارد.  قباحت  آقاجان  ما- 

ریخت...
شد....گمانمان  نجس  یارو  اینکه  مثل 
وضعیت  همان  با  ماهم   .... حمام  رفت 

فریاد زدیم.....
.....»ای مردم بدبخت وبیچاره اگرشما 
وکتاب  جرجیس  به  اگر  نیستید  کافر 
اعتقاد  سهیلی  مهدی  مگوی  اسرار 
شعارهای)ماعاشق  دیگراین  دارید، 
یا)ازبیخ  دموکراتیم(  ازبیخ  امواتیم، 
شدم دموکرات،،جانا منم خاطرخوات( 

چه معنی دارد.؟.
برگشت و چشمانش مثل کاسه  ظرف 

خون قرمز بود   ..........
ما فریاد زدیم المروت ما به رادیوهای 

بیگانه زنگ می زنیم.
طرف- قربان ملکه مادرتان بروید تمام 
شده)یعنی  نستعلیق  تلفن  خطهای 

معلق شده.ک.( 
نبی  انت  سایت  خودمان  ما  فرمودیم 
دهانمان  به  مزخرفی  هر  آتجا  داریم. 

بیاید نثارتان میکنیم.....
حساب  و  حق  شما  به  ما   – طرف 

میدهیم وخفه تان می کنیم......
نمی  مردم  کنید  می  خیال  شما  ما- 
با زن وزور  ر  فهمند که شما دهانمان 

وزیوربسته اید......
قرمه  آوردید  تشریف  زر   – طرف 
سبزی... جضرتعالی تصور می فرمائید 
خریم؟...؟؟؟ما  جنابعالی  مثل  هم  ما 

خودمان صدتای قبله ی عالم را لب

وهمانکاری  میبریم  .ک(  )جوی  جوب 
رامی کنیم که هموطنان عزیزماوقتی  

می  برند  می  اردبیل  رابه  ها  فضول 
کنند

ما- شما خیال میکنید با پول و زن و 
زور می توانید بخرید.؟. 

توی  که سهله  خریم  می  بعله  طرف- 
)تست  ها  وتلکس  میزنیم  هم  سرتان 
ها .م(را خودمان برایتان میفرستیم که 
به تمام مختلفات ما)معتقدات ما.ک.( 
هم  وما  بدهید  مادر  و  خواهر  فحش 
آنها را برای مردم دانشمند و نادانمان 
بی  و  کافر  بگوئیم شما  و  کنیم  پخش 
هه  هه  هه  هه  هه  هستیت  پدرومادر 

دوباره زر اومدی 
قرمه سبزی......هه هه هه هه هه  ما- 

هه
طرف – قربان پس سام و علیکم........

کی  پیکم.....حاال  ـُ ل وماچی  ما-.. 
خدمتتون برسیم یه چای قند پهلوی 

تمیز بنیم....
صف  ته  باس  می  شوما  طرف- 
بعد  سال  هزار  دوسه  یه  وایسین..... 

نوبت شوما میرسه....
ما-  زکی خیال کردی مام از اونا شیم.....
بگیرش......»دنیا  حاال  همین  از  پس 
شلوغ پلوغه..... دموکراسی دروغه.....
دموکراسی  پلوغه.....  شلوغ  دنیا 

دروغه....
طرف- ده دیگه نشد......  

سلطان  ی  محاکمه  و  زندان  حوادث 
ملوکانه  شورانگیزتنبیهات  حوادث  و 

درشماره بعد.
***

ی  مجله  درخرید  تر  زود  هرچه  لطفًا 
آینده تسریع فرمائید زیرا نسخه های 
اصلی آن قبل از اینکه چاپ شود همه 
روی  جلد  چند  وفقط  رفته  فروش  به 
است.  مانده  باقی  فروشندگان  دست 
برای حمایت ازما از خرید نسخه های 
بدلی خودداری فرمائید..                       

این همان طرفی است که ماراببادکتک گرفت

این آقای قلچماق هم مارامیزد

اینهم بدن آش والش شده وسیاه شده ما پس از خوردن کتک ازدست آفریقائیها
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جنگ  از  پس  سال  بیست  از  بیش    
خونین، فرسایشی و ویران گر  ایران و 
عراق )1980 – 1988(، دو طرف هنوز 
مربوط  واقعیات  می کنند  سعی  هم 
تحریف  یا  و  نکنند  بازگو  را  به جنگ 

بنمایند. 
عنوان  به  حسین  صدام  عراق،  در 
و  است  شده  نابود  جنگ  این  آغازگر 
که  است  مشتاق  عراق  جدید  دولت 
خسارت،  حداقل  با  و  زودتر  هرچه 
میراث صدام از این جنگ را، همچون 

خود صدام، به خاک بسپرد. 
تداوم  مسئول  که  افرادی  ایران،  در 
همچنان  شدند،  ویران گر  جنگ  این 
دروغ  به  و  هستند  قدرت  رأس  در 
گفتن در بارۀ نقش خودشان و دیگران 

در این جنگ ادامه می دهند. 
سالگرد پذیرش قطعنامۀ 598 شورای 
بطور  که  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
را  مخاصمات   1988 سال  در  رسمی 
متوقف کرد، فرصتی است برای بحث 
مشابهات  و حتی  دربارۀ جنگ، صلح 
برای  درس هائی  و  حاال  و  زمان  آن 

آینده. 
با  زمان  آن  در  که  مهم  افراد  برخی 
بودند  نزدیک  بسیار  خمینی  آیت اهلل 
فعال  افراد  ، جزء  فرماندهان  سپاه  و 
راجع  کذب  مطالب  کردن  پخش  در 
ایران، خمینی و خودشان  به وضعیت 
در زمان جنگ و نیز وقایعی که منجر 
به پذیرش قطعنامۀ 598 توسط ایران 

شد، هستند. 
واقعیت این است که جمهوری اسالمی 
پذیرش  قصد  هیچ وجه  به  ایران 
قطعنامۀ 598 و یا پایان دادن به جنگ 
با عراق را در آن مقطع زمانی نداشت. 
قطعنامۀ 598 حدود یک سال پیش از 
شورای  در  ایران،  توسط  آن  پذیرش 
به تصویب  امنیت سازمان ملل متحد 
آن  بالفاصله  نیز  عراق  و  بود  رسیده 
مقطع  همین  در  اما  بود.  پذیرفته  را 
قطعنامه(  پذیرش  از  پیش  سال  )یک 
که  بود  سال  چندین  ایرانی  نیروهای 
جنگ را به داخل قلمرو عراق کشانده 
بودند و نیروهای سپاه و ارتش ایران، 
شهرهای بزرگی چون بصره را در عراق 
کوچک  سالح های  حتی  تیررس  در 

خود داشتند. به همین جهت، دولت 
با مشورت  و  به رهبری خمینی  ایران 
که  می کردند  فکر  سپاه  فرماندهان 

دلیلی ندارد که آنها جنگ را خاتمه 

بدهند. آیت اهلل خمینی، بدون شک، از 
سیاسی  و  نظامی  استراتژیک  مسائل 
بسیاری  همچنان  جهان،  و  منطقه 
ولی  نمی فهمید  چیزی  دیگر،  مطالب 
و  نظامی  و مشاوران  فرماندهان سپاه 

امنیتی او، اصرار داشتند که شرایط 
به نفع ایران است و با اندکی پایداری 
با  دیگر  نظامی  حرکت  چند  اجرای  و 
انسانی«  »موج های  روش  از  استفاده 
شکست  خواهند  را  عراق  ارتش  کمر 
و جمهوری اسالمی وارد مرحلۀ اجرای 
خود  زمان  آن  سیاست های  منطقه ای 

خواهد شد و چه بسا که راه قدس از 
کربال را باز می کرد. نگاهی کارشناسانه 

به اوضاع منطقه، سیاست های 

نظامی  شرایط  و  بزرگ  قدرت های 
که  می داد  نشان  وضوح  به  طرف  دو 
برای  حتی  شانسی  هیچ  ایران  دولت 
ولی  ندارد  دیگر  قدم  یک  برداشتن 
در  نظامی«  استراتژی های  »طراحان 
)که  غیبی  نیروهای  اتکای  به  ایران 
فکر می کردند به نفع آنها کار می کند( 
ادامه  جنگ  که  می ورزیدند  اصرار 

یابد. 
در  جدیدی  موج  مقطع،  همین  در 

سطح وزارت خارجه ایران به وجود 
آمد که معتقد بود نباید قطعنامۀ 598 
طرف های  به  و  کرد  رد  راست  یک  را 
تا  است  بهتر  بلکه  داد،  بهانه  دیگر 
مدت ها به این قطعنامه ایراد بگیرند و 

قضیه را همزمان با ادامۀ حالت جنگ، 
دنبال کنند. متعاقب این ایده، گروهی 
از  را   598 قطعنامه  تا  شدند  مأمور 
مرتب  و  کرده  بررسی  مختلف  جهات 

به مواد متعدد آن ایراد بگیرند. 
را  ایران  موضع  نهایت  در  که  چیزی 
دربارۀ جنگ تغییر داد و باعث شد که 
ایران به ریاست خمینی، »جام  دولت 
به  اصطالح  )این  بکشد«،  سر  را  زهر 
ناچاری  و  اجبار  نشان دهندۀ  و  معنی 
پیروزی  برای  کسی  هیچ  چون  است 
یا  پیشنهادات  نمی نوشد(  زهر  جام 
دوراندیشانه  و  ابتکارآمیز  اقدامات 
استراتژی های  »طراحان  تخصصی  و 
نظامی و سیاسی« در ایران نبود و نیز 
هیچ ربطی به پیشرفت مذاکرت مربوط 
به اصالح ایرادات قطعنامۀ 598 برای 
پاسخگوئی به مالحظات ایران نداشت. 
قطعنامۀ  پذیرش  دلیل  تنها  و  تنها 
گرفتن  قرار  زهر(  جام  )خوردن   598
به خاطر  در شرف سقوط  ایران  رژیم 
جبهه ها  در  ایرانی  نیروهای  شکست 
پذیرش  از  پیش  ماه  چند  خالل  در 
ناتوانی  روحیۀ  گسترش  و  قطعنامه 
نظامی  رده های  تمامی  در  ضعف  و 
عرض  در  بود  ایران  در  غیرنظامی  و 
مدتی کوتاه پیش از پذیرش قطعنامه 
با  عراقی  نیروهای  ایران،  598توسط 
استفاده از برتری هوائی )نیروی هوائی 
هنوز  و  بود  شده  نابود  تقریبا"  ایران 
توجهی  قابل  هوائی  نیروی  ایران  هم 
گسترده سطح  در  بهره گیری  ندارد(، 

  دکتربهمن آقائی دیبا    
  دیپلمات سابق ایرانی

  مشاور  ارشد شرکت منابع جهانی
 در آمریکا 

*تنها دلیل پذیرش قطعنامۀ 598 )خوردن جام زهر( قرار گرفتن رژیم 
ایران در شرف سقوط بود

*  افرادی که مسئول تداوم این جنگ ویران گر شدند، همچنان در رأس قدرتند

    جنگ ایران  وعراق 
      و دروغهای بزرگ
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این  در  )عراق  از سالح های شیمیائی   
زمینه به توانائی تولید و استفادۀ انبوه 
که  مختلفی  کمک های  و  بود(  رسیده 
دریافت می کردند )جنگ تانکرها،جنگ
ونابود  آمریکا  ورودمستقیم  شهرها،   
در  ایران  دریائی  ازنیروی  نیمی  کردن 
آخوندک  عملیات  روز طی  یک  عرض 
  )Operation Praying Mantis(
از  را  ایران  نیروهای  شدند  موفق 
اکثریت قریب به اتفاق زمین های عراق 
قوای  به  لطمات شدیدی  کنند،  بیرون 
ایران بزنند و تعداد بسیار زیادی را به 
طول  تمام  در  تقریبا"  بگیرند.  اسارت 
دارای  ایران  خرمشهر،  از  بعد  جنگ 
بود  عراقی  اسرای  از  بیشتری  تعداد 
به  جنگ  اواخر  همان  تا  نسبت  این  و 
به:  نزدیک  )چیزی  بود  متفاوت  شدت 
ایران 40 هزار و عراق 6 هزار نفر( ولی 
این تفاوت در همین چند ماه به صفر 
در  نفر(.  هزار   40 دو طرف  )هر  رسید 
برخی  ادعای  برخالف  مرحله،  این 
مقامات ایرانی مثل رضائی رئیس سپاه 

حسین  صدام  زمان،  آن  پاسداران 
مرزهای  نوار  از  که  بود  آماده  کامال" 
بدون  و  کرده  عبور  کشور  دو  قبلی 
مهمی،  مقاومت  یا  رویاروئی  هیچگونه 
تصرف  را  ایران  قلمرو  از  بخش هائی 
همان شرایط  را  و شرایط صلح  نموده 
لغو  قبیل  )از  بدهد  قرار  جنگ  اول 
قرارداد 1975، سپردن جزایر سه گانه 
به  ابوموسی  و  کوچک  و  بزرگ  تنب 
عراقی  طرف  عربی(.  متحده  امارات 
در این مرحله هیچ عالقه ای به احترام 
گذاشتن به پذیرش قبلی قطعنامۀ 598 

نداشت. از نظر آنها، قطعنامۀ 598 

مربوط به زمانی بود که نیروهای ایرانی 
هنوز  و  بودند  عراق  خاک  داخل  در 
نیروهای  نصیب  جنگی  موفقیت های 
این  در  که  چیزی  بود.  نشده  عراقی 
مرحله باعث شد عملیات جنگی عراق 

ادامه نیابد و حتی نیروهای عراقی از 

بقیه درصفحه 49
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اندر باب بالهت
برای ابله بودن و یا دست یابی به بالهت ، چند راه 
وجود دارد. نخستین و بنیادی ترین راه آن ، بستن 
چشم و گوش ،نادیده گرفتن خرد ، اندیشه و پیروی 
زندگانی  امورات  شریان  در  کـنکاش  بدون  مطلق 
است. تا زمانی که همه این ایرادها وجود داشته باشد 
میشود.   دغدغه  از  خالی  بالهت  مقصد  به  رسیدن 
از نوع مادرزادی آن  البته کسب بالهت در زندگی، 
به مراتب سخت تر میباشد. آسانترین راه عضویت 
در این گروه، والدت مادرزادی در حزب اهلل است. از 
بدو تولد در محیطی بزرگ میشوند که به آنان هیچ 
میدان فکرکردن و کنجکاوی را نمیدهند بلکه آنانرا 
تشویق به تقلید و بندگی بدون چون و چرا میکنند.  
پایه واساس و معنی زندگانی را در مشتی موهومات 
و روایات بی سر وته خالصه میکنند و شیون ، گریه، 
نهایتأ  و  مانده  عقب  قوانین  از  پیروی   ، عزاداری 
شهادت را راهی برای رسیدن به بهشت موعود خود 
به  نظری  فقط  ما،  ادعای  این  اثبات  برای  میدانند. 
از برکات این   . انقالب با شکوه)!( اسالمی کافیست 
با  همراه  ایران  در  بالهت  مرض  آخوندی،  سیستم 
فرمایشات  کرد. طبق  ازدیاد جمعیت رشد صعودی 
 ، فقیه  مطلقۀ  والیت  ایجاد  برای  و  خمینی  امام 
احتیاج  بیشتری به امت حزب اللهی بود . جمعیت 
که  رسیده  میلیون   77 بحدود  حاضر  درحال  ایران 
بدبختانه این امتی ها در اکثریت و مردم ایرانی در 
اقلیت میباشند . مسیر رشد اجتماعی ایران در زیر 
نعلین آخوند و دستۀ سینه زن امت شهید پرور به 
در  انزوا   ، اسالمی  ناب  نوع  از  کردن  مذهبی  سوی 
بوده.  ایرانی  نمادهای  بردن  بین  از  و  جامعه جهانی 
که  میدهد  نشان  اسالمی  معیوب  نظام  این  کارنامۀ 
همۀ راه هایشان به بن بست خواهد رسید، وقتیکه 
امورات مملکت داری و دیوانساالری به دست عوام 
داشت.  نمیتوان  انتظاری  این  از  بیش   ، بیفتد  ابله 
برهمگان روشن است تمامی سرداران  همانطوریکه 

و رؤسای دولتی که بدون مشارکت و تصمیم گیری 
آنان هیچ معامله ای در ایران صورت نمیگیرد اوضاع 
کشور را در دست دارند و فیلتر شده آخوند و روضه 

تنها خزانه و درآمد مملکت زیر  نه   . خوان هستند 
و  قانونی  بی   ، گرفتن  باج  با  بلکه  است  آنان  عبای 
ترقی  راه  سد  خصوصی  بخش  به  اندازی  دست 
اقتصادی  سرمایۀ  و  صنایع  نصف   . اند  شده  کشور 
در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته و نصف دیگر 
هم در اختیار بسیجی و مابقی نهادهای آخوندیست. 
عدم سرمایه گذاری و مدیریت  نادرست در صنعت و 
تآسیسات کشور باعث فرسودگی و عقب ماندگی آن 
این نخبگان  به کارنامۀ  بد نیست سری  شده است. 
نفتی  میدانهای  و  صنایع  اوضاع  نمونه،  برای  بزنیم. 
به  منجر  که  است  وخیم  حدی  به  ایران  گازی  و 
عضو  گفتۀ  طبق  است.  شده  نفتی  تولیدات  کاهش 
خبرگزاری  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیره  هیئت 
فرسودگی صنایع  نفتی،  میادین  بودن  پیـر  مهر"... 
نفت و تحریم های بین المللی که شرکت های غربی را 
یا فروش  انتقال فن آوری  از هرگونه سرمایه گذاری، 
ایران منع کرده،  تجهیزات به بخش های نفت و گاز 
صادرکننده  کشور  دومین  عنوان  به  ایران  جایگاه 
نفت در جهان را در معرض خطر قرار داده است..." 
نفت  این عضو هیئت مدیره شرکت ملی  حرفی که 
 " سرمایه  گذاری شرکت های غربی   " ایران درمورد 
انتقاد بود  میزند کاریست که در رژیم پهلوی مورد 
و به آن استعمار و نفوذ خارجی میگفتند البد فکر 
میکنند که با استخاره و دخیل بستن در صحن امام، 
فن آوری و تجهیزات از غیب ظاهر میشوند.  همین 
از  مانده  برایشان  که  هم  نفتی  صنعت  شیرده  گاو 
که   پهلوی است  فقید  پادشاهان  یادگاریهای دوران 
فن آوری  انتقال  سرمایه گذاری،  غربی  شرکت های 
ایران  گاز  و  نفت  بخش های  به  تجهیزات  فروش  یا 
را میکردند. تعطیلی بی رویۀ کارخانجات و بیکاری 
صنایع،این  تولیدی  رکود  بخاطر  که  کارگر  هزاران 
که  شده  واردات  افزایش  به  مجبور  آخوندی  دولت 
و  کارخانجات  تعطیلی  باعث  ها  افزایش  این  خود 

بیکاری بیشتر کارگران گردیده است .
کانون  مدیره  هیئت  عضو  عیوضی،  علی اکبر   
شوراهای اسالمی کار در گفت وگو با خبرگزاری کار 

تیمور شهابی

رد    ام القرای اسالمی چه می گذرد؟

بقیه درصفحه 48نمونه بالهت کامل دراُّم الُقرا
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ضرب المثل های فارسی
گردآورنده : دکتر همایون آرام

به این علت است که ازشیخ پول گرفته 
حکومت  یک  خودش  برای  شیخ   . اند 
است  کرده  درست  وسطائی  قرون 

واهالی منطقه عالقه ای به اوندارند.
پس ازرفع مشکالت ودستور کتبی شاه 
خوزستان  به  شاه   ، طرح  دائربراجرای 
دراین  که  کاظمی  کرد.دکتر  مسافرت 
بعداٌ  برایم  بود   شاه  همراهان  از  سفر 
بجای  قطارسلطنتی  کردکه  تعریف 
اینکه درمحلی که مستقبلین منجمله 
"ژاکت"  با  ادارات  ورؤسای  استاندار 
ایستاده بودند متوقف شود . در جائی 
درست  خلف   شیخ  که  کرد  توقف 
قطارایستاده  درانتظار  نقطه  درهمان 
رشوه  باپرداخت  میشود  معلوم  بود. 
ترتیب  راطوری  برنامه  بود  توانسته 
دهد که قطاردرمحل معینی توقف کند 
شیخ  شد   پیاده  ازقطار  شاع  ووقتی 
خلف  روی پای شاه می افتد ومیگوید 
نابود کردند   ، مرا چنین وچنان کردند 
، بدبخت کردندو.... شاه میپرسد : این 
آدم کیست ؟ میگویند این همان شیخ 
راگرفته  زمینهایش  که  است  خلفی 
بود   امر مطلع  ازسوابق  . شاه چون  اند 

توجهی به عرایض شیخ خلف نکرد.
تپه  هفت  نیشکر  طرح  اجرای  وقتی 
شریف  منجمله  زیادی  عده  آغازشد  
امامی که وزیر صنایع دولت اقبال بود  
با کارها مخالفت میکردند ومعتقدبودند 
باهزینه ی  هنگفت که  این کارها   که 
نخواهدداشت   ای  نتیجه  دربردارد 

وپولی است که دورریخته میشود.
که  متذکرشوم  اینجا  میدانم  الزم 
می  پیش  اشکالی  وقتی  موارد  درتمام 
وکارشکنی  شکایت  ودیگران  آمد 
بدون  شاه  میگرفتند  ایراد  و  میکردند 
جلوی  بگوید   بمن  چیزی  اینکه 
شنیدم  ومی  میگرفت  آنهارا  مخالفت 
نمایندگان مجلس  به  که درغیاب من  
امامی   شریف  جمله  واز  وزراء    ،
این  میکنید   شمااشتباه    : میگفت 
درخوزستان  ابتعاج  که  کارهائی 
 . است  وبااهمیت  بسیاردرست  میکند  
آنها  بطورقطع  نبود  شاه  حمایت  اگر 
رادرسرراه  ای  نشدنی  حل  مشکالت 
عمران  وبرنامه  میکردند   ایجاد  من 
وقتی   . میبردند  راازبین  خوزستان 
فرصت  رفتم   برنامه  ازسازمان  من 
آمد  پیش  اشخاص  این  برای  مناسبی 
های  طرح  ادامه  جلوی  وخواستند 
بازهم  رابگیرند   خوزستان  آبادانی 
امامی  شریف  اشخاص  این  دررأس 
قرارداشت . ولی خوشبختانه شاه که به 
اهمیت برنامه عمران  خوزستان ایمان 
. آنهاراگرفت  جلوی   ، بود  پیداکرده 

ببعد تحت عنوان  ازاین  : آنچه  اشاره 
ضرب المثل های فارسی دراین نشریه 
منتشر  کتابی  از  برگرفته  میخوانید 
که   است  آرام  همایون  دکتر  از  نشده 
حروف  ترتیب  به  مختلف  موضوعات 

الفبا تنظیم شده است :

 بایک گل بهار نمیشود.
- یک دست بی صداست .

- یک دست صداندارد.
- صدا ازیک دست برنمی آید.

وای  بسازند،  باهم  وقتی  وگربه  موش 
به دکان بقال.

- کز صلح میان موش وگربه 
        بربادرود دکان بقال)ایرج میرزا(

-دوتن نه چون یک تن باشد
)ابوالفضل بیهقی( 
- آنهادونفربودندهمراه،ماصدنفربودیم

تنها
- دودل یک شود بشکند کوه را

)نظامی(
-دولت ، همه زاتفاق خیزد

بی دولتی از نفاق خیزد
- آری به اتفاق جهان میتوان گرفت 

)حافظ(
مورچگان را چوبود اتفاق 

شیرژیان را بدرانند پوست    
)سعدی(

-عقل ، قوت گیرد از عقل دگر
- آب به آب که میخورد زور بر میدارد 

- آتش ازآتش ُگل میکند.
- نفاق بیندازو حکومت کن .

- کم گیری ، کمت  گیرند
-آبرویت را دردست خود نگهدار.

- آبی که آبرو ببرد درگلو مریز.
- آبی است آبرو که نیاید به جوی باز
  ازتشنگی بمیر ومریز آبروی خویش 
)صائب(
کاین  نان  خودبرای  رخ  آب  مریز   -

آب
چورفت نوبت دیگر به جو نمی آید

)صائب(
-درحفظ آبرو زگهرباش سخت تر

کاین آب رفته بازنیاید بجوی خویش

)صائب(
-خون خودرا گربریزی برزمین

به که آب روی ریزی برکنار
)ابوسلیک

- شیر خفته ، بالدور
- دوراز شتربخواب ، خواب آشفته مبین

- فتنه خفته رابیدارمکن.
- فتنه درخواب است بیدارش مکن.

)جامع التمثیل(
- هربیشه گمان مبر که خالی است 

گویا که پلنگ خفته باشد
- بی گدار به آب مزن.

-احتیاط شرط عقل است .
- آهسته برو همیشه برو.

- آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه.

چرا عاقا کند کاری که بازآرد پشیمانی.
- هرکه اول بنگرد پایان کار

اندرآخر نگردد شرمسار 0مولوی(
- نکاشته درو مکن.

- گزنکرده پاره مکن.
- اول چاه رابکن  بعد مناررابدزد.

- پله پله رفت باید سوی بام.
- اول اندیشه وانگهی گفتار.

نگه کن درهمه روزی بفردات.
- مور گردآورد بتابستان

تافراغت بود زمستانش )سعدی(
گوش  هم  موش  دارد،  موش  دیوار   -

دارد.
- پیش دیوار آنچه گوئی هوش دار

تانباشد درپس دیوار گوش)سعدی(
کار  باشمشیر  و مشت  باشیر  پنجه   -

خردمندان نیست                )سعدی(
- آدم دانا به نیشتر نزند مشت .

- طمع را نباید که چندان کنی 
که صاحب کرم راپشیمان کنی
)ناصرخسرو(

- آز وطمع بهم نیاید
- حریص با جهانی گرسنه است وقانع  

به نانی سیر.)سعدی(
- روده تنگ بیک نان تهی پُر گردد

نعمت ر.ی زمین پرنکند دیده تنگ 
)سعدی(

- آزمند همیشه نیاز مند است .
- گفت چشم تنگ دنیادوست را

یاقناعت پُرکند یا خاک گور
- دیده اهل طمع به نعمت دنیا

پُرنشود همچنانکه چاه به شبنم 
)سعدی(
-  طمع می برد ازرخ مرد آب )سعدی(
. است  جوانمرگی  مایه  زیاد  طمع   -

- نگر تا نگردد بگرد تو آز 
که آز آورد خشم وبیم ونیاز
)فردوسی(

دل مرد طامع بود پُر زدرد
به گزد طمع تاتوانی مگرد
)فردوسی(

زدست دیده ودل هردو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد
)بابا طاهر(
- دلم سیر شد ، اما چشمم سیر نشد

- بدی درجهان بدترازآزنیست 
)فردوسی(

- خواری زطمع خیزد عزت زقناعت
- سالم لُر بی طمع نیست 

- سالم روستائی بی طمع نیست 
- منه بیرون ز حد خویشتن پای

)عطار(
- مکن ترکتازی بکن ترک آز

بقدر گلیمت بکن پا دراز
)محمداالموی(
- اگر خواهی ازشمارآزادمردان باشی 

طمع را دردل خویش جای مده
)قابوس نامه(

- آز بگذارو پادشاهی کن 
گردن بی طمع بلند بود.
)سعدی(

- آزادی و طمع بهم نیاید.
)ناصر خسرو(

- نه سر پیازم نه ته پیاز
- نه براشتری سوارم  نه چو خر بزیر بارم
شهریارم غالم  نه  رعیت  خداوند  نه 
- درخت آزادی راباید گاهگاه از خون 

ظالمین آبیاری کرد

***

ادامه دارد

اتفاق

    احترام :

                       احتیاط:

آز:

                 آزادی:
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میدانیم که قسمت اصلی فرهنگ ملی 
را فرهنگ معنوی آن تشکیل میدهد.

که حافظ فرهنگ معنوی ، زبان وخط 
است .

مسئله زبان:
ومی  میکنیم   صحبت  باآن  که  زبانی 
نویسیم زبانی است  آسان ، زیبا ، توانا 
وبا گذشته ای بسیارروشن و قدیمی .

بسیار  درزمانهای  حتی  فارسی  زبان 
فرهنگی،  زبان  رسمی  بعنوان  قدیم  
میرفته  بکار  پهناورایران  درکشور 
است . همان زبانی که حافظ درباره آن 

گفته است :
چو عندلیب فصاحت فروش شد "حافظ"
تو قدراو به سخن گفتن دری بشکن.
چگونگی پیدایش زبان 

فارسی )پارسی(
وکنار  که درگوشه  هائی  لهجه  شماره 
این سرزمین پهناور بکار میرفته بسیار 
اندیشمند  ایرانیان  اما   . است  بوده 
بودند  موضوع  این  متوجه  باهوش  و 
وحفظ  همبستگی   ایجاد  برای  که 
ملی  هویت  موجد  که   ، ملی  فرهنگ 
زبانی  موجود  زبانهای  درمیان  است  
برای  تنها  نه  که  کنند   انتخاب  را 
گفتگوهای روزانه بکار برده شود بلکه 
اندیشه  همه  بتواند  که  باشد  زبانی 
فرهنگی  گوناگون  های  وخواسته  ها 

همه  وازمیان  کند.  وحفظ  بیان  را  
فارسی   زبان  ها   لهجه  و  زبانها  این 
پیدا  برتری  ایرانی  دیگر  برزبانهای 
کرد.وآرزوها واندیشه های واال ودانش 
ونوشته  سروده  باآن  ایرانیان  وهنر 
پادشاهان،  اغلب  تاریخ  شد.ودرطول 
همه  وادب   علم  بزرگان  و  امیران 
ودارند.  داشته  آن  درگسترش  سعی 
زبانشناسان در تحول  زبانهای ایرانی، 

درطول تاریخ سه مرحله تشخیص 
داده اند.وآنهارا "باستانی " ، " میانه " 

و " نوین" نامیده اند. درمیان همه 
زبانهای ایرانی ،  تنها یک زبان است که 
در این هرسه مرحله شناخته وبررسی 

شده وازآثارفرهنگی برخورداربوده 
این  به  مرحله   سه  این  .واما  است 

طریق ایجاد گردیده است:
که  اززبانهای جهان  مهم  یکدسته   -  
نامیده  هندواروپائی"   " زبانهای  بنام 

میشود. وآن شامل گروه هندی ، 
بالتی   ، ارمنی   ، یا آریائی  هندوایرانی 
  ، ، التینی  ، یونانی  ، ونیزی  ، اسالوی 

طخاری و جرمنی است 

هندوآریائی،   مهم  ازبخشهای  یکی 
که  است  ایرانی  زبانهای  دسته 
همانطورکه  قباًل نوشتم  زبانشناسان 
سه  به  تحول   مراحل  آنهارابرحسب 

دسته تقسیم کرده اند:
شامل:  کهن  ایرانی  زبانهای   : الف 
مغرب  مردم  زبان   ( مادی  زبانهای 
از  قبل   835 ازسال  ایران(  ومرکز 

میالد. 
آن  به  که  باستان  )فارسی(  پارسی   -
نیز  هخامنشی  وُفرس  قدیم  ُفرس 
رسمی  زبان  و  پارس  زبان  اند  گفته 
ایران درزمان هخامنشیان بود.وبازبان 
اوستائی خویشی  وزبان  سانسکریت  
نزدبک دارد.) حدود 610 تا 338 قبل 

از میالد(
قسمتی  مردم  زبان   : اوستائی 
ایران  ازنواحی مشرق  وشمال شرقی 
اوستا  دینی  مقدس  بودوکتابهای 
دردورانهای مختلف  بااین زبان تألیف 

شده است.
یعنی  زرتشت   حضرت  های  سروده 
قسمتی از گاتها  که قدیمی ترین بخش 

ای ازلهجه  میشود  محسوب  اوستا 
کهنتر از زبان اوستائی حکایت میکند.

زبانهای ایرانی میانه :
زبانهای  که  گفت   میتوان  دشوار  به 
اند. شده  آغاز  تاریخی  چه  از  میانه  
اواخر  پادشاهان   های  کتیبه  از  ولی 
که  فهمید   میتوان  هخامنشی   دوره 
ازهمان  باستان  زمان  پارسی  زبان 
 .. است  میرفته  سادگی  به  رو  ایام 
میانه،   پارسی  بنابراین مقدمه،  ظهور 
دوره  اواخر  به  را   پهلوی  زبان  یعنی 
هخامنشی  حدود قرن چهارم قبل از 

میالد  میتوان محسوب داشت .
زبان پهلوی دونوع است .

1- پارتی یا پهلوی اشکانی :
شرقی  شمال  ازاقوام  پارت  قوم  زبان 
رواج  اشکانیان  درعهد  که  ایران  
داشته است . ازاین زبان دودسته آثار 

موجوداست .
الف : آثاری به خط پارتی  یعنی پهلوی 

اشکانی 
ب - آثار مانوی به خط  ُسریانی .

توان  می  را  پارتی  زبان  انحطاط 
بعدازقرن چهارم میالدی دانست .

از لهجه های موجود درایران هیچیک 
را نمیتوان دنباله مستقیم زبان پارتی 
تأثیر  شمرد.ولی درزبان پارسی میانه 
پارسی  درزبان  تأثیررا  کرد.واین 

امروزی میتوان دید.

        دکتر طلعت بصاری )قبله(
قسمت اول

             زبان فارسی
   

   ونفوذ آن درزبانهای دیگر      

ازشرق دور تا غرب ، باواسطه وبی واسطه  زبان پارسی را پذیرفته  اند. این حقیقت نشان 
دهندۀ نفوذ وگسترش تأثیر جهانی فرهنگ   ایرانی است .

درگذشته  درمسجدها ی چین تدریس گلستان سعدی  
همراه بادیگر تعالیم دینی اجباری بود.

زبان فارسی حتی درزمانهای بسیار قدیم  بعنوان زبان  رسمی فرهنگی، درکشور پهناورایران بکار میرفته است
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ب

پارسی میانه
ازپارسی میانه که صورت میانه فارسی 
وزبان  است   کنونی  وفارسی  باستان 
بوده  ساسانی  دردوران  ایران  رسمی 
به   . است  مانده  برجای  آثارمختلف 
می  ساسانی  پهلوی  زبان   ، زبان  این 
وبعضی  هرتسفلد  عقیده  گویند.به 
دیگرازایران شناسان  باید آن را زبان 
پارسی نامید.چون پهلوی همان کلمه 
پهَلَوه  یعنی پارتی است  که پارتی ها 
اند.  بوده  ایران  شرقی  شمال   مردم 
زبانهای دیگر  دورۀ میانه عبارت بودند 

از :سغدی ، ختنی ، خوارزمی.
دورۀ نوین 

زبانهای دورۀ نوین عبارتست از:
است  زبانی  اسیتی   یا  آسی  زبان 
کوهستانی  ازنواحی  درقسمتی  که 
ودرآن  است  رایج   قفقازمرکزی 
آیرون  یکی  وجوددارد.  مهم  دولهجه 
ودیگری دیگورون. می توان تشخیص 
صحبت  زبان  این  به  که   مردمی  داد 
میکنند اصاًل ازمشرق دریای مازندران  
به این نواحی کوچ کرده اند. این زبان 
است  معدودی  بسیار  اززبانهای  یکی 
نیافته   نفوذی  درآن  فارسی  زبان  که 
وبسیاری از خواص زبانهای کهن ایران 

را تاکنون محفوظ داشته است .
زبان پشتو یا پختو که اززبان محلی

از  افغانستان  وقسمتی   مردم مشرق 
ساکنان مرزهای شمال غربی پاکستان 

میباشد
درقسمتی  زبان  این   : بلوچی  زبان 
نواحی  ودربعضی  ازبلوچستان  

ترکمنستان  رایج است .
دسته  یک  عمومی  نام    : کردی  زبان 
اززبانها ولهجه هائی است که درنواحی 
و  ایران   ، ترکیه   ، سوریه  کردنشین 
مستقل  دولهجه  که  است  رایج  عراق 
ودیگری  زازا  بنام  یکی  نوع   ازاین 

گورانی است .
زبان فارسی نوین دری

ولهجه  زبانها  مهمترین  از  زبان  این 
زبان  دنباله  .وآن  است  ایرانی  های 
است  باستان  وفارسی  پهلوی   میانه 
سرچشمه  پارس  قوم  اززبان  که   .
میگیرد. ونماینده مهم   دسته زبانهای 
جنوب غربی ایران است وازقرن سوم 
که را  زبان  این  ببعد  هجری  وچهارم 
مشرق  دربارهای  تشکیل   از  پس 

درعهد اسالمی بصورت  زبان رسمی 
درآمد.وبنامهای مختلف مانند دری

پارسی و دری فارسی خوانند.
تاریخ  که  میکنید  مالحظه  بنابراین 
پیش سال   610 به  زبان  این  شروع  

نه  زبان  این  میرسد.  مسیح  ازمیالد 
درهندوستان  بلکه    ، درایران  تنها 

وبسیاری ازنقاط دیگر هم نفوذ کرد.

اگر فارسی به هندوستان راه نیافته بود  
نه هرگز زبان اردو بوجود می آمد ونه 
میشد. برخوردار  گسترشی  چنین  از 
چه خوش سروده است خواجه شیراز:

شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله میرود
اندونزی   کنونی  درزبان  زبان شناسان 
پارسی واژۀ  از350  بیش  ومالزی 

بازشناخته اند.
هشتم  درقرن  چین   درکشورپهناور 
هجری ،  ابن بطوطه جهانگرد معروف  
مالحان   اززبان  را   سعدی  اشعار 
وکارگران کشتی شنیده است . جالب 
مذهب  سنی  های  چینی  که  است 
به  شان  دینی  اصطالحات  بیشتر 
فارسی است . مثاٌل  درتعیین وقت نماز 
پیشین   نماز   . بامدادی  نماز  میگویند 
یا   . خفتن  نماز  نمازشام   دیگر،  نماز 

بجای کلمه اهلل  میگویند خدا.
تدریس  درمسجدها  درگذشته 
تعالیم  بادیگر  گلستان سعدی  همراه 

دینی  درچین اجباری بود.
توجه دارید علت این امر آن است که 
قبل از تشکیل سلسله شیعی مذهب 
سنی  ایران  مردم  بیشتر   ، صفوی 
بار  نخستین  نیز  بودندواسالم  مذهب 

توسط ایرانیان به چین راه یافت .
شبه  درزبانهای  تنها  نه  فارسی  زبان 
زبان  به  حتی  بلکه  بالکان   جزیره 
.زبان  است  یافته  راه  نیز  انگلیسی 
شناسان ، هشتاد واژه ایرانی را درزبان 

انگلیسی  یافته اند.
وبی  باواسطه   ، غرب  تا  دور  ازشرق 
واسطه  زبان پارسی را پذیرفته  اند. این 
وگسترش  نفوذ  دهندۀ  نشان  حقیقت 
. است  ایرانی  فرهنگ    جهانی  تأثیر 
واژه  بسیارزیاد  تعداد  بدانیم   باید 
های فارسی درعربی موجود است .که 
خودمن مشغول تحقیق در این زمینه 
بسیارقابل  تعداد  وتاکنون  هستم 
درزبان   را   فارسی  واژهای  مالحظۀ  
اینکه   به  باتوجه   . ام  یافته  عربی 
فارسی  درزبان  رایج  عربی  لغتهای 
یافته    راه  درآنها  که  تحولی  با  نیز   را 

دیگر عربی نمیدانم .
وندت زبان شناس معاصر آلمانی  درکتاب 
خود بنام :"زبان ها" پس از برشمردن  
: است  نوشته  فارسی  زبان  مزایای 
" خالصه آنکه زبان پارسی  یک زبان 
نظیر  بی  کمال  وازنظر   ، صرفی  غیر 
ازنظر  وچه  کاربرد  ازنظر  چه  است 

تلفظ وغیره .
  ادامه  دارد.

فردوسی باشاهنامه خود زبان فارسی را زنده کرد

زبان فارسی حتی درزمانهای بسیار قدیم  بعنوان زبان  رسمی فرهنگی، درکشور پهناورایران بکار میرفته است

پس از هجوم تازیان ، تالش آنها برای نابودکردن زبان پارسی آغازشد اما 
نخستین کسی که به مقابله با پارسی ستیزان برخاست یعقوب لیث صفاری بود

اگر فارسی به هندوستان راه نیافته بود  نه هرگز زبان اردو 
بوجود می آمد ونه از چنین گسترشی برخوردار میشد.



شماره 23 - سال دومآزادی صفحه18

در  که  هستند  زیادی  خوراکیهای 
مؤثرند   بسیار  ما  ازقلب  محافظت 

ازجمله :
جو: بررسیهای جدید درسال 2009د 
بد  کلسترول  میزان  جو  دادکه  نشان 
 Low Density یا)   LDL به  موسوم 
با  چربی  بمعنی    Lipoprotein
و  گلیسریدها   تری   ،  ) کم  غلظت 
کلسترول تام را کاهش میدهد. بدون 
آنکه برمیزان کلسترول خوب موسوم 

به HDL یا: 
  High Density Lipoprotein  
باال(اثر  غلظت  با  چربی  بمعنی  
ازتولید  خوب  کلسترول  بگذارد. 
پالکهای کلسترول  درجدار سرخرگها 

جلوگیری میکند.
قابل  فایبر  یا  لیفی  ماده  جودارای 
 Beta Glucan بتا گلوکان  بنام  حل  
است که با کلسترول  ترکیب وموجب 
حذف آن ازبدن میگردد. بعالوه دارای 
E  نیز  مقادیر زیاد سلنیوم وویتامین 
وداروئی  غذائی  مواد  اداره  باشد.  می 
ایاالت متحده آمریکا )FDA( مصرف 
روزی یک فنجان ونیم جو پخته شده 

را توصیه کرده است . جو به هضم غذا 
نیز کمک کیکندودارای اثرات 

ضدانعقاد و ضد سرطان است .
 :  Pinto Beansلوبیای پینتو

این لوبیا بیشتر درجنوب غربی ایاالت 
متحده  کشت میشود.مانند جو  دارای 
ماده ضد کلسترول  بتا گلوکان  است 
کاهش  را  خون  بد  کلسترول  ومقدار 

میدهد.
انگور قرمز وسیاه :

گرفته  صورت  پژوهشهای  بر  بنا 
دزبیمارستان اطفال کلمبوس درایالت 
اوهایو  مصرف یک لیوان انگور درروز 
به  گرم(    120 یا  چهاراونس   )حدود 
پُر  آور خوراکهای  زیان  اثرات  تنهائی 
چربی را که موجب کندی جریان خون 

و انسداد رگهای قلب میگردند  

جلوگیری میکند.
موجب  بطورروزانه  ازانگور   استفاده 
زیرا  میگردد.  خونی  رگهای  سالمت 
مواد  فراوان  مقادیر  دارای  میوه  این 

ضد آکسیدان موسوم به پولی فنول 
مواد  .این  است   Polyphenol
میشود   درک  آنها  ازاسم  همانطورکه 
بدن  اعضای  به  اکسیژن  ازآسیب 
آکسیدانها   ضد  میکند.  گیری  جلو 
مواد زیان آور حاصله ازسوخت وساز 

موادخوراکی  بنام "ریشه های آزاد" 
Free Radicalsرا ازبدن دفع میکند 
میگردند.  بدن  سالمتی  وموجب 
که  ضداکسیدان  ماده  مهمترین 
درپوست انگور قرمز و سیاه ودرنتیجه 

درشراب قرمز وجوددارد رسوراترول
Resveratrol نام دارد.

) درهمین جا باید یادآوری کنیم که 
بعنوان  فقط  قرمز  شراب  نوشیدن 
باید  قلب  برای  مؤثر  داروی  یک 
بگونه  نباید  و  قرارگیرد  مورداستفاده 
ای باشد که  مصرف کننده را به یک 

معتاد الکلی تبدیل کند(
مغز دانه ها:

بادام هاوائی Macadamia Nutنوعی 
بادام است که درجزایر هاوائی  کشت 
اخیراٌ  که  هائی  دربررسی   . میشود 
دراسترالیا بعمل آمده است ودرمجله 
میدهد   نشان  گردیده  منتشر  تغذیه 
افرادی که میزان کلسترول خون آنها 
وبمدت یک  بوده  از حد طبیعی  بیش 
ماه روزانه  بین یک تا سه اونس ازاین 
نوع بادام خورده اند ، میزان کلسترول 
بد آنها  5/3  درصد کاهش یافته است 
. این نتایج نشان میدهد که این بادام  
خون  اسیدهای چرب سودمند  مقدار 

را افزایش میدهد.
آبهای معدنی :

کلسیم  دوماده  دارای  معدنی   آبهای 
آب  هستند.بطورمثال   ومنیزیم  
San Pellegrino حاوی  56  معدنی 
گرم  میلی   208 و  منیزیم  گرم  میلی 
موجب  دوعنصر  این   . است  کلسیم 

کاهش فشارخون میگردند.
درپژوهشی که درسوئد انجام گردیده 
سنین  بین  مرد  و  زن  هفتاد  است  
فشارخون  دچار  که  سال    64 تا   45
از  پس  بودند   طبیعی  درحدباالی 
لیتر آب معدنی  درروز  نوشیدن یک 
به مدت چهارهفته  فشار خون آنها به 
میزان قابل مالحظه ای  کاهش یافت .

باید بخاطر داشت که کافئین و گوارانا 
که غالبٌا به نوشابه های انرژی زا اضافه 
شده اند ، ممکن است  سبب افزایش 

فشارخون گردند.

دکتر همایون آرام

محافظت  
قلب

*خوردن نان جو کلسترول بد خون را کاهش میدهد 

*انگور قرمز وسیاه ازانسدادرگهای قلب جلو گیری میکند

*بادام هاوائی  یا ماکادامیادرکاهش کلسترول بدبسیار 
مؤثر است

*آبهای معدنی که دارای کلسیم و منیزیم هستند فشار
خون را  پائین می آورند 
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میرفت   زیر چاپ  به  این صفحات  که  ای  لحظه 
دیپلماتهای اروپائی درشهر ُرم گردآمده بودند 
اسالمی   جمهوری  نفتی  تحریم  درمورد  تا 
تهدید  ازقبل  اسالمی  رژیم  بگیرند.  تصمیم 
شود  روبرو  نفتی  تحریم  با  اگر  که  است  کرده 
تنگه هرمز را می بنددواز صدور نفت منطقه به 
مصرف کنندگان اروپائی و آمریکائی  جلو گیری 

خواهد کرد.
صادرکنندگان  از  که  فارس  خلیج  کشورهای 
میروند   بشمار  آمریکا   و  اروپا  به  نفت  عمده 
و  کرده  بینی  پیش  را  اتفاقی  چنین  ازقبل 
کشورهای   بودند.  برآمده  جوئی  چاره  درصدد 
عربی خلیج فارس با صرف هزینه ای قابل توجه 
صدورنفت ازطریق لوله کشی و دور زدن تنگه 
هرمز  این تصمیم احتمالی جمهوری اسالمی را 

خنثی کرده اند.
اما رژیم اسالمی دراین چندسال که باتحریمهای 
تا  آموخته  خوبی  به  است  بوده  روبرو  گوناگون 
براین  زد. عالوه  میتوان تحریمهارا دور  چگونه 
نمی  فراتر  حرف  جنبه  از  تحریمها  از  بسیاری 
یا   ، امورخارجه  وزیر  صالحی  مثال  برای  رود. 
تن  چند   ، پاسداران  سپاه  سران  از  بسیاری 

هستند  افرادی  نژاد  احمدی  کابینه  ازوزرای 
که ورودشان به کشسورهای دیگر تحریم شده 
است . اما همه ما شاهد بودیم سردار وزیر نفت  
و  رفت  اروپا  در  اوپک  اجالس  به  وار  رستم  
هیچکس هم به او نگفت باالی چشمش ابروست 
.یا صالحی وزیر امور خارجه نیز پس از تحریم 
و  اروپا  به  مسافرت  چندین  سفرهایش  شدن 
اطالعات  .وزیر  است  داشته  منطقه  کشورهای 
و  است  بشریت محکوم  علیه  بجرم جنایت  که 
جزء لیست تحریم است نیز با سالم وصلوات به 
عربستان رفت و کلی هم  برای خاندان سلطنتی 
عربستان خطو نشان کشید و گفت اسناد فساد 

آنهارا دردست دارد.
که  گرفت  نتیجه  میتوان  آسانی  به  بنابراین 
به مرحله  نیست   به ضررشان  که   تحریمهائی 
موضوع  که  زمانی  به  وای  آورند  درنمی  اجرا 
خود  به ضرر  تحریمش  که  باشد  نفت   ، تحریم 
اگر  که حتی  کنیم  قبول  باید   . هم هست  آنها 
تحریم نفتی هم صورت بگیرد  فقط روی کاغذ 
تحریم  که  میشود  باعث  فقط  درعمل  و  است 
ارزانتر  بخرند  باقیمتی  را  کنندگان همان نفت 

و ببرند و خیرش را ببینند.

که  اسالمی  رژیم  درآوردن  ازپای  برای  حال 
و  روسیه  از  اعم  جهانی  قدرتهای  از  هیچیک 
چین و یا دوستان اروپائی و آمریکائی  خواهان 
ازبین رفتنش نیستند تنها یک راه باقی میماند 
جمع   . است  خیابانی  خیزشهای  ادامه  آنهم  و 
کرده  ثابت  که  است  رهبری  سر   پشت  شدن 

است خواهان دمکراسی است .
آنها  اما  دارند  ما  مشابه  وضعی  هم  ها  سوری 
اثبات  به  خودرا  بودن  دمکرات  که  رهبری 
و  مصر  انقالب  شکست  ندارند.  باشد   رسانده 
مبارک  رژیم  از  بار  صدها  که  تازه  دیکتاتوری 
بدتر است مردم سوریه راهم به فکرکردن دوباره 
درمورد خیزشهایشان و مدعیان رهبریشان وا 

داشته است .
خود رژیم اسالمی هم میداند که شیشه عمرش 
دلیل  میشودوبهمین  شکسته  مردم  بدست 
نفررا  تنها درسنندج 148  دوروز  یکی  درمدت 
این  به  مردم  .بازداشت  است  کرده  بازداشت 
القرای  دراُم  امنیت  و  ثبات  نشانه  گستردگی 
اسالمی است یا نشانه به شماره افتادن نفسهای 
به  صباحی  چند  که  است  آشام  خون  اژدهای 

پایان عمرش باقی نمانده است ؟ 

تحریم نفتی جمهوری اسالمی ،  یا خیزش 
یگپارچه مردم؟کدام باعث مرگ رژیم است
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تأثیر خون !
مانفردکریتر  بنام  مردی  پیش  سالها 
ساکن یکی از شهرهای کوچک اتریش 
شرافتمندانه  زندگی  سال   63 از  پس 
وافتخارآمیزمرتکب دزدی شد. شهرت 
به  کریتر   آقای  پاکدامنی  و  صداقت 
آموزان  دانش  حتی  که  بود  حدی 
درانشاهای خود ازاو بعنوان یک نمونه 

وسرمشق یاد میکردند.
بازداشت  را  مردصدیق  این 
کردندودردادگاه علت این عمل خالف 

را ازاو پرسیدند. کریتر گفت :
- من اخیراٌ به علت عمل جراحی مهم 
خودم  خون  کامل  بطور  شدم  ناچار 
به من  اتفاقٌا خونی که   . را عوض کنم 
تزریق شد متعلق به یک دزد حرفه ای 
این خون   تأثیر  میکنم تحت  بودوفکر 

دست به این دزدی زده ام .
مانفردکریتر  آقای  استدالل  دادگاه 
 62 صداقت  بخاطر  و  نپذیرفت  را 
ساله اش با یک درجه تخفیف اورا به 

پرداخت جریمه محکوم کرد.

قدرت خون

بد  آمد  میان  به  خون  بحث  که  حال 
نیست این روایت تاریخی را نیز برای 

شما بازگو کنیم :
باوربودند  براین  مردم  باستان  درعهد 
است  نهفته  زیادی  قدرت  درخون  که 
پراز  های  دروان  مصری  .ثروتمندان 
میکردند.  استحمام  حیوانات   خون 
زخمی  گالدیاتورها  وقتی  درُرم 
خدمتگذاران  و  غالمان  میشدند 
آنهارا درظرفهای  ثروتمند خون  افراد 

وبرای  کرده  آوری  جمع  مخصوصی 
اربابان خود میبردند تا بانوشیدن آن 

قدرت گالدیاتور را جذب کنند.
تحسین به سبک انگلیسی

یک انگلیسی نکته سنج می گوید :
- انگلیسی ها ناپلئون را خیلی تحسین 
جنگی  نابغه  واورابزرگترین  میکنند 
تاریخ میدانند.علت تمام این تحسین 
ها این است که ناپلئون از انگلیسی ها 
او  کردن  وآنهابابزرگ  خورد  شکست 
اوراشکست  که  ازخودشان  درحقیقت 

داده اند تعریف میکنند.

ومثلثات  مقابله  جبرو   ، حساب  علوم 
ایرانی   دانشمندان  را  وهندسه 
بنام  امروز  که  مثلثی  دادند.  بسط 
ابداعات  از  است  معروف  پاسکال 
را  ومثلثات  جبرومقابله  است  خیام 
دادوراه  توسعه  بوزجانی  ابواوفائ 
برای حل مسائل  را  حل های جدیدی 
حتی  کرد.  پیشنهاد  جبرومثلثات  
بوزجانی  های  حل  راه  هم  امروز 
گسترده  بصورتی  جبرومثلثات  در 
لگاریتم   . میشود.  وتدریس  استفاده 
است  الخوارزمی  نام  یافته  تغیر  همان 
. اما متأسفانه امروز به عمد ویا به سهو  

دانشمندان  بنام  ابداعات  این  همه 
غربی نامگذاری و شناخته میشوند.

بنام  توان  می  ابوالوفا  ازشاگردان 
نیز  او  که  کرد  اشاره  مساح  محمود 

استاد ریاضیات ابوعلی سینا بود.

زبان مصری ها
 ، وایران  مصر  درمقایسه  امروزه 
دوکشوری که به تصرف اعراب درآمد 
دومی  دادو  ازدست  را  زبانش  واولی 
توانست زبان فارسی خودرا حفظ کند  
داستانهای زیادی گفته میشود ازجمله 
اینکه وقتی از حسنین هیکل پرسیدند 
زبانتان  چرا  نبودید   عرب  که  شما 
فردوسی  ما  زیرا  بود  گفته  شد  عربی 
که  است  این  واقعیت  اما  نداشتیم. 
چندبار  هم  آن  از  قبل  مصری  زبان 
بودومانند  گردیده  تغییر  دستخوش 
زبان پارسی ازریشه ای محکم و استوار 
برخوردارنبود. برای مثال وقتی پس از 
حمله اسکندر وفتح مصر توسط یونان 
بر  یونانی شدوعالوه  ها  زبان مصری   ،
مردم زبان اداری و علمی مصر هم به 

یونانی تغییر یافت .

سرطان از یکی از میلیاردها سلول بدن 
آغاز میشود. از سالهاپیش عقیده براین 
درتکثیر  فاحش  که خطای  است  بوده 
سرطان  ایجاد  عامل  سلول  ژنتیکی 
است .ممکن است یک عضو سرطانی 
بماند  باقی  کمون  درحالت  سالها 
احتمال  ویا  ندهد  بروز  خود  از  واثری 
دارد بالفاصله حمله خودرا آغاز کند.
سلول سرطانی درحین حرکت تقسیم 
میشودتا سلولهای سرطانی دیگری را 
بطور  بدن  ایمنی  آورد.سیستم  بوجود 
معمول درمقابل حضور سلولهای بیگانه 
میدهد.  ازدست  خودرا  دفاعی  قدرت 

تکثیرخود  برای  سرطانی  سلولهای 
عجیبی  شناسندبطور  نمی  حدومرزی 
ای  غده  وتشکیل  میشوند  تکثیر 
سرایت  سالم  بافتهای  به  که  میدهند 
تغذیه  سالم  وازسلولهای  کرده 
به  شروع  وقتی  سرطانی  میکند.غده 
مانند  بیماررا  سلولهای  میکند  رشد 
به  خاکی    - آبی  مهاجم  نیروهای 
وگردش  میکند  هدایت  خون  گردش 
تمام  به  را  سرطانی  های  سلول  خون 
ازاین  میکند.بعضی  منتقل  بدن  نقاط 
سلولها درحین انتقال ازبین میرونداما 
ازاین  ،  بسیاری  ازنقاط بدن  دربعضی 
سالم  دربافتهای  متحرک  سلولهای 
شدن  تکثیر  به  وشروع  کرده  اجتماع 
بوجود  را  جدیدی  های  وغده  نموده 
آغاز  سلولها  تالش  کم  میآورند.کم 
راازبین  حیاتی  های  ارگان  تا  میشود 
حیاتی  های  ارگان  ابتدا  آنها  ببرند. 
مرگی  با  بیماررا  وبعد  راناتوان ساخته 

ناخواسته روبرو می سازند.

دهان  جلوی  میکنید  سرفه  وقتس 
دراثر  که  هوائی  خودرابگیرید.جریان 
آید  درمی  حرکت  به  شما  سرفه 
است. درساعت  کیلومتر  حدود400 
میکربهارازدهان سرعت  وباهمین 

دانشمندان ایرانی 
وریاضیات
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کوچک وخواندنی

سرطان ومراحل 
پیشرفت آن

سرعت جریان هوا 
براثر سرفه شما
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این  میرساند.  اطرافیانتان  به  شما 
دوبرابر  به  نزدیک  چیزی  سرعت 
سرعت باد در شدیدترین طوفانهاست

تعطیل  برای  سروصداهائی  اخیراٌ 
است  برخاسته  اسپانیا  دز  گاوبازی 
برای  که  میرود  باستانی  سنت  واین 
گاوباز  یک  اما  فراموش شود.  همیشه 
قدیمی میگوید : " خیلی ها هستند که 
برای گاوهائی که درمیدانهای گاوبازی 
اما   . سوزانند  می  دل  میشوند  کشته 
گاوها  این  که  خبرندارند  عده  این 
خوراکهارا  بهترین  سال   15 حدود 
میخورند و آماده می شوند تا درظرف 

15 دقیقه درمیدان نبرد کشته شوند.
یا  ترند  خوشبخت  گاوها  این  حاال 
میکشند  زحمت  سال   15 گاوهائیکه 
ورنجوری  و ضعف  براثر کم خوردن  و 

سرانجام با شکنجه جان میدهند؟"
چنین  اسپانیا  قانونگزاران  البته 

استداللی را اصال قبول ندارند.

وجود  بعرصه  پا  درروسیه  سماور 
گذاشت . واژه سماور ازدوجزء تشکیل 

شده samo   بمعنی خود و varit به 
بمعنی  سماور  بنابراین   . جوش  معنی 

خودجوش است .
درروسیه  ازسماور   چای  خوردن 
میشد.. محسوب  تشریفاتی  امر  یک 
شاه  ناصرالدین  سلطنت  دراواسط 

سماور ازروسیه به ایران آورده شد.

درسال1494 میالدی کریستف کلمب  
بعنوان سرپرست جمعی از دریانوردان 
پا به قاره جدید گذاشت وتصور میکرد 
به هند واردشده است . بعد به محلی 
کرد   وتصور  رسید  کوباست  امروز  که 
جزیره  .حتی  است  واردشده  چین  به 
ای را که امروز هائیتی نامیده میشود 
ژاپن فرض میکرد.  کلمب چهاربار به 

قاره جدید سفر کرد 

ازاین   . خودنشد  اشتباه  متوجه  وباز 
بزرگترین  را  کلمب  کریستف  جهت 
برای  اورا  ونام  میدانند  تاریخ  خطاکار 
آمریکو  و  نکردند  انتخاب  جدید  قاره 
اشتباه  بار  اولین  برای  که  را  وسپوس 
اینجا  گفت  و  کرد  تصحیح  را  کلمب 
جدید  قاره  برای  است  جدید  قاره 
انتخاب کردند وآن را آمریکا نامیدند 
ونام کلمب فقط برروی کلمبیا گذاشته 

شد.

خودمان  درایران  اواخر  همین  تا 
یک  مردان  که  بود  شده  مرسوم  هم 
ازانگشت کوچک دست خودرا  ناخن  
بلند نگاه میداشتندولی از فلسفه آن 
خبری نداشتند. ماجرا ازاین قراراست 

دربرخی  میالدی  هفدهم  درقرن  که  
رسم  درزدن   اروپا   کشورهای  از 
نبود وبهمین دلیل هم برروی در کوبه 
به  کسی  نمیکردند.وقتی  نصب  ای 
خانه  یکی می رفت  با ناخن انگشت 
کوچکش در را میخاراند وصدای خشی 
خشی را ایجاد میکرد وصاحبخانه می 
فهمید که کسی به در خانه اش مراجعه 

کرده است .

سال  جای  به  لیبی  نفت  چاههای  اگر 
1965  حدود 25 سال قبل ازآن یعنی 
درسال 1940 کشف شده بود سرنوشت 
. درجنگ جهانی  تغییر میکرد  جهان 
به  موسوم  ونیروهای  ها  آلمانی  دوم 
متفقین  با  درلیبی  که  آفریقا  سپاه 
خوردند  نمی  شکست  جنگیدند  می 
میتوانستند  سوخت  داشتن  وبعلت 
درآورند.  حرکت  به  خودرا  تانکهای 
شکست  علت  است  بیادآوری  الزم 
کمبود  آفریقا  درشمال  ها  آلمانی 
بنزین بود که تانکها وخودروها ی آنان 
را از حرکت بازداشت و آنها نتوانستند 
تمام وسایل وادوات خودرا به سرعت 

جابجا کرده ومورداستفاده قراردهند.

تولستوی نویسنده معروف  روسیه  

محکمی  دینی  اعتقادات  درابتدا 
نداشت .ولی در95 سالگی تحت تأثیر 
یک رویدادمذهبی قرارگرفت و چنان 
که  بود  مؤثر  او  درزندگی  رویداد  این 
کنار  را  الکلی  مشروبات  نوشیدن 
اش   ساله   82 عمر  آخر  وتا  گذاشت 
کرد. خودداری  سیگارهم  کشیدن  از 
وبه یک مرد مذهبی تمام عیار تبدیل 

شد.

با  ریگان  دولت  پیش  سال   25
اول  روبروبود.   جهانی  مهم  دومسئله 
با  کنگره   دمکرات  اکثریت  اینکه 
تخصیص مستقیم بودجه برای حمایت 
ساندینیستها  مخالف  چریکهای  از 
آمریکائی   6 وازطرفی  روبروبود 
مایل  ریگان  بودندکه  اسیر  درلبنان 
بود هرچه زودتر آنهارا آزادکند. دولت 
که  گرفت  قول  تهران  ازرژیم  آمریکا 
به  اسرائیلی  تسلیحات  فروش  درازاء 
درلبنان  آمریکائی  گروگان   6 ایران  
کارمند  فر  منوچهرقربانی  آزادشوند. 
ها  آمریکائی  ازسوی  ساواک  سابق 

بین  معامله  این  دادن  جوش  برای 
انتخاب  اسالمی  جمهوری  و  اسرائیل 
شد . پول حاصل ازاین فروش اسلحه 
مخالف  چریکهای  دراختیار  مستقیمٌا 

ساندینیستها قرار گرفت .
براساس اسناد این دو ماجرا که اکنون 
دراختیار عموم قرارگرفته است  درآن 
دفاع  وزیر  کاسپارواینبرگر  زمان 
که  بود  هشدارداده  ریگان  به  آمریکا 
آمریکاست  قانون  نقض  دوکار  این 
مردم  کردن  قانع  بود  گفته  وریگان 
آسان  شکنی  درموردقانون  آمریکا 
جمهور  رئیس  یک  برای  اما  است 
بسیار دردناک است که مردم بگویند 
نتوانست  جمهورهم  رئیس  حتی 

گروگانهاراآزادکند.

گاوهای خوشبخت

خاستگاه سماور

بزرگترین خطاکارتاریخ

بلندکردن یک ناخن

معجزه نفت

نویسنده مذهبی

ماجرای ایران کنترا
 پس از25 سال
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پرسش وپاسخ علمی
خواب زمستانی

درطبیعت  که  ئی  خرسها  میدانیم 
خواب  به  زمستانها  میکنند  زندگی 
میروند. آیا درباغ وحش ها نیز خرسها 
این  پاسخ  دارند؟  زمستانی  خواب 
زمستانی   خواب   . است  منفی  سئوال 
به دلیل کمی خوراکی ها و پائین بودن 
انجماد  نقطه  تا  محیط  حرارت  درجه 
خرسها  زیست  محل  چون  اما   . است 
حرارت  درجه  همیشه  وحش  درباغ 
برنامه  طبق  هرروز  و  دارد  مناسبی 
از خواب  به آنها غذا داده میشود لذا 

زمستانی خبری نیست .
اثر ورزش بر ماهیچه ها 

نداریم  عادت  کردن  ورزش  به  وقتی 
می  گوناگون  ورزشهای  به  ومدتی 
پردازیم ماهیچه های ما سفت شده و 

بادرد  همراه است . چرا؟
وقتی  که  است  آن  امر  این  دلیل 
گردش  سیستم  کنیم  می  ورزش 
به  را  الزم  اکسیژن  نمیتواند  ما  خون 
به  است  موردنیازبدن  که  سرعتی 
اکسیژن  درغیاب  برساند.  ها  ماهیچه 
تولید  به  شروع  ها  ماهیچه  سلولهای 
اسید  میکنند  وهمین  اسید الکتیک 
سفت  هارا  ماهیچه  که  است  الکتیک 

ودردناک میکند.
وقت استانداردودقیق

مؤسسه ملی استانداردها وتکنولوژی 
که  ای  ویژه  ساعتهای  متحده  ایاالت 
با اشعه سزیم کارمیکند  و به ساعت 
دقیق  وقت  برای  معروفند  اتمی 
ازوقت  آگاهی  برای  میکند.   استفاده 
دقیق درآمریکا میتوانید به سایت این 

مؤسسه به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.nist.gov

وقت  سیگنال  که  دورادیو  به  ویا   
این  کنید.  گوش  میکنند  پخش  را 
کالینز   فورت  در   wwv بانام  دورادیو  
هاوائی  مائوی  در   wwvh, کلرادو 
 20 و   15 ،  10  ،  5 ،2/ امواج 5  برروی 
ساعت    24 مدت  درتمام  مگاهرتز 

وقت دقیق را پخش میکنند.
اولین رادیوئی که به پخش زمان  دقیق  
برج  رادیوی  کرد  اقدام  منظم  بطور 
ایفل درپاریس بود . این رادیو درسال 
1913 اقدام به پخش سیگنالهای زمان 

کرد.
عمر یک نیروگاه اتمی 

نیروگاههای  نیز همانند  اتمی  نیروگاه 

پردازند  می  برق  تولید  به  که  دیگری 
یک  عمر  دارد.   محدودی  عمر  یک 
است  سال  چهل  حدود  اتمی  نیروگاه 
وپس ازآن به تعمیرات ونوسازی های 
گسترده نیازدارد. قدیمی ترین نیروگاه 
اویستر  نیروگاه  متحده   ایاالت  اتمی 
کریک  درایالت نیوجرسی است . این 
نیروگاه در دسامبرسال 1969 عملیاتی 
نیروگاه  ترین  ازآن قدیمی  شد.  قبل 
اتمی آمریکا  یانکی پلنت  نام داشت 
ساخته  درماساچوست  در1960  که 
گردید.  تعطیل   1991 درسال  و  شد 
نیروگاه  اولین  درحقیقت  نیروگاه  این 
برای فروش برق  اتمی آمریکا بود که 

درایاالت متحده ساخته شد

چه ترکیباتی  در صدمه زدن 
مؤثرند؟. اوزون  الیه  به 
صورت  پژوهشهائی   1970 دردهه 
فلورو  کلرو  گاز  داد  نشان  که  گرفت 
نامیده    CFC اختصار  به  که  کربن  
بردن  ازبین  در  فریون  نظیر  میشود  
دلیل  .بهمین  است  مؤثر  اوزون  الیه 
ازکپسولهای  استفاده    1978 درسال 
متحده   درایاالت  فریون  گاز  محتوی 
ممنوع شد.درسال 1987 درمونترال  

پروتکلی به امضای کشورهای مختلف 
رسید که متعهد شدند استفاده از گاز 
مخرب  عوامل   دیگر  و   CFC های 
درالیه اوزون را تا آنجا که امکان دارد 

کاهش دهند. 
کبوتر های وحشی آمریکا 
درشمال شرق آمریکا حدود 2000 سال 
پیش بیش از سه تا پنج میلیارد کبوتر 
امروز  که  میکردند  زندگی  وحشی 
 passenger مسافر  کبوترهای  بنام 
زمان  درآن   . اند  گرفته  نام   pigeon
جهان  پرندگان  جمعیت  بیشترین 
داشت   اختصاص  کبوتر  نوع  این  به 
آمریکا  ایالت  چند    1890 دردهه 
ازاین  حفاظت  برای  ای  ویژه  قوانین 
خیلی  اما  کردند  تصویب  کبوتر   نوع 
دیر بود. امروز حتی یک کبوتر ازاین 
آنها  ونسل  شود  نمی  پیدا  خانواده  
کبوتر  آخرین   . است  شده  منقرض 
سپتامبر  اول  در  مارتا  بنام  وحشی 
سیناتی  سین  وحش  درباغ   1914
درگذشت و بر زندگی این نوع کبوتر 

نقطه پایان گذاشت .
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طوالنی ترین عصب 
عصب  ما  دربدن  عصب  ترین  طوالنی 
سیاتیک است که ازنخاع یا مغز حرام 
شروع شده  وتا پشت  ساق پاها  ادامه 
اندازه  به  عصب  این  یاید.کلفتی  می 
از  عصب  این   . است  سانتیمتر   1/98
الیاف زیادی شکل گرفته است .ووزن 
گرم  کیلو   2/7 حدود  درمجموع  آن 

است .

سم استرکنین
بسیار  سمهای  از  یکی  استرکنین 
قوی و کشنده است که از گیاهی بنام
بدست   .Strychnos nux vomica
می آید. 15 تا 30 میلی گرم  ازاین سم 
بهالکت  را  موجودزنده  تا  است  کافی 
برساند . این سم راه تنفس را می بندد 
و انسان براثر خفگی میمیرد. اگر کسی 
بتواند تا 24 ساعت پس از دریافت این 
پذیر  امکان  او  نجات  بماند  زنده  سم 
مقداربسیاربسیار  زمانی  بود.  خواهد 
کم این سم بعنوان دارو برای دردهای 
کمی  امروزه   . میشد  تجویز  مختلف 
ازاین سم در موادمخدر نظیر کوکائین 
وهروئین مورداستفاده قرار میگیرد و 
عالوه براین بعنوان داروی مرگ موش 
استرکنین  .نوعی  استفاده است  مورد 
می  بدست  تاجریزی  بنام  گیاهی  از 

آید.

اثرات ماری جوانا 
ماری جوانا که از گیاه شاهدانه گرفته 
میشوددربیشتر کشورهای جهان گیاه 
میشودواستفاده  شمرده  مجاز  غیر 
.  درآمریکا مزرعه  ازآن ممنوع است 
به دانشگاه میسی سی  ای که متعلق 
پی است ازسال 1968 مجاز به کشت 
ماری جواناست  تهیه  و  گیاه شاهدانه 

تا بمصرف پژوهشهای پزشکی برسد.
استفاده  مورد  جوانا  ماری  که  زمانی 
شیمیائی  ماده  میگیرد  قرار 
که  آن   tetrahydrocannabinol
توسط  جواناست  ماری  فعال  ماده 
بافتهای چربی بدن جذب میشود آنگاه 
بدن  انسان این ماده را به متابولیت ها 
حدود  تا  میتوانند  که  میکند   تبدیل 
یکهفته تا یکماه  با آزمایشات  مختلف 

وجود آنهارا دربدن ردیابی کرد .
اندازه  برای  آمریکا  ازپول  استفاده 

گیری
 اسکناسهای آمریکائی حدود شش و 
یک هشتم اینچ درازا و 2وپنج هشتم 
اینچ  عرض دارند. قطر یک کوارتر یا 
25 سنتی حرود یک اینچ است و قطر 
سه  حدود   سنتی  یک  یا  پنی   یک 

چهارم  اینچ است .

ظهر واقعی
که  است  زمانی  ظهر  معموال   
باالترین  به  درهرمحل  خورشید 
سایه  و  میرسد  خوددرآسمان  نقطه 
میشود. منطبق  خودشان  بر  اجسام 
زندگی  که  درهرمنطقه  ظهر  بنابراین 
برای  دارد.  فرق   12 با ساعت  میکنید 
مدت  ابتداباید  واقعی  ظهر  پیداکردن 
تا  طلوع  اززمان  خورشید  که  زمانی 
غروب میدرخشد محاسبه کنید . بعد 
را  ونتیجه  کنید  دو  بر  تقسیم  را  آن 
بوقت  تا ظهر  بیفزائید  طلوع  زمان  به 
فرض   : مثال  برای  آید  بدست  محلی 
شما  زندگی  درمحل  خورشید  کنیم 
طلوع  بامداد  دقیقه  7و30  درساعت 
دقیقه  و40   8 درساعت  و  میکند 
بعدازظهر غروب میکند  بنابراین مدت 
برابراست  خورشید  درخشش  زمان 

برابراست  که  دوعدد  این  تفاضل  با  
این  حال  دقیقه.  ده  و  ساعت   13 با 
نتیجه  که  میکنیم  بر2  تقسیم  عددرا 
به  این عددرا   . میشود  6و 40 دقیقه 
زمان طلوع می افزائیم که نتیجه عدد 
دقیقه  و40  یک  ساعت  یعنی  13و40 
ظهر  آیدکه  می  بدست  بعدازظهر 

واقعی درمحل شماست . 

بابا لنگ درازو عنکبوت
است  ای  حشره  نام  دراز  لنگ  بابا 
گرفته  اشتباه  عنکبوت  با  معمواٌل  که 
بی  ای  حشره  دراز  لنگ  بابا  میشود. 
خطر است که مانند عنکبوت  هشت 
عنکبوت  مانند  بدنش  پادارداما 
و  درازتر  پاهایش   . نیست  حلقوی 
لطف  به   . است  عنکبوت  از  باریکتر 
آنقدر  خودرا  میتواند  بلندش  پاهای 
از  که  باالنگهدارد  زمین  سطح  از 
دشمنان  دیگر  و  ها  مورچه  مزاحمت 
بماند. درامان  خودش  کوچکتراز 
بابالنگ دراز گوشتخواراست یا بعبارت 
دیگر از حشرات کوچکترازخود مانند 
تغذیه  مورچه  و  موریانه  عنکبوت، 

میکند.
هرگز  عنکبوت  مثل  ها  دراز  بابالنگ 
بعضی  حشرات  این  تنند..  نمی  تار 
در  میخورند.  نیز  آبداررا  گیاهان  از 
را  خوردنی  هرچیز  تقریبٌا  اسارت  
ازقبیل نان ، شیر و گوشت میخورند.

)عکس زیر(

رابطه ضربان قلب وعطسه
پس  است  مرسوم  ایرانیان  ما  دربین 
میکنیم  خداراشکر  کردن   عطسه  از 
حقیقت  یک  در  ریشه  رسم  این   .
کنیم  می  وقتی عطسه  دارد.  پزشکی 
میگذارد  اثر  وعروق  قلب  برسیستم  
قفسه  داخل  فشار  همچنین  عطسه 
تغییر  میدهد.این  تغییر  را  سینه 
فشار باعث افزایش ریتم ضربان قلب 
میگردد. بنابراین عطسه بین دوضربان 
که  میکند  ایجاد  ای  وقفه  یک  قلب 
خطرناک  وقفه  این  میشد  تصور  قباٌل 
امروزه ثابت شده است که  اما   . است 
خطری دربرندارد.نیاکان ما که از بروز 
قلب  ازاینکه  اند  بوده  آگاه  وقفه  این 
ما برای همیشه از طپش باز نایستاده 
این  که  میکردند  شکر  خدارا  است 
رسم هنوز هم دربین ما ایرانیان رایج 

است .
آیا لکه های پوستی 

خطرناکند؟
لکه های پوستی  به رنگ قهوه ای تیره 
ویا روشن  نقاطی ازپوست هستند که

مالنین  یا  رنگی  ذرات  قسمت  درآن 
بیشتری تمرکز پیداکرده است .وجود 
این لکه ها اغلب ارثی است و دربرخی 
از اعضای یک خانواده این لکه ها دیده 
درنقاطی  ها  لکه  این  میشود.معموال 
ازپوست بوجود می آیند که درمعرض 
تابش آفتاب قرار میگیرند. این لکه ها 
که از کودکی بوجود می آیند درفصل 
محو  یا  و  ترشده  رنگ  کم  زمستان 
میگردند ولی مجددا درتابستان  ظاهر 
میشوند. این لکه های پوستی بخودی 
خود برای سالمت ما خطری محسوب 
موارد  از  دربرخی  ولی  نمیشوند 
انواع  برای  هشداردهنده  عالمتهای 
سرطان های پوستی هستند که  نباید 
آنهارا  نادیده گرفت . دراینگونه مواقع 
مراجعه  پوست   متخصص  به  حتما 

کنید تا خیالتان راحت شود.
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 شگردهای تبلیغاتی:

هیاهو درباره عّلت مرگ
"برتولد برشت"

کیخسرو بهروزی

وشایعات  خبرها  از  بعضی  سرنخ 
سازمانهای  دردست  وهنری  فرهنگی 
تبلیغاتی است وگاه چنان عیان است 
که ُدم خروس دیده میشود. دیده ایم 
بروی  از  پیش  مثاًل  که  ایم  وشنیده 
، هنرپیشه زن  فیلم  اکران آمدن یک 
ازفروشگاهی  دزدی  بجرم  فیلم  آن 
نقش  مرد  بازیگر  یا  میشود.  بازداشت 
بلند  درحال  پلیس  را  فیلم  آن  اول 
کردن فاحشه ای دستگیر میکند. این 
باعث میشود  شگردهای تبلیغاتی گاه 
که در مورد بعضی ازخبرهادچار شک 
وتردید شویم .  ازجمله ، یکی دوهفته

 ای است که باردیگر نام "برتولد برشت 
نویس  ونمایشنامه  شاعر   ، نویسنده   "
بزرگ آلمان درنشریات فرهنگی تیتر 
مقاله ها شده است . این مقاله ها درمورد 
پژوهش تازه ای است که درمورد علت 

مرگ "برشت" انجام گرفته است .
ای  تازه  کتاب  زمان  درهمین  درست 
هم دربارۀ زندگی این نویسنده منتشر 
که  نیست   معلوم  حال   . است  شده 
همزمانی این خبر وانتشار کتاب اتفاقی 
خبر  کتاب  ناشر  یا  است  بوده  ساده 
را  برشت  مرگ  علت  درمورد  پژوهش 
وسیله ای برای تبلیغ وباالبردن فروش

 
کتاب خود قرارداده است وتاتنور داغ 

است نان را چسبانده است .
پژوهش  این  خبر  به  نگاهی  نخست 
تازه نشان میدهد   . تحقیقی  بیندازیم 
برتولد برشت ، ممکن است دراثر یک 
بیماری که از کودکی به آن مبتال بوده 
پارکر"  باشد."استیون  رفته  ازدنیا 
از  پس   ، منچستر  دانشگاه  استاد 

بررسی سابقه پزشکی برتولد برشت  
کودکی از  او  که  رسید  نتیجه  این  به  
 . است  بوده  مبتال  روماتیسمی  تب  به 
اسناد پزشکی برشت نشان میدهد که 
این بیماری به قلب و سیستم عصبی او 
حمله میکرده وبه بیماری مزمن قلبی 
منجر شده است . مرگ برشت در 1956 
مرگ  میشود.)دلیل  تلقی  مشکوک   ،
شده  عنوان  قلبی  حمله  او  ناگهانی 
بود.9 بگفته کارشناسان ، دراوایل قرن 
بیستم  تب رماتیسمی چندان شناخته 
نمایشنامه  این  نبود.درنتیجه  شده 
بچه  درکودکی  بزرگ  وشاعر  نویس 
بزرگ  حد  از  بیش  باقلبی  عصبی  ای 

 ، تازه  تحقیقات  براساس   . است  بوده 
سیدنهام"  "تشنج  از  همچنین  برشت 
باتب  ارتباط  بی  برده که  هم رنج  می 
تحقیقات   . است  نبوده  روماتیسمی 
از  او  که  میدهد  نشان  همچنین 
هم  ادرار  مجاری  و  کلیوی  مشکالت 
شکایت داشته است . بگفتۀ پروفسور 
فراوان  مشکالت  برشت  پارکر"   "
بیماریها  این  که  است  داشته  جسمی 
است  او شده  مرگ  به  منجر  سرانجام 
. با وجود این ، او نبوغ شعری و تآتری 
فوق العاده ای داشته که سبب میشده 
کم  قدرتی  به  را  جسمی  ضعف  است  
پارکر  پذروفسور    . کند  تبدیل  نظیر 
که  داریم  اطمینان  "اکنون  گفته است 
برشت درتمام عمرش ازشرایط بحرانی 
جسمی رنج می برده است . اووضعیتی 
ناکارائی  دچار  جمله  واز  داشته  وخیم 

قلبی بوده است ."
این روزها روی  ای که  تازه  واما کتاب 
به  معتبر  ها   کتابفروشی  پیشخوان 

چشم می خورد، " برشت درشب " 
Brecht at Night  نام دارد؛ نوشته ی
صفحه  در208    Mati Untانت ماتی 
 Eric Dickens دیکنس  "اریک  که 
Estonian" "استونی  اززبان  آنرا 

برشت به سبب روش ضد نازی وضد هیتلری در 1933 
بناچار ترک وطن کرد. آثارش درآلمان سوزانده شد 

وتابعیت آلمانی ازاو سلب گردید
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آقای   . است  برگردانده  انگلیسی   به 
تامس مک گانیگل  نویسنده ، منتقد 
ادبی  و برشت شناس درشماره روز 27 
نوامبر روزنامه واشنگتن پست  نوشته 
است :" در1940 هلسینکی مسافر غیر 
منتظره ای داشت  بنام برتولد برشت 
که رفته رفته  بعنوان یک نمایشنامه 
شناخته  گوته"   " از  بعد  بزرگ  نویس 
فراوان،  شهرت  وجود  با  امروز   . شد 
هنوز  آثار برشت ، چنانکه باید شناخته
نشده است . رویهم رفته این آثار  را 
برحسب تحوالتی که یافته است رامی 

توان  به سه دوره تقسیم کرد:
جلوه  پر  آثاربرشت  اول  دردورۀ 
حیث  واز  است  ازواقعیت   وسرشار 
است  غنی  العاده  خارق  بطور  قالب 
به  برشت   ، سی  دهه   ، دوم  دردورۀ   .
نمایشنامه های آموزشی روی آورد که 
حالتی جدی و خشک تر دارد، باعمق 
ها.  واندیشه  عقاید   ، دراصول  بسیار 
ها  نظریه  تلفیق  دورۀ   ، سوم  دورۀ 
درشاهکارهای  که  هاست  فرضیه  و 
 . است  گردیده  نمودار  بزرگش 
بیشتر درکشورهای  که  هائی  شاهکار 

اسکاندیناوی به پایان رسید.
تآتر برشت ، تآتر مبارز ه است وجنبۀ 

اصولی وارشادی آن برجنبۀ تفریحی 

را  حماسی  تآتر  برشت  دارد.  غلبه 
جانشین تآتر دراماتیک وسنتی کرده 
خیال  قوۀ  برانگیختن  هدفش  که 
تماشاگر وافسون او بوده است . برشت 
رابطۀ خودرا با قوه افسونگری  نمایش  
قضاوت  روح  بتواند  تا  میکند  قطع 
ونقد را درتماشاگر بکار اندازد. درنظر 
نیست  آن  نمایشنامه  بهترین  برشت  
که پیچ وخم فراوان داشته وصحنه ها 
فقط برای آن ساخته شده باشد که در 
حین بازی گره بکار بیندازد وسرانجام 
ها  صحنه  بهترین   . کند  کشائی  گره 
جداگانه  و  خود  بخودی  که  است  آن 
که  ازاینجاست  باشد.  ارزش  دارای 
بکار  رادرنمایش  خاصی  فنون  برشت 
می برد که برزمینۀ تأثیر تغییر محیط 
قوۀ  مداوم  بطور  و  باشد  قرارگرفته 
خیال تماشاگر راازکار بیندازد . برشت 
درنمایش  وتماشاگررا  مردم  تودۀ 
منتقد  مردمی  انان   میکندواز  سهیم 
و نکته بین می سازد . دوراز هر گونه 
برشت  نظر  از   ، فریبنده  آرائی  صحنه 
واقعیت  خود   ، مردم  وسیع  تودۀ 
که  است  وسیاسی  اجتماعی  زندگی 
است  وناچار  میشود  وارد  درتآتر 
اتما   . خودرابکاراندازد  وادراک  شعور 
نمایش هرجا  برشت  که  گفت  باید 

یا  سیاسی  موعظۀ  خطر  درمعرض  را   
آن  به  بالفاصله   ، بیند  می  اجتماعی 
رنگی واقع بینانه ، طبیعی و ساده می 
بخشد واین قدرت ناشی از ادراک خاص 
وصحنه  بازی  وفنون  درپرداخت  او 
او  نویسندگی  نبوغ  با  وقتی  که  است 
نمایشنامه  اورابزرگترین   ، آمیزد  می 

نویس معاصر آلمان میسازد.
برشت درخانواده ای سرشناس ومرفه 
  Augsburg"آگسبرگ" درشهر 
از  پس  شد.  زاده  آلمان  درجنوب 
تحصیالت دبیرستانی درزادگاه خود ، 
درسال 1917 به مونیخ رفت ودررشته 
به  که  داد  ادامه  تحصیل  به  پزشکی 
سبب جریان جنگ جهانی اول ناتمام 
پرستار  بعنوان  درجنگ  برشت  ماند. 
کرد  خدمت  ارتش  دربیمارستانهای 
ومحیط  تأثرانگیز  وضع  وازمشاهدۀ 
صحرائی  آوربیمارستانهای  خفقان 
آوردوهرگونه  بدست  تلخی  تجربۀ 
رانادرست  پرستانه  میهن  احساس 
پرخاشگر  وروحی  خواند  ودروغین 
به  بازگشت  هنگام  در1919   . یافت 
شرکت  دمکراتیک  درانقالب  مونیخ 
کرد که آن نیز با شکست مواجه شد. 
این نهصت وپریشانی محیط  شکست 
پس از جنگ به برشت خشونت کالم 

.نیشخند ولحن تند وزننده ای بخشید 
 . گشت  نمایان  اشعارش  دراولین  که 

دراین زمان به سرودن شعر پرداخت
گیتار  نواختن  با  همراه  خودرا  واشعار 
بعدها دراولین  اشعار  این   . می خواند 
کتاب    " با عنوان  دیوان تغزلی برشت 
شامل  آمد  فراهم   " خانگی  دعای 
پنجاه خطابه که در1927 انتشاریافت 
وبه سبب بی پروائی ، رسوائی بزرگی 
بپا کرد.پس ازآن برشت به نمایشنامه 
زائیدۀ  نیز  آنها  آوردکه  روی  نویسی 
انکار  وسرشاراز  آمیز  اضطراب  روح 
سالگی  دربیست   . بود  او  عصیان  و 
  BAAL "نمایشنامه معروف خود " بعل
را نوشت . بعل خدای اساطیری شرقی 
از  بعضی  که  قساوت  مظهر  و  بود 
صفات  نویسنده را چون بی اعتنائی به 
واجتماعی  اخالقی  کهنه  قراردادهای 

نمودار میساخت.
برشت در 1924 دربرلین اقامت گزید 
ودرهمه زمینه ها ی هنری مانند تآتر،  
اُپرا، شعر ، داستان کوتاه ، مقاله و نقد 
ودرتآتر  پرداخت  فعالیت  به  هنری  
آلمان بعنوان مشاورادبی  اشتغال یافت 
آشناشدودربارۀ  مارکس  بافلسفه   .
تآتر سیاسی تجربه هائی بدست آورد. 
  " وایگل  "هلنه  با   1928 در  برشت 
بازیگر اتریشی ازدواج کرد که پیوسته 
او همسری دلسوز و فداکارباقی  برای 
نهضت به  برشت  از1929  ماند. 
مارکسیست نزدیک شد وازۀآن برای 
های  نمایشنامه   رشته  یک  خلق 
آموزشی وارشادی الهام گرفت .برشت 
به سبب روش ضد نازی وضد هیتلری 
در 1933 بناچار ترک وطن کرد. آثارش 
درآلمان سوزانده شد وتابعیت آلمانی 
 ، آلمان  بعدازترک   . گردید  ازاو سلب 
ابتدابه فرانسه رفغت وبعد به دانمارک 
سرشارازفعالیت   زندگی  درآنجا  که 
سیاسی را درپیش گرفت . بامهاجران 
وضع  واز  کرده  برقرار  رابطه  آلمانی 
داخلی کشورش اطالعاتی بدست می 
آورد. ازدانمارک به سوئد رفت وازآنجا 
به فنالند وسرانجام در 1941 به آمریکا 
وچندین  درآنجاماند   1946 وتا  رفت 
نمایشنامه نوشت . در1954 درپاریس
بدریافت جایزه جشنوارۀ  ملی نایل آمد.
پس ازپایان جنگ باروپا برگشت .ابتدا 
شرقی  درآلمان  ودر1948  درزوریخ 
اقامت کرد. حکومت دمکراتیک آلمان 
دراختیارش  وسیله  نوع  همه  شرقی 
سالهای   درآخرین  برشت  گذارد. 
زندگی جایزه صلح استالین را بدست 
برگزیده  صلح  کنگره  آوردوبعضویت 

شد.
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ازهمه جاازاینجا

ازآنجا

است  درزیر چاپ شده  که  به عکسی 
به دقت نگاه کنید .  تصور شما ازاین 
میکنید  فکر  اوال  ؟   چیست  عکس 
این عکس گرفته شده  درکدام کشور 
است  ؟ ثانیا مردی که ماسک برچهره 
و  کرده  شرکت  مراسمی  درچه  دارد 
برای چه کسی هفت تیر کشیده است ؟ 
محل  که  میرسانیم  شما  اطالع  به 
رویداد  کشور جمهوری اسالمی است . 
زمان آن هم  همین 29ماه نوامبر 2011 
میالدی است . روزی که حدود 11 نفررا 
درایران اعدام کردند . واین یکی ازاین 

صحنه های اعدام است .. 
اعدام می  برای  را  معموال وقتی کسی 
محکم   پشت  از  دستهایش  آورند  
با کشیدن  ازاینکه  بسته شده  و قبل 
کنند   مسدود  اورا  تنفس  راه  طناب  
خود به نوعی خفقان  دچارشده است.
بخواهد  که  دارد  رمقی  نه  بنابراین 
نه  و  بپردازد   مبارزه  به  جالدان  با  
درصورت نترس بودن و دلیری قادر به 
انجام این کار است .  زیرا همانگونه که

 گفتیم دستهایش راازپشت بسته اند. 
که  وبرای  چه  برای  آقا  این  پس   
واسلحه  است  گرفته  ژست  اینطوری  
اعدام  صحنه  میکند؟  مسلح  را  اش 

است . صحنه تیرباران که نیست .
خودرا  روی  آقا  حضرت  چرا  هم  وبعد 
پوشانده اند ؟ معموال ماسک میزنند که 
شناخته نشوند. وکسانیکه نمیخواهند 
می  کسی  از  حتمٌا  شوند   شناخته 
مطیع  که  اعدامی  از  مسلمٌا  ترسند.  
جان   . ترسد  نمی  که  ست  او  محض 
مردم  از  همه  اینها   . اینجاست   کالم 
آزادی  درفردای  ازاینکه  میترسند 
ناحق  به  خونهای  انتقام  مردم  ایران  
ازآنها  خودرا  هموطنان  شده   ریخته 
ایجاد  هم   دیگرش  دلیل  بگیرند.  
رعب ووحشت درمردم است .ترسوها، 
مردم را میترسانند. بازهم خوب به این 
عکس نگاه کنید .آیا تاکنون  زبون تر، 
ناانسان  ازاین  تر   درمانده  ترسوتر، 
وجودهمین  اید؟آیا  دیده  را  کسی 

ترس باعث پیروزی مانمیشود؟

آمریکا  سفارت  اشغال  سناریوی 
باردیگر درمورد سفارت بریتانیا  تکرار

تر   مفتحضانه   عمل  نحوۀ  هم  اما  شد 
تفاوت  بارنخست  با  نتیجه  بودوهم 
سفارت  محل  به  هم  بار  این   . داشت 
اعضای  زیست  محل  هم   . شد  حمله 
رااشغال کردند   سفارت درباغ قلهک  
 ، دانشجو  عنوان  به  بسیجیان   وهم 

دست به غارت و دزدی زدند.

این سناریو   اجرای  اسفبار  نتیجه  واما 
شدید   و  سریع  واکنش  با  بار  این 

گردید.  مواجه  اروپائی  کشورهای 
سفارت  بالفاصله   هم  انگلستان 
جمهوری اسالمی را درلندن تعطیل و 
دیپلماتهای رژیم را ازانگلستان اخراج 
سفرای  نیز  اروپائی  کرد.کشورهای 
فراخواندند.درعکس  ازتهران  خودرا 

باال شروع این تجاوزرا می بینید.

تکرارسناریوی اشغال سفارت آمریکاماسک داران ترسو

بازی جدید هواپیمای بدون سرنشین
اخیراً یکی ازهواپیماهای بدون سر

نشین آمریکا که برای مقاصد جاسوسی
 بکارمیرود توسط جمهوری اسالمـی

 سرنگون شده وآمریکـا می گوید این 
هواپیما بعلت نقص فنی  سقوط کرده
 است . جمهوری اسالمی تهدید کرده

 که نظیر این هواپیمارا میسازد. آمریکا
هم نگران است که این هواپیما بدست روسها ویا چینی ها بیفتد. پرزیدنت اوباما 

مثل اینکه با یک رژیم قانونگرا روبروست گفت : ماازرژیم تهران میخواهیم که این
 هواپیمارابه آمریکا پس دهد. درعکس باال هواپیمارا درتلویزیون اسالمی  میبینید. 
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با  ایتالیائی  ساله   85 دوشس  یک 
این   . کرد  ازدواج  ساله   60 مرد  یک 
سومین ازدواج عروس خانم است که 
زیرا  روبروشد  فرزندانش  مخالفت  با 
نامردشان  ناپدری  معتقدبودند  آنها 
ازدواج  بااو  مادرشان  ثروت  بخاطر 
آنهارا  األرث  سهم  لذا   . است  کرده 
ونیم  تا سه  میلیون  بین ششصد  که  
آنهاپرداخت  به  بود  یورو  میلیارد 
کردتا بتواند به عشقش برسد. نمیدانم

دانشمندان  پیش  دردوهفته 
)ناسا(  آمریکا  هوافضائی  درسازمان 
شده  کشف  ای  سیاره  کرد  اعالم 
دارد  زمین  مشابه  شرایطی  که  است 
و  ها  پسرخاله  است  ممکن  واحتماالً 
این  باشند.   درآن  ما  عموهای  دختر 
سیاره درکهکشان ما که راه شیری نام 
دارد نیست  بلکه درکهکشان دیگری 
ما  با  نوری  سال   600 .وحدود  است 
فاصله دارد وبرای اولین بار در ماه مه 
گذشته دیده شد. سیاره فامیل زمین 
توسط کاوشگر کپلر که درمارس 2009 

میالدی به فضا پرتاب شد  کشف 

 شما حاضر بودید مادری بااین شرایط 
بنده  پنهان  چه  باشید؟ازشما  داشته 
شرایط  بااین  پدری  زن  حاضربودم 
ازاین  داماد  آقای  ترابخدا  .اما  داشتم 

قیافه وحشت نمیکنی ؟
نام این دوشس اسپانیائی آلب باز است 
واین آقا سومین شوهر اوست . الب باز  
ازدواج  فقیر  مرد  یک  با  بار  نخستین 
اش خانواده  سرزنش  مورد  که  کرد 

 قرارگرفت .)عکس زیر(

گردید. . کاوشگر کپلر مأموریت دارد 
تا همه سیاره های شبیه زمین را کشف 
و به زمین گزارش دهد. تا دانشمندان 
کنند  نظر  اظهار  قطعی  بطور  بتوانند 
حیات  زمین  کره  از  خارج  در  آیا  که 
وجوددارد یاخیر؟بسیاری معتقدند این 
کهکشانها و سیارات بی شمار درفضای 
علیل  موجودی  بخاطر  فقط  الیتناهی 
و  نشده  ساخته  انسان  بنام  ذلیل  و 
انسان  از  تر  باهوش  موجودات  حتمًا 
وجوددارند. دیگر  کراتی  در  هم 
دیگر  کرات  موجودات  امیدواریم 
نباشند سیاسی   تفکر  و  حزب  پیرو 

ازکارخانجات  دریکی  که  کارگری 
مازندران کارمیکند و بیش از یکسال 
است   نکرده  دریافت  دستمزد  است 
محمود  دکتر  سخنرانی  درمراسم 
جمهوری  ریاست  نژاد  احمدی 
به  درشهرساری  اسالمی   حکومت 
با  و  شد  نزدیک  حضرتشان  تریبون 
یک جفت کفش پاره  کارگری بطرف 
سر مبارک ایشان نشانه رفت . هدف 
گیری این کارگر  بی نوا که حتمًا براثر 
بوده    مبتال  به ضعف هم  نخوردن  عذا 
دقیق نبود و کفشها به صورتی معجزه 
سررئیس  دور  نور  هاله  ازکنار  آسا 
جمهوری عبورکرد و به ایشان اصابت 
نکرد. نگهبانان رئیس دولت مهرورزان  

تا آنجا که این کارگر توانش راداشت 

شده  ای  بهانه  شدن  لُخت  روزها  این 
فعالیتهای  از  بسیاری  برای  است 
سیاسی و اجتماعی . درمصر دختری  

عکسهای  المهدی   مجده  عالیه  بنام 
گذاشت  اینترنت  روی  خودرا  لخت 
حکومت  برقراری  مخالف  بگوید  تا 
هم  درتونس   . درمصراست  اسالمی 
اتفاق تکرارشد. در روسیه هم  همین 
شده  لخت  وزنان  ازدختران  تعدادی 
به  تا  کشیدند  صف  پلیس  ودرمقابل 
نتیجه انتخابات روسیه  اعتراض کنند.
صدها نفر بصورت نیمه برهنه و با کاله 

با مشت ولگد و باتوم و وسائل نوازش 
کردند  له  و  کوبیدند  دیگر   دهنده 
زنده  او  که  ندانست  کسی  وسرانجام 
به  را  مهرورزی  این  حکایت  تا  ماند 
جان  به  جان  یا  بگوید  اش  وبچه  زن 
میگفت  ظریفی  کرد.  تسلیم  آفرین 
کشته  همانروز  هم  اگر  نیست  مهم 
نشده باشد بزودی به این فیض والیت 
نائل خواهد شد. میگویند این  مدار   
به  خاتمی  آقای  که  هم  زمانی  کارگر 
عنوان رئیس جمهوری به ساری آمده 
بود با گوجه فرنگی از ایشان پذیرائی 
کرده بودو خالصه درامر پرتاب اشیاء 
بطرف رؤسای جمهوری ازسابقه خوبی 

برخورداراست .

بابا نوئل در خیابانهای سرد بوداپست 
درخواست  وسیله  بدین  تا  دویدند 
خود را برای افزایش کمک به کودکان 

نیازمند بیان کنند.
مخدرات  علیا  این  به  نیست  یکی 
بگوید  بابا میخواهی لخت شوی  بشو  
ای  بهانه  میگردی؟  بهانه  دنبال  چرا 
باالترازاین که میخواهی اندام زیبایت 
با  پس  بکشی؟   دیگران  رخ  به  را 
مردم صادق باش و بگو مردم من فقط 
میخواهم لخت شوم . همین . البته همه 
کرد. خواهند  حمایت  شما  از  مردان 

                                  داماد دردسر ساز
  بی بی سی میگوید   اینیاکی اوردانگارین

                ، داماد 43 ساله پادشاه اسپانیا از بودجه
                  عمومی در فعالیت های اقتصـادی خود 
                  سود جسته است. بازیکن سابق هند -
                 بال و عضــو کنونی خانواده سلطنتی 

                  اسپانیا در حالی رسوایی مالی به بار آورده که بحران اقتصادی این کشـور عضو                 
                  اتحادیه اروپا را نیز فرا گرفته و نرخ بیکاری به باالی 21 درصد صعود کرده است.   
                  دراین عکس داماد دردسرسـاز و عروس خانم که دختر خوآن کارلوس پادشاه   

                  اسپانیاست دیده می شوند.

ازدواج دوشس 85 ساله با یک مرد 60 ساله

برادر زمین پیداشد

  پرتاب کننده باسابقه

انقالب برهنگی

عالیه مجده المهدی دختر مصری قبل از  لخت ظاهرشدن  درمقابل دوربین
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دردوازدهم اکتبر سال 1492 کریستف 
سرزمینی  برخاک  پای  کلمب  
آن  بود  ناشناخته  برایش  که  گذاشت 
که  را  وبومیانی   نامید  گواناهانی  را 
تاینو میزیستند   سرزمین    آن  در 
آراواک  به  بعدها  که  نامید    Taino
اکتبر    28 یا  در27  شدند.  نامیده  نیز 
یعنی دوهفته پس از کشف این جزیره 
آن را  جزئی از قلمرو پادشاهی جدید 
اسپانیا قلمداد کرد.و آن را به افتخار 
 Isla یوانا  ایسال  اطریشی   شاهزاده 

Juana نامگذاری کرد.
اسپانیا  کلنی  اولین   1511 درسال 
بوسیله  دیه گو والسکوئز  دو کوئه یار
Diego Velazquez de Cuellar
اسپانیا  شد.  گذاری  پایه  درباراکوا 
به  هم  دیگررا  شهرهای  آن  بدنبال 
از  وبیش  کرد  اضافه  مستعمره  این 
شهرها  این  مردم  از  یکصدهزارنفر 
راکه حاضر نبودند  به دین مسیحیت 
برده  این  کشیدند.  بردگی  به  بگروند 
کار  به  طال  معادن  درجستجوی  هارا 

وادار میکردند.
پس از حدود یک قرن افراد بومی به 
دالیل مختلف ازبین رفتند ازجمله این 
.بعد  بود  عفونی  بیماری  نوعی  عوامل 

بیماری آبله جان عده ای را گرفت .
که  بود  سرخک  نوعی  دیگر  عامل 
از  قباًل  که  را  بومیان  دوسوم  حدود 
ۀآبله جان سالم بدربرده بودند ازپای 

درآورد.
مالکیت  در  کوبا  سال   400 از  بیش 
اسپانیا باقی ماند. دراین دوران اقتصاد 
کوبا برپایه کشاورزی ، استخراج معادن 
و صادرات شکر قهوه و توتون به اروپا 
شمالی  آمریکای  بعداً  که  استواربود 

هم به بازار صادرات کوبا افزوده شد.
اکثر کارهای کشاورزی بوسیله بردگان 
کوچ  منطقه  این  به  ازآفریقا  که  سیاه 

داده شده بودند صورت میگرفت .
جزیره  این  جمعیت   1817 درسال 
 291 که  بود  هزارنفر   631 به  نزدیک 
هزارنفرآنها سفید پوس و 116 هزارنفر 
بردگان  هزارنفر   224 و  پوست  سیاه 

سیاه بودند.
امپراطوری  مستعمرات   1820 دردهه 
به  دست  التین  آمریکای  در  اسپانیا 
شورش زده و به استقالل رسیدند اما 
در این زمان  کوبا همچنان به اسپانیا 
عنوان   اسپانیا  سلطنت  وفادارماند. 

"وفادارترین جزیره " را به کوبا داد 

شدید  وابستگی  وفاداری  این  دالیل 
ساکنین کوبا به دادوستد با اسپانیابود.
وهمچنین اسپانیا کوبارا دربرابر دزدان 
دریائی  حفاظت میکردو بردگان سیاه 
پوست را از دست زدن به شورش باز 
میداشت .ازسوی دیگر در همسایگی 
این کشور  سرزمینی بنام آمریکا بود 
افزود  می  خود  برقدرت  روزبروز  که 
زیر  که  میدادند  ترجیح  کوبائیان  و 
گرفتار  اما  بمانند  باقی  اسپانیا  یوغ 

آمریکائی ها نشوند.
سیاه   بردگان   1868 درسال  سرانجام 
رهبری  به  و  زدند  شورش  به  دست 

کارلوس مانوئل دو سسپیدس 
برعلیه   C.M.De Cespedes
کردند.  قیام  اسپانیائی  زمامداران 
بود  شکر  درکار  که   ، دوسسپیدس 
بردگان خودرا آزاد کرد تا بتوانند برای 

آزادی کوبا درکنار خوداو بجنگند.

سسپیدس   1868 دسامبر   27 درروز 
اربابانشان  توسط  که  را  بردگانی  همه 
شده  فراخوانده  سربازی  خدمت  به 
وارد  وبردگان  کرد  اعالم  آزاد  بودند 
به  کشورشدندکه  رهبران  با  جنگ 
ایاالت  شد.  معروف  ساله  ده  جنگ 
دولت  شناسائی  از  آمریکا  متحده 
کرد.درسال  خودداری  کوبا  جدید 
Zanjon زنیون  بنام  قانونی   1878
اسپانیا  دادودولت  پایان  برخوردها  به 
به  را  کوبا  خودمختاری  که  داد  قول 
 1879 سالهای  بشناسد.بین  رسمیت 
بنام  کوبائی  پرست  1880میهن  تا 
را  دیگری  جنگ  گارسیا   کالیکستو 
نامیده  آغاز کرد که به جنگ کوچک 
شد . بااین حال  حمایت زیادی ازسوی 

مردم ندید.
نوزدهم  قرن  آخر  دهه   سه  تاپایان 
صنعت  تهیه شکر  به استخدام برده ها 

کوبا   1868 درسال  داد  ادامه 
کند  تولید  شکر  تن  توانست720250 
که درآن سال چهل درصد بازار جهانی 
را شامل میشد.. بااین حال برده داری 
یافت  ادامه  نوزدهم  قرن  تا  درکوبا 
پیان  نوزدهم  قرن  آخر  سال  ودرده 

یافت . 
کوبا  تبعیدیان  از  یکی   1892 درسال 
درنیویورک حزب  مارتی  خوزه  بنام   ،
انقالبی کوبارا تأ سیس کرد.هدف این 
اسپانیا  از  کوبا  استقالل  گرفتن  حزب 
ک.مته  به  مارتی   1895 بود.درژانویه 
سفرکرد  دومینگو  سانتو  و  کریستی  
بپیوندد. گومز  ماکسیمو  نهضت  به  تا 
در24 فوریه 1895 جنگ برعلیه ارتش 
اسپانیا درکوبا آغازشد. اما مارتی تا 11 
کوبا  به  خودرا  قادرنبود  آوریل 1895 
به  ازرسیدن  پس  بیرساند.ومتأسفانه 
میدان  در   1895 مه   19 درروز  کوبا 
پس  شد.  کشته  ریوس"  داس  نبرد" 
کوبائی  یک  بعنوان  مارتی  ازمرگ 
هموطنانش  ستایش  مورد  قهرمان 

قرارگرفت .
بوجودآورده  هائی  کمپ  ها  اسپانیائی 
به آن کمپ  را  وکوبائی های شورشی 
تا  هزار   200 بین   . داشتند  اعزام  ها 
دراین  غیرنظامی  کوبائی  هزار   400
وبیماری  گرسنگی  بعلت  اردوگاهها 
وکشورهای  آمریکا  سپردند.  جان 
اروپائی اسپانیارا بعلت این بی رحمی 

ها مورد سرزنش قراردادند.
جنگ  اسپانیابا آمریکا

به  بااسپانیانوبت  کوبا  در جنگ 
آمریکارسیدتا ناو جنگی خودرا 

گوانا هانی دیروز ، کوبای  امروز

دیه گو والزکوئز

کارلوس مانوئل دو سسپیدس
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ژانویه   25 در  کند.  اعزام  هاوانا  به 
برای   Maine مین  جنگی  ناو   1898
آمریکائی  هزار   8 جان  از  محافظت 
هاواناشد.اما  وارد  بودند  کوبا  در  که 
اسپانیائی ها این عمل را نوعی تهدید 
 15 درشامگاه  آوردند  حساب  به 
منفجرشد  مین  رزمناو   1898 فوریه 
 8 و  شدند  کشته  آن  خدمه   252 و 
جراحات  علت  به  بعداً  هم  خدمه 
درگذشتند. دربیمارستان  وارده 
رئیس  تی.سامسون   ویلیام  کاپیتان 
دادپیرامون  دستور  دریائی  هیئت 
آید.  بعمل  تحقیقاتی  انفجار  علت 
تیم تحقیقاتی درروز 21 مارس 1898 
براثر نقص  گزارش دادکه رزمناو مین 
روزنامه  .اما  است  منفجرشده  فنی 
گزارش  هرست  رندالف  ویلیام  های 
خرابکاری  براثر  انفجار  این  که  دادند 
آمریکا  وباید  است  بوده  ها  اسپانیائی 

به اسپانیا اعتراض کند.
قطعنامه  تصویب  با  آمریکا  کنگره 
اسپانیا  با  جنگ  به  آمریکارا  ای 
را  فراخواندوپرزیدنت مک کینلی آن 
 1898 آوریل  دراواخر  کرد..  توشیح 
اعالن  یکدیگر  علیه  واسپانیا  آمریکا 
قرارداد  جنگ  پایان  با  کردند.  جنگ 
آمریکا  بین  درپاریس  مخاصمه  ترک 
این  وبرطبق  رسید  امضاء  به  واسپانیا 
با دریافت 20 میلیون  اسپانیا  معاهده 
دالر موظف شد تا پورتوریکو، فیلیپین 
و گوام را به ایاالت متحده واگذار کند. 
برطبق همان معاهده اسپانیا از هرگونه 
ادعائی درمورد کوبا چشم پوشی کرد.
درجنگ  خود  که  روزولت  تئودور 
به  ونسبت  داشت  شرکت  بااسپانیا 
سمپاتی  طلبانه  استقالل  های  نهضت 
داشت جانشین پرزیدنت مک کینلی 
کوبا   1902 می  ماه  وبیستم  شد 
ها  آمریکائی  باکمک  خودرا  استقالل 
بدست آورد و جمهوری کوبا تأسیس 
کوبا  جدید  اساسی  قانون  شد.تحت 
را  کوبا  درامور  مداخله  حق  آمریکا 
برای خود محفوظ داشت تا بر مسائی 
نظارت  کوبا  خارجی  وروابط  مالی 
پایگاه  منظور  باشد.بهمین  داشته 
ازکوبا  را  گوانتانامو  خلیج  دریائی 

برطبق معاهده ای اجاره کرد.
که  انتخاباتی  دنبال  به   1906 درسال 
رئیس  اولین  گرفت  صورت  درکوبا 

جمهور کوبا بنام توماس استراداپالما 
با ارتشی یاغی متشکل از بازماندگان 
این  روبروشد  کوبا  استقالل  جنگهای 
شکست  را  دولتی  نیروهای  ارتش 
قرارداد  طبق  آمریکا  دولت  دادند. 
کشوررا  و  کرد  دخالت  کوبا  درامور 
ادوارد  چارلز  بالفاصله  کرد.  اشغال 

ماگون را بعنوان فرماندار کوبا برای 

کرد.مورخین  منصوب  سال  سه  مدت 
کوبائی فرماندار آمریکائی را به ایجاد 
متهم  درکوبا  سیاسی  و  مالی  فساد 
مردم  باردیگر    1908 میکنند.درسال 
خوزه  انتخابات  دریک  توانستند  کوبا 
میگوئل گومز را بعنوان رئیس جمهور 
مداخله  به  آمریکا  اما  کنند.  انتخاب 

خود درامور داخلی کوبا ادامه میداد.
درسال 1912 پارتیدو ایندیپندینته  دو 
 Partido Independiente deکلور
color )حزب مستقل ازرنگ (کوشش 
بنام  دیگری  مستقل  جمهوری  کردتا 
اورینته  درایالت  سیاهان  جمهوری 
مونتیگودوبا  ژنرال  اما  دهد  تشکیل 
سرکوب  را  آن  بسیار  های  خونریزی 

کرد.
درطول جنگ جهانی اول  ، کوبا شکر 

قابل توجهی به انگلستان صادر کرد.
آلمان  به  نیز  کوبا  آمریکا  وبدنبال 

اعالن جنگ داد.
 1930 تاسال  کوبا  اساسی  قانون 
جراردو  سال  دراین  اما  معتبربود 

اساسی  قانون  این  مورالس  ماکادو 
کمونیست  کرد.حزب  اعالم  باطل  را 
و  زد  عمومی  اعتصاب  به  دست  کوبا 
مقامات باالی ارتش کوبا رئیس جمهور 
آنگاه   . فرستاد  تبعید  به  را  ماکادو 
دو  مانوئل  کارلوس  کمونیست  حزب 
سسپیدس  پسر دوسسپیدس مؤسس 
جمهوربرگزید. رئیس  بعنوان  را  کوبا 
سپتامبر1933  4تاپنجم  درطول 
جمهورجدید  رئیس  برعلیه  کودتائی 
صورت گرفت وسسپیدس را سرنگون 
گرائوکه  رامون   1934 کرد.درسال 
دررأس دولت بود بنفع کارلوس مندیه 
از   ، تا  ومندیه  کرد  گیری  کناره  تا 
بود  جمهورهائی  رئیس  سری  اولین 
که عروسکی دردست ارتش و فرمانده 
باتیستابشمار  فولجنسیو  آن  جوان 

میرفتند.
بصورتی   1940 درسال  باتیستا 
جمهور  رئیس  بعنوان  دمکراتیک 
اصالحات  او  شد.دولت  انتخاب 

اجتماعی عمده ای  انجام داد . تحت 

ازبین  کابینه  عضو  چند  او  ریاست 
برگزیده  کمونیست  حزب  اعضای 
شدند.قانون اساسی سال 1940 را نیز 
ای  ریشه  باورهای  از  که  کرد  تنظیم 
جهانی   دوم  .درجنگ  میگرفت  مایه 
جنگ  دراردوگاه  را  کوبا  باتیستا 
درنهم  کرد.کوبا  وارد  دوم  جهانی 
دسامبر1941برعلیه ژاپن اعالن جنگ 
ارتش  دوم  جنگ  درطول  داد.البته 

کوبا فعالیت زیادی نداشت .
درانتخابات سال 1944رامون گرائو که 
شکست  ازباتیستا  قبلی  درانتخابات 
بازگشت  قدرت  به  بود   خورده 
برنده  او  انقالبی  حزب  .ر1948   .
انتخابات شد وکارلوس پریو سوکاراس 
که  جمهوری  رئیس  آخرین  بعنوان 
درانتخابات آزاد برگزیده شد به قدرت 
جمهوری  ریاست  رسید.دردودوره 
پریو سوکاراس سطح زندگی مردم باال 
رفت .وطبقه متوسطی که ازرفاه خوبی 
اختالف  بوجودآمد.اما  برخورداربود 
گسترده  بسیار  وندار  دارا  طبقه  بین 
و ملموس شد.درانتخابات سال 1952 
برای  تاباردیگر  کرد  سعی  باتیستا 
خودرابیازماید.  بخت  بقدرت  رسیدن 
او  با  بخت  که  شد  متوجه  وقتی  اما 
یارنیست دست به کودتا زد.وتوانست 
 1956 بماند.درآوریا  درقدرت  دوسال 
ازافسران  یکی  بارکین  باتیستا 
ژنرالی  درجه  به  را  ارتش  قدرتمند 
با  میخواست  بارکین  اما  کرد  مفتخر 
بگیرد.  دردست  را  قدرت  همه  کودتا 
این کودتا که باپایداری ریوس ماریون 
پشت  درحقیقت  خورد  شکست 
ارتش را شکست .افسران به حداکثر 
نظامی کوبا  قانون  زندان  که  مجازات 
اجازه میدادو بارکین به 8 سال زندان 
فرمانده  شدن  شد.بازندانی  محکوم 
های   دانشکده   مسلح  نیروهای  کل 

نظامی  ، تعطیل شدند.
استانداردهای   با   1958 درسال  کوبا 
آمریکای التین کشوری توسعه یافته 
از  زیادی  مهاجرین   .. بشمارمیرفت 

اروپا پذیرفت .
دردوم دسامبر 1956 گروهی متشکل 
کاسترو  فیدل  رهبری  به  نفر   82 از 
که  تصمیم  این  با  شدند  واردگرانما  
مقاومت  نهضت  استرا   ما  یرا  در سی 
باتیستا  بنیان گذارند. رژیم  را  مسلح 
نیروهای مسلح نهضت مقاومت  با  که 
میشد  روبرو  ها  درکوهپایه  کاسترو 
براثر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا 
فلج  سرانجام  و  تر  ضعیف  روزبروز 
کاسترو  نیروهای  ازاینکه  شدپس 
باتیستا  کردند  تسخیر  را  کالرا  سانتا 
روز اول ژانویه 1959 از هاوانا گریخت 

و به پرتغال رفت  بقیه درصفحه 49

تئودورروزولت مک کینلی

رائول وفیدل کاسترو
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ملت  یک  های  رویداد  بیانگر  تاریخ 
و  رنگ  با  زمان  تناسب  به  که  است 
عرضه  ملت  آن  بر  گوناگون  محتوای 
گردیده است. لذا سالمت یک جامعه 
و  ملت  بر  آنچه  است  حکم  این  بر 
و  بداند  را  است  رفته  خود  میهن 
شناسائی کند و از آن آزمون ها عبرت 
های  تالش  و  تکامل  نهضت  و  گرفته 
فردای  تاریخ  ساختن  برای  را  خود 
استوار  پایه آن آموخته ها  بر  وطنش 
شناسائی  برای  که  طور  همان  سازد. 
یک فرد به گذشته او رجوع می شود 
خصوصیات  از  اطالعاتی  کسب  با  و 
کار  و  معتقدات  و  اخالقی  و  زندگی 
شناخت  است،  داده  انجام  که  هائی 
از آن شخص  کلی نزدیک به حقیقت 
اگر  طریق  همین  به  آید.  می  بدست 
تاریخ کشور خود را بدانیم و آنچه که 
بر ملت رفته است را بدانیم و عواملی 
سرفرازی-  ناکامی-  موجب  که 
شده  ها  ناکامی  و  شکست  و  پیروزی 
نتایج حاصله  و  بررسی کنیم  را  است 
بر  نشدنی  فراموش  بصورت درسی  را 
گرفته  و  مورد  عمل قرار دهیم. آن 
وقت است که می توانیم از تکرار خطا 

ها به طریق صحیح جلوگیری شود.
شاهنشاهی  ارتش  تاریخی  رسالت 
در  شاهنشاه  فرماندهی  به  ایران 
ایران  به  آذربایجان  گرداندن  باز 
آن  از  یکی  متجاسرین  سرکوبی  و 
درس هاست که موضع شاه در رابطه 
استقالل  و  ملت  وحدت  مظهریت  با 
متجلی  ارتش  یکپارچگی  و  کشور 
فکری  داشت  بر  یک  بعنوان  و  نموده 
های  دانه  بسیار  از  ای  دانه  بصورت 
دیگر می تواند در افکار انسانهای دو 
دل و سرگردان، نهال یقین و استواری 

را  ایران  هنشاهی  رژیم شا  به  اعتقاد 
بکارد.  قصد این را ندارم که از وقایع 

فرقه دموکرات سخنها گویم، به آنچه 
که هر ایرانی می داند و به کم و کیف 
چیزی  دارد  بسیاری  های  آگاهی  آن 
بلکه می خواهم گوشه هائی  بیفزایم. 
فرماندهی  مسئله  با  که  فاجعه  آن  از 
و  کشور  مسلح  های  نیرو  بر  شاه 
انطباق  قابل  کلی  بطور  شاه  مظهریت 

با موضوع مقاله بنویسم.
های  نیرو  بر  شاه  فرماندهی  مسئله 
علت  و  تاریخی  سیر  و  کشور  مسلح 
اساسی  قانون  در  آن  تأکید  و  حضور 
این  در  که  نیست  مشروطه موضوعی 
زیرا  پرداخت.  آن  به  بتوان  نوشته 
نوشته،   این  که  تحقیقی  است  بحثی 
تحمل گستردگی و سنگینی آن همه 
به   اینجانب   اگر   و  ندارد.  را  مطالب 
مناسبت  سالروز  نجات آذربایجان  به 
این  نوشته   همت کرده ام می خواهم 
با پژوهشی در حقایقی  مستند از آن 
گرامی  خوانندگان  افکار  ها  رویداد 
ای  مقایسه  و  تطبیقی  مسیر  در  را 
 1324 سال  در  دموکرات  فرقه  بین 

خورشیدی و شورش آخوند ها در 

سال 1357 را مورد بررسی قرار دهم.
موارد  که  هستم  تصمیم  این  بر  ابتدا 
تطبیقی بین شورش آخوند های شیاد 
عوامفریب و فرقه چی های دموکرات 
یکایک  را  استالینی  بچه  آذربایجان 
در مقابل یکدیگر قرار دهیم و سپس 
نتایج آنرا از جهات مختلف که حاکم بر 
بوجود آوردن جامعه ماست را بررسی 
کنیم. این کار نوشته را بسیار مفصل 
می سازد. رنج  خوانندگان گرامی  در 
خواندن آن کاماًل قابل احساس است. 
بنظرم چندان ضرورتی هم نیست که 
را  حرفهایمان  طوالنی  راه  این  طی  با 
جنایات  و  پلید  بالی  که  چرا  بزنیم. 
نیست  ای  فاجعه  مذهبی  شورشیان 
که به این زودی ها به فراموشی رفته 
باشد. آن چنان افکار را جویده و قلب 
ها را زخم کرده است که نسل ها باید 
بگذرد تا خاطره ها از آن همه فجایع 
و کشتار ها و وحشی گری ها و ویرانی 

ها پاک شود 
 از این رو با  بیان  نقطه  نظر هائی از  
گرامی   آذربایجان،  خوانندگان  وقایع 
می  که  گیرند  می  قرار  موقعیتی  در  

توانند در دایره وسیع تفکر تطبیقی 

و  پرداخته  موضوع  بررسی  به  خود 
در  خواهم  می  من  که  را  معلومی  آن 
مقام مقایسه بگویم خود شما با دانش 

بیشتری که دارید بدست می آورید.
سند اول جو تبلیغات: 

نیکی  و  ها  زشتی  همه  که  آنجا  از 
سالح  تنها  و  است  تفکر  زائیده  ها 
بر  غلبه  ملتی  و  قوم  هر  بر  پیروزی 
آن  های  قضاوت  و  اندیشه  و  تفکر 
ملت است و تا اندیشه فرد به اسارت 
نرود جسم به اسارت در نمی آید و از 
آنجا که تبلیغات بهترین وسیله برای 
می  آدمی  شعور  و  مغز  شستشوی 
سال  در  ها  آخوند  شورش  در  باشد. 
دموکرات  فرقه  غائله  یا  فتنه  و   57
بارز  عامل  ساز،  جو  تبلیغات  این  ها 
فکری  اسارت  اسباب  یگانه  و  مهم  و 
موفقیت  عامل  نهایت  در  و  جامعه 
به  خواهم  می  اجازه  است.  بوده  آنان 
جو تبلیغاتی آن روز ایران به اختصار 
عوامل  به  نوشتار  این  در  بپردازیم. 
این  وارد  و   پردازیم  نمی  تبلیغاتی 
این  معمار  که  شویم  نمی  هم  بحث 
و  بود.  بیگانه  سیاست  کدام  تبلیغات 
انگیزه های آن کدام بود. بلکه به آثار 
آن نگاه می کنیم. نگاهی که بی تردید 
بیمار گونه و دردمند  ما را به قضاوت 
به  و  رساند  می  ایران  روز  آن  جامعه 
فشار  زیر  در  که  بینیم  می  روشنی 
ونیرنگ  فتنه  آن  تبلیغات  همان 
صفحات  همه  که  را  طلبانه  تجزیه 
بیگانه  غائله  یک  بنام  آن  از  تاریخ 
ها  چپی  حتی  و  کند  می  یاد  پرستی 
کورکورانه  اطاعت  به  متهم  را  آن  نیز 
نامند.  ولی افکار حاکم  از مسکو می 
 1324 سال  یعنی   روز  آن  جامعه  بر 
و  ملی  انقالب   را   آن   خورشیدی 

پژوهشی از: محمد مجزا

نقش  محمد رضا شاه  پهلوی در 

 نجات  آذربایجان

ولی  کرد  بیرون  ایران  از  را  ها  روس  فقط  امریکا 
متجاوزین  سرکوبی  و  ایران  به  بایجان  آذر  گشت  باز 
و   قوا  کل  فرمانده   ، پهلوی  شاه  رضا  محمد  اراده  با 
ارتش  دالور  سربازان  و  امیران  جانبازی  و  فداکاری 
شاهنشاهی ایران و همت مردم آن سر زمین بوده است و بس.

رژه ارتش پیروز ایران در21 آذر 1325 دراردبیل
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ومیهنی پنداشتند.
رای  به  تا  گردد  می  ارائه  هائی  نمونه 

العین ببینید چگونه روشنفکران و
نویسندگان و احزاب و روزنامه نگاران 
و نمایندگان مجلس آن روز، هرگز به 
فرقه  ماهیت  شناخت  و  اندیشمندی 
دموکرات های  بی وطن بچه  استالینی 
از  و  بردند  پی  اگر  و  نبردند  پی  ها  
مقاصد شوم آنها اطالع حاصل کردند. 
فردای  موجودیت سیاسی  برای حفظ 
با آن نیروی متجاوز،   خود راه سازش 
و  پیمودند  را  بیگانه  نشانده  دست 
ها  ایرانی  ما  خاصیت  که  طور  همان 
است به کرنش و ثنا گوئی قدرت تازه 
ظهور یافته در آمدند. مقاالت و نوشته 
روشنفکران  همین  های  روزنامه  و  ها 
خورشیدی   25  -1324 سالهای  در 
بدون  چگونه  آنها  که  دهد  می  نشان 
جریان  آن  مسیر  در  اندیشه  و  تفکر 
و  اند  گرفته  قرار  بیگانگان  ساخته 
به  سراسر  را  شان  نامه  روز  صفحات 
مدح و ثنای آن تجزیه طلبان اختصاص 
دادند و برای دقیقًا اتهامی که امروز به 
رهبران به اصطالح جبهه ضد ملی ها 
و یا روشنفکران پر مدعای تو خالی و 
کوبیده  شورایملی  مجلس  نمایندگان 
شده است. اینست که چرا در گرایش 
جمهوری  اشغالگر  رژیم  به  پذیری 
را  تدبیر  راه  آنان  با  بیعت  و  اسالمی 
این سیل  به  با پیوستن  و  نه پیمودند 
را  ایران  تباهی  موجبات  کن  بنیان 
رهبران  پیوستن  این  فراهم ساختند. 
نه یک ایراد تازه ای است به آنها و نه 
آنها.  از  بدون سابقه  است  عملی  یک 
هم  ها  مغول  با  پذیری  گرایش  این 
 1400 به  زمان  تونل  با  اگر  حتی  بوده 
سال پیش برویم سلمان پارسی هم در 
قادسیه اول به ثنا گوئی و مجیز گوئی 

و یاری رسانی به تازیان پرداخت.
های  روزنامه  و  ها  نوشته  و  مقاالت 
همین روشنفکران در سالهای 1324- 
که  دهد  می  نشان  خورشیدی   25
در  اندیشه  و  تفکر  بدون  چگونه  آنها 
بیگانگان  ساخته  جریان  آن  مسیر 
نامه  روز  صفحات  و  اند  گرفته  قرار 
آن  ثنای  و  مدح  به  سراسر  را  شان 
برای  و  دادند  اختصاص  تجزیه طلبان 
به  رسیدن  یا  و  موقعیتشان  حفظ 
ملی  شرافت  حد  چه  تا  انتظاراتشان، 
بیگانه  به زیر پای مشتی  را  خودشان 
این  امروز  اگر  ریختند.  فرو  پرست 
اصطالح  به  رهبران  و  روشنفکران 
به  کرده  بملت  پشت  وجدان  بی  ملی 
این شورش ضد ایرانی و به مصیبت و 
شورش آخوند ها عنوان انقالب دادند. 

سخن تازه ای نیست. این بلهوسان  

فرصت طلب در همان سالهای 24- 25 
عنوان  را  یارانش  و  وری  پیشه  غائله 
انقالب دادند و فراگیری آن را به تمام 
فرمائید  اجازه  داشتند.  آرزو  ایران 
برای اینکه بحث از مالت استدالل بر 
خوردار باشد. روز نامه های آن روز ها 

را مرور کنیم.
آن روز ها استالین در رساله طرح ملی 
خود: عقیده داشت ملت حق دارد به 
حتی  شود  متشکل  مختار  خود  طور 

حق جدا شدن را هم دارد.
 112 شماره  آذربایجان  نامه  روز 
خورشیدی،   1324 بهمن  نهم  مورخ 
مال  آذربایجان  شعار  نویسد:  می 
عملی  باید  و  هاست  آذربایجانی 
شود. ما تحت قیمومیت ملت دیگری 
اگرچه  شود.  توجه  رفت.  نخواهیم 
بیمورد  ولی  است  حاشیه  در  بسیار 
گفته  درست  شود  گفته  که  نیست 

استالین را غرغره کرده است.
مورخ   123 شماره  نبرد  نامه  روز  در 
خورشیدی   1324 شهریور   25
نوشته  چنین  بهار  الشعرای  ملک 
این  که  دارد  عیبی  چه  است: 
عزیز  بایجان  آذر  فضای  از  آوازه 
بیندازد. راه  را  کار  و  گردد  بلند 
اسماعیل پور والی از تبریز به محمود 
ایران ما می  تفضلی سر دبیر روزنامه 
نویسد : محمود جان برای من مشکل 

است که وضع تبریز را بدان گونه که 
دهم.  شرح  برایت  ام  دیده  امروز  من 
خیلی چیز ها است که نمی شود گفت 
و نوشت. احساساتی که امروز در زیر 
آسمان صاف تبریز موج می زند. قلب

هائی که از شادی می طپد. هیجان

هائی که مرد و زن را فرا گرفته است. 
گرفته  بخود  تبریز  که  ای  تازه  رنگ 
تحول  این  دارم  اطمینان  من  است. 
بزرگی را که امروز از آذربایجان گرامی 
آغاز شده است در سایر استان ها هم 
بوجود آید.   بینندگان  و  شنوند گان  
میهن  پرستی  اسماعیل پور  والی را  
مالحظه می فرمائید. ) مأخذ: روز نامه 

شهباز بجای ایران ما شماره 28 (
دبیر  سر  فرامرزی  عبدالرحمان 
کیهان  مقاله  سر  در  کیهان  روزنامه 
شماره 832  نوشت: شکی نیست که 
ایران  شمال  در  ها  دموکرات  نهضت 
یکی از مهمترین حوادث ایران است و 
اگر این نهضت به تمام شهرستان های 
فصل  سر  از  یکی  کند  سرایت  ایران 
های تاریخ مشرق زمین بشمار خواهد 
آمد. اجازه فرمائید بهمین مقدار اکتفا 
خوانندگان  کنم  می  تصور  زیرا  شود. 
ارجمند در جو مسموم مطبوعات سال 
فرقه  اعمال  جهت  در  که   25  -24
قرار  بودند  فعال  آذربایجان  دموکرات 

گرفته باشید.
سند  دوم:

ایران  وزیر  نخست  السلطنه  قوام 
توده  وزیر   3 از  او  دولت  هیئت  بود. 
ایران و عده  از حزب  ائی و یک وزیر 
تشکیل شده  مطیع خوداو  وزرای  ای 
بود. حزب توده و حزب ایران و فرقه 
دموکرات تقریبًا با هم متحد بودند. در 
حزب  چهاردهم  مجلس  فراکسیون 
یکه  و  دار  میدان  مجلس  در  توده 
علنی  مخالفت  هیچگونه  و  بود  تاز 
در  دموکرات  فرقه  علیه  مقتدرانه  و 

مجلس شورایملی وجود نداشت. 

تفاوتی  بی  یارانش   و  مصدق  محمد 
شان در مسئله غائله آذربایجان  کاماًل 
مصدق  محمد  حتی  و  بود  محسوس 
: بنده مخالف  در جلسه مجلس گفت 
نیستم که مملکت ایران از اتحاد ایالت 
مستقل تشکیل شود فدرالیسم. یعنی 
خود مختاری و می دانیم خود مختاری 
روشن  بعبارت  است.  تجزیه  مقدمه 
تجزیه  اقدامات  موافق  مصدق  محمد 

طلبانه پیشه وری بوده است.
سند سوم:

قوام  مذاکرات  بود  شده  شایع  چنین 
السلطنه با فرقه دموکراتها سبب شد 
ترک  را  ایران  خاک  سرخ  ارتش  که 
کند. این شایعه بطور کلی نا درست و 
که  کنیم  فراموش  نباید  است.  مردود 
که  قاطعی  تصمیم  وجود  با  استالین 
شمال  نفت  و  آذربایجان  بلعیدن  در 
ایران داشت مجبور شد در تاریخ 25 
مقابل  در  فروردین 1325 خورشیدی 
التیماتوم صریح رئیس جمهور امریکا 
ترک  را  ایران  خاک   ) ترومن  هری   (
کرد.  عمل  فوراً  تعهد  این  به  و  گوید 
فرقه  توسط  ها  روس  که  ایام  آن  در 
بایجان  آذر  جدائی  قصد  دموکرات 
خود  بنام  ایران  از  را  کردستان  و 
از  هم  ها  انگلیس  داشتند.  مختاری 
فرصت استفاده کرده بموجب قرارداد 
را  ایران  جنوب  تصرف  خیال   1907
های  خان  انگیختن  بر  با  لذا  داشتند. 
الدوله  صولت  پسران  یعنی  قشقائی  
ها  انگلیسی  با  آنها  نوکری  در  که 
بحثی نیست. نماینده   انگلیس  ها  در  
فارس  با  گماردن   نواده   های   شیخ   
خزعل  در   خوزستان می  خواستند 
قرار کنند.  بر  انگلیسی  خود مختاری 
در آن روز های سخت و بحرانی تنها 
جمهور  رئیس  خاصه  امریکا  دولت 
امریکا ) هری ترومن ( به کمک ایران 
 24 تا  که  التیماتومی  با  و  شتافت 
با 1331 پوشیده و  برابر  آوریل 1952 
مجبور  را  ها  روس  بود.  مانده  پنهان 
کنند  ترک  را  ایران  خاک  که  ساخت 
خود  و  تجزیه  بهانه  ترتیب  بدین  و 
از  و خوزستان  فارس  مختاری جنوب 
باشد  یادمان  شد.  گرفته  ها  انگلیس 
امریکا فقط روس ها را از ایران بیرون 
کرد ولی باز گشت آذر بایجان به ایران 
محمد  اراده  با  متجاوزین  سرکوبی  و 
و   قوا  کل  فرمانده  و  پهلوی  شاه  رضا 
بقیه درصفحه 49

شایع شده بود مذاکرات قوام السلطنه با فرقه دموکراتها سبب شد که ارتش سرخ 
خاک ایران را ترک کند. این شایعه بطور کلی نا درست و مردود است

رژه هواپیماهای نیروی هوائی شاهنشاهی برفرازآذربایجان
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درطول  8 ماه سعی میکردند تا ازشاه برای خودمختاری آذربایجان امضاء بگیرند ولی محمدرضاشاه  
ایستادگی کرد وگفت: اگر دستهایم را قطع کنند سند جدائی آذربایجان را امضاء نخواهم کرد

بیست ویکم آذرماه درتاریخ سیاسی 
ایران یکی ازروزهای بیادماندنی است 
بصورت  درمدارس  را  تاریخ  ما  اکثر 
.نه  ایم  آموخته  وسرگذشت  رمان 
ازآن  بشود  که  تحقیقی  بصورت 
ما  درارتش  اما   . گرفت  ای  نتیجه 
نظامی  تاریخ  بنام  داریم  تاریخی 
تاریخی  ونبردهای  جنگها  شرح  که 
هرفصل  ودرپایان  کرده  راتشریح 
پیروزی  یا  شکست  وموجبات  علل 
تا  میدهد  توضیح  کافی  بادالیل  را 
بشود ازآن برای آینده استفاده کرد . 
بنابراین بهتراست واقعه آذربایجان را 
هم بهمین نحو موردبررسی قراردهیم 
.چون هراتفاقی دارای دو جنبه است 
ودیگری  اجرائی حادثه  عوامل  یکی   :
عاملی که باعث ایجاد آن حادثه است 
را  ملی  رویدادهای  دربارۀ  تحقیقات 
اول  نوع  کرد:  ارزیابی  میتوان  دونوع 
پلیسی  تحقیقات  سلسله  یک  شامل 
وجنائی است برای پیداکردن عاملین 
آنها  ومیزان خطای  ومسئولین حادثه 
داد  را تشخیص  بشود جرم هریک  تا 
رساند.   اعمالشان  کیفر  به  وآنهارا 
ازانجام جرم  این نوع تحقیق که پس 
یک  بررسی  درواقع  میگیرد  صورت 
افسوس  آن  حاصل  که  است  تراژدی 
 . نیست  ومفید  است  برگذشته 
بنابراین می شود حدس زد که زندگی 
پیشه  جعفر  سید  احوال  وشرح  نامه 
وری وهمکاران او جزء عوامل اجرائی 
هستند وبرای جلوگیری از تکرارحادثه 

مفید نخواهندبود.
تحقیقات  بصورت  بررسی  دیگر  نوع 
ریشه ای است تا علل وموجبات بروز 
حادثه کشف بشودکه این نوع تحقیق 
ونتایج آن  می تواند از تکرار حوادث 

جلوگیری کند.
برای اینکه ضمن شرح وقایع از تاریخ 

انجام  برای  وبیاموزیم   بگیریم  درس 
این  به  مربوط  حقایق  ابتدا  کار  این 

رویدادرا برمی شماریم :
قرنها  از  انگلیس  و  روس  دولتهای 
پیش درقالب دول استعمارگر به ایران 
دردوره  بخصوص  فراوان  صدمات 

قاجاریه زده اند 
با ظهور رضا شاه کبیر جلو بسیاری از 
منافعشان گرفته شد وایادی آنها هم 
جهانی  دوم  شدند.جنگ  وقمع  قلع 
آلمان  نیروهای   . داشت  ادامه  بشدت 
با حمالت  برق آسای خود درهمه جا 

پیش رو بودند.
شده  اشغال  آلمانها  توسط  فرانسه 
بمباران  بار   70 روز  لندن شبانه   . بود 
درشمال  آلمان  نیروهای   . میشد 
آفریقا بفرماندهی فیلد مارشال رومل 
بودند  کرده  عوض  را  جنگ  تاکتیک 
کشور  تاقلب  آنها  دیگر  شاخه  ویک 
استالینگراد  کرده   نفوذ  شوروی 
درمحاصره بود. نیروهای زرهی آلمان 
به  و  بودند  تا پشت دیوار قفقاز آمده 
شمال ایران نزدیک میشدند. متفقین  

ازورود  آلمان به ایران وبستن تنگه 

کشورهند  به  آنها  نفوذ  وحتی  هرمز 
بود  انگلستان  کلنی  تاریخ  درآن  که 
آمریکا  از  دلیل  بهمین  میترسیدند. 
را   ارتش سرخ  به  که کمک  خواستند 
برای عقب راندن ارتش آلمان ، بجای 
بندر والدی وسُتک ودریای شمال که 
ازراه  بود  شوروی  خاک  به  چسبیده 

ایران قراردهند.
برای اجرای این کمک نظامی به ارتش 
سرخ ، درسوم شهریور 1320 دولتهای 
روس وانگلیس به ایران تجاوز نظامی 
که  دولتی  دو  زمان  دراین   . کردند 
ازدخالت  کبیر  رضاشاه  درزمان 
بودند   شده  رانده  ایران  درمورد 
نفوذ  مجدداٌ  که  پیداکردند  فرصت 
کنند..  برقرار  درایران  خودرا  گذشته 
کبیر  رضاشاه  تبعید  اقدامشان  اولین 
به آفریقا بود. چراکه  اوبو جلو عوامل 
ودیدیم  بود.  گرفته  آنهارا  استعماری 
ایران  به  آنهمه  که  مارا  پادشاه  که 
انگلیسی    با کشتی  بود   خدمت کرده 
سر  بنام  انگلیسی  فرد  یک  نظر  زیر 
آفریقا  دوردست   جزایر  کالرمنت  
فرستادند. ولی برعکس ملت ژاپن  که 

مک  ژنرال  درمقابل  جنگ   درهمان 
دور    شرق  نیروهای  فرمانده  آرتور  
متارکه  قرارداد  امضای   و  ایستادند 
قدرت  تمامی  حفظ  باشرط  را  جنگ 
اما  پذیرفتند،  خودشان  امپراطور 
مردم ما درمقابل تبعید رضاشاه بزرگ  
نکردند  اعتراضی  حرکت  کوچکترین 
که هیچ ،  شاید عده ای نیز به تحریک 

بیگانه به شادی نیز پرداختند.
درطول مدت 4 سالی که آنهادرایران 
مادی  زیانهای  ضررو  بر  عالوه  بودند  
نامبارکی  های  تحفه   ، واقتصادی 
انگلیسی  ازجمله   . آوردند  برایمان 
آخوندها  دوباره  احیای  ضمن  ها  
قم  به  را  نجف  علمیه   حوزه  مرکز 
منتقل کردند ودوباره به مسلح کردن 
عشایر جنوب پرداختند وروس ها هم 
مردم  وذهن  درفکر  را  کمونیسم  بذر 
تفرقه  باعث  سالها  که  کاشتند  ما 

ومشکالتی درایران شد.
کامیونها  وستون  ایران  آهن  ازراه 
به  وخواربار  ومهمات  چهارسال سالح 
کار  این  ودرنتیجه  فرستادند  شوروی 
قحطی  و  ارزاق  کمبود  دچار  کشورما 
جوع  سد  برای  خودما  مردم  که  شد 

نان نداشتند.
با همه این ضررو زیانها که وارد کردند  
رسیدند   پیروزی  به  وقتی  آخر  دست 
پیروزی  پل  لقب  درواقع  وایران 

ارتش آلمان بطورغیرمستقیم یکی از عوامل اشغال ایران توسط متفقین بود

سرتیپ ابوالفتح اقصی
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است که آنها نسبت به مردمان جهان 
سوم دارند.

آنهاباشیم  مراقب  کاماٌل  باید  بنابراین 
چنین  یک  ما  تاریخ  چون  ولی 
مردم  برای  ای  ریشه  های  بررسی 
 1357 درسال  دوباره  بود  نکرده 
حتی  ما  ملت  توانست  استعمار  همان 
بدهد  فریب  را  روشنفکرمان  افراد 
باشیم  شاهد  امروزرا  مثل  وروزگاری 
.. امیدوارم  بااین مختصری که دراین 
نوشتم  آزادی   محدودمجله  صفحات 
فرح  دکتر  خانم  بنوشته  بهنا  بتوانیم 
کنیم   استفاده  نقد  اجزاء  از  دوستدار  
دور  های  گذشته  از  اینکه  به  باتوجه 
تنها میتوانیم  استفاده تاریخی بکنیم  
میپردازم  اینک   . سیاسی  استفاده  نه 

به وقایع 21 آذر .
پیامد  درواقع  آذربایجان  اشغال 
متفقین  که  بود  جهانی  دوم  جنگ 
کردند  نظامی  اشغال  را  ایران  ناگهان 
نقاط  از  دربسیاری  دوم  جنگ  البته   .
باعث  را  دنیا خرابیها وکشتار فراوانی 
از  یکی  هم  آذربایجان  واقعه   که  شد 
کمی  است  الزم  بنابراین   . آنهاست 

درباره جنگ دوم بدانیم .
جنگ دوم بین سالهای 1939 تا 1946 
ازیکسو  ژاپن   و  ایتالیا   ، آلمان  بین 
بنام  آمریکا  و  اروپائی  سایردول  و 

متفقین ازسوی دیگر جریان داشت 
خودرا  طرفی  بی  قبال  ایران  بااینکه 
جنگ  داخل  وعمال  بود   کرده  اعالم 
به  بیگانه  ارتشهای  حضور  ولی  نبود 
مدت 4 سال درایران ، صدمات فراوانی 

بکشورماواردکرد.
 ، نظامی  اشغال  ابتدای  درهمان 
وزیر  نخست  وزیرکی  بادخالت  
علی  محمد  یعنی  رضاشاه   انتخابی 
تعهد  خارجی  دولت  هرسه  از  فروغی 
گرفته بود که استقالل وتمامیت ارضی 
ایران را محترم بشمارند وپس از جنگ 
خاک ایران را بکلی ترک کنند. جنگ 
متفقین با آلمانها درروز 18 اردیبهشت 
1324 برابر 8 جون 1945 خاتمه پیدا 
کرد و چهارماه پس از آن جنگ با ژاپن  
درتاریخ 11 شهریور همان سال برابر با 
.و  یافت  خاتمه   1945 سپتامبر  دوم 
سپرده  که  تعهدی  برابر  دولت  هرسه 
ماه   6 از  پس  حداکثر   بایستی  بودند 
ترک  را  ایران  خاک  جنگ  خاتمه  از 
تاریخ  ژاپن   با  متارکه  چون  و  کنند 
برابربا  خارجی   نیروهای  تمامی  ترک 
11 اسفند 1324 برابر با 10 مارس 1946 
را  ایران  دولت  بایستی هرسه  میشود 

ترک کرده باشند.
ایران  بموقع  وانگلیس  آمریکا  ارتش 
راترک کردند ولی نیروهای شوروی از 
تخلیه ایران خودداری کردند. درطول

 مدت 4 سالی که درایران بودند توسط 
عواملی که با خود آورده بودند زمینه 
فراهم  آذربایجان   جدائی  برای  را 
شخصی  ترتیب  این  به  بودند.  کرده 
بنام پیشه وری یکی از کمونیستهائی 
ازایران  کبیر  رضاشاه  درزمان  که 
بهمراه  نظامی   بود  دراشغال  گریخته 
این  بود.  آمده  ایران  به  قوای شوروی 
شخص بعدازشهریور 1320  سردبیری 
روزنامه آژیرراداشت وبعدا میخواست 
اعتبارنامه  که  شود  مجلس  وکیل 
به  شوروی  اشاره  با  لذا  ردشد   اش 
آذربایجان رفت وبا کمک ارتش سرخ 
انجمن  1324ز   آذرماه   21 درتاریخ 
ایالتی آذربایجان را به نام مجلس ملی 
خود  حکومت  تغییردادو  آذربایجان 
قوای  کمک  وبا  کرد  اعالم  را  مختاری 
سالح  خلع  را  تبریز  لشکر  شوروی 
راهم  آذربایجان  شهرهای  وسایر  کرد 
فریب  افراد  بعضی  و  نظامی  باقوای 
خورده به اطاعت خود درآوردو دراین 
میان عده زیادی از هموطنان آذری ما 
ایران یک ستون  ارتش  کشته شدند. 
که  کرد  اعزام  آذربایجان  به  را  نظامی 
درشریف آباد قزوین با نیروهای تانک 
باز  پیشروی  واز  روبروشد  شوروی 
شکایت  ملل  سازمان  به  ایران  ماند. 
کرد . سازمان ملل رأی به مذاکره بین 
قوام  وزیرایران  نخست  داد.  طرفین 
السلطنه دررأس هیئتی به مسکورفت 
وبا استالین مالقات کرد وقراردادنفت 
مجلس  تصویب  شرط   به  را  شمال 
شوروی  وجود   بااین  ولی  کرد  امضاء 
درنتیجه  نکرد.  ترک  را  ایران  خاک 
ایران  نماینده  به  ایران  پادشاه 
عالء   حسین  آقای  ملل  درسازمان 
دستورداد شکایت ایران را به شورای 
هم  امنیت  شورای   . بفرستد  امنیت 
نوشت  شوروی  به  تندی  یادداشتهای 

استالین  بچگانه   پاسخهای  با  که 
روبروشدازجمله گفته بود وجود 1500 
چاههای  درنزدیکی  ایرانی  سرباز  نفر 
نفت قفقاز برای شوروی خطرناک است 
وبازهم ازتخلیه خاک ایران خودداری 
کرد. پس ازآن رئیس جمهور آمریکا با 
یک اولتیماتوم تند به شوروی خواسته 
خاک  بایستی  یکهفته   ظرف  که  بود 
روسها  کند.درنتیجه  ترک  را  ایران 
اردیبهشت   19 درتاریخ  ناچارشدند 
1325 بکلی خاک ایران را ترک کنند.
ولی جای پای آنها یعنی فرقه دمکرات 
و  چریکی  ونبردهای  ماند  برجای 
بعد  بودند   آنهاداده  به  که  سالحهائی 
ماه   8 بمدت  شوروی  ارتش  خروج  از 
درآذربایجان  بودند وعمال آذربایجان 
ماه   8 این  درطول  جدابود  ازایران 
مرتبٌا افرادی را به تهران میفرستادند 
تا ازشاه برای خودمختاری آذربایجان 
محمدرضاشاه   .ولی  بگیرند  امضاء 
اگر دستهایم  وفرمود:  کرد  ایستادگی 
آذربایجان  جدائی  سند  کنند  قطع  را 
را امضاء نخواهم کرد.واین درحالی بود 
باقی  ازایران  جداشده  آذربایجان  که 
ماه محمدرضاشاه   از 8  بود.پس  مانده 
نظامی  نیروهای  حرکت  فرمانی  طی 
مختلف   ازراههای  ستون   درچند  را 
آنها  برای سرکوبی  آدذبایجان   بطرف 
نیروهای  وخوددررأس  کرد  اعزام 
نظامی  همه جا حرکت ارتش  را نظارت 

میکرد. 
نظامی   نیروها ی  این  درزمینه حرکت 
پرستی   میهن  و  ازدرایت  بایستی 
رئیس  آرا  رزم  سپهبد  یاد  زرنده 
که  کرد.وقتی  یاد  هم  ارتش  ستاد  
به تنگ آمده شهرهای مختلف  مردم 
ایران  ارتش  که  دانستند  آذربایجان  
کوبیدن  درهم  برای  درچندستون 
قدرت  کرده   حرکت  ها  وطن  بی  این 

ازپیش  بیش  وشهامتی  روحی 
بجان  بابیل وکلنگ  پیداکرده وهمگی 
شوروی  وآنهاراتامرز  چریکهاافتادند 
دوانیدند . درنتیجه ارتش شاهنشاهی 
روز بعد با کمترین مقاومتی وارد تبریز 
آذربایجان  میرفت  که  ای  وغائله  شد 
خاتمه  جداکند  راازایران  عزیز 
بازگشت  دراین  مهم  پیداکرد.عوامل 

بشرح زیرند:
با  مردم   بین  ملی  ریشه  -فقدان 

حکومتی که ریشه خارجی داشت .
-روح میهن پرستی ایرانیان 

-  شکایت ایران به سازمان ملل واحاله 
آن بشورای امنیت

وگفتگو  السلطنه   قوام  اقدام   -
بند  قراردادنیم  عقد  برای  بااستالین 

نفتی  باشوروی.
برای  شوروی  به  آمریکا  اولتیماتوم   -

تخلیۀ ایران
- آمادگی نیروهای ارتش شاهنشاهی 
-تهور وشجاعت خود مردم آذربایجان 

درسرکوبی فرقه دمکرات
- ایستادگی ومقاومت  محمدرضاشاه  

دربرابر خودمختاری آذربایجان
بااینکه هریک ازاین عوامل  بنوبه خود 
پادشاه  قاطع  نقش  ولی  کارسازبودند  
بسیار  جدائی  برای  موافقت  درعدم 
وهم است .درپایان باذکر نام نظامیانی 
که دربین سال 1324 تا 1325  توسط 
مختلف  درشهرهای  شوروی  عوامل 
آذربایجان به شهادت رسیدند  یادآنان 

را گرامی میداریم :
جان  هم  داروسرباز  درجه  تعدادی 
ذکر  ولی  اند  داده  خودراازدست 
زیادی  صفحات  به  آنها  همه  اسامی 
نیازدارد وبنابراین تنها به ذکر اسامی 

فرماندهان آنها می پردازیم .
ذکر  فرماندهان  برای  که  ای  درجه 
از  پس  که  است  ای  درجه  میشود  
آنها  اندوازدرجه  کرده  کسب  شهادت 
درزمان حیات یک درجه باالتر است .

تیمسار سرتیپ علی ظهیر نیا
تیمسار سر تیپ عباس معین آزاد

سرکارسرهنگ  حسین کالشی
سرکارسرگرد مهدی ناصر آزاد

سرکارسرگرد نعمت اهلل خسروی 
 سرکارسرگرد ادیب امینی 

سرکارسروان ضیائی مهر
سرکارسروان عوضعلی شعفی

سرکارسروان قره باغی
سرکارسروان اردبیلی 

سرکارسروان رضا جهانسوزی
سرکارسروان ابوالقاسم صدوقی
سرکارسروان عبداهلل عباس پور

روحشان شاد و یادشان گرامی باد

پادشاه  دررأس نیروهای نظامی  همه جا حرکت ارتش  را نظارت میکرد. 
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پرندگان بی النه
اثری از قاسم الرُبن

خندید وگفت :
-برعکس ، من به یقین رسیدم .دوست 

شمازنده است . کمی حوصله کنید
الی  از  کولی  سروکله  لحظه  دراین 
اش  گنده  تنه  باعجله  درظاهرشد 

راتوانداخت وباصدای بم وبلند گفت :
- میدانستم اینجا هستید . یک اسب 
 . راهانداختم  را  ودرشکه  کردم  کرایه 
تیر  هفت  از  بهتر  کشی  نعش  دیدم 

بندی است .
بعد با همان صدای طنین دار پرسید:

است  مرده  ؟  خبر  چه  دویتتان  از   -
یازنده؟ درهرحال درشکه آماده است 
. بی تفاوتی  اش کالفه ام کرد. ترجیح 
که  میدانستم  .چون  نزنم  دادم حرفی 
 . بیند  می  را  زندگی  بُعد  یک  فقط  او 
بخزد  درون  به  که  نیست  درخطی 
یا   ، راهزن  ازیک  برسد.  اعماق  وبه 
نمیتوان  ازاین  بیش  سورچی  یک 
.بهمن سکوت دلهره آور  انتظارداشت 
را  اطاق  تنتور  بوی  به  آغشته  فضای 

شکست واز کولی پرسید:
- اسب را روزی چقدر کرایه کردی ؟

- پنج تومان 
- اسب را به صاحبش پس بده . من به 

تو ارزان تر میدهم .
تودماغی  باصدای  ازسرسیری  کولی 

گفت :
- مثاٌل چقدر؟

- روزی دو تومان ...
مرگ   ... ازاین  بهتر  چه   ، خوبه   -

میخواهی برو سولقان ...
خرش  خرش  صدای  هنگام  دراین 
اطاق  طرف  ازآن  دار  چرخ  صندلی 
که  میانسالی  چاق  زن  خورد.  بگوش 
داشت  سینه  به  سفیدی  بند  پیش 
 . راند  اطاق  درون  به  را  صندلی 
صندلی  درون  که  را  پرستاربود.کسی 
درحال چرت زدن بود نشناختم . قیافه 
ویرانی داشت .صندلی کنارماایستاد . 
تند   باقدمهای  پوشی  مردجوان سفید 

داخل اطاق شد وجلو آمدوگفت :
- ضربه مهلک بود . خوشبختانه نجات 
یافت . فیزیوتراپی ، فقط فیزیو تراپی 

میتواند به او کمک کند.
همه ما باچشمهای دریده و پُرنگاه  به 
لمیده  صندلی  درون  که  کسی  چهره 
بهروزی که  بود.  بهروز   . ُزل زدیم  بود 
باشد.  شده  خرد  آسیاب  سنگ  زیر 
 . گذاشت  هم  را  پلکهایش  گیتی 
ازحال  داشت   . کند  نگاه  نتوانست 
واز  .به من تکیه داد. میلرزید  میرفت 
قطرات  اش  بسته  چشمهای  گوشه 
اشک روی گونه هایش نشست . بهمن 
فرورفت  درخاموشی  زده  بهت  و  مات 
. منهم بتوبه خود دچار اندوهی وصف 
خویشتن  .کوشیدم   ناپذیرشدم 
ام را حفظ کنم .کولی بی خیال  داری 
که  بودومنتظر  ایستاده  وخونسرد 
دوش  به  بیماررا  بدهیم  فرمان  او  به 
شانه  بیندازد.لرز  درشکه  بکشدوتوی 
گیتی به تنم نشست . رنگش راباخته 
گرفتم  هایش  شانه  رادور  دستم  بود. 

میشد  سختی  به   . نیفتد  بزمین  که 
از  نیمی  داد.  تشخیص  بهروزرا  قیافه 
چپ  چشم  بود.  شده  داغان  صورتش 
وگوشه دهان وچانه اش کج شده بود 
. نگاهش ترسناک بود. ترسناک ورگ 
زده . انگار وحشت مرگ به ته نی نی 
اش چسبیده بود ویا دوتا خفاش توی 
 . بودند  کرده  النه  چشمهایش  کاسه 
منقبض  صورت  عضالت  رویهمرفته 
وبی حس به نظر میرسید . از کنار لب 
طرف چپ صورت که پائین افتاده آب 
باند  میریخت .سرش  دهان روی چانه 
پیچی شده بود . دست چپ نیز آویزان 
آقای   . بود  افتاده  از حس  گوئی   . بود 
وبه  نوشت  ای  نسخه  بیدرنگ  پزشک 

من دادوگفت :
کپسول  یک  وچهارساعت  -هربیست 

بخورد. دواراقطع نکنید.
درحالیکه نسخه را ازدست او میگرفتم 
دکتر   . افتادم  همسایه  مرد  یاد  به 
بود.  مغزواعصاب  متخصص  که  مهران 
توی دلم گفتم شاید بتواند به ما کمک 

. زن  از اطاق بیرون رفت  کند پزشک 
پرستار بالحن آمرانه ای گفت :

- بلندش کنید.
را  اش  گنده  هیکل  خیز  یک  با  کولی 
بچه  یک  مثل  وبهروزرا  جلوانداخت 
خرگوش دربغل گرفت وازپله ها پائین 
همچنان  بهروز  چپ  دست   . رفت 
آویزان بود.بهمن بدنبال کولی راه افتاد 
بود.نمیتوانست  زده  خشکش  گیتی   .
قدم ازقدم بردارد.بی اختیارسرش رابه 

سینه ام چسباند.وگریست وگفت :
هق  هق  صدای   ... بهروز  بیچاره   ، آخ 
گریه اش جگرخراش بود . زن پرستار 
اش  دورگه  وباصدای  برگشت  باعجله 

دادزد:
 . کن  گریه  کوچه  توی  برو   خانم   -

بیماران بیدار میشوند.
گرفتم  را  گیتی  بازوی  بیدرنگ  من 
بردم  پائین  ها  اوراازپله  آرام  وآرام 
بود. کرده  خیس  را  پیراهنم  .اشکش 
کرده  قوز  درشکه  نشیمن  روی  کولی 
بودومنتظر ما که بنشینیم وبه او بگوئیم

تااینجا خوانده اید:
به خانه درتاریکی شب موردحمله فردی مسلح  بازگشت  جوانی درراه 
قرارمی گیرداما چون جیبش خالی و کیفش خالی تربود مردمسلح بااو به 
خانه آنهامیرود . روزبعد جوان درخیابان با تظاهرات مردمی روبرومیشود.
بهمن  با  بیمارستان میبرد درآنجا  به  واورا  اززخمی هارفته  بطرف یکی 
جوان  میرود  عمل  اطاق  به  دربیمارستان  زخمی  .جوان  آشنامیشود 
او  به  کولی  تااینکه  بیند  می  را  کولی  مختلف  چندباردیگردرمکانهای 
دانی  زباله  بیائی  که  توست  نوبت  .حاال  رادیدم  ات  خانه  من  میکوید:- 
ام را ببینی .مادرباتفنگ پدرم خودرامجروح کردکه باکمک دکترمهران 
همسایه مان اورابه بیمارستان بردیم .وکترمهران که مرابخانه بازگرداند 
داستان فرارزنش به آمریکا وافتادن خوداو به زندان بوستن رابرایم بازگو 
کرد. بابازگشت به بیمارستان با بهمن وگیتی  روبروشدم بهمن پرسید 
باال  میخواهم  بمشامم خورد   بوی خون  گفتم  میزنید ومن  چه حدسی 

بیاورم .اینک دنباله ماجرا...

درشکه کولی درمقابل بیمارستان منتظر مابود 
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زحمت  به  درشکه  توی  کجابرود. 
هم  بغل  تنگ   . جادادیم  را  خودمان 
ما الی  پاهای  که  نحوی  به  نشستیم  
هم فرورفته بودند.ازدرشکه یک اسبه 
نمیشدانتظارداشت  ازاین  جابیش 

.کولی ازباالی سر ما ُغّرید وگفت :
- کجابروم ؟

- محله عربها
کنده  جایش  از  یهو  درشکه 
شهر  پائین  طرف  به  شدوچهارنعل 
سرخی   . بود  هواهنوزروشن   . رفت 
بربلندیها  آفتاب  ولرم  و  کمرنگ 
را  نفس  خیابانها  بود.دودودم  نشسته 
آفتاب  خوشرنگ  میآوردوسرخی  بند 
درون   . شکست  می  غبار  پرده  در 
هم  توی  آنچنان  وگیتی  من  درشکه 
رفته بودیم که گوئی خط فاصل میان ما 
ازبین رفته بود . گرمی تنش از سوراخ 
نازکم به پوست تنم  های ریز پیراهن 
بازگشتم  ام  کودکی  ایام  .به  نشست 
.تا  هستم  درآغوشمادرم  کردم  .حس 
آنقدرنزدیک  من  به  زنی  هیچ  آنروز 
انگیز  وسوسه   بودوبانرمی  نشده 
نگرفته  بازی  به  را  خیالم  خود  تن 
خیس  ازاشکش  پیراهنم  هنوز  بود. 
را  ام  سینه  پوست  اش  بودوسردی 
تنم  که  بفهمم  نمیتوانستم  آزرد.  می 
از خیسی  پیراهن مورمور میشد  یااز 
بیدارشدن  درحال  که  پنهانی  حسی 
دکتر  دردآلود  صدای  ناگهان   . بود 
سرگذشت  زد.  زنگ  درگوشم  مهران 
بست  نقش  ذهنم  در  وهولناکش  تلخ 
بود   درعالم  زن  هرچه   به  لب  زیر   .
لعنت فرستادم وکوشیدم تا حدامکان 
تامیان  من  خودم را جمع وجور کنم 
وتنه  گردنم  واو حدفاصل حفظ شود. 
ام را  بطرف بیرون کج کردم که موی 
 . ندهد  قلقلک  را  بناگوشم  دخترک 
گیتی آنچنان دربهت و اندوه فرورفته 
مردم  همه  بلکه   ، من  تنها  نه  که  بود 
روی زمین را ازیادبرده بود  پیش خود 
گفتم : شاید آن زن آلمانی یک استثنا 
 . شدیم  نزدیک  بهروز  خانه  به  بود. 
درشکه جلوی دکه نیمه باز نبش کوچه 
ازروی   کولی   . شدیم  پیاده   . ایستاد 
رادربغل  وبهروز  پائین  پرید  نشیمن 
گرفت .ازدرتنگ کوتاهی داخل حیاط 
پوست  یک  بوسعت  حیاطی    . شدیم 
اطاقک  درون  به  حیاط  واز   . گاو 
چشمهای  با  بهمن   . رفتیم  بهروز  
 . انداخت  اطاقک  به  نگاهی  زده  وق 
با  کاربروجرد   سفری  تختخواب  یک 
وقوری  پریموس  یک   ، نیمدار  لحافی 
ودولیوان ومشتی کتاب ویک جاجیم  
مجموعه  فلزی   صندلی  ویک  نما  نخ 
راتشکیل  بهروز  تحصیلی  زندگی 

میداد. بهمن لبهارابهم فشرد ونگاهی 
به سقف کوتاه  ودودزده دوخت . بعد 
سررا روی گردن راست گرفت وبه من 

زل زد وگفت :
آدم  نه   . است  عنکبوت  النه  اینجا   -
می  دخمه  این  توی  سالم  افراد   .

پوسند.
خاموش  و  انداختم  پائین  را  سرم 
او   . بگویم  نداشتم  حرفی   . ماندم 
راست میگفت .  ولی ازیک دانشجوی 
درتنگنا  اش  خانواده  که  شهرستانی 
که  داشت  توقع  نمیشد  میبرد  بسر 
درآپارتمان باالی شهر زندگی مرفهی 
داشته باشد . پس ازدقیقه ای سکوت 

بهمن ناگهان  بالحن مصممی گفت"
- با من بیائید. 

نحوۀ بیانش نوعی دستوربود . اطاعت 
او   . افتادیم  براه  اش  ودرپی  کردیم 
را  بهروز  درحالیکه  کولی  و  جلورفت 
به دوش داشت پا به پای او  ازدرخانه 
به  ای  لحظه  وگیتی  من  شد.  خارج 
آنکه  بی  سپس   . نگریستیم  یکدیگر 
را  بیاوریم  خودمان  زبان  به  ای  کلمه 
دوباره   . کردیم  وقایع  جریان  تسلیم 
بهمن  حاال   .. شدیم  سواردرشکه 
راهنما شده بود وبه کولی میگفت  از 
ُمهر  وگیتی  من   . برود  خیابان  کدام 
سکوت به لب زده بودیم . نمیدانستم 
خواهد  چه  وبرما  میرویم  کجا  به 
تاکسی  البالی   از  درشکه   . گذشت 
ها  بسرعت بطرف باالی شهر  میرفت 
 . بلندترازشب  وروزها  بود  تابستان   .
سرخی آفتاب  هنوز به چشم میخورد. 
بهمن سرش را  به طرف بیرون گرفته 
سورچی  پائید.که  می  وخیابانهارا  بود 
راه را گم نکند. کمر کش خیابان تخت 
شدیم  پهنی  کوچه  داخل  طاووس  
.ودودقیقه بعد  مقابل در بزرگی توقف 

کردیم. بهمن جلوتر ازدرشکه پائین 

رفت وبا کلید دررابازکرد. داخل حیاط 
تماشا  به  زده   بهت  وبانگاهی  شدیم 
ایستادیم   کولی پشت سر ما بهروزرا 
بردوش داشت . فضای وسیعی بود  پر 
از گل و گیاه  وچمن و درختچه های 
گوئی   . وبراق  خورده   باران  زینتی 
و  گلها  این  کسی  ازورودما   پیش 
چمن ها ودرختچه هارابا آب شستشو 
داده بود . درجبهه شمالی ساختمانی 
دوطبقه با آجر سه سانتی  دیده میشد.
دراین موقع پیرمردی ازاطاقک گوشه 
حیاط بیرون آمد وباقدمهای کوتاه به 
سالمش  کرد.  وسالم  شد  نزدیک  ما 
گرم ومؤدبانه بود  حالت خضوعش  با 
آن نگاه نجیب  ومهر بان با  زیبائیهای  

مجموعۀ خانه  هم آهنگی داشت .
کرد  نزدیک  من  به  را  خودش  کولی 

وآهسته  درگوشم گفت :
باش  مواظب   . قیصررسیدیم  بام  به   -

پایت نلغزد.
به یادحرف پدربزرگ افتادم .

کولی افزود:
- پیرمردراست میگفت .

بهمن جلو افتاد وبااشاره سر مارابدنبال 
خود کشاند. ازباریکه های  میان باغچه 
ها گذشتیم وازپله های سنگی سفید 
درحال  ساختمان   داخل   . باالرفتیم 
عبور ازراهرو گیتی  برابر در نیمه باز 
ثانیه  یک  کمتراز  ویا  ثانیه  یک  سالن 
ایستاد ونگاهی به درون سالن انداخت. 
من  رابه  قشنگش  سیاه  چشمان  بعد 
خود  رؤیای  درون  به  ومرا  دوخت 
همانگونه  کند  باور  ونتوانست  کشاند 
با  . مردی  باور کنم  نتوانستم   که من 
چهرۀ خاکی وهیکلی ناجور  ورفتاری 
ساده لوحانه وبی تکلف  وطرز فکری 
مردمی واحساسی عاشقانه ، با  شکوه 
جور  خانه   این  کننده  خیره  وعظمت 
درنمی آمد. گیتی همین را میخواست

انگیز   دوار  ازدوگانگی  بگوید.   من  به 
رنگ  و  نقش  بود   رفته  گیج  سرش 
سالن  بزرگ  قالی  جادوئی  آمیزی  
آنچنان  بلوری   وچلچراغ  ها  ومبل 
اورا  به حیرت انداخته بود  که پای پله  
کرد  خم  رابسویم  سرش   دوم  طبقه 

وآهسته گفت :
- کجا هستیم ؟

باتبسم گفتم :
- روی باروی قیصر...

گاهی به انسان  حالتی دست میدهد 
که درطغیان  اشک ، بی محابا  لبخند 
این شگفت   برای گیتی ومن    . میزند 
زدگی همان حالت زود گذررا داشت. 
پریشان  وآن  بود  اندوه  آن  دوباره 
حالی  ودورنمای دردآلود آینده  بهروز 
بهمن دولنگه در یکی ازاطاقهای طبقه 

دوم عمارت راباز کرد وگفت:
 - بفرمائید.

داخل   . بود  صمیمانه  صدایش  لحن 
توری  پرده  فوراٌ  بهمن   . شدیم  اطاق 
زد  راپس  پنجره  جلوی  خوشرنگ  
ما  چشم  به  حیاط  زیبای  ومنظره 
تختخواب  روی  بهروزرا  کولی   خورد. 
به  نزدیک   ، کناردیوار  که  برنزی 
پنجره بود گذاشت . سپس من وبهمن 
رویش  سفید  ومالفه  خواباندیم  اورا 
گیتی  چشمهای  .دوباره  کشیدیم 
قیافه  میتوانست  شد.  خیس  ازاشک 
 . خودراببیند  نامزد  ریخته  درهم 
دراین هنگام بهروز صورتش را بطرف 
پلک  تندی  به  ما چرخاند ودرحالیکه 
با کلمات لهیده ای که ازگوشه  میزد  

دهانش بیرون میریخت گفت :
- اینجا کجاست ؟
بهمن فوراٌ گفت :

- خانه خودت .
- اینجا که خانۀ من نیست .

بهمن با آهنگ صدای مهربانی گفت : 
زندگی  خانه  این  توی  امشب  از  تو   -

میکنی . 
دوخت.  سقف  خودرابه  نگاه  بهروز 
دارش  رعشه  لبهای  حال  درآن 
جنبید . گوئی داشت درگوش خداوند 
هاراباز  پنجره  بهمن   . میگفت  چیزی 
نرم  شهر  شمال  خنک  کردونسیم 
وسبک داخل شد وبدن مواج ونازکش 
بهمن  داغ صورتم کشید.  رابه پوست 
به سویم آمد ودستش  از کنار پنجره 

رادراز کردوگفت :
- نسخه پزشک بیمارستان رابده .

گفتم : میخواهی چکنی ؟
- دوایش را تهیه کنم .

گفتم  : من میخرم .
مشکل  دارو  تهیه  روزها   این   : گفت 
ترین کارهاست                  ادامه دارد باکناررفتن پرده منظره زیبای حیاط به چشم ما خورد. 
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زل ردرپند نیلی شعروغ
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 ! ���ت ��د�زاوار 

 "��یدون ���ری " 
  

  

رهی معیری

خیال انگیز

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
نداری غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی

من از دلبستگیهای تو با آیینه دانستم
که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی

به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را
تو شمع مجلس افروزی تو ماه مجلس آرایی

منم ابر و تویی گلبن که می خندی چو می گریم
تویی مهر و منم اختر که می میرم چو می آیی

مراد ما نجویی ورنه رندان هوس جو را
بهار شادی انگیزی حریف باده پیمایی

مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند
میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی

کسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو
دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشایی

مرا گفتی: که از پیر خرد پرسم عالج خود
خرد منع من از عشق تو فرماید چه فرمایی

من آزرده دل را کس گره از کار نگشاید
مگر ای اشک غم امشب تو از دل عقده بگشایی

رهی تا وارهی از رنج هستی ترک هستی کن
که با این ناتوانیها به ترک جان توانایی
به  متخلص  معیری  محمدحسن  شادروان 
 1288 ماه  اردیبهشت  دهم  در  »رهی« 
هجری شمسی در تهران و در خاندانی بزرگ 
گشود.  جهان  به  چشم  هنر  و  ادب  اهل  و 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در تهران به 
پایان برد، از سال 1322 شمسی به ریاست 
کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر 
پس  گردید.  منصوب  صنایع(  وزارت  )بعداً 
اشتغال  کتابخانه سلطنتی  در  بازنشستگی  از 
داشت. وی همچنین در انجمن موسیقی ایران 
عضویت داشت. در بیست و چهارم آبان سال 
134۷ شمسی پس از رنجی طوالنی از بیماری 
سرطان معده بدرود زندگانی گفت و در مقبره 
شد. سپرده  خاک  به  شمیران  ظهیرالدوله 
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فیض کاشانی
جستجوی وصال

شود شود که شود چشم من مقام ترا
شود شود که بینم صباح و شام ترا
شود شود که شوم غرق بحر نور شهود
بدیده تو به بینم مگر بکام ترا
شود شود که نهم روی مسکنت بر خاک
بدرگه تو و خوانم علی الدوام ترا
شود شود که دل و جان و تن کنم تسلیم
برای خویش نباشم شوم تمام ترا
شود شود که سراپا چو دام چشم شوم
بدین وسیله مگر آورم بدام ترا
شود شود که نهم دل بجست جوی وصال
بدیده پویم و جویم علی الدوام ترا

شود شود که سرفیض در ره تو رود
که تا بکام رسد هم شود بکام ترا

مال محمد محسن فیض کاشانی 
شاعر قرن یازدهم و معاصر با شاه 
عباس دوم بوده است. او در سال 
100۷ هجری قمری در کاشان 
متولد شدو درسال 1090هجری 
قمری درگذشت و در کاشان به 

خاک سپرده شد.
***

اوحدی مراغه ای

 اشتیاق
ای سفر کرده، دلم بی تو بفرسود،بیا

غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا
سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد
گر زیانست درین آمدن از سود، بیا
مایه ی راحت و آسایش دل بودی تو

تا برفتی تو دلم هیچ نیاسود بیا
ز اشتیاق تو در افتاد به جانم آتش

وز فراق تو در آمد به سرم دود، بیا
ریختم در طلبت هر چه دلم داشت، مرو
باختم در هوست هر چه مرا بود، بیا
گر ز بهر دل دشمن نکنی چاره ی من
دشمنم بر دل بیچاره ببخشود، بیا
زود برگشتی و دیر آمده بودی به کفم
دیر گشت آمدنت، دیر مکش، زود بیا

کم شود مهر ز دوری دگران را لیکن
کم نشد مهر من از دوری و افزود، بیا

گر بپالودن خون دل من داری میل
اوحدی خون دل از دیده بپالود، بیا

او در شهرستان مراغه زاده شد، 
و  بود  اصفهان  اهالی  از  پدرش 
اصفهان  در  مدتی  نیز  او  خود 
نامش  بنابراین  و  داشت  اقامت 

شده  ذکر  نیز  اصفهانی  اوحدی 
ایلخان  معاصر  اوحدی  است. 
و  بود  ابوسعید  سلطان  مغول 
هم  است.  مراغه  در  او  آرامگاه 
اکنون یک موزه دائمی در مقبره 

اوحدی در مراغه دایر می باشد.
***

انوری

خیال تو

جانا دلم از غمت به جان آمد
جانم ز تو بر سر جهان آمد

از دولت این جهان دلی بودم
آن نیز به دولتت گران آمد

آری همه دولتی گران آید
چون پای غم تو در میان آمد

در راه تو کارها بنامیزد
چونان که بخواستم چنان آمد

در حجره ی دل خیال تو بنشست
چون عشق تو در میان جان آمد

جان بر در دل به درد می گوید
دستوری هست در توان آمد

از دست زمانه داستان گشتم
چون پای دلم در آستان آمد

گفتم که تو از زمانه به باشی
خود هر دو نواله استخوان آمد

یکباره سپر بر انوری مفکن
با او همه وقت بر توان آمد

محّمد  محّمدبن  اوحدالّدین 
انوری معروف بهانوری ابیوردی و 
»حّجةالحق« از جملهٔ شاعران و 
دانشمندان ایرانی سده 6 قمری 

در دوران سلجوقیان است.
شعر  سرای  قصیده  استاد  انوری 
هنرهای  به  آراسته  و  پارسی 
خوش نویسی و موسیقی بوده است. 
او از دانش های ریاضیات، فلسفه 
و موسیقی بهره ور و در دستورات 
اخترشناسی به زبان خود مرجع 
و  گواه ها  وجود  بوده است. 
نشانه هایی در شعر انوری سخن 
و  دارد  موسیقی  از  او  آگاهی  از 
پژوهندگان  از  برخی  امر  همین 
را برانگیخته تا او را موسیقی دانی 

تحصیل کرده بدانند

***

کسائی مروزی

حکمت

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزانه
زیانشان مور را باشد دو درشان هست یک خانه

اگر ابروش چین آرد ، سزد گر روی من بیند
که رخسارم پر از چین است چون رخسار پهنانه

چو پیمانه تن مردم همیشه عمر پیماید
بباید زیر ننمودن همان یک روز پیمانه

کنون جویی همی حیلت که گشتی سست و بی طاقت
تو را دیدم به برنایی ، فسار آهخته و النه

اجل چون دام کرده گیر پوشیده به خاک اندر
صیاد از دور ، نک دانه برهنه کرده لوسانه

طبایع گر ستون ِ تن ستون را هم بپوسد بن
نگردد هرگز آن فانی ، کش از طاعت زنی فانه

نباشد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز
ببّرد نسل این هر دو نبّرد نسل فرزانه
مجدالدین ابوالحسن کسایی مروزی )زاده ی 341 ه .ق در مرو(، 
آغاز  )شاید(  و  نیمه ی دوم سده چهارم هجری  ایرانی در  شاعر 
سده پنجم هجری است. چنان که از نامش برمی آید و خود وی 
نیز به این امر اشاره دارد اهل مرو بود. کسایی در اواخر دوره ی 

سامانیان و اوایل دوره غزنویان می زیسته است.

عبید زاکانی

غالم همت درویش
خوشا کسیکه ز عشقش دمی رهائی نیست

غمش ز رندی و میلش به پارسائی نیست
دل رمیده ی شوریدگان رسوائی

شکسته ایست که در بند مومیائی نیست
ز فکر دنیی و عقبی فراغتی دارد

خداشناس که با خلقش آشنائی نیست
غالم همت درویش قانعم کو را

سر بزرگی و سودای پادشاهی نیست
مراد خود مطلب هر زمان ز حضرت حق

که بر در کرمش حاجت گدائی نیست
به کنج عزلت از آنروی گشته ام خرسند

که دیگرم هوس صحبت ریائی نیست
قلندریست مجرد عبید زاکانی

حریف خواجگی و مرد کدخدائی نیست
خواجه نظام الدین عبیداهلل زاکانی شاعر و لطیفه پرداز نامدارایران 
اجتماعی آن  لحاظ وضعیت  به  در قرن هشتم هجری است. وی 
به  را وسیله حمله  نثر خود  و  نظم  و  آورد  به طنز روی  روزگار، 
عرفها و عادات نادرست و مفاسد و معایب زاهدان ریائی قرارداد. 
وی در حدود سالهای ۷۷1 و ۷۷2 هجری قمری زندگی را بدرود 

گفت.
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جهـــان وورزش ما

جمشید  از  یادی  گذشته  درشماره 
با پیشینه بسیار  اخباری ورزشکار ی 
ارزشمند  کردیم. واز سِر درد  مطالبی 
خودمان  ورزشکاران  درباره  کلی 
ورزشکاران  و  آنها  بین  ای  ومقایسه 
ووعده  پرداختیم  کشورها  دیگر 
کردیم که دراین شماره با ا و گفتگوئی 
تلفنی  گفتگورا  این   . داشت  خواهیم 

انجام دادیم که میخوانید:
نفت  درشهر  درسال1315  جمشید 
شد.  متولد  مسجدسلیمان  خیز 
را  ورزش  سالگی  ازده  میگوید 
جزء  و  کردم  آغاز  سلیمان  درمسجد 
.در12  بودم  کودکان  تیم  ورزشکاران 

سالگی قهرمان شیرجه شهرم شدم 

. در15 سالگی قهرمان شیرجه استان 
سالگی  در15  باز   . شدم  خوزستان 
مسجدسلیمان  ومیدانی  دو  قهرمان 
قهرمان  سالگی  در17-16   . بودم 
تیم دسته یک  جوانان  فوتبال وجزء 
میشدم.  محسوب  سلیمان  مسجد 
درمسابقات  هم  موقع  درهمان 
وقهرمان   میکردم  شرکت  دوومیدانی 
، 200 متر، وپرش  رشته های 100 متر 
به  و  بودم  خوزستان  دراستان  طول 
 18 زمان  درآن  که  رسیدم  اول  مقام 

سال داشتم. 
* چه زمانی به تیم ملی رفتید؟

- من عضو تیم ملی "ب"فوتبال بودم 
بودم  شهرستانی  اینکه  دلیل  وبه 

نپذیرفتند.  الف"   " ملی   درتیم  مرا 
درضمن درتیم فوتبال شاهین  هم که 
آن زمان فوق العاده مورد عالقه مردم 

بود نیز بازی میکردم .  
به  جه  فوتبال  به  پرداختن  بعداز   *

ورزشی روی آوردید؟
-من همزمان که فوتبال بازی میکردم 
 . میپرداختم  هم  دیگر  ورزشهای  به 
قهرمان شیرجه ایران شدم ، قهرمان 
دررشته  وبطورکلی  شدم  طول  پرش 
وشناو  شیرجه   ، دوومیدانی  های 
این  داشتم.ودرهمه  فعالیت  فوتبال 
رشته ها نیز یک ورزشکار مطرح بودم 
درعین حال که فوتبال بازی میکردم 
ایران  قهرمان فوتبال  آموزشگاههای 
بازی  فوتبال  که  حال  .درعین  بودم 
میکردم عضو تیم ملی شیرجه وشنای 

ایران بودم . 
* بعنوان ورزشکار چند سفر خارجی 

داشتید؟
-حقیقت اینست که بعنوان عضو تیم 

ملی هرگز به سفر خارج نرفتم . یکبار 
رشته  برای  پاکستان  به  رفتن  برای 
دوومیدانی انتخاب شدم  که مچ پایم 

پیچ خورد ومتأ سفانه  محروم شدم .
* مربی شما دررشته دوومیدانی چه 

کسی بود؟
- آقای احمد ایزد پناه  برادر تیمسار 

ایزد پناه.
* استاد شما دررشته شیرجه وشنا چه 

کسی بود؟
- دررشته شیرجه استاد داود نصیری 
به دیدارش  میروم  ایران  بود. هروقت 
پیروشکسته  کمی  اآلن  البته   . میروم 

شده 
* ایشان حدود 47 سال پیش استاد 
واآلن  بود  افسری  دانشکده  ورزش 
سال   88  -  87 به  نزدیک  باید 
داشته باشد. بهرحال آرزو میکنم این 
مردشریف را سالهای سال حفظ کند.

- امیدوارم .. حتمًا میدانید که ایشان 
زمانی قهرمان پرتاب نیزه ایران بود.

گفتگو با  جمشید اخباری: 

ورزشکاری ازدیارخوزستان
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*  بله . 
- در5 رشته هم مربی بین المللی بود: 
واترپلو،   ، شیرجه   ، دوومیدانی  شنا، 

وفوتبال 
بفرمائید  اخباری  آقای  *خوب 
المللی  داوربین  زمانی  چه  خودشما 

فوتبال شدید؟
- من سال 1352  اسمم به فیفا ارسال 
 . شدم  ایران  المللی  بین  داور  و  شد 
اتفاقًا خود آقای داود نصیری اسم من 

را به فیفا فرستاد.
* چند بازی خارجی را سوت زدید؟

درافغانستان  را  خارجی  -چهاربازی 
سوت زدم . دوبازی خارجی را درسوریه 
داوری کردم وچهاربازی خارجی راهم 

درخود تهران سوت زدم .
*چه زمانی ازایران خارج شدید؟

یک  برای  که   1364 سال  -دربهمن 
سوریه  به  داوری  توجیهی  کالس 
آمریکا  سفارت  از  شدیم  فرستاده 
ولی  کردم   ویزا  تقاضای  خودم  برای 
ات   بچه  همسرو  برای  گفت  کنسول 
کنی  لطف  اگر  گفتم  نمیخواهی؟  ویزا 
که ممنون میشوم وبه این ترتیب همه 
ویزا گرفتیم وبه آمریکا آمدیم  اما چون 
خانه وزندگیم در خرمشهر براثر جنگ 
ماندن  برای  جائی  دیگر  شد   ویران 
پیشنهاد  به  بنابراین  نداشتم  درایران 
هروقت  اما   . ماندیم  درآمریکا  پسرم 
دلم برای یارودیار تنگ میشود سری 

به آنجا میزنم وبر میگردم .
المللی  بین  داوری  کار  *درآمریکا 

را دنبال نکردید؟
50 سال  از  دراینجا چون سنم   . نه   -
داوری  نمیتوانستم  دیگر  بود  گذشته 

کنم .
کسی  دیگر  سال  بعداز50  یعنی   *

نمیتواند داوری کند؟
- اآلن که این سن به 45 سال تقلیل 

پیداکرده است .
* درایران به غیر ازورزش که عاشق 

چه  امرارمعاش  برای  بودید  آن 
شغلی داشتید؟

ازاقوام  یکی  ولی  بودم  معلم  ابتدا  من 
میکرد   کار  نفت  درشرکت  که  من  
میتوانی  بخواهی  اگر  گفت   یکروز 
بیائی شرکت نفت . بالفاصله از آموزش 
استخدام  وبه  کردم  استعفا  پرورش  و 
نفت درآمدم ودرجزیره الوان  شرکت 
درقسمت صادرات نفت با سمت رئیس 
زمانی  وتا  بکارشدم  مشغول  تدارکات 
که به سن بازنشستگی رسیدم درآنجا 

بکار مشغول بودم .
* آیااآلن هم فوتبال ایران را دنبال 

میکنید؟
- بله  دنبال میکنم .

هم  فوتبال  گری  مربی  دورۀ  شما   *
دیده اید؟

- بله مربی گری فوتبال کرامر را دیده ام 
درتهران  را  دوومیدانی  مربیگری 
اسمش  که  آلمانی  یک  درکالس 
کالس   . کردم  طی  شده   فراموشم 
دیدم. درانگلستان   را  فوتبال  داوری 
همچنین درانگلستان کالس مربیگری 
هم  درسوریه   . کردم  راطی  داوری 
اتمام  به  را  المللی  بین  داوری  کالس 

رساندم .
* چندتا بچه دارید؟

- یک پسر 47 ساله دارم ویک دختر  
وهمچنین دونوه پسر از دخترم دارم و 
خداراشکر اززندگی خوب و راحتی هم 

برخوردارم .
سالهای  امیدوارم  و  خداراشکر   *
همسر  درکنار  کامل  سالمت  با  سال 
و خانواده باشید و حاال حاال ها گرد 

پیری برسروروی شما ننشیند.
- بسیار سپاسگزارم که یادمن بودید.

ازآنهاکه  ازماتشکرنکنید   *
بیادشمانیستند گله کنید.

دیگر.  وقتی  شاید  دیگر  تاگفتگوئی 
شادباشید

- سپاسگزارم .

برزیل در  تیم سانتوس  پیروزی چشمگیر 4-0 مقابل  از  بارسلونا، پس  بازیکنان 
فینال جام باشگاه های جهان، برای شادمانی مربی خود پپ گوواردیوال را به هوا 

پرتاب می کنند.

پیروزی شیرین برای بارسلونا

خبرهای کوتاه ازدنیای ورزش
*پس از شکست سه بر صفر پرسپولیس مقابل استقالل در دربی هفتادو سوم 
و کناره گیری حمید استیلی از هدایت این تیم امروز خبرها حاکی از توافق 
مدیر عامل این تیم با لوکا بوناچیچ سرمربی کروات سابق تیم سپاهان برای 

سرمربیگری بود.
با آخرین  پاکیائو قصد دارد دوباره  * قهرمان بوکس سبک وزن جهان مانی 

حریفش مبارزه کند.
پاکیائوی فیلیپینی که در مبارزه سومش در مقابل خوان مانوئل مارکز  مانی 
مکزیکی با رای داوران به پیروزی رسید در جدیدترین گفتگوی بهمراه آلکس 
از بین  با خبرنگاران اعالم کرده که قصد دارد برای  آریزا مربی بدنساز خود 
بردن هر گونه شائبه ای برای چهارمین بار مقابل این بوکسور مکزیکی به روی 

رینگ برود.
* چهار کشتی گیر ایرانی به دلیل تعطیلی سفارت به مسابقات لندن نرسیدند
سیداحمد محمدی، صادق گودرزی، حامد زرین کمر و جابر صادق زاده چهار 
نماینده تیم ملی کشتی آزاد ایران، به دلیل تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران 

نتوانستند روادید سفر به این کشور را دریافت کنند.
* مرگ دکتر سوکراتس؛ اعجوبه سیگاری و الکلی فوتبال جهان

روده  بیماری  کردن  عود  خاطر  به  که  برزیل  فوتبال  سابق  ستاره  سوکراتس 
به بیمارستان منتقل شده بود، در سن 57 سالگی چشم از جهان فروبست. 
حرفه  به  که  بود  دکتری   ،1983 سال  در  جنوبی  آمریکای  فوتبال  سال  مرد 

روزنامه نگاری هم اشتغال داشت.
رقابت های جام  جهانی  از  در دهمین مسابقه خود  ایران  والیبال  ملی  تیم   *

2011، مقابل روسیه قرار گرفت و با نتیجه 3-0 شکست خورد.
نتیجه  این  با  است،  والیبال  جهانی  فدراسیون  رنکینگ  دوم  تیم  که  روسیه 
ضمن صعود به صدر جدول و به زیر کشیدن لهستان، موفق شد جواز حضور 

در رقابت های المپیک لندن را هم کسب کند.
* 24 هزار و 300 تماشاگر شامگاه سه شنبه )13 دسامبر/ 22 آذر( در ورزشگاه 
شهر هامبورگ شاهد مسابقه ی فوتبالی بودند که از سوی سازمان ملل متحد 
ترتیب داده شده بود؛ دیداری که ستارگان تیم شهرشان در یک سوی میدان 
مهدوی کیا،  مهدی  آن.  دیگر  سوی  در  جهان  فوتبال  ستارگان  و  بودند  آن 
ستاره ی ایرانی سال های پیشین تیم هامبورگ، یکی از بازیکنانی بود که مورد 

توجه ویژ ه ی هواداران قرار رفت.

حافظیه  سال1341
مسابقات شیرجه وشنا 

اخباری قهرمان دوم 
ایران 
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تلفن ها ، نامه ها وئی میل 
های شما

یادداشتی ازمیان یادداشت ها

"الزم به تذکر"

خدمت دوست عزیز وسردبیر محترم  
آفای پاریزی گرامی

ودرباره  کردید  لطف  که  درمطلبی 
اینجانب قلم زده بودید متشکرم ولی 
الزم است که به چند نکته اشاره کنم 
داده  توصیح  که  مالی  وضع  دربارۀ   ..
بودید هنوز شکر خدا درجیب مقداری 
"سنت " وجوددارد که خرج خوراک را 
حرف  تلفنی  باشما  وقتی  من  میدهد. 
میزدم دربارۀ بعضی از رسانه های غیر 
که  کاری  درمقابل  که  گفتم  همگانی 
انجام میدهی بجای دستمزد  برایشان 

" بیبی آی الو یو"
 Baby I love you
لطفی  واگر هم   بشما تحویل میدهند 
میتوانی  که  است  ناجیز  آنقدر  کنند 
درحراجی یک نان پیتا  بخری . بطور 
نوشته  جنابعالی  که  همانطور  کلی 
سازان  برنامه  و  نویسندگان  بودید 
کار  به  زبان   فارسی  های  دررسانه 
چند  فقط   . هستند  مشغول  مجانی 
آنهم  دارند  پول  دریافت  نفری شانس 
ومردم  اند  شده  معروف  اینکه  بخاطر 
. بطور کلی دراین  آنهارا می شناسند 
دسته   " آنجلس  "لس  فرشتگان  شهر 
بازی  مافیا  اینکه  یعنی   . است  بندی 
است  . بطور مثال اگر بارسانه ای کار 
دیگر  ای  رسانه  با  نداری  حق  میکنی 
نداری  جرأت  ودرضمن  کنی  همکاری 
برنامه  تا  غذائی   مواد  از   ، کاال  ازیک 
کنی.  انتقاد  ها  وکنسرت  هندی  های 
اینگونه  تلویزیونی  و  نشریه  هیچ 
مگر  نمیکند  وپخش  چاپ  را  مطالب 
آگهی  تجارتی  کاالی  ازآن  اینکه 
گرفتن  برای  باشند.یااینکه  نداشته 

آگهی درآینده چاپ وپخش کنند.
رژیم  به  وابستگی  که  نماند  ناگفته 
رسانه  دربیشتر   را  اسالمی  جمهوری 

ها  بطور غیر آشکار  یا  آشکار حس 
اینکه  دراین آشفته   میکنی.  خالصه 
میزندو  را  خودش  ساز  هرکس  بازار 
که  نمیدهند  اهمیت  بیکدیگر   اصاٌل 

یاران  آنها درچه شرایطی هستند.
زمینه  درتمام  هنرمندان   موقعیت 
ها  بسیار آشفته است . یک خواننده 
تا    60 درحدود  آلبوم  یک  تهیه  برای 
70 هزار دالر خرج میکند تا بتواند آنرا 
ببازار عرضه کند وبرای معرفی و پخش   
و  مصاحبه دررسانه های نوشتا ری  یا 
تصویری پول زیاد بپردازد در صورتیکه 
خوانندگان داخل ایران هیچگونه پولی 
نمیدهند  خود  های  ترانه  پخش  برای 
هرازگاهی  میگذارندو  هم  منت  تازه 
میآیند  آمریکا  بسوی  کنسرت  برای 
غربت  ایرانیان  بیشتر  استقبال  وبا 
جیب  با  میشوندوبعد  روبرو  نشین 
اربابان خود  پرازدالر آمریکائی به نزد 
باز میگردند و کنسرت پشت کنسرت  

بقول معروف sold out  میشود.
مارکت  سوپر  درتمام  که  دیگر  نکته 
پر  میخورد  بچشم  آنجلس  لس  های 
از مواد غذائی ومحصوالت داخل ایران 
است .وقتی که به صاحب سوپر مارکت 
اسالمی  جمهوری  از  چرا  میگوئی 
میگویند   میکنی  وارد  موادغذائی 
"آقاجان بوی وطن میدهد"درصورتیکه 
آنجلس   لس  درهمین   ، درآمریکا 
ایرانی  موادغذائی  کارخانجات  
پشتیبانی  باید  ازآنها  که  وجوددارد 
سوپر  صاحب  بقول  اینکه  نه  کرد 

مارکت بگوئیم بوی ایران میدهد.
جوانان   خون  بوی  میگوید.  راست 

شهید شده برای آزادی میدهد.
دل  درد  عزیز  پاریزی  آقای  خالصه 
ادامه  بخواهم  اگر  که  است  آنقدرزیاد 
من  هفتاد  مثنوی  معروف  بقول  دهم  

کاغذ  میشود. 
برایتان آرزوی موفقیت دارم .

مرتضی قمصری  

توضیحی درباره اهواز
نشریه آزادی

به  میکردم   مرور  را  نشریه  که  زمانی 
آشنائی   " بنام  برخوردم  ای  مقاله 
خاطره  دیدم  الزم  ایران"  باشهرهای 

ای که از نام اهوازدارم بازگو کنم .
انقالب اسالمی  درسال 1357 رخ داد. 
ایران  به  که  خارجی  مهمان  نخستین 
یاسر  بازگشت  پُرپول   جیب  وبا  آمد 

عرفات بود. 
آقای عرفات دفتری درخوزستان دایر 
شده  جمع  دورش  هم  ای  عده   . کرد 
بودند چون مهمان  دولت شد استاندار 
ها  دربازدید  مدنی  احمد  دکتر  وقت 
گفت  سخنرانی  دریک  بود  کنارش 
درکنار خلیج عربی هستم  اکنون  من 

وبشماپیام میدهم ...
و  رشید  افسری   که  مدنی  دکتر 
بود   دوست   وایران  کرده  تحصیل 
ما  مهمان  گفت:"  عرفات  درپاسخ 
درکنار خلیج همیشه فارس قراردارند  
نامی را به اشتباه یاد کردند که من باید 

آنرا تصحیح کنم. "
یادشادروان دکتر مدنی به خیرو نیکی.
یکی از خوانندگان نشریه

توضیحی ازسوی
 دکتر همایون آرام

اطالع  برای   . فراوان  ازدرود  پس 
قسمتهای  بعضی  چاپخانه   ، شما 
بود  انداخته  راازقلم  عسل  مقاله 
خواهشمنداست درصورت امکان برای 
آگاهی خوانندگان توضیح الزم را درج 

بفرمائید
درستون اول آخرین پاراگراف باید به 

این صورت باشد:
است  دردسترس  عسل  مختلف  انواع 
به  بستگی  عسل  وطعم  بو،   ، قوام 
ازآنها  زنبورها  داردکه  گلهائی  نوع 
بعضی  میکنند.  آوری  جمع  شهد 
زنبورهارا   ، عسل  کنندگان  تهیه  از 

میکنند  تغذیه  شده  تصفیه  باشکر 
و  آور  زیان  شیمیائی  ازترکیبات  ویا 
. بهتراست  ضدآفت استفاده میکنند  
خودداری  ها  عسل  اینگونه  ازمصرف 

نمود.
 ، مقاله  دوم  صفحه  از  سوم  ستون 

پاراگراف آخر :
اسهال  برای درمان  توان  را می  عسل 
را  روده  میکربهای  زیرا  بکاربرد  نیز 
که موجب بروز اسهال میگردند ازبین 
صورت  مختلفی  های  بررسی   . میبرد 
گرفته که سودمندی عسل رادردرمان 
یبوست نشان داده است . عسل دارای 
مقادیر زیاد فروکتوز میباشد.فروکتوز 
میکربهای  بادخالت  بزرگ  درروده 
راانجام میدهند  روده که عمل تخمیر 

نقش یک ُمّلین رابازی میکند.
باتشکراز دکتر همایون آرام و با پوزش 

از همه خوانندگان عزیز

سایت  نشریه 

با سالم
برای ما خوانندگانی که دراروپا هستیم 
و مرکزی برای توزیع نشریه خوب شما 
سایت  به  مراجعه  نداریم   دردسترس 
نشریه بسیار غنیمت است . اما شماره 
بعدازانتشار  روز   15 همیشه  جدید 
میدانم  قرارمیگیرد.  سایت  برروی 
دلیل این کار این است که بر مشترکین 
خوانندگان  و  نگذارد  تأثیر  نشریه 

هرچه بیشتر مشترک شوند. 
اما پیشنهاد من این است که آیا امکان 
را  سایت  به  مراجعه  بتوانید  که  دارد 
عبور)پسورد(   رمز  گذاشتن  با  نیز 
همزمان  بتوانیم  ماهم  تا  کنید  پولی 
کمی  وشاید  نشریه  مشترکین  با 
دسترسی  نشریه  این  به  زودترازآنها 

پیدا کنیم ؟
کنید  فراهم  را  تسهیالت  این  اگر 

ممنون میشویم .
آلمان - هانوفر- مسعود
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مسعود عزیز:
توجه  نشریه  سایت  به  ازاینکه 
داری وبه آن مراجعه میکنی بسیار 
ممنونیم . درمورد درخواست شما 
میکنیم  فکر  داریم  است  مدتی 
که با توجه به گران بودن هزینه 
پست و چاپ  ترتیبی بدهیم که 
نشریه برروی سایت منتشرشود. 
بزودی  نتیجه این کاررا به اطالع 
شماهم میرسانیم .اما تا آن زمان 
تمام  توانید  می  گذشته  همانند 
شماره های قبلی را برروی سایت 

بخوانید و ازآن بهره مند شوید.
 مقاالت سیاسی

. ام  شده  شما  سیاسی  مقاالت  معتاد 
  درهرشماره چند مقاله سیاسی هست 
 . میخوانم  آنهارا  چیز  هر  از  قبل  که 
درمورد نفت کمتر مطلب می نویسید 
اقتصاد هم کم کاریهائی در  . درمورد 
بارفع  امیدوارم  میشود.  دیده  نشریه 
این یکی دو اشکال  نشریه آزادی را 
ما  به خانه های  بی خار  مثل یک گل 

ارسال کنید.
باتشکر و خسته نباشید

محمدعلی  ک.  نیوجرسی
باوفای  وخواننده  عزیز  دوست 
.خودمان  باشماست  آزادی. حق 
هم میدانیم که این عیب ماست 

نفت  دربارۀ  نوشتن  میدانید  اما 
مطالب  اقتصادی   مسائل  یا  و 
تخصصی هستند و هرکسی نمی 
تواند دراینگونه موارد اظهار نظر 
از چند  تا کنون  متأسفانه   . کند 
که  ایم  کرده  دعوت  کارشناس 
برای  نفتی  و  اقتصادی  مقاالت 
پژهشگرانی  اینها  اما  بنویسند  ما 
نوشتن  وفرصت  ند  پُرکار  بسیار 
برای ماراندارند. بازهم چشم حتمًا 
جدی  بطور  هم  مورد  دراین 
نتیجه  به  تا  میکنیم  پیگیری 

دلخواه شما برسیم .
چاپ نُت

گاهی درنشریه  نت آهنگهای اصیل را 
 . بسیار جالب است  که  میکنید  چاپ 
چندی پیش دختر خواهرم که دراروپا 
زندگی میکنند برای تعطیالت تابستان 
پیش ماآمده بودندو دخترخواهرم که 
ویلن میزند دنبال نت آهنگهای ایرانی 
پیش  را  نشریه  شماره  چند  من  بود  
او گذاشتم واو بادیدن نتها به هیجان 
کرد. نواختن  به  وشروع  بود  آمده 
میخواهد  من  از  مرتب  ببعد  وازآن 
برایش  کردید  چاپ  شما  که  هرنتی 
ئی میل کنم .. این خدمتی است برای 
عالقمند کردن جوانان ونوجوانان ما به 

موسیقی اصیل.

 دستتان دردنکند. ومرسی
قاسم  از نیویورک
استاد  آثار  از  بعدنتی  درشماره  
محمود ذوفنون را چاپ خواهیم 
توجه  مورد  امیدواریم  کردکه 

هنردوستان قرارگیرد.

کشورهای غیر دمکرات

بسیاری  که  هستیم  شاهد  اخیراً 
آمریکا  ازجمله  جهان   ازکشورهای 
که ادعای دمکرات بودن دارند دربرابر 

وقایع خاورمیانه  فقط حرف میزنند. 
حسنی  رفتن  برای  که  اوباما  آقای 
چرا  کرد  تعیین  األجل  ضرب  مبارک 
رژیم  که  کشتاری  درمقابل  اکنون 
سکوت  انداخته   براه  درمصر  جدید 
میکند؟ سوریه که هرروز مردم بیگناه 
همچنان  میکشد   وخون  خاک  به  را 
میکند.  سپری  را  اسد  بشار  دوران 
این چه یک بام ودوهوائی است که بر 
کشورهای مثاًل دمکرات حاکم است ؟ 
تا چند وقت دیگر باید این ئکشتارهارا 

شاهد باشیم ؟
درمورد ایران هم ، اکنون که شاهزاده 
قابل  اقدام  یک  به  دست  رضاپهلوی 
توجه وچشمگیر زده چرا کشورها ی 

آزاد جهان خفقان گرفته اند؟ 
زیادتر  مشکالت  این  درباره  لطفًا 

بنویسید.
محمد عمادالدینی- کانادا
خود  این  دیگر  هرکس  از  فبل 
تکلیف  باید  که  هستند  ملتها 
حکومتهایشان  با  را  خودشان 
تعیین کنند.  اگرچه ملت سوریه 
ماههاست  کشته میدهند وهنوز 
دراین  اندکه  نرسیده  نتیجه  به 
مورد حق باشماست و کشورهای 
سوریه  مردم  که  مقصرند  دیگر 
درمورد  اما  نمیکنند.  حمایت  را 
خودمان  مردم  این  ما  کشور 
هستند که باید از طرح شاهزاده 
ای  خامنه  محکومیت  برای 
اینگونه  درباره   . کنند  پشتیبانی 
زیاد  تاکنون  سیاسی  مسائل 

نوشته ایم . بازهم می نویسیم .

درد روزنامه نگاران

آقای  از  بایادی  گذشته  درشماره 
قمصری نوشته بودید که بی پولی درد 
حقیقتی  این   . است  نگاران  روزنامه 

)درگذشته  درایران  چه  که  است 
دراین   ( ازایران  درخارج  وچه  وحال( 
روزنامه  که  هستیم  شاهد  سال(  سی 
نگاران ما که نویسندگی را بعنوان شغل 
اصلی خود انتخاب کرده اند از رفاه و 
آسایش  نسبی هم برخوردارنیستند.
و  اروپائی  نگاران  روزنامه  درحالیکه 
سطر  چند  نوشتن  برای  آمریکائی  
میدارند.  دریافت  هنگفتی  پولهای 
ووقتی  بود  نگار  روزنامه  پدرمن 
نداشت  ارثی  خوشبختانه  درگذشت  
که برای ما برجای گذارد. بهمین دلیل 
من ودوبرادردیگرم بدنبال کار دیگری 
رفتیم وخداراشکر امروز ازوضع بسیار 
همانطورکه  .واقعًا  برخورداریم  خوبی 
شماهم اشاره کرده بودید باید مرتضی 
دریابیم  را  نگاران  روزنامه  یعنی  ها  
پیشقدم  میخواهد  کسی  اگر  .حال 
که  دهد  انجام  را  اقدام  واولین  شود 
داشته  بیمه  بتواند  نگارهم  روزنامه 
باشد و امنیت شغلی  داشته باشد به 

همت وحمایت  همه شماها نیازدارد.
واشنگتن   - نگاران  روزنامه  دوستدار 
پدر  به  احترام  ادای  ضمن 
حق  بگوئیم   باید  بزرگوارشما  
باشماست ما قباًل هم هرجا مناسب 
دیدیم نوشتیم که روزنامه نگاری 
بگوئیم  باید  واکنون  درایران 
بعنوان  نمیتواند  ایرانی  درجامعه 
البته  شود  تلقی  اصلی  شغل 
دررژیم سابق دردوره ای ، بفکر 
آنها  برای  و  افتادند  نویسندگان 
خانه ساختند وباقیمتهای مناسب 
قراردادندوآن  دراختیارشان 
نویسندگان«  »کوی  را  منطقه 
خانه  بجای  اکنون  اما  نامیدند  
زندان  وتاریک  تنگ  سلولهای 
هم  میکنند.  پیشکش  آنها  به  را 
زندان  بزرگترین  ایران  اکنون 
است  درجهان  نگاران  روزنامه 
نویسنده  هم  ایران  از  درخارج   .
زندانی شرکتهای کردیت کارت 

و بانکهاست . 
های  زندانی  ازاین  یکی 
چاپ  برای  که  خودماهستیم 
نزدیک  تاکنون  نشریه  این 
کارتهای  به  هزاردالر   24 به 
 . بدهکاریم  اعتباریمان 
همین  چاپ  برای  وباورکنید 
شماره پول نداریم وبهمین دلیل 
میشود منتشسر  باتأخیر  نشریه 

 جلد جالب
که  .ازوقتی  وهستم  ام  بوده  یاحقی  پرویز  استاد  سرسخت  طرفداران  از  من 
استاد جان به جهان آفرین دادوازاین دنیای فانی رخت بربست بدون اغراق من 
دردنیای موسیقی اصیل گمشده ای دارم . شماره گذشته را که دیدم مثل اینکه 
استاد برای من ز نده شده و به خانه ما آمده بود. حتی دررژیم گذشته هم چنین 
تجلیلی از استاد درهیچ روزنامه ای بعمل نیامده بود. دست شما دردنکند . این 
دیوار  به  ام  کرده  که درخانه درست  اطاق موسیقی  ودر  ام  گرفته  قاب  را  جلد 

آویخته ام .
علی- شرق آمریکا
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استان  ازشهرستانهای  یکی  بابُل 
مازندران است که فاصله اش تا ساری 

و آمل بیک اندازه است .
ابن فقیه درکتاب البلدان  نام این شهر 

را مام طیر ذکر میکند ومی نویسد :
آمل  و  طیر  مام  شهر  درفاصله 
وجوددارد.مسجد  زیادی  روستاهای 
شده   ساخته  شهر  دراین  نیز  بزرگی 
وفاصله این شهر تا آمل 6 فرسنگ و 
فاصله اش تا ساری نیز بهمین اندازه 

است .
شهر مه میترا بیش از 4000 سال قدمت 
دارد بسیاری از مورخین میگویند که 
است  بوده  میترا  آتشکده  شهر  این 
به معنی میترای بزرگ  ونام مه میترا 
شد.  نهاده  شهر  براین  دلیل  بهمین 
شدند  مستولی  برایران  اعراب  وقتی 
امام طیر ویا مام طیر  به  را   نام شهر 

تغییر دادند. 
نام شهر درزمان مرعشی ها که تاسال 
1006 هجری قمری براین شهر حکومت 
میکردند به بارفروش ده  تغییریافت . 
مرعشی  ازخانواده  خود  عباس  شاه 
بود وبهمین دلیل به آبادانی مازندران 
ازاینکه  .پس  داشت  خاصی  عالقه 
نادر به سلطنت رسید نام این شهر به  

بارفروش تغییر یافت 
درزمان  حکم  خان  تقی  محمد 
گنج  بنام  کتابی  شاه  ناصرالدین 
بابل می  دانش نوشت ودرآن درمورد 

نویسد:
بارفروش  اکنون  که  ده  بارفروش 

نامیده میشود 4 تا 5 فرسنگ از 

بندر  و  دارد  فاصله  مازندران  دریای 
مهمی بشمار میرود.  درآغاز این بندر 
ی  دریا  از  بارهارا  که  بود  ای  دهکده 
و  آوردند  می  مکان  این  به  مازندران 
را  ده  این  دلیل  بهمین   . میفروختند 

بارفروش ده میگفتند.«
برای  صفوی  شاهان  اکثر  میگویند 
آمدندو  می  منطقه  این  به  استراحت 

درآبادانی آن میکوشیدند.
استخری درکتاب تاریخ طبرستان می 

نویسد:
طبرستان  شهرهای  از  یکی  طیر  مام 

است که مردمش  موها ی پُرپُشت
و ابروان گره خورده  دارند و خوراک 
وسیر ماهی   ، برنج   ، نان  بیشتر  آنها 

است

بوده  ده  بازار   بمعنی  ده   بارفروش 
منطقه  دادوستد  مرکز  زمانی  بابل  و 
که  . مشهد سر  است  بوده  طبرستان 
بارانداز  زمانی  دارد  نام  بابلسر  امروز 
منطقه بابل بوده اما بعدها براثر پائین 
آمدن سطح آب رونق خودرا ازدست 

داده است .
بارفروش تازمان قاجاریه مرکز استان 
قاجارها   درزمان  بود.اما  مازندران 

مرکز مازندران به ساری منتقل شد.
درزمان فتحعلیشاه جمعیت بارفروش 
ناصرالدین  درزمان  هزارنفربود.اما   50
دردوران  هزارنفررسید.   60 به  شاه 
 ، طاعون  شاه  مظفرالدین  سلطنت 
 25 به  را  بابل  جمعیت  وزلزله  سیل 

هزارنفر کاهش داد.

درزمان   1310 آذرماه  اول  درروز 
چند  باساختن  همزمان  اول   پهلوی 
اداره دولتی دراین شهر نام آن رسمًا 

به بابل تغییر یافت 
که  دارد  جریان  دربابل  ای  رودخانه 

مردم به آن باول رود میگویندو نام
رودخانه  همین  از  هم  شهر  فعلی   
رود  بابل  طول  است.  شده  گرفته 
آن   وعرض  است  کیلومتر   78 حدود 

10متر و دربعضی ازنقاط  به 80 متر 
میرسد.

شهر  درغرب  که  رود  بابل  بر  عالوه   
جریان دارد و بزرگترین رود این شهر 
دیگری  های  رودخانه  شمارمیرود  به 
که  دارند  جریان  شهر  درسطح  هم 
عبارتند از : آقا رود ، سجرو، وکالرود

ای  سابقه  سال  چهارهزار  درطول 
را  مهمی  اتفاقات  شهردارد  این  که 
 70 حدود  جمله  از  است  شاهدبوده 
خشکسالی   و  قحطی   ، بیماری  سال 
وهمچنین زلزله  جمعیت شهر بابل را  

به نصف تقلیل داد.
حفاری هائی که دراطراف بابل صورت 
تپه  قدمت  که  میدهد  نشان  گرفته 

هائی که بابل رادربرگرفته اند به 
هزارۀ اول پیش از میالد مسیح میرسد. 

معروف ترین این تپه هاعبارتند از :
گنج کال، قلعه کتی دین سر، قلعه کوپی 
سرا،  تپخ جالل آذرک، قلعه فیروزشاه، 
کال. بای  وقلعه  کالدر  صلح  تپه 
آب وهوای بابل درفصول مختلف فقط 
وهمین  میرود  باالوپائین  چنددرجه 
هوای  از  بابل  تا  میشود  باعث  امر 

آشنائی با شهرهای ایران

مه میترا ، بارفروش

بابُل
ی  دریا  از  بارهارا  که  بود  ای  دهکده  بابل  درآغاز 
 . میفروختند  و  آوردند  می  مکان  این  به  مازندران 

بهمین دلیل این ده را بارفروش ده میگفتند.«

غزاله یزدی
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آلطیف و معتدلی برخوردارباشدوبعلت 
بارد  می  شهر  دراین  که  زیادی  باران 
زیاد  بارش  دارد.دلیل  مرطوبی  هوای 
است که سطح  این  دراین شهر  باران 
پائین  دریا  ازسطح  دومتر  بابل  شهر 
و  سیبری  از  که  وبادهائی  تراست 
باران  ابرهای  میوزد  مدیترانه  منطقه 
آوردوتقریبًا  می  منطقه  این  به  را  زا 
از  که  مسافرینی  سال  فصول  درهمه 
جاده هراز عبور میکنند درمنطقه بابل 

شاهد ریزش باران هستند.
رشد  باعث  مالیم  نسبتًا  وهوای  آب 
دیگر  ومرکبات  نارنج  مانند  گیاهانی 

دراین شهر میشود.
بزرگ  بازار  دو  دربابل   پیش  سالها 
درنزدیکی  ازآنها  یکی   . داشت  وجود 
سبزه میدان قرارداشت  که به آن سر 

بازار می گفتند.
بازار  پنجشنبه  بنام  هم  بازاردیگری 
فعال  العابدین  زین  سید  درمنطقه 
قرار  استفاده  مورد  هم  هنوز  که  بود 
قدمت  سال   250 بازار  میگیرد.این 
به آن ختم  اما چون خیابانی که  دارد 
میشود یک طرفه است اهمیت سابق 

خودرا ازدست داده است .
ماهی  بازار  بنام  هم  کوچکتری  بازار 
است  دایر  شهر  دراین  فروشها 
مرکی   ودربخش  است  قدیمی  که 

قرارگرفته است .
پُل محمد حسن خان هم یکی از آثار 
محمد  بوسیله  که  است  شهر  قدیمی 
 . است  قاجار  ساخته شده  حسنخان 
 140 بطول  و  متر   6 به عرض   پُل  این 

متراست که هنوز هم پابرجاست .
بود  قدیمی  هم  بابل  پست  ساختمان 
که درسال 1377  بدستور امام جمعه 

بابل تخریب شد.  

قدیمی  پارکی  کال   متی  درروستای 
وجوددارد که به آن پارک پردیس  می 

گویند.
ازدیگر نقاط تاریخی بابُل عبارتنداز:

کاخ شاپوربرج دید بانی کاخ بابل موزه 
عیسی  تپه  شهربانی  ساختمان  بابل  
کتی   مجموعه بناهای نجفی آرامگاه 
زین العابدین   بنای طاهر مطهر آرامگاه 

درویش علم بازی    تپه بنگر کال
تپه قلعه کتی احمد کال  تپه کوتر دین 

سردر دانشگاه علوم پزشکی
مجموعه ابوالحسن کال  تپه کپور چال

مقبره حاج شیخ موسی
تپه پایین دین کتی رمنت

حمام قدیم میرزا یوسف
آرامگاه سیدکبیر

سقاخانه شیاده  بنای هفت
آرامگاه مال محمد شهرآشوب

تکیه کبریا کال    حمام نمودار کال
تکیه معلم کال   امامزاده هفت تن

 تپه دینه سر پایین رمنت
گنبد سرست  

قلعه کتی ابوالحسن کال
مسجد چهارسوق بابل

حمام پیجا کال
تپه چماز کتی

را دررشته های  بابل مشاهیر فراوانی 
ایران  جامعه  به  وهنر  علم  مختلف 
تقدیم کرده است . معروف ترین آنها 

عبارتند از:
 ، دلکش  به  معروف  باقرپور  عصمت 

خواننده معروف رادیو
سید حسین فالح نوشیروانی از مردان 
خیر بابل  که دانشگاه صنعتی بابل را 

بنیان نهاد.
نویسندگان  از  مسکوب  -شاهرخ 

وپژوهشگران شاهنامه.
-امامعلی حبیبی  کشتی گیر معروف 
نمایندگی  به  هم  بعدها  که  ایرانی 

مجلس شورای ملی رسید.
ننه  به  )معروف  قنبری  -مکرمه 

مکرمه(، از نقاشان پُست مدرنیسم  .
نقاش  بعنوان   میالدی   2001 اودرسال 
ایران  کنفرانس  دردوازدهمین  سال 
سوئد  دولتی  دردانشگاه  شناسی 

معرفی شد.
دوران  ازشاعران    . پازواری  امیر   -
صفوی که اشعارش به زبان مازندرانی 
بوده و به نام شیخ العجم و امیرالشعرا 

معروف بوده است .
نفر  هزار   202 درحدود  بابل  جمعیت   

است . 
و  برنج  شهر  این  مهم  ازمحصوالت 

مرکبات است .

پل محمدحسن خان در  بابل

اکثر شاهان صفوی برای استراحت به بابُل
 می آمدندو درآبادانی آن میکوشیدند.
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رافن  کیهانی ع
د.اختری

تعریف حلقه وحدت: 
برقراری اتصال

عملی  عرفان  از  برداری  بهره  جهت 
)عرفان حلقه(نیاز به ایجاد اتصال  به 
حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی 
است .این اتصاالت اصل جدائی ناپذیر  
.اتصال  است  عرفانی  شاخه  این 
ارائه  ومربیان  کاربران  دودسته  به 
ودرقبال  بوده  تفویضی  میشودکه 
های   سوگندنامه  نمودن   مکتوب 

مربوطه به آنان تفویض میگردد.
شعور  باشبکه  کلی  اتصال  دونوع 

کیهانی وجوددارد
الف - راههای فردی : راه فردی راهی 
ندارد  تعریفی  گونه  هیچ  که  است 
بیش  اشتیاق  بواسطه  ودرآن  شخص 
از حد خود وبدون کمک معلم وراهنما 
، به شبکه شعور کیهانی  اتصال پیدا 
میکند. برای برقراری این اتصال  وجود 

اشتیاق زایدالوصف  الزم است .

حافظ آن ساعت که این نظم پریشان 
می نوشت 

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. 
   )حافظ(
ب- راه های جمعی : راه جمعی  راهی 
است که درآن فرد با کمک یک شخص 
متصل کننده درحلقه وحدت قرار می 
گیرد. این حلقه مطابق شکل سه عضو 
دارد:شعور کیهانی ، فرد متصل کننده 
، وفرد متصل شونده . باتشکیل حلقه 
جریان  به  درآن  بالفاصله  الهی  فیض 
مورد  کارهای  وانجام  و  افتاده 
مختلف  های  حلقه  ازطریق   ، نظر 
می  تحقق  عرفان   این  درچارچوب 
پذیرد. برای واردشدن به این حلقه ها 
،  وجود سه عضو ذکرشده کافی است 
نخواهد  چهارم  عضو  صورت  .دراین 
راه جمعی   برمبنای  بود. عرفان حلقه 
نیز  الهی  وفیض  نموده  اتصال  ایجاد 
جاری  درآن   ، حلقه  این  باتشکیل 
شکل   مطابق  حلقه  تشکیل  میشود.. 

زیر است :
بکرات  حلقه  ازاین  عرفان   دردنیای 
وبه  شده  برده  نام  مختلفی  تعابیر  با 
مثال  برای   . است  گردیده  اشاره  آن 

سعدی  درمورد این حلقه میگوید:
سلسله موی دوست ، حلقه دام بالست

هرکه دراین حلقه نیست فارغ ازاین

ماجراست                           )سعدی(
وحدت  درحلقه  قرارگرفتن  بدنبال 
او  ، فیض رحمت  اتصال  وبرقرارشدن 
جاری میگردد وعرفا این اتصال  رابه 
از  .می  اند  کرده  تشبیه  می  نوشیدن 
خوشی  سر  ضمن  که  او  معرفت  ُخّم 
روحانی  علم وآگاهی ومعرفت وعشق 
را برجان انسان می ریزد.واین خداوند 
است که بازبان عارف »ساقی« نامیده 

میشود.
ساقیا بده جامی زآن شراب روحانی
تا دمی بیاسایم زان حجاب جسمانی

)شیخ بهائی(
نزدیکی  ازبرکت  وحدت  حلقه  فیض 
شده   ایجاد  نفر  دو  حداقل  ووحدت 

وهرکجا حداقل دونفر درحلقه جمع 

باشند عضو سوم روح القدس و عضو 
چهارم آن خداوند است .

تنها   : وحدت  حلقه  تشکیل  شرایط 
شاهد   ، وحدت  درحلقه  حضور  شرط 
که  است  کسی  شاهد   . است  بودن 

نظاره گر وتماشاچی باشد ودرحین 
نداشته  قضاوتی  هیچگونه   نظاره 
مشاهده  درحلقه  را  اتفاقی  وهرگونه 
ودرحین  باشد  داشته  نظر  زیر 
خودداری  وتفسیر  تعبیر  از  مشاهده 
نماید)تعبیر وتفسیر پس از مشاهده (
تعریف شاهد: شاهد کسی است که :

- نظاره گر باشد.
را  دیگری  چیز  گری  نظاره  درامر   -
و  وتصور   تخیل  مانند  نکند  وارد 
تفسیر و... که باعث خروج اواز  عمل 

نظاره گری شود.
- واقعیت و حقیقت را بتواند ببیند.

نداشته  وقضاوت  بوده  طرف  بی   -
باشد.

- درزمان حال ، حضورداشته باشد.
قانون ارتباط انسان با خدا:

خداوند  از  انسان  هنگامیکه   : اصل 
از   باشد، مستقیمًا  داشته  درخواستی 
جواب  اما  میکند  درخواست  خداوند 
شعور  شبکه  ازطریق  او،  درخواست 
کیهانی ، هوشمندی الهی ، )جبرئیل ، 
خواهد  داده  پاسخ  و...(  القُدس  روح 

شد.)شکل زیر(
توضیحات  از  که  همانگونه   : اصل 
توسط  درمان  میشود  مشخص  فوق  
ازطریق  بلکه  نشده   انجام  درمانگر 
اتصال به شبکه شعور کیهانی صورت 
میگیرد.ودرمانگر نقش عضوی را بازی 
میکندتا حلقه ای بنام حلقه وحدت  که 
است تشکیل شود. الهی  فیض  حلقه 
به  درمان  است  ذکر  به  الزم   : اصل 
ارتباطی  درمانگر  ومهارت  انرژی 
نداشته بلکه توسط هوشی بسیاربرتر

شده  هدایت  انسان  هوش  از 
تأثیری  نیز  درمانگر  واستعدادوتوان 
بنابراین ندارد.  درمان  درنتیجۀ 

اق
شتی

ا

شبکه شعور کیهانی

   حلقه وحدت

>

خدا

›انسان
‹

‹

شبکه شعور کیهانی

‹‹

تومن›

استاد طاهری واضع مکتب عرفان کیهانی
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درمانگر نیز دچار هیچ عارضه جسمی 
مانند خستگی وتجاوز جسمی نشده 
ازطبیعت  انرژی  جبران  به  ونیازی 

وغیره را نخواهد داشت .

عوامل  حلقه   درعرفان   : اصل 
فردی   خصوصیات  کلیه  انسانی 
، شرایط اقلیمی و جغرافیائی ، امکانات 
درایجاد  نقشی  و...   ، فردی  وتوانهای 

اتصال ودریافتهای ماورائی ندارند.
سواد  استعداد،   ، سن   ، جنسیت   *
ات  اعتقاد   ، تفکرات   ، ومعلومات 

تجارب و...
*ریاضت ، ورزش ، نوع تغذیه و....

* سعی ، کوشش ، تالش ، اراده و...
 ، ذکر   ، وتجسم  وتصور  تخیل   *
نمادوسمبل ، تلقین وتکراروتمرکزو...

* نوع تیپ ساختاری فرد مانند تیپ 
دموی ، صفراوی ، سوداوی ، بلغمی ویا 

تیپهای کافا، وانا، پیتاو...
افراد  افراد:  بندی  تقسیم 
درصورتیکه  مسائی  با  دربرخورد 
به  وراجع  نکرده  تجربه  آنهاراقباًل 
آنها آگاهی واطالعاتی نداشته باشند 
مطابق تقسیم بندی زیر به دو صورت 

کلی تقسیم میشوند: 
افرادی   : داوری  پیش  بدون  افراد 
که  آنچه  به  نسبت  که  هستند 
داوری  پیش  هیچگونه  نمیدانند 
، قضاوت  واظهارنظر  ندارند  وقضاوتی 
وداوری آنها منوط به انجام آزمایشات 
وتحقیق وبررسی میباشدوچیزی راکه 
ندارند وقباًل آن  به آن آگاهی  نسبت 
به صراحت اعالم  اند  را تجربه نکرده 
خودرا  وتجربه  اطالع  وعدم  کرده 
ازآن موضوع با شهامت اخالقی اعالم 
میکنند. اگر قرارباشد راجع به چنین 
آن  ابتدا   ، کنند  نظر  اظهار  مسائلی 
خودرا  نظر  وسپس  کرده  آزمایش  را 
اعالم میکنند . این دسته افراد محقق 
می  ساده  افراد  عبارتی  وبه  نظر  وبی 
شاید  ساده  انسان  مفهوم  باشند 
نشده  معنی  خوب  فارسی   درزبان 
علت  به  افراد  اکثریت  باشدوبرداشت 
و  اندیش  ساده  مفاهیم  به  نزدیکی 
ساده لوح و...برداشت درستی نباشد.

همان  ساده  منظوراز  دراینجا  ولی 

معنی است که عیسی مسیح درانجیل 
میفرماید:

تا مثل کودکان ساده نشوید ملکوت 
خدارا نخواهیددید.

این دسته درزمینه استفاده ازرحمانیت 
الهی ازهمه موفق تر هستند.

افراد با پیش داوری:
به  که  هستند  افرادی   ، دسته  این 
محض برخورد با هر موضوع جدیدی 

داشتن  بدون   ، آن  به  راجع  فوراً 
اظهارنظر  کافی  ومعلومات  اطالعات 
وداوری  قضاوت   ، راحتی  وبه  کرده 
دوگروه  به  این دسته خود  کنند.  می 

تقسیم میشوند.
پیش  که  هستند  کسانی  افراددانا: 
چیز  همه  به  وراجع  داشته  داوری 
تنهائی  در  ولی  میکنند  نظر  اظهار 
دست  که  رادارند  آن  آمادگی 
به  را  وموضوع  کشیده  خود  ازدانائی 
آزمایش بگذارندوبخواهند آن رامورد 
ومحققانه   نظرانه  بی  وتحلیل  تجزیه 
را  نهائی  حکم  وصدور  قراربدهند  

موکول به بعداز تحقیق خود نمایند.
افراد سوپردانا:

 این دسته تصور میکنند که همه
 علوم عالم هستی را میدانند وچیزی 
وجودداشته  گیتی  درپهنه  نمیتواند 
خارج  آنها  دانش  حیطه  از  که  باشد 

باشد . 
بایگانی  با  باید  را  چیز  همه  آنها 
ودانسته های خود  وتجارب  اطالعات 
کامل  مطابقت  واگر  نموده  قیاس 
داشته  صحت  موضوع  آن   ، داشت 
که  است  محال    ، نبود  منطبق  واگر 
چنین چیزی بتواند وجودداشته باشد. 
پدیده های جدید  ترمزهای  این عده 
درهمه عرصه ها هستند وبا هرفکر نو 

وتازه ای مخالفت جدی دارند 
که  میداند  خوبی  به  متفکرواقعی 
نیز  سئواالتش   ، بداند  بیشتر  هرچه 
آشکارتر  او  آگاهی  نا  وبخش  بیشتر 

میشود.
به قول پورسینا:

تابدانجارسید دانش من
که بدانم همی که نادانم
ادامه دارد

{                   {                   

تقسیم بندی 
افراد

    افرادساده   

ا فرادسوپردانا

افراد بدون پیش داوری

افراد با پیش داوری

مقایسه اندازه لباس وپوشاک  زنانه 
ومردانه درکشورهای مختلف
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درست پنجاه سال پیش بود . تازه  از 
بادرجه  شهربانی  افسری  ددانشکده 
شده  التحصیل  فارغ  ستواندومی 
را  راهنمائی  تخصصی  .ودورۀ  بودم 
شبانه  سال   3 گذراندن   . میگذراندم 
تمرینات  باآن  دردانشکده  روزی 
بعداٌ  سخت وانضباطی که سختی اش 
وباآن  قرارگرفت  من  فراراه  درزندگی 
زندگی  مشقات  بر  توانستم  توشه 
شما  برای  بتوانم  وامروز  آمده  فائق 
قلم  آزادی  مجله  محترم  خوانندگان 
تازگی  من  برای  زندگی  محیط   . بزنم 
داشت وبآسانی  نمیتوانستم خاطرات 
شیرین وتلخ 3 سال دوره دانشکده را 
به آسانی پشت سر بگذارم ولی انگیزه 
ای که بمن امید و دلخوشی میداد که 
ضمن تکمیل دوره تخصصی به آرزوی 
. آموختن وفراگیری  ام برسم  دیرینه 
که  آرزوئی   . بود  ویلن  نواختن 
ازکودکی درمن وجودداشت ولی بعلت 
از یکطرف ومخالفت  اجتماعی  محیط 
ازاین  میبایستی  دیگر  ازطرف  پدر 
خواسته چشم بپوشم . پدر میخواست 
ومن  برادرم(  )مثل  شوم  پزشک  من 

میخواستم ویلونیست شوم .
اندازه  تا  این آرزو  درمحیط دانشکده 
وآن  پوشید  بخود  عمل  جامه  ای 
دانشکده  دوم  درسال  که  بود  وقتی 
قسمت  عبوراز  ضمن  یکروز  پلیس  
ساختمان موزیک  نغمۀ ویلن شنیدم 
که بی اختیار درجایم میخکوب شدم . 
صدای ویلن بود اشتباه نمیکردم ولی 
درساختمان  که  بود  ازاین  من  تعجب 
بادی  موزیک همیشه صدای سازهای 

که مخصوص نواختن مارشهای 

نظامی است مثل ترومپت ، ترومبون ، 
، فرنچ هورن وامثالهم بگوش  قره نی 
صدای  شنیدن  روز  آن  ولی  میرسید 
ویلن مرا متعجب ساخت . فکر کردم 
از  بعد  ولی  است  روشن  رادیوئی 
نوازنده  که  شدم  متوجه  مکث  کمی 
زیبای  نغمات  از  یکی  تمرین  مشغول 
وگاهگاهی  است  کالسیک  موسیقی 
کند  تکرار  را  قطعه  که  میکند  مکث 
چکار  نمیدانستم  ازخوشحالی   .
من  که  بود  چیزی  همان  .این  کنم 
راداشتم  یادگرفتنش  شوق  ازکودکی 
می  را  آن  خودم  ووحاالدردوقدمی 
حدود  از  بعد   . کردم  صبر   .. شنیدم 
گذشت   برمن  عمری  که  دقیقه   10
را  نواختن  نوازنده   که  شدم  متوجه 
قطع کرد . پس از کمی تردد دق الباب 
استوار ع که  . دربازشد ودیدم  کردم 
نواز  ترومپت  دانشکده  درموزیک 
با  او   . است  ایستاده  من  جلوی  بود 
چهره ای استفهام آمیز خواست علت 
اجازه  ازاو   . بگویم  برایش  را  حضورم 
خواستم داخل شوم . اجازه داد. بدون 
مقدمه گفتم :" آقای ,ع من پشت در 
صدای ویلن شنیدم ". گفت بله خودم 
می  در  داشتم شاخ  ازتعجب   . میزدم 
نوازنده  شما  ع  آقای  گفتم   . آوردم  
ترومپت  هستید. گفت : ساز تخصصی 
سازدوم  وترومپت  است  ویلن  من 
چنین  چرا  پرسید   ازمن   " است  من 
اول  ع  آقای   : گفتم   . میکنم  سئوالی 
 . شماراببوسم  انگشتان  دهید  اجازه 
ای هستم  دیوانه  دانشجوی  کرد  فکر 
با  کمی   . بااورادارم  شوخی  قصد  که 
تعجب به من نگاه کرد ووقتی مطمئن 

شد که جدی هستم  بیشتر راغب به 
شنیدن انگیزه من گردید ومنهم ادامه 
آقای ع آرزوی دیرینه   " دادم وگفتم 
  . است  نهفته  شما  های  درپنجه  من 
ومن  نگریست  بمن  تردید   با  بازهم 
گفتم : آقای ع من همیشه میخواستم 
ویلونیست شوم نه پزشک ونه افسر. 
کمی فکردو گفت دلت میخواهد به تو 
آموزش بدهم . بی اختیار  دستش را 
خوب  بسیار  گفت   . وبوسیدم  گرفتم 
اما هیچکس نباید ازاین موضوع بوئی 
ببرد چون هم تو توبیخ میشوی وهم 
به   . افتم  می  اداری  سر  درد  به  من  
قرارشد هر چهارشنبه    . او قول دادم 
بعدازنهار  نهارو زمان استراحت  بعداز 
دردفترش آموزش ویلن ببینم . اشکال 
کار این بود که من نه ویلن داشتم ونه 
خانه  زیرا   . بخرم  ویلن  میتوانستم 
 . نبود  ها  فعالیت  اینگونه  جای  مان 
درس  بمن  خودش  ویلن  با  قرارشد 
اطاق  درهمان  وبعدازتدریس  بدهد 
تمرین کنم .وغیرازروزهای چهارشنبه  
روزهای یکشنبه راهم بمن اجازه داد 
تمرین  به  اطاق  درهمان  بعدازنهار 
بپردازم . بدینطریق من آموختن ویلن 
 . کردم  شروع  سالگی   19 درسن  را 
سنی که برای فراگیری این ساز بسیار 
ازایشان  سال   2 مدت   . است  دیر 
خوانی  نت  به  وکامال  میگرفتم  درس 
تخصصی  دورۀ  زمانیکه   . شدم  آشنا 
راهنمائی را میگذراندم  برآن شدم که 
بپوشانم  عمل  جامهخ  آرزوی خود  به 
وآن رفتن به هنرستان موسیقی ملی 
وشاگردی استادی که همیشه تا زنده 
میکنم  یاد  بااحترام  را  نامش  هستم  

او  زحمات  ومرهون  مدیون  وخودرا 
میدانم واین استاد  حبیب اهلل بدیعی 

بود.
دوره  کالس  اتمام   بعداز  روزی 
به  ورفتم  بدریازدم  دل  تخصصی 
در  واقع  ملی  موسیقی  هنرستان 
وارد   . رفتم  جمشید  ارباب  خیابان 
دفتر ثبت نام شدم  یادش بخیر آقای 
گلزاری  پشت میز ثبت نام نشسته بود 
. احترام نظامی بجا آوردم واز جایش 
افسرراهنمائی  فکرکرد  و  شد  بلند 
جای  بگویم  ام  آمده  و  هستم  محل 
گفت  کنند.  عوض  را  اتومبیلشان 
اآلن  همین  سروان   جناب  چشم   :
میروم و جای اتومبیل را عوض میکنم 
محل  افسر  من  که  که  فهمید  وقتی   .
نیستم  گفت  چکار ازدست من برمی 
آقای  درکالس  میخواهم  گفتم   آید؟ 
متأسفم   .گفت  کنم  نام  ثبت  بدیعی  
ووقت  است  پر  کالسشان  ایشان 
پذیرش شاگردجدید را ندارند . ازمن 
اصراروازایشان ابرام . اسم مرادرردیف 
منتظرین نوشت وگفت خبرتان میکنم 
احترام  با  بازهم   . نداشتم  ای  چاره   .
نظامی  اطاق وی را ترک کردم وآمدم 
از  قدم  نمیتوانم  دیدم   . خیابان   به 
روبروی  خیابان  آنطرف   . بردارم  قدم 
. حدود  ایستادم  انتظار  به  هنرستان  
شاگردان  ودیدم  گذاشت  دوساعت 
از مدرسه خارج می شوند  یکی یکی 
نیز  بعد  چنددقیقه  که  میدانستم   .
خواهند  ترک  را  هنرستان   ، معلمین 
نیانجامید که دیدم  کرد. مدتی بطول 
بدیعی  استاد  باتفاق  گلزاری  آقای 
. نفسم  باهم ازهنرستان خارج شدند 
به شماره افتاد . ازدیدن استاد بدیعی 
منقلب شدم  نمیدانستم چگونه جلو 
بروم وادای احترام کنم . آیا او جوابم 
مهم  برایش  اصاٌل  آیا   . خواهدداد  را 
است که من چه آرزوئی دارم ؟ آنطرف 
خیابان جلوی او ایستادم وادای احترام 
کردم . آقای گلزاری بالفاصله  به آقای 
خودش  بدیعی  "آقای   : گفت  بدیعی 
است " فهمیدم که آقای گلزاری راجع 
کرده  صحبت  بدیعی  باآقای  من  به 
وباخنده  ایستاد  استادبدیعی   . است 
گفت: "جناب سروان خالفم چیست ؟" 
گفتم استاد خالف ازمن حقیر است که 

قبال توفیق زیارت شمارانداشته ام ."
؟ووقتی  میدانی  نت  گفت  بالفاصله 
روکردبه  شنید  مثبت  جواب  ازمن 
آقای گلزاری وگفت اسم ایشان را برای 
" بنویس  عصر  چهارشنبه   روزهای 
دادم  دست  بااو   . نمیکردم  باور 

ودرهمان حال دستش را بوسیدم .
قدم اول رابرای رسیدن به آرزویم

تکنوازان: قسمت دوم

مجیدزندیه
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برداشته بودم .
تمام خاطرات شیرین شبهای دانشکده 
خاموشی  شیپور  که  وقتی  پلیس 
به  سوم  باسوت  ومابایستی  میزدند 
باشیم   وخوابیده  رفته   تختخواب 
یک  شد.درتختخواب  زنده  من  برای 
رادیو گوشی داشتم که مخفیانه درزیر 
تشک حفظش میکردم . برنامه گلها که 
نمیزدم  برهم  شروع میشد من چشم 
.وشبهائیکه  میدادم  گوش  آن  وبه 
استاد بدیعی دربرنامه گلهای رنگارنگ 
شبهای  ازبهترین  مینواخت  ویلن 
شنیدن   . است  من  دانشجوئی  دورۀ 
میکرد  بیخود  مراازخود  او  ویلن 
تأثیر  یاحقی  حال  درهمان  هرچند 
تکنیک  ولی  داشت  من  روی  زیادی 
بدیعی  وصحیح  قوی  وآرشه  نواختن 
ویلونیستی  درهیچ  زمان  این  تا  را 
است  ملی  موسیقی  سبک  پیرو  که 
دانشجوبودم  هنوز  وقتی   . ام  ندیده 
استوار  با  استادبدیعی  درباره  یکروز 
ع  صحبت میکردم واو گفت " بدیعی 
ویلونیستهای  ترین  ازبرجسته  فعاٌل 
بتوانی  اگر   . است  ملی  موسیقی 
درآینده شاگرد او بشوی راه موسیقی 

بروی تو باز میشود."
***

شب   7 ساعت  بعد  هفته  چهارشنبه 
رفتم کالس . دیدم دراطاق، شاگردان

دیگری هم هستند ویکی یکی تعلیم 
ویلن  رسید  من  به  نوبت   . میگیرند 
آن  به  ونگاهی  گرفت  من  ازدست  را 
کرد  کوک  را  آن  وسپس  انداخت 
وبمن داد . متوجه شدم که این کوک 
با کوک بین المللی که من عادت بآن 
با کمی دلهره  داشتم فرق دارد وقتی 
ایشان بمن  وترس دلیل آنرا پرسیدم 
موسیقی  درردیف  که   داد  توضیح 
ربع  های  نت  خوانی  بهتر  برای  ایران 
کوک  تغییر  را  ویلن  سیمهای  پرده 
ازکتاب  درس  اولین  سپس   . میدهند 
اول ردیف صبا را که آوازدشتی است 
همراه چهارمضراب آن خودش نواخت 
وبا چه مهارتی . سپس عالمتی جلوی 
برای  وگفت   گذاشت  ها  قسمت  آن 
قسمت  تااین  بایستی  دیگر  هفته 

تمرین کنی .
که  گرفتم  اجازه  هنرستان  ازمدیر 
بعضی عصرها درزیرزمین آنجا تمرین 
کنم ومدت زمانی تحت آموزش استاد 
بودم وپس از چندسال ضمن شاگردی 
ایشان دوستی عمیقی بین ما ایجادشد 
بطوریکه روزهای جمعه صبح پاتوق ما 
باتفاق  ایشان  که  بود  تجریش  سرپل 
خانم رؤیا وآقای کورس سرهنگ زاده 

وگاهی خانم مرضیه به آنجا می آمد

وساعتی گپ میزدیم .
درهنرستان  آید  می  یادم  که  تاآنجا 
موسیقی ملی آقای بدیعی ، ذوالفنون ، 
تجویدی و محمدیاخقی فرزند حسین 
یاحقی  ویلن تدریس میکردند . آقای 
بودآقای  پیانو  معلم  معروفی   جواد 
کریمی آواز تعلیم میداد وچندین نفر 
وتار  سنتور  بتدریس  دیگر  ازاساتید 

می پرداختند.
 1312 درسال  بدیعی  اهلل  حبیب 
بعرصه  پا  مازندران  سوادکوه  درشهر 
وی  درتعلیم  پدرش   . وجودگذاشت 
نقش اساسی داشت ودرمورد تحصیل 
مدارج  گذراندن  برای  وی  وتشویق 
گزاری  فرو  کوششی  هیچ  از  علمی 
پدرش  مأموریت  بعدازاینکه  نمیکرد. 
درشمال بپایان رسید و بتهران آمدند 
رادرتهران  دبیرستان  دوران  وی 
تهران  دانشگاه  وارد  سپس  گذراند 
لیسانس  درجه  اخذ  به  وموفق  شد 

ازدانشکده علوم گردید.
استاد حبیب اهلل بدیعی درسال 1326 
یعنی درسن چهارده سالگی نزد دکتر 
ازشاگردان  که  پایان  مفخم  اهلل  لطف 
صبا بود به تعلیم ویلن پرداخت . دکتر 
نقش  آثارصبا  درنوشتن  پایان  مفخم 
فعالی داشت . بیشتر قطعاتی که صبا 

مفخم  دکتر  خط  به  آنهاست   خالق 
پایان  است و این نکته را مرحوم صبا 
درردیف های خودش ذکر کرده است 
.بعداز مدت 4 سال که بدیعی نزد دکتر 
پرداخت   ویلن  بفراگیری  پایان  مفخم 
درآن  بنوازندگی  ارتش  رادیو  بدعوت 
 )1329( سولیست  بعنوان  رادیو 
پرداخت . وی درسال 1331 وارد کالس 
صبا شد ومدت سه سال دورۀ تکمیلی 

ردیف را گذراند . سپس مدت 
دو سال نزد  یکی از استادان نوازنده 
بنام  تهران  ازارامنه  غربی  ویلن 
جینگوزیان  تکنیک موسیقی غربی و 
گام های کالسیک وآرشه کشی را فرا 
درشیوۀ  اخیر  آموزش  این  که  گرفت 

نوازندگی او تأثیر بسزائی داشت .
بدیعی درسال 1333 ارکستر کوچکی 
تشکیل داد که بعداٌ باافزایش نوازندگان 
آن ، این ارکستر  بنام ارکستر شماره 
6  دررادیو برنامه اجرا میکرد . بدیعی 
آور  ونام  مشهور  خوانندگان  اکثر  با 
میتوان  که  داشت  همکاری  زمان  آن 
محمودی   ، گلپایگانی   ، قوامی  از: 
نام  و....  ایرج   ، شجریان   ، خوانساری 
به  رسمٌا   1337 درسال  برد.بدیعی 
استخدام رادیو درآمد ودرسال 1343 
عضو شورای موسیقی گردید. درسال 

کشور  موسیقی  معاونت  به   1351
برگزیده شد . بدیعی پایه گذار ارکستر 
ارکستر  بااین  وهمراه  بود   باربد 
سفرهائی بکشورهای آمریکا ، بلژیک 
فعالیتهای  وی  نمود.  انگلستان  و   ،
مستمری را درزمینه امور خیریه داشت 
هنریش  ازدرآمد  حاصل  منافع  که 
میکرد. مستمندان  امور  صرف  را 
آهنگ  یکصد  از  بیش  بدیعی  استاد 
که  خوانندگانی  باصدای  که  ساخت 
خانم  گردید.  اجرا  شد  اشاره  درفوق 
کورس  وآقای  رؤیا  خانم  و  شمس 
سرهنگ زاده توسط حبیب اهلل بدیعی 

به عالم موسیقی معرفی شدند.
دست  چیره  نوازندگان  از  بدیعی 
وتکنیک  پنجه  شیرین  که  بود  ویلن 
آرشه  مخصوصٌا  نوازندگی  صحیح 
 . داشت  باهم  یکجا  را  صحیح  کشی 
این برتری با مقایسه باسایر ویلنیست 
است  مشهود  کاماٍلٌ  همزمانش  های 
قطعات  دراجرای  وی  که  .تسلطی 
ضربی و تند داشت  زبان زد اهل فن 
معلوم  وقتی  بیشتر  تبحروی   . است 
میشود که درقسمت باالی ویلن  یعنی 
در پوزیسیون ها باال  نوازندگی میکرد. 
که کار هرنوازنده ای نیست . تا امروز 
هیچ نوازنده  ای چهار مضراب سه گاه 
استاد صبا را که معروف به زنگ شتر 
اجرا  بدیعی  صحت  و  زیبائی  به  است 

نکرده است .
متؤسفانه عمر این هنر مند بزرگ ، کوتاه 
عارضه  بعلت  سالگی   59 ودرسن  بود 
آبانماه  ونهم  بیست  درتاریخ  قلبی  
شاد.  روانش   . درگذشت    1371 سال 

استادبدیعی منافع حاصل ازدرآمد 
هنریش را صرف امور مستمندان میکرد.

زاده  سرهنگ  کورس  وآقای  رؤیا  خانم  و  شمس  خانم   
توسط حبیب اهلل بدیعی به عالم موسیقی معرفی شدند.
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انتقاد  تولیدی  واحدهای  بحرانی  از وضعیت  ایران،   
کرده و نیمی از مدیران واحدهای تولیدی را »فاقد 
که  گفت  همچنین  و  است   شمرده  بر  صالحیت« 
کارگران  اخراج  ایران،  به  واردات  افزایش  دلیل  به 
است.خودشان  گرفته  شدت  تولیدی  واحدهای  از 
نگاهی  باید  خب  اند.  زده  گند  که  اند  فهمیده  هم 
اینکه  و  بیاندازیم  کشوری  مدیران  صالحیت  به 
تأیید  را  افراد  این  صالحیت  چگونه  و  کسانی  چه 
کار  که  بودند  صالحی  افراد  اگر  ابلهان  میکنند.این 
دکتر  خانم  حاجیه  طرفی  کشید.از  نمی  اینجا  به 
احمدی  دولت  بهداشت  وزیر  دستجردی  وحیده 
نژاد از توی گونی سیاهش گزارش داد که 70 درصد 
پزشکی  امکانات  و  ایران  بیمارستانهای  تختهای 
کهنه و فرسوده هستند. خب در مملکتی که بیماران 
انتظاری  چه  هستند  خود  امکانات  تهیه  مسئول 
که  میدهند  گزارش  همزمان  ولی  داشت؟   میتوان 
و  اند  ایران ساخته  بیمارستانهای جدید در سراسر 
مملکت  کنار  گوشه  در  دکتر  و  تخت  راست  و  چپ 
و  خرابکاریها  جبران   برای  اینها  میکنند.  اضافه 
فکر  میزنند چون  پهلو حرف  دو  کاریهایشان  ندانم 
یکی  ابلهند.  خودشان  مثل  مردم  بقیه  که  میکنند 
دیگر از شاهکارهای اخیر این امت بسیجی سخنان 
اکبر  علی  بنام  االصلی  مجهول  شخص  گهربار 
جوانفکر مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری  اسالمی 
دوشنبه  روز  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به  است.  ایران 
محل  در  خبری  نشست  در   ) نگفتند  را  تاریخش   (
تصریح  ایشان  ایران  مطبوعاتی  فرهنگی  مؤسسه 
کرد: " اگر امروز جنبش وال استریت یقه دولتمردان 
آمریکایی را گرفته است، به طور قطع متاثر از همان 
روشنگری های محمود احمدی نژاد رییس جمهوری
با وگو  گفت  و  نیویورک  در سفرهای  ایران  اسالمی 

که  بسیجی  ابله  این  است".  آمریکایی  خبرنگاران 
عنوان سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
 " داشت:  اظهار  زمینه  این  در  میکشید  یدک  به  را 
از کشورها، مردم اسم فرزندان خود را  در بسیاری 
احمدی نژاد می گذارند". شما ببینید که تحت شما 
اسالمی  جامعۀ  مبانی  و  منویات  تحت  که  ببینید 
چه  به  و  شد  چه  ها   افسانه  دماوند  خاک  این  به 
فرهنگ  نمایندۀ  بُهل  مردک  این  که  افتاد  روزی 
مطبوعات آن و مشاور فرهنگی رییس جمهور است.  
به  که  بود  بیکار  اونقدر  استریت  وال  جنبش  این 
نژاد در سازمان ملل گوش  مزخرفات دکتر احمدی 
به  برگردند  بعدش  و  بیفتند  خلسه  حال  به  و  کند 
چادرهایشان و به رسم اون قدیم ندیم ها مثل وود 
یاد خاطرات خوش  به  استاک زنای محصنه کنند و 
بگذارند.   نژاد  احمدی  را  زری  کاکل  نام   ، شب  آن 
پنجم  دسته   کشورهای  استاد  منظور  هم  شاید 
آدمخواری  از  برگشته  قبایل  افراد  که  بود  افریقایی 
آنرا  تشابه  بلکه  میشمارند  عزیز  را  میمون  تنها  نه 
نامگذاری احمدی  با دکتر بسیار نزدیک میبینند و 
برای  را  محکمتری  دلیل  را  فرزندانشان  روی  نژاد 
این  که  نماند  ناگفته  میدانند.  جانوران  به  احترام 
درازی  زبان  و  ها  شیطتنت  بخاطر  استادجوانفکر 
و سردستۀ  محکوم شده  و جریمه  به حبس  هایش 
بنگاه های چرند پراکنی همین  از نشریات و  خیلی 
دستگاه  چشم  از  حاال  ولی  ومالست  آخوند  طایفه 
از  یکی  در  چون  شده  پیف  پیف  و  افتاده  والیت 
در  خاتون  بنام  ای   درضمیمه  نظرش  زیر  نشریات 
مورد چادر سیاه انتقاد کرد و گفت چادر الزامأ سیاه 
نباشد و بعد از آن داد و بیداد هر چه آخوند فسیل 
شده بود در آمد که این کفر است و از این هجویات. 
همین چند وقت پیش ارازل و اوباش امنیتی به دفتر 

بعد  و  کشید  خورد  و  زد  و  دعوا  به  کارشان  مقابل، 
بعدأ  ولی  کردند  دستگیر  را  استاد  که  شد  شایع 
تکذیب شد و دادستان کل کشور گفت که مقامات 
که  بودند  رفته  دیدار  و  سالمتی  چاق  برای  امنیتی 
دفتر  کارمندان  دستگیری  و  آور  اشک  گاز  به  کار 
در  پیشترها  همانطوریکه  جوانفکرکشید.  استاد 
روشنفکر  و  متمدن  امت  این  گفتیم  نوشتارهایمان 
چند وقتیست که به جان هم افتاده اند و امیدواریم 
که به ارادۀ مردم وطنپرست ایران و الطاف خداوند 
متعال هر چه زودتر این جماعت از درون به نابودی 
شوند.  نایل  شهادت  رفیع  مقام  به  و  موفق  خود 
شوربختانه مردم ایران هستند که قربانی ندانم کاری 
و بالهت این جماعت میشوند.  سرمایه های ملی را 
گوشه  دنیا  در  را  خود  رفتارشان  با  و  میکنند  نابود 
گیر میکنند و دلشان را به حماس و فدائیان اسالم 
عامیانه  داستانهای  میکنند.در  خوش  اهلل  حزب  و 
این  میگویند.  دخو  او  به  که  است  شخصیتی  ایران 
واژه در اصل، کوتاه شده دهخدا یا کدخدا میباشد 
به دخو تبدیل شده است  زبان مردم قزوین  که در 
و نماد کودنی و سادگیست تقریبأ در مایه های مال 
نصرالدین ولی بدون زرنگی و حرامزادگی او. کار این 
به  باغات و تقسیم آب و رسیدگی  دخو سرپرستی 
امورات آنها میبود. حکایتی از این دخو است به این 
روایت :" دخو در راه حاکم شهر را دید که با عصا راه 
میرود و حالش خراب است و می لنگد از او پرسید 
چه شده است؟ حاکم جواب داد : دخو جان دیشب 
سکته ناقص کردم . دخو با تعجب جواب داد: تو که 
حاکم شهر و مرد کاملی هستی ، آدم کامل که کار 

ناقص نمیکند." 
و چنین است حکایت ابلهان
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بقیه جنگ ایران وعراق
به  نامنظم سازمان مجاهدین خلق  و  پراکنده  حمالت 
داخل ایران حمایت نکنند، سیاست اول بزرگ جهان، 
بخصوص آمریکا برای پایان جنگ »بدون برنده« بود. 
در عین حال، در همین مرحله روابط  خوبی بین آمریکا 
و عراق برقرار شده بود و آمریکا می توانست به صدام 
برای پذیرش قطعنامۀ 598 فشار بیاورد. در واقع، دو 

سال بعد از این، صدام که به خاطر
داشت،  غرب  از  بزرگی  پاداش  انتظار  کار  این 
کرد.  حمله  کویت  به  بابت،  این  از  ناامیدی  از  پس 
جنگ  این  ادامۀ  مسئول  که  ایران  رهبران  روزی 
نقش  به  و  شوند  محاکمه  بایستی  بودند  ویران گر 
خود در آن اعتراف کنند. ولی آن روز بدون سقوط 
یا تغییر اساسی رژیم حاضر در ایران ممکن نیست. در 
حال حاضر، دولت حاکم بر ایران به شدت تحت کنترل 

فرماندهان همان جنگ ویران گر است. 
بحران  با  دوران،  آن  مقایسه  بابت  از 
اتمی  مسالۀ  روی  بر  غرب  با  رویاروئی  و  ایران  اتمی 
بایستی گفت که هرگاه رژیم ایران به مرحله ای برسد 
که سقوط خود را نزدیک ببیند، این مساله حل خواهد 
وجود  خمینی  مثل  فردی  زمان،  آن  در  معهذا،  شد. 
داشت که می توانست جام زهر را بخورد و همچنان در 

قدرت بماند. ایران امروز چنین کسی را ندارد

بقیه : نقش محمدرضاشاه 
درنجات آذربایجان

فداکاری و جانبازی امیران و سربازان دالور ارتش 
شاهنشاهی ایران و همت مردم آن سر زمین بوده 

است و بس.
دگر باره گفتگو را در محور رسالت تاریخی ارتش 
شاه  رضا  محمد  فرماندهی  به  ایران  شاهنشاهی 
مظهریت  با  رابطه  در  شاه  موضع  و  فقید  پهلوی 
وحدت ملت و استقالل کشور و یکپارچگی ارتش 
از  ای  دانه  بصورت  فکری  برداشت  یک  بعنوان 
بسیاری دانه های دیگر می تواند در افکار انسان 
های دو دل و مردد. و توده ای های بیوطن و جبهه 
و  این همه سند  با  که  ها  و مصدقی  ها  ملی  ضد 
مدرک که از کار های محمد مصدق ارائه می شود. 
هنوز دست از مصدق  برنمی دارند، و نمی خواهند 

به واقعیت ها برسند.
 بچه استالین ها توجه داشته باشند، ملت ایران 
آخر  سال   30 طی  در  کند  فراموش  تواند  نمی 
در  ایران  ملت  پهلوی  شاه  رضا  محمد  پادشاهی 
صلح و صفائی کامل زندگی کرده است. و بهترین 
روابط را با همسایگان خود داشته است. ولی شما 
به  وابسته  مدعای   پر  ولی  تو خالی  روشنفکران 

اقدامات  آن  شناخت  برای  کوششی  بیگانگان 
نکردید. ولی در عوض تا توانستید تهمت و افترا 
های ناجوانمردانه به محمد رضا شاه پهلوی زدید. 
به زندگی 32 سال ملت ایران در زمان رژیم عدل 
اگر  که  است  وقت  آن  بنگرید.  ها   آخوند  اللهی 
انصاف داشته باشیدمتوجه می شوید 30 سال صلح 
دارد.  معنائی  چه  ایران  ملت  تاریخ  در  آرامش  و 
شما جبهه ضد ملی ها و و توده ای ها زندگی را 
همین  .در  کردید  ناگوار  و  تلخ  ایران  ملت  برای 
تملق  و  ها  مجیز  چه  و  ها  ثنا  چه  دیدیم  نوشته 
و صد  گفتید  وری  پیشه  و  دموکرات  فرقه  به  ها 
چندان آن را در شورش 57 به خمینی گجستک 
عقب مانده فکری گفتید.  آن حمد و ثنا و سپاس 
ساز  ایران  پادشاه  مقام  شایسته  که  ها  عزت  و 
ندادید.  انجام  را هرگز  بود  فقید  محمد رضا شاه 
و در عوض حق ناشناسی و لغز گوئی و تهمت و 
را  بملت  عوامفریبی  و  ناجوانمردانه  های  افترا 
انجام دادید و تاریخ ایران را از خیانت و نا مردی 
ومتعفن  چرکین  و  سیاه  خودتان  خواری  وجیره 

ساخته اید.
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی

بقیه : کوبا
ژانویه1959  هشتم  درروز 
وارد  کاسترو  فیدل  نیروهای 
دیرتر  کمی  شدند.  پایتخت 
یک حقوقدان لیبرال بنام دکتر 
 Urrutiaلئو اوروتیا  مانوئل 
جمهور  رئیس  Lleoبعنوان 
حمایت  مورد  شدکه  برگزیده 
زیرا  قرارگرفت  کاسترو  فیدل 
دراینصورت  میکردند  فکر 
ایاالت متحده نیز ازاین انتخاب 
کرد.درجوالی  خواهد  استقبال 
1959 اوروتیا به دلیل اختالفات 
اش  درکابینه  که  زیادی 
پیداشده بود استعفا کرد.وجای 
اورا اسوالدو دورتیکوس  ترادو 
گرفت .که تا سال 1976 ریاست 
داشت  برعهده  را  جمهوری 
 1959 فوریه  از  هم  .کاسترو 
وزیرراداشت  نخست  سمت 
سال  دراولین  انقالبی  .دولت 
بر  خودرا  کنترل  خود  فعالیت 
داد.  افزایش  خصوصی  بخش 
نفوذ  تحت  که  هارا  قمارخانه 

گروههای مافیائی بودند تعطیل 
وآنچه مورد استفاده عموم مردم 
بود ملی اعالم کرد. سازمان سیا 
درسال 1960 و1961 با همکاری 
تا  کرد  تالش  شیکاگو  مافیای 
اسناد  بکشد.  را  کاسترو  فیدل 
درسال  توطئه  این  به  مربوط 

2007 منتشرشد.
خصوصی  اموال  کاسترو  دولت 
میلیارددالر   25 حدود  که  را 
کرد. ملی  داشت  ارزش  آمریکا 
میلیارددالرآن  یک  به  نزدیک 
تا  بود.  ها  آمریکائی  ازاموال 
پایان سال 1960 بیشتر روزنامه 
های کوبا یا به تصرف اتحادیه  ها 

درآمدند ویا تعطیل گردیدند..
رادیونی  ایستگاههای  همه 
وتلویزیونی تحت کنترل دولت 
 20 حدود  هرسال  درآمدند. 
زندان  به  مخالفین  از  هزارنفر 
از  میشدند.بسیاری  انداخته 
و  مذهبیون   ، همجنسگرایان 
کار  اردوگاههای  به  دیگران 
شدندتا  فرستاده  اجباری 
سیاسی  آموزشهای  درآنجا 

جدید را فراگیرند. تخمین زده 
تا  هزار   15 حدود  که  میشود 
شدند.  اعدام  نیز  هزارنفر   17
تنها  بعنوان  کمونیست  حزب 
که  داشت  فعالیت  حاکم  حزب 
حرف  کاسترو  فیدل  رهبرآن 
آخر را میزد. رائول برادر فیدل 
شد.هرشغلی  ارتش  رهبر 
میشد  داده  کسانی  به  باید 
وفادار  کاسترو  به  نسبت  که 
دولت   1960 باشند.درسپتامبر 
بوجودآورد  سیستمی  انقالبی 
ازانقالب  نام کمیته دفاع  به  که 
وظیفه  کمیته  موسوم شد.واین 
داشت درکشورهای همسایه به 
جاسوسی بپردازد.دررژه سال نو 
تانکها و سالحهای  1961 دولت 
نمایش  به  را  شوروی  ساخت 
گذاشت .. سرانجام کوبا دومین 
را  بزرگی  ازنظر  مسلح  نیروی 

درامریکای التین بوجودآورد.
تاسال 1961 زهزاران کوبائی به 
 1961 گریختند.درسال  آمریکا 
خوکها  خلیج  ماجرای  با  کندی 
ازقدرت  را  کاسترو  میخواست 

مواجه  باشکست  که  برکنارکند 
شد.تاسال 1963 کوبا به کشوری 
شوروی  الگوی  با  کمونیستی 
تبدیل شده بود که آمریکا این 
کشوررا بطور کامل مورد تحریم 
قرارداد.. اقتصادی  و  سیاسی 
بعنوان  فیدل   1965 درسال 
بالس  و  حزب  کل  دبیر  اولین 
انتخاب  دوم  دبیر  بعنوان  روکا 
به  خودرا  جای  بزودی  اما  شد 
این  به  دادو  فیدل  برادر  رائول 
ترتیب رائو.ل پس از فیدل همه 
نخست  همچنین  و  حزب  کاره 
 2008 شد.وتافوریه  کوبا  وزیر 
استعفا  از سمت خود  که فیدل 
و  کرد  حفظ  را  مقام  این  کرد  
ازآن زمان تا کنون بعنوان رهبر 

کوبا شناخته میشود.
بنا  درسال  کوبا  مردم  سرانه  درآمد 
دالراست.  5100 حدود  آمار2010   به 

وجمعیت آن 11241894 نفراست 
پزوی  نیز  کوبا  پول  واحد   
دالر  یک  معادل  استکه  کوبا 

آمریکاست .
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خـبراهی هـنری

سالها  که  ای  خواننده  گلپایگانی  کبر 
و  پرداخت  می  آواز  اجرای  به  فقط 
ودستگاههای  ها  گوشه  با  را  مردم 
را  سهم  بیشترین  داد  آشتی  ایرانی 
دربین  ایرانی  موسیقی  اشاعه  در 
اینک  داشت.  پیش  دونسل  جوانان 
گلپا به آمریکا آمده است و قراراست 
کنسرتهائی را با مطرح ترین خواننده 
زن چهاردهه اخیر  یعنی خانم حمیرا 

اجرا کند. 
اورا  سرگذشت  که  حمیرا  خانم 

برای  نامش  هرماه درآزادی میخوانید 
جمهوری اسالمی با خشم و عصبانیت 

همراه است . 
اخیراٌ روزنامه های جمهوری اسالمی از 
بعمل آوردند  انتقادهای شدیدی  گلپا 
کنسرت  میخواهد  حمیرا  با  چرا  که 
هردو  حمیرا  و  گلپا  اما  باشد..  داشته 
خواننده مردمی هستند و به هواداران 
که  رژیمی  به  نه  دارند  توجه  خود 

برکشورشان حاکم است .

معروف  فیلم ساز  اسپیلبرگ،  استیون 
در  که  او  شد.  ساله   65 آمریکایی 
ژانرها یی بس متفاوت فیلم های موفق 
فعالیتش  طی  ساخته،  پرفروشی  و 
به  تهیه کننده،  و  کارگردان  به عنوان 
قله ای رسیده که بسیاری از همتایان 
هستند.  آن  به  رسیدن  حسرت  در 
فیلم ها،  پرفروش ترین  و  پرخرج ترین 
با مضمون بزرگ ترین فانتزی های فرار 
مضمون  با  یا  اجتماعی،  واقعیت  از 
متوسِط یک جامعه  نگرانی های طبقه 
محصول  راه  از  می باید  که  مرفه، 
فائق  نگرانی ها  این  بر  فرهنگی، 
اگر  که  کند  حاصل  اطمینان  و  آید 
تهدید را  آن ها  رفاه  جایی  از  خطری 

کند، سرانجام آن خطر به یمن تالش 
آمریکایی قهرمان مرتفع خواهد شد.

اسپییلبرگ و لوکاس هر یک بیشتر از 
یک  باشند،  منفرد  هنرمند  یک  آنکه 
»کمپانی« یا »شرکت تولیدی« بزرگ 
هستند. اهمیت آنها در تهیه کنندگی 
نیز کمتر از فیلم سازی نیست. این دو 
تاریخ  تمام  فیلم سازان  ثروتمندترین 

سینما هستند.
پرآوازه  کارگردان  این  فیلم های 
فروش  دالر  میلیاردها  مجموعا 
از آنکه اسپیلبرگ  داشته اند، گذشته 
است،  شده  موفق  بار  چند  کنون  تا 
رکوردی تازه به جا بگذارد.تازه ترین 
اثر سپیلبرگ  ماجراهای تن تن است.

کنسرتهای حمیرا و گلپا درآمریکا

خبرهای کوتاه هنری
*بی بی سی: فرهاد توحیدی، رئیس هیات مدیره خانه سینما اعالم کرده که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از خانه سینما شکایت کرده است و دادگاه 

آن در روز 21 دی ماه تشکیل برگزار می شود.
* بی بی سی:«سیزده« عنوان نمایشی است که این روزها در یکی از سالن 
های تئاتر ملی لندن )National Theatre( بر روی صحنه رفته و محور 

اصلی آن مساله حمله به ایران است.
*»سیزده« نوشته مایک بارتلت نمایشنامه نویس سی ساله بریتانیایی است 
که با نمایش »زلزله در لندن« در سال گذشته در تئاتر شهر مورد توجه قرار 
گرفت. این بار او شخصیت های مختلفی از لندن امروز را در کنار هم قرار 

می دهد تا موضوعات سیاسی و اجتماعی روز را مورد کنکاش قرار دهد.
اماکن  »طالبانی«  تخریب  ایران،  بهائیان  علیه  تبعیض  آمریکا:  *صدای 
ها  دانشگاه  در  تحصیل  از  ها  آن  فرزندان  ساختن  محروم  ها،  آن  مقدس 
و  ها  رنج  از  ای  گوشه  تنها  جامعه  این  رهبران  به  زدن  جاسوسی  اتهام  و 
مصائبی است که این اقلیت مذهبی در طول دوران استقرار رژیم اسالمی در 

ایران با آن روبرو بوده است
از  نادر  با فیلم بسیار تحسین شده اش، جدایی  * رادیوفردا: اصغر فرهادی 
سیمین، در کنار فیلمسازانی چون پدرو آلمودووار برای جایزه گلدن گلوب 

بهترین فیلم خارجی سال 2012 نامزد شد.
موزیکال  کمدی  فیلم  شد  اعالم  که  گلوب  گلدن  نامزدهای  میان  در  اما 
»آرتیست« از فرانسه بیشترین شانس را دارد و در شش رشته برای دریافت 

جایزه نامزد شده است.
که  را  فیلمی  اولین  هالیوود  معروف  ستاره  جولی«  »آنجلینا  *رادیوفردا: 
کارگردانی کرده در روزهای اخیر برای اولین بار در شهر سارایوو به نمایش 
گذاشت و استقبال تماشاگران از این اثر بسیار مثبت و احترام آمیز بود. این 
فیلم به نام » در سرزمین خون و عسل « داستانی عاطفی و تیره مربوط به 
رابطه یک زوج است که بر اثر جنگ داخلی یوگسالوی سابق در جمهوری 

بوسنی از یکدیگر جدا می افتند.
* رادیوفردا: سیما بینا را بیشتر به عنوان خواننده ترانه های بومی و محلی 
ایران می شناسند. اما این چهره موسیقی، سیمای هنری دیگر هم دارد و آن 
نقاشی است. کارگاه نقاشی او در آلمان است. خانم سیما بینا دارای مدرک 
لیسانس از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی است.

استیون اسپیلبرگ 65 ساله شد

از  بهره بردای  اسالمی می گوید که شرکت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  معاون هنری 
مترو، بدون اطالع رسانی قبلی در حریم مجموعه تئا تر شهر تعرض کرده و دست 

به عملیات عمرانی زده است. 
به گزارش خبرگزاری کار ایران، شرکت مترو گودالی به عمق حدود 10 متر برای 
احداث هواکش مترو  در مقابل تئا تر شهر حفر کرده و دو سازه نیز  در این محوطه 

ساخته که منظره تئا تر شهر را کور کرده است.
 در همین رابطه،  شرکت مترو اقدام به حصارکشی و کندن زمین محوطه تئاترشهر 
کرده اما این نخستین بار نیست که این شرکت در فضای اختصاصی تئاتر شهر 

تعرض کرده است.

دست اندازی مترو به حریم تآترشهر


