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شادباش 
های  شماره  نخستین  در  میاید  یادم 
به  ها  خیلی  که  بودید  نوشته  آزادی 
بیشتر دوام  اند  چندماهی  شما گفته 
. سه  اما سه سال گذشت  آورید  نمی 
به   . گذاشتید  سر  پشت  پُرباررا  سال 
آفرین  شما  پایمردی  و  پشتکار  این  
انتشار  و آغاز چهارمین سال  میگویم 

آزادی را شادباش میگویم .
امیر از کانادا

که  نکنید  فراموش  عزیز  دوست 
میدادند  اندرز  مارا  که  دوستانی 
ومی گفتند انتشارآزادی دیری نمی 
آنها  فقط   . گفتند  می  راست  پاید 
نمیدانستند که پوست ما چقدر کلفت 
است ما ازآغاز تا به امروز همواره با 
کسر بودجه روبرو بوده ایم وهستیم .

پس  به  ناخنکی  پیش  ماه  چند  همین 
اهل  فریاد  و  زدیم  پیری  ایام  انداز 
خانه را درآوردیم . از لطف شما که 

به یاد ما بودید سپاسگزاریم .

سه سال تالش
درسه سالی که گذشت  سبک جدیدی 
از روزنامه نگاری رادنبال  کردید که به 
دائره  سبک  نگاران  روزنامه  ما  قول 
المعارفی  نام دارد. مطالب  هم موضوع 
شود.  نمی  کهنه  هرگز  هم  است  روز 
تالشتان ستودنی است . موفق باشید.
همکارشما - آلمان

همکارعزیز از محبت شما سپاسگزارم 
وقتی  یک اهل بخیه نظرش این باشد 
استوارتر  راهمان   درادامه  را  ما 

میکند.

اززمین وآسمان
موضوعات  با  مارا  آزادی   نشریه 
مختلفی آشنا کرده است که دل کندن 
ازآن دیگر ممکن نیست . شما اززمین 
نویسید  می  مطلب  ما  برای  وآسمان 
با  ام  نشسته  جمعی  در  هروقت  ومن 
اظهار  آنچنان  مطالب شما  از  استفاده 
فضل میکنم که دیگر بین دوستان به  
پروفسور معروف شده ام . دوستان تا 

از  پروفسور  میگویند   بینند  مرامی 
جو باال چه خبر؟ یا : پروفسور درمصر  
تعدادسلفی ها بیشتر است  یا اخوان 
که  سئواالت  این  ونظایر  ؟  المسلمین 
وخیلی  است  آزادی  در  همه  پاسخ 
دریافت  برای  میگویم  آنها  به  وقتها 
پاسخ به آزادی مراجعه کنید. اما یک 
ما  این است که چون  . وآن  گله دارم 
ازطریق  سایت شما مطالعه  را  آزادی 
شماره  بعضی  متأسفانه  کنیم   می 
می  باز  دیر  و  دارد  سنگینی  فایل  ها 
شود.و ثانیًا اگر بخواهیم به این نشریه 
کنیم   مالی  کمک  خودمان  موردعالقه 
ازطریق  آنالین هیچ راهی ارائه نشده 
اگر حل  را هم  این دو موضوع   . است 
شود.  می  راحت  ما  خیال  دیگر  کنید 
درضمن سالروز تولد آزادی هم مبارک 

تعدادی از خوانندگان شما در سوئد

دوستان عزیز باور کنید  تمام خستگی 
 . رفت  بیرون  ما  تن  از  سال  سه  این 
درمورد فایل کم حجم تر  راه حلش 
نرم  خرید  برای  فقط  ایم  یافته  را 
با  را  الکترونیک  نسخه  که  افزاری 
حجم بسیارکم تهیه میکند  پول نداریم 
. به محض اینکه پولی بدستمان برسد 
این نرم افزاررا که حدود 1500 دالر 
نسخه  همه  و  خریداری  دارد  قیمت 
که  میکنیم  تبدیل  الکترونیک  به  هارا 
میتوانید  هم  و  میشود  باز  سریع  هم 
برروی آی پد همانند نشریه کاغذی 
البته  بخوانید.  را  آن  و  بزنید  ورق 
اآلن هم می توانید فایل فلش را که 
آنهم کم حجم هست برروی کامپیوتر 
پد  آی  برروی  لی  و  کنید  باز  خود 

کمی مشکل خواهید داشت .

بی طرف هستید
بعضی  که  میخوانم  آزادی  در  گاهی 
گرفتن  جبه  به  شمارا  ازدوستان 
کنند.  می  متهم  مصدق   درمقابل 
  . همین  یعنی  آزاد  نشریه  من  بنظر 
بنویسند  هارا  واقعیت  باید  مطبوعات 
حال اگر بعضی ها از واقعیتها ناراحت 
می شوند مشکل خودشان است . شما 
درپیش  که  صحیحی  راه  به  همینطور 

گرفته اید ادامه دهید.

نادر جمشیدی      از هاوائی
مارا  جای  اواًل  جمشیدی   جناب 
کنید   خالی  زیبا  بسیار  هاوائی  در 
مطبوعات  که  است  درست  ثانیًا 
باشند  واقعیات  کننده  منعکس  باید 
هر  مانند  مصدق   یاد  زنده  ولی  
کشورما  برای  سیاستمداردیگری 
خدماتی انجام داده و اشتباهاتی هم 
به  شماره  درهمین  ما   . است  داشته 
برخی از خدمات او اشاره کرده ایم 
بینید عکس اوهم  و همینطور که می 

زینت بخش جلد این شماره ماست .
مصدق  راه  بازماندگان  درمورد   اما 
میکردند  فعالیت  ملی  جبهه  در  که 
شدت  به  که  نیستیم  طرف  بی  تنها  نه 
قسمت  چون   . هستیم  طرف  باآنها 
ساخته  ما  امروز  گرفتاریهای  اعظم 

وپرداخته آنهاست .

از بهترین ها
با درود

جدید  شماره  دریافت  منتظر  هرماه 
باید  اغراق  بدون   . نشینم  می  آزادی 
بگویم »آزادی« ازبهترین نشریه هائی 
ازکشورمنتشر  خارج  در  که  است 
هرموضوعی  از  تقریبًا  شما  شود.  می 
نکند.  درد  . دست شما  دارید  مطلبی 
هم   ومبلغی   اشتراک  به  مربوط  چک 
ارسال میکنم  به نشریه  بعنوان کمک 

امیدوارم پایدار باشید.
مریم  از جورجیا
سپاسگزارم   بسیار  عزیز   خانم  مریم 
خودرا  سال   4 اشتراک  هم  قباًل  شما 
لطف  هم   باز  بودید   کرده  پرداخت 
ما  به  شما  تلفن  بهرحال   . کردید 
که   خوشحالیم   . داد  را  الزم  انرژی 
منتشر  هموطنان  برای  ای  نشریه 
میکنیم که اگرچه رسانه های فارسی 
مردم   اما  ندارند  لطفی  آن  به  زبان 
به آن عالقمندند واین نشانه  درست 

بودن کارماست .

عکس روی جلد
نوشته بودید که همیشه بنا بمناسبت 
ها از خدمتگزاران به ایران یادخواهید 
می  جلد  روی  آنهارا  عکس  و  کرد 

رویدادهای  اسفند  ماه  گذارید. 
بسیاری دارد. درگذشت دکتر مصدق 
روز   ، نفت  صنعت  شدن  ملی  روز   ،
تولد رضاشاه کبیرو مناسبتهای دیگر 
. امکان دارد عکسی از مصدق را روی 
ثابت  بگذارید؟وبی طرفی خودرا  جلد 

کنید؟ 
با سپاس .  مجتبی  از ویرجینیا

اتفاقًا  جلد این ماه را به دکتر محمد 
. درضمن  ایم  مصدق اختصاص داده 
 . نیستیم  طرف  مابی  ایم  گفته  بارها 
برای  که  هستیم  کسانی  طرفدار  ما 
مملکت خدمت کرده اند و منشأ اثری 
مملکت  به  که  آنها  امااز  اند.   بوده 
طرفداری  هرگز  اند   کرده  خیانت 
نخواهیم کرد. فرق خادم وخائن هم   
منتهی   . است  مشخص  همگان  برای 
شده  شناخته  تعریف  از  خارج  بعضی 
را  کسانی  ناروا  به    ، وخائن  خادم 
خائن و یا برعکس خادم ، می نامند. 
این  خمینیسم  ظهور  از  پس  متأسفانه 
پیدا  افزایش  روزبروز  ناپسند   روش 
به  که  است  براین  ما  سعی   . میکند 
کسی  بگوئیم   مجله  این  مخاطبین 
را به ناحق محکوم نکنید و هیچ کی 
ننامید.ممکن  خادم  ناروا  به  نیز  را 
است بعضی ازدولتمردان  ما  مرتکب 
با  نیز  اشتباه  که  باشند  شده  اشتباه 
برای  دارد.  بسیاری  تفاوت  خیانت 
اسالمی  جمهوری  با  هرکس  مثال  

کنار بیاید خائن است  نه خطا کار.

خداناشناس ها
گاهی در مجله مقاالتی چاپ می کنید 
به  نویسنده  اعتقاد  عدم  از  نشان  که 
وجود خدادارد . بی دینی را می شود 
مبحثی  خدائی   بی  اما   کرد  تحمل 
است که دیگر خریداری ندارد. زمانی 
و  بود  گرم  بازارشان  ها  کمونیست 
چوب   خدا  وجود  بر  توانستند  هرچه 
انکار زدند . اما اکنون که مردم با ظلم 
خداوند  هستند   روبرو  مذهب  وجور 
ازدست  فرار  برای  پناهگاه  بهترین 
با  لطفًا    . است  جنایتکار  مذهبیون 
جوانان  افکار  مقاالت   اینگونه  چاپ 
دارند  توجه  شما  مطالب  به  که  مارا 

گمراه نکنید. 

پیام هــــــای شمـــا  



صفحه 5 آزادی شماره 37- سال چهارم

میکنید  چاپ  که  مطالبی  درقبال 
حساس مسئولیت کنید.

ا.چ.  از اروپا
ازما  شما   ! وناشناخته  نادیده  دوست 
مجله  دراین  سانسوررا  میخواهید 
آنقدربزرگ  خداوند  ؟   کنیم  برقرار 
زبان  به  ای  نشریه   اگر  که  است 
از  بنویسد  چیزی  او  علیه  فارسی 
بزرگی اش کم نمی شود. این روزها 
انگلیسی  زبان  به  پرتیراژ  نشریات 
وجود  علیه  پربیننده  فیلمهای  یا  و 
قرار  خداجو  مردم  دردسترس  خدا  
دشمنان  تعداد  بر  لی  و  گیرد  می 
هنوز  شود.  نمی  زیاد  چندان  خدا  
با مشکلی روبرو شود  هم هر انسانی 
بی اختیار میگوید : خدایا!  بنظر ما 
کسانی که میگویند   یک انسان دزدو 
فاسد  نماینده خدا برروی زمین است 
باید  دهانشان را با گندآب پر کرد . 
آنها هستند که مستقیمًا به وجود خدا  

توهین میکنند. نه ما.

میهن پرست 
چنین  داشتن  به  خود  سهم  به  بنده 
فرزندان مثل جنابعالی افتخار میکنم. 
سرافرازی  باعث  شما  پرستی  میهن 
اشتراک  چک   . است  ایران  ملت 

سالیانه همراه است .
پاینده باد ایران تقی ذ. ویرجینیا

باسپاس ازشما . چک اشتراک یکساله 
شما هم دریافت شد .

توصیح درباره رادیو
هربار  جلد   پشت  از  قبل  درصفحه 
دردوشهر  ایران  صدای  رادیو  درباره 
یاد می کنید. ممکن  بوستن  و  داالس 
بیشتری  توصیح  دراینمورد  است 
بدهید که این تبلیغ است ویا ارتباطی 

با مجله دارد؟
از طرفداران رادیو صدای ایران در لس آنجلس

تبلیغی  دوست     عزیز این صفحه جنبه 
ندارد. این صفحه ای برای یادآوری 
رادیوئی  که  است  خوشی  روزهای 
درلس  ایران   صدای  رادیوی  بنام 
ما  همه  وبه  بود  ایجادشده  آنجلس 
امید میداد که اینک با شنیدن صدای 
هموطنان ازداخل سرعت بازگشت به 
رادیو  این  شد.  زیادترخواهد  ایران 
رسانه  شدوچون  تعطیل  سرانجام 
گروهی پارس که این نشریه را منتشر 
این  صدای  پیش  سال   21 از  میکند 
رادیو را درماساچوست  پخش میکرد 

داالس  رادیوی  بکمک  گرفت  تصمیم 
صدای  سال   17 مدت  به  آنهم  که 
میکرد   پخش  ایالت   درآن  رادیورا 
راه صدای ایران را ادامه دهد. وهم 
این  روز  شبانه  ساعت  در24  اکنون 
دو  برروی  خودرا  های  برنامه  رادیو 
وهمچنین  وداالس  بوستن  رادیوی 
پخش  اینترنت   جهانی  شبکه  برروی 
میکند. اکثر برنامه سازان این رادیو 
مدتها  که  هستند  دوستانی  همان  نیز 
دررادیو صدای ایران برنامه داشتند.

آدرس رادیوهم درصفحه ماقبل آخر 
کنید  گوش  آن  به  میتوانید  ذکرشده 
بامادرمیان  دارید  پیشنهادی  اگر  و 

بگذارید.

مقایسه دو زمان
با درودبرشما   شمه ای از اوضاع ایران 
قبل از سلطنت پهلوی را برای آگاهی 

خوانندگان شما دراینجا نقل میکنم :
درششم دسامبر 1907 مسترمارلینگ 
ازتهران طی نامه ای به ِسر ادوارد گری 

می نویسد:
بهارلو   طایفه  جنوب  درسمت   ...«
اطراف بندرعباس مشغول تاخت وتاز 
و شهر درمعرض حمله است . درمرکز  
جنگ  میدان  دومین  کاشان   ، ایران 
شدید بین نوکرهای دونفر ازاعیان آن 
تلگرافخانه  واجزاء  گردیده  واقع  شهر 
مخاطره  گرفتار  مدتی  هندواروپا 
میرسدکه  بنظر  همچه  بودندولیکن 
درآن  اقدامی  هیچ  والیتی  کارگزاران 
باشند.دراصفهان  نکرده  خصوص 
یکدیگررا  که  وآقانجفی  آقانوراهلل 
برادرند  به فراهم آوردن تحریم امتعه 
قبل  هفته  وسه  کوشند  می  اروپائی 
به  پارسی   تاجر  نفر  یک  به  یزد  در 
قصد هالکت حمله کردند وحاکم آنجا 
نتوانسته است برای بانک شاهنشاهی 
قراول و ومستحفظینی که معمول بوده 

است حاضرساخته ودرآنجا بگمارد.
تراکمه  وتاز  تاخت  شمالی  درقسمت 
رادرخاطر  قبل  سال  شصت  حکایات 
اقدام  هیچگونه  ولی  دهد  می  تجدید 
نیامده  بعمل  آنها  درجلوگیری  مؤثری 
بسیارند.لیکن  وقایع  اینگونه  امثال   .
گمان میکنم آنچه را که بیان  نموده ام

 کافی باشد...«
که  سالهائی  با  را  وضع  این  شما  حال 
حکومت  برایران  قدرت  با  رضاشاه 
با  آیا  ببینید  و  کنید  مقایسه  میکرد 
فراگرفته  را  مملکت  که  بلبشوئی  این 
با قدرت  بود  راهی جز آنچه رضاشاه 
پیمود  راه دیگری میتوانست ایران را 

سروسامان دهد؟

از  و  میدانند  ایرانی  خودرا  کسانیکه 
میگیرند  ایراد  ها  پهلوی  زمان  اوضاع 
بی  خود  مملکت  تاریخ  از  متأسفانه 
شخصی  دشمنی  بعلت  وفقط  خبرند 
سلسله  این  شاهان  پهلوی  خاندان  با 
این   حداقل  مینامند.  دیکتاتور  را 
وتاریخ  بروند  اکنون  ایران   دشمنان 

مارا مطالعه کنند. باسپاس
فروتن  از اروپا

از ذیح اهلل منصوری 
بیشتر بنویسید

ذبیح  های  نوشته  نوجوانی  دوران  از 
میخواندم  دقت  با  را  منصوری  اهلل 
ولذت میبردم و از اینها گذشته بسیار 
درباره  است  ممکن  اگر   . آموختم  می 
میکنم  فکر  چون  بنویسید  بیشتر  او 
مدیون  بسیار  او  به  ایران  مطبوعات 

هستند.
تا  پیشگوئی   از  او  که  ام  شنیده 
هیپنوتیزم و ساخت داروهای مختلف  
سررشته داشته وبعبارت دیگر او یک 
. سپاسگزار شما  است  بوده  فیلسوف 

خواهم بود اگر یادی هم ازاو بکنید.
شیرزاد احمدزاده- غرب آمریکا

یکی   ، منصوری  اهلل  ذبیح  یاد  زنده 
از پُر کارترین نویسندگان ومترجمان 
ها  روزنامه  مدیران  بود.  ایران 
از  که  میخواستند  مطلبی  هرگاه  
ویا  برنمی آمد  نویسندگانشان  عهده 
مطلبی فوری میخواستند به منصوری 
وقت  دراسرع  او  و  میکردند  تلفن 
براو  برخی  میکرد.  آماده  برایشان 
 40 کتاب  یک  که  گیرند  می  خرده  
 400 به  ترجمه  از  پس  را  ای  صفحه 
یا  عده  این  میداد.  افزایش  صفحه 

مغرضند یا منصوری را نمی شناسند.
برباالی  معموال  منصوری  یاد  زنده 
ترجمه های خود می نوشت : »ترجمه 
را  ترجمه  قانون  واقتباس«بنابراین 
نقض نمیکرد. وازاین راه به خواننده  

آثارش کلی آگاهی میداد.
یاد منصوری مقاله ای  درمورد زنده 
کیخسروبهروزی  همکارمان  قلم  به 
پیش  سال  های  شماره  از  دریکی 
چاپ کردیم .بازهم فرصتی پیش آید 

همچنان  ازاو خواهیم نوشت .

آثار خانک عشقی

درهرشماره  میکنم  خواهش  ازشما 
عشقی  خانک  یاد  زنده  از  ای  مقاله 
صنعتی را چاپ کنید . مطلب  همسر 

گزینی ایشان و ذکر معنی  سیغه عقد 
درجائی  روشنی  این  به  تاکنون  را 
و  اساتید  اینهمه   . بودم  نخوانده 
خوب  را  عربی  که  داریم  فرهیخته 
اهانت  این  ابراز  میدانند ولی جسارت 

بزرگ اسالمی را نداشته اند و ندارند.
خانک  دکتر  استاد  روان  به  درود 
عشقی صنعتی که درهرنوشته اش می 
توان عشق سرشاراورا به مام میهن  و 

هموطنان عزیزمان شاهدبود. 
فرشاد از کنتیکات

همانگونه که قبال هم نوشتیم  مطالب 
که  داریم  عشقی  دکتر  از  زیادی 
درقالب  و  است  ضبط  نوار  برروی 
از  که  است  رادیوئی  های  برنامه 
سال   8-7 درطول  بوستن   رادیوی 
کردن  پیاده  برای   . ایم  کرده  پخش 
و  داریم  نیاز  زمان  به  نوار  از  آنها 
امیدواریم که درهر چند شماره یکبار 

ازاین مقاالت استفاده کنیم .

سالروز انقالب

جشن  تصاویر  شما  نمیدانم  بادرود  
سالروز فتنه خمینی را برروی اینترنت 
دیدیدیانه . زاویه دوربین ها بسته بود 
وبرخالف سالهای دور که میدان شهیاد 
میدادند  نشان  را  اطراف  خیابانهای  و 
زوم  میدان  روی  فقط  دوربین  امسال 
شده بود. حال فکر میکنید این میدان 
ده  حداکثر  نفررادارد؟  چند  گنجایش 
این  با  رژیم  این  هزارنفر. خوب   15 تا 
تعداد اندک طرفدار محکوم به سقوط 

نیست ؟
ا.بی پروا  نیویورک

شماره های گذشته
به آگاهی همه دوستداران »آزادی«

های  شماره  تهیه  برای  که  میرسانیم 
مجموعه  یک  بصورت  گذشته  سال 
نفیس هرچه زودتر با دفترمجله تماس 
خواستاران  که  درصورتی   . بگیرند 
نصاب  حد  به  گذشته  سال  مجموعه 
برسد اقدام به تهیه آن خواهیم کرد.

لذا خواهشمنداست باتلفن دفتر مجله 
و  بگیرید  تماس  باما  اسفند  نیمه  تا 
خودرا  نیاز  مورد  های  نسخه  تعداد 
اطالع  به  دهید.درضمن  سفارش  
نیز  میرساند که شماره 31 سال سوم 
نایاب است  و شماره___18سال دوم 
هم نایاب است . اما همه شماره هارا 

برروی سایت ما میتوانید بخوانید.
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خودرا  چهارسالگی  تولد  جشن 
حضور  با   . درتنهائی   . کردیم  برگزار 
 . وبزرگ   کوچک  های  صورتحساب 
شرکت  به  بدهی   . چاپخانه  به  بدهی 
با  مارا  اعتبار  که   پالستیکی  پولهای 
آن محک میزنند. ونزدیک است پیش 
آنها بی اعتبارشویم . بدهی به شخص 
و  تفریح  ساعات  کلی  که  خودمان 
فراغت  را به تهیه این صفحات قرض 

داده ایم .
سال  سه  کارنامه  وقتی  اینهمه   با 
می  گذاریم  می  روی  پیش  را  گذشته 
خوبی  قبولی  نمره  خداراشکر  بینیم  
گرفته ایم . درست است که هنوز نمی 
توانیم بودجه الزم را برای هزینه های 
چاپ و توزیع مجله تأمین کنیم ولی با 
ما  مشترکین  برتعداد  روزبروز  اینهمه 
افزوده میشود. واگرچه بخاطر افزایش 
مشترکین باید برتعداد تیراژ بیفزائیم 
هم  چاپ  پول  اندازه  بهمان  وشاید 
باال  هم  پست  هزینه  و  میشود  اضافه 
که  است  خوش  دلمان  ولی  میرود 
چند سطری را که می نویسیم کسانی 
هستند که میخوانند. مخاطب داریم .

دارد.  وفاداری  عالقمندان  نشریه 
نویسندگان ما که به »رایگان نویسی«  
عادت کرده اند بدون هیچ توقعی برای  

طرفداران مطالب خود می نویسند .
عمری  کسانیکه  برای  مطبوعاتی  کار 
دراین راه گام زده اند  حکم واکسنی 
را دارد که آنهارا دربرابر  افسردگی ها 
انزوا   به  کشیده شدن  و  ها  نومیدی   ،
با  نگار  روزنامه  یک  میدارد.  مصون 
جمع  و  خویش  خلوت  بین   ، نوشتن 
 . میکند  برقرار  ارتباط  خوانندگانش 

این برقراری ارتباط هزینه دارد وما

این  نگاردیگری   هرروزنامه  همانند   
موهبت  از  تا  پردازیم  می  را  هزینه 

رسیدن به جمع برخوردارشویم .
را  نخست  شماره  مطالب  وقتی 
نگار  روزنامه  دوستان  میکردم  آماده 
میکردند.  منع  کار  این  ازانجام  مرا 
استدالل آنها این بود که خیلی از تو 
با سابقه تر و آگاه تر به این کار دست 
شماره   چند  انتشار  از  پس  و  زدند 
و  بخشیدند  لقایش  به  را  آن  عطای 
هرکس  از  بهتر  خودرا  که  من  رفتند. 
داشتم  اطمینان  شناختم  می  دیگری 
شکستی درکار نخواهد بود. نخستین 
شماره  با  درمقایسه  اآلن  که  شماره 
شاید  و  ابتدائی  خیلی  بعدی  های 
معمولی بود فوق العاده مورد استقبال 
روی  پیش  را  شماره  .آن  قرارگرفت 
چندین  را  هرصفحه  و  گذاشتم  خود 
به دنبال   . نگاه کردم  بادقت  وچندبار 
دلیل موفقیت بودم . چرا این صفحات 
اشکال  کلی  بندی  صفحه  نظر  از  که 
هیچ  باهم  مطالب  ارتباط  ازنظر  دارد، 
این چنین موردقبول  ندارد  انسجامی 

روزنامه خوانها قرارگرفته است .
شد   من  نصیب  بررسی  ازاین  آنچه 
 ، نشریه  این  بود که من درتهیه   این 
برپیشانی هرصفحه اش باوضوح کامل 
صداقت  و درستی را جای داده بودم 
به مطالبی  را  از همان آغاز خواننده   .
نویسندگان بزرگ وبی نظیر و بی  که 
حواله  اند  نوشته  مطبوعات   همتای 
همکاران  اسامی  بیشتر   . بودم  نداده 
خودرا  همکاری  بامن  هنوزهم  که 
آشنائی  نا  اسامی  میدهند   ادامه 
که  بود  تفاوتی  نخستین  این  بود. 
نیز  مطالب  بود.   آن  شاهد  خواننده 

داشت. تفاوت  روزنامه  یک  مطالب  با 
میشود  منتشر  هرروز  که  روزنامه 
که  میکند  درج  خبرهارا  ترین  تازه 
میدهد.  ازدست  خودرا  کاربُرد  فردا 
به  وفصلنامه  وماهنامه  نامه  هفته 
که  باشند  داشته  مطالبی  باید  ترتیب 
هرزمانی به آنها مراجعه میشود تازگی 
دکتر  درمکتب  که  باشند.ومن  داشته 
و  سپیدوسیاه  مجله  و  بهزادی  علی 
بودم   اندوخته  تجربه  او  ی  دانستنیها 
المعارفی   دائرۀ  مطالب  گردآوری  به 
ادامه  روش  این  هنوزهم  که  پرداختم 
آزمایش  که  است  روشی  این  و  دارد 
سپیدوسیاه  دومجله  در  قباًل  خودرا 
است  بوده  موفق  و  داده  دانستنیها  و 
.امروز نویسنده ای نیست که درایران 
معاصر  تاریخ  رخدادهای  از  کتابی 
فالن  به  ای  اشاره  و  بنویسد  ایران 
مطلب که  منبع آن مجله سپیدوسیاه 

بوده است نکند.
حال بگذریم که مطلبی که در»آزادی« 
می نویسیم هیچیک از دوستان رسانه 
ای به آن اشاره نمی کنند اما همینکه 
چاپ  دیگری  درنشریه  مطلب  این 
آن  ای  رسانه  دوستان  این  میشود 
مطلب را با آب وتاب زیاد نقل میکنند 
که  را  اولیه  منبع  که   است  وجالب 
لی  و  کنند  نمی  ذکر  است   »آزادی« 
از نشریه ای که مطلب مارا چاپ کرده 

کلی تعریف وتمجید میکنند.
این کوتاه نظری را برآنها می بخشیم .  
چون نیازی به اینگونه تبلیغات  نداریم .
تعداد  »آزادی«   انتشار  درطول 
باسابقه  دوستان  از  شماری  انگشت 
باما  کوتاه  مدتی  برای  نیز   مطبوعات 
مختلف  دالیل  به  که  کردند  همراهی 
از همراهی باما بازماندند. ابتدا دوست 
عزیزم »سیاوش آذری « بامابود که به 
برایش  که  شغلی  گرفتاریهای  دلیل 
اینکه  دلیل  به  همچنین  آمدو  پیش 
فکر میکرد ما درچاپ مطلبی پیرامون  
بود  نوشته  او  که  آمریکا  صدای  وضع 
بناچار همکاریش  ایم    کرده  کوتاهی 
همه  از  جا  درهمین  کرد.  قطع  باما  را 
 » »آزادی  برای  سیاوش  که  زحماتی 
او  رانیز  »آزادی«  نام  حتی  و  کشید 
سپاسگزاری  صمیمانه  کرد  انتخاب 
میکنم و میدانم که بسیار به او مدیونم .
با  کوتاه  مدتی  نیز  منطقی   امان 
»آزادی« همراه بود ومتأسفانه عمرش 
کفاف نداد تا امروز سپاسهای من را از 
همه زحماتی که برای »آزادی« کشید  
نگاری  امان تنها روزنامه  باشد.  شاهد 
بود که همزمان سردبیری چهار نشریه  
را درارتش شاهنشاهی برعهده داشت 
که هریک ازآنها دربین غیر نظامی ها  
 . داشتند  پروپاقرصی  خوانندگان  نیز 

دراین مدت از امان نیز بسیار آموختم 
. روانش شاد.

کنم  یاد  باید  نیز  دیگر  از یک همراه   
برایم  بسیار  فقدانش  روزها  این  که 
مستشیری  پرویز   . است  آزاردهنده 
برای  وهم  بود  نازنینی  دوست  هم  که 
مرا  »آزادی«  صفحات  زیباترشدن 
نیز  پرویز  میکرد.  راهنمائی  بسیار 
دو ماهی است که روی درنقاب خاک 
کشیده و مارا تنها گذاشته است . برای 

روح بزرگش آرامش ابدی خواهانم .
جوانی  نویسنده  تیمورشهابی   واما... 
رسمًا  خودرا  مطبوعاتی  کار  که  است 
آغاز  »آزادی«  نشریه  با  و  درغربت 
خوانندگان  همه  تصدیق  کردوبه 
که  دارد  شیرین  و  شیوا  قلمی  ما 
القرای  دراُم  داده  رخ  موضوعات 
اسالمی  را درهرشماره شرح می دهد.

البته تیمورشهابی نام مستعاری است 
که من برای او انتخاب کردم و اکنون  
اصلی  نام  خودمنهم  اوقات  گاهی 
نویسندگانی  .از  میکنم  فراموش  اورا 
گیرد  نمی  ازماپول  تنها  نه  که  است 
بعنوان  چکی  یکبار  هرچند  بلکه 
میفرستد.  ما  برای  نیز  اشتراک  حق 
که  ایران هستند  عاشق  جوانان  اینها 
می  ازایران  که  ای  نشریه  بقای  برای 
با  یاقدمی   درمی  یا  دمی  به  نویسد  
بی  نیز  ازاو  میکنند.  حمایت  قلمی  
دکتر  خانم  .از  سپاسگزارم  نهایت 
شماره  نخستین  از  که  بصاری  طلعت 
منحصربفردی  مقاالت  و  اند  بامابوده 
نویسند   می  »آزادی«  برای 
.از دوستان دیگری  بسیارسپاسگزارم 
نشریه  این  صمیمی  ازیاران  که  هم 
:م.ع.آشنا،دکتر  ازجمله  هستند 
همایون آرام ، دکتر بهمن آقائی دیبا، 
د.اختری، علی تاجبخش ،  دکتر پرویز 
عدل ،  تیمسار سرتیپ اقصی ،محمد 
 ، زندیه  مجید   ، ذوفنون  استاد  مجزا، 
دارم.  فراوان  سپاس  دادخواه  مریم 
کیخسروبهروزی  عزیزم  ازدوست 
هایش  باراهنمائی  همواره  که  نیز 

درکنارمن است سپاس دارم .
همکاری  بدون  »آزادی«  نشریه 
ذکر  درباال  که  نامهائی  همه  وهمیاری 
را  ماه  سه  حتی  توانست  نمی  کردم  
پشت سر بگذارد چه رسد به سه سال 
ما  با  هنوز  که  دوستانی  همه  برای 
آرزو  همدلی  و  استقامت  هستند 
عزیز  خوانندگان  همه  وبرای  میکنم 
نشریه  ما  سایت  ازطریق  که  آنها  چه 
را مطالعه میکنند و چه آنها که نشریه 
را باپرداخت اشتراک میخوانندآرزوی 
بهترین هارادارم . برای ایران عزیزمان 
نیز سربلندی و جاودانگی طلب میکنم .            
مرتضی پاریزی

یادداشت
جشن تولد چهارسالگی خودرا برگزار کردیم . درتنهائی . با حضور صورتحساب 

های کوچک وبزرگ  . بدهی به چاپخانه . بدهی به شرکت پولهای پالستیکی 

که  اعتبار مارا با آن محک میزنند. ونزدیک است پیش آنها بی اعتبارشویم 

. بدهی به شخص خودمان که کلی ساعات تفریح و فراغت  را به تهیه این 
صفحات قرض داده ایم .

با اینهمه  وقتی کارنامه سه سال گذشته را پیش روی می گذاریم می بینیم  

خداراشکر نمره قبولی خوبی گرفته ایم . درست است که هنوز نمی توانیم بودجه 

الزم را برای هزینه های چاپ و توزیع مجله تأمین کنیم ولی با اینهمه روزبروز 

برتعداد مشترکین ما افزوده میشود.  واگرچه بخاطر افزایش مشترکین باید برتعداد 

تیراژ بیفزائیم وشاید بهمان اندازه پول چاپ هم اضافه میشود و هزینه پست 

هم باال میرود ولی دلمان خوش است که چند سطری که می نویسیم کسانی هستند 
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سند  به  توان  می  ای  نوشته  کمتر  در 
محمد  دکتر  که  کرد  برخورد  معتبری 
است  بوده  که  آنچنان   را  مصدق 
موافقند   او  با  که  آنها  کند.   معرفی 
مجنون صفت جز خوبی اورا نمی بینند 
و آنها که بااو مخالفند حتی یک نکته 
یابند..  نمی  او  پربار  درزندگی  مثبت  
این افراط و تفریط نزدیک به بیش از 
نیم قرن است )دقیقًا 60 سال( که ملت 
برباد  با بحث های بیهوده و وطن  مارا 
نوشته  .بارها  است  کرده  مواجه  ده 
هرسیاستمدار  مانند  مصدق  که  ایم 
کرد  خدمت  مملکتش  به  دیگری 
اشتباهات  دچار  خدمت  درضمن  و 
پشت  آن  نتیجه  که  شد  فاحشی 
وپیوستن  ملت  به  پیروانش  کردن 
مصدق  شخص  شد.اما  مالها  به  آنها 
نظام  به  تا آخرین لحظات زندگی اش 
شاهنشاهی ایران  باور داشت و به آن 
وفاداربود. محمدرضاشاه نیز نه تنها در 
ملی شدن صنعت نفت با مصدق همراه 
هدف  این  به  رسیدن  برای  بلکه  بود 

یاری های فراوانی کرد.
درتهران   1261 دربهار  مصدق  محمد 
متولد شد. روز تولد او مشخص نیست 
عمرش  آخر  درسالهای  هم  وخوداو 
برای روشن شدن این موضوع تالشی 
نکردوهمین مسئله شایعاتی را درباره   
پراکند.ولی  مخالفینش  بین  تولدش 
روز 29 اردیبهشت 1261 بنظر میرسد 

دقیق ترین تاریخ برای تولد اوست .
مادرش شاهدخت نجم السلطنه دختر 
میرزا  وپدرش  ناصرالدینشاه  عموی 
بختیاری  ایل  از  اهلل آشتیانی   هدایت 
بود. وقتی میرزا محمد 9 سال داشت  
سمت  که  اهلل  هدایت  میرزا  پدرش 
شاه  ناصرالدین  از  داشت  مستوفی 
درردیف  اورا  که  کرد  درخواست 
و  قراردهد  دست  زیر  مستوفیان 
موافقت  با  کند.  معین  حقوق  برایش 
درردیف  محمد  میرزا  ناصرالدینشاه 

حقوق بگیران مملکت درآمد.
مصدق لقب  به  اهلل  هدایت  میرزا 

مرگش  از  وپس  شد  مفتخر  السلطنه 
محمد  میرزا  فرزندش  به  لقب  این 
رسید و بهمین دلیل است که مصدق 
شهرت  نیز  السلطنه  مصدق  به  جوان 
از  پس  را  دولتی  شغل  اولین   . یافت 
ناصرالدینشاه  حکومت  از  پدر  مرگ 
خراسان  استیفای  به  کردو  دریافت 
به  او  گفت  توان  می  رسید.بنابراین 
است:  کرده  خدمت  ایران  پادشاه   6
 ، مظفرالدینشاه   ، ناصرالدینشاه 
و  رضاشاه   ، احمدشاه   ، محمدعلیشاه 
مبارزاتی  بعلت  محمدرضاشاه.مصدق 
به  نزدیک  داشت  شاهان  دربار  با  که 
25 سال از عمرش را درحبس و تبعید 

و اقامت اجباری دراحمد آباد گذراند.
به  اصفهان  از  بود  ساله   25 وقتی 
ولی  شد  انتخاب  مجلس  نمایندگی 
تمام  باید سی سال  قانون  چون طبق 
درمجلس  نتوانست  باشد  داشته 
شرکت کند.دردوران استبداد با محمد 

علیشاه که از خویشان خوداو بود به 

بهمین   . پرداخت  مبارزه  و  مخالفت 
اورا  گرفتند  تصمیم  بستگانش  دلیل 
از  تا  بفرستند  خارج  به  تحصیل  برای 
ایران دورباشد. مصدق دوسال  محیط 
و  پاریس  سیاسی  علوم  درمدرسه 
تحصیل  به  درسوئیس  سال   4 مدت 
خودرا  دکترای  تز  و  پرداخت  حقوق 
شیعه«  مذهب  در  وراثت   « درمورد 
نوشت .وهمین باعث شد که مخالفین، 

اورا به بی دینی متهم کنند.
درمدرسه  ایران  به  مراجعت  از  پس 
پرداخت  تدریس  به  سیاسی  علوم 
ودرهمین زمان کتاب کاپیتوالسیون را 
نوشت . وقتی به معاونت وزارت مالیه  
برای  که  بلژیکی  مأمورین  با  رسید 

سروسامان دادن به وضع این وزارت
 خانه به ایران آمده بودند وبرای دولت 
 . پرداخت  مبارزه  به  میکردند   کار 
پس ازآن والی فارس شد. وقتی سید 
ضیاء درسال 1299 کودتا کرد مصدق 
سخت به او اعتراض کرد و به احمدشاه 
تلگراف کرد وبه دنبال آن ازکار کناره 
او  بازداشت  دستور  ولی   گرفت 
ایل  میان  به  او  صادرشد.ودرنتیجه 
بختیاری پناه برد. پس ازسقوط کابینه 
به  السلطنه  قوام  ازطرف  ضیاء  سید 
وپس  منصوب  مالیه  وزارت  سمت 
ازآن  شد.پس  آذربایجان  والی  ازآن  
به وزارت خارجه رسید ودرسال 1303 
بنمایندگی تهران انتخاب شد. درطول 
دولتی  مهم  کار  به  رضاشاه  سلطنت 
گمارده نشد اما پس از خروج رضاشاه 
مجلس  نمایندگی  به  دوباره  ازایران 
نمایندگی  گردید.درطی  انتخاب 
مجلس دردوره های مختلف سرانجام 

کردن  ملی  نهضت  رهبری  مصدق 
صنعت نفت را برعهده گرفت. اما ملی 
شدن صنعت نفت  کاری نبود که یک 
شبه صورت گرفته باشد بلکه ازهمان 
فکر   این  درایران  نفت  پیدایش  آغاز 
اما  وجودداشت  پرستان  درمیهن 
مصدق  محمد  دکتر  بنام  فال  قرعه 
افتاد. تا بدست او به سرانجامی برسد 
یعنی  عنوان  بااین  نیز  مردم  دربین  و 
معرفی  نفت  صنعت  شدن  ملی  رهبر 
طرفداران  بین   که  ماند  ناگفته  شود. 
بودند  کسانی  نیز  مصدق  مخالفین  و 
که اشخاص دیگری را بعنوان پرچمدار 
فکر  دهنده  پیشنهاد  نخستین  یا  و 
بهرحال  میدانند.  نفت  شدن  ملی 
همانگونه که گفتیم این فکر یک شبه 
بوجودنیامد بلکه از سالیان دور آرزوی 
به  نفت  درصنعت  که  بود  ایران  ملت 

استقالل برسد.
درایران   نفت  شدن  ملی  از  قبل 
کشورهای دیگری هم بودند که به این 
شوروی  ازجمله  یافتند.  دست  مهم 
در1937  بولیوی   ،1918 درسال 
 1951 ایران   ،1938 درسال  مکزیک 
دیگری  کشورهای  نیز  ازایران  وپس 
نفت خودرا ملی کردندکه می توان به 
عراق درسال 1961 برمه و مصر درسال 
درسال  واندونزی   آرژانتین   ،1962
کرد. اشاره  درسال 1968  پرو  1963و 

بعنوان  تا 1953   1951 درسال  مصدق 
درسال  و  کرد  خدمت  وزیر   نخست 
1953 برابر با 1332 به علل  گوناگون 
بفرمان  گنجد   نمی  بحث  دراین  که 
و  ننهاد  وقعی  شاه  توسط  خود  عزل 
بود که مخالفین وموافقین   از آن  پس 
یا  و  امرداد   28 ملی  قیام  بحث  او 
که  کردند  مطرح  مردادرا   28 کودتای 
دارد  ادامه  بحث  جرو  این  امروز  به  تا 
و نه تنها به هیچیک از جبهه موافق یا 
مخالف او سودی نرسیده که متأسفانه 
بر  نیز  ناپذیری  جبران  خسارتهای 

کشور ما وارد کرده است .
 19 درحالیکه   1280 درسال  مصدق 
سید  میر  دختر  زهرا  با  داشت  سال 
سومین  ظهیراالسالم  العابدین  زین 
امام جمعه تهران ونوه  ناصرالدین شاه 
ازدواج کرد. ازدواج این دو 64 سال تا 
یافت..این  ادامه  اشان  زندگانی  پایان 
غالم  و  احمد  نامهای  به  پسر  دو  زوج 
حسین و سه دختر به نامهای منصوره 

و ضیااشرف و خدیجه به دنیا آوردند.
اسفند   14 درروز  مصدق  محمد 
احمد  خود  شخصی  درملک   1345
سرطان  بعلت  کرج  درنزدیکی  آباد 

درگذشت. روانش شاد باد.

به بهانه 14 اسفند سالروز درگذشت مصدق و 29 اسفند سالروز ملی شدن نفت

یادی از دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق با 6 پادشاه ایران  درارتباط 

بوده وبه  مملکت خدمت کرده است. 

تصویر آب رنگ از :
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یاد رضا شاه   پهلوی  را گرامی  داریم
تجلیل از شخصیت ها و یا حتی افراد 
مرگ  یا  و  حیات  هنگام  به  چه  عادی 
آن ها رابطه مستقیم با کارنامه زندگی 
و  شاه  رضا  زندگی  وقتی  دارد.  ها  آن 
قرار  بررسی  مورد  را  شاه  رضا  محمد 
زندگی  کتاب  می شود  مالحظه  دهیم 
این دو شخصیت ایران ساز از صفحات 
همین  به  است.  شده  تشکیل  زرینی 
شاه  رضا  تولد  روز  زاد  چون  دلیل  
باشد.  می  ماه  اسفند   24 در  پهلوی 

عالقه دارم طی بحثی مستدل و
 قابل درک     یاد  او را

 گرامی  داریم.
در تاریخ ایران

 آن ها که
 پس از
 حمله

 

تازیان به ایران  که آن
 را قادسیه اول 

می نامیم در رأس
 قدرت بودند و

 به ایران اندیشیدند
 و برای پیشرفت

 و سر بلندی
 ایران و

 ایرانی با
 تمام وجود

 در همه سویش 
همت گماشتند 

بسیار اندک
هستند. در میان
 این اندک افراد
 دو تن برجسته
 ترند که تمامی
 همت خود را 

برای بیرون 
کشیدن ایران از

 قعر عقب افتادگی
 و هم تراز کردن آن

 با جهان پیشرفته
 بکار بردند. این دو

 تن رضا شاه و
 محمد رضا شاه

 می باشند. که در
 ظرف 57 سال

 سرا سر خدمت
 به ایران و ایرانی

 کردند که هر ایرانی

دو  این  وامدار  غرض   بی  و  منصف   
پادشاه می باشند.

 1329 امرداد  چهارم  روز  شاه  رضا 
خورشیدی در حالی که حسرت دیدار 
داشت  خود  دردمند  دل  در  را  وطن 
جهان پر از رنگ و نیرنگ ها را بدرود 

گفت و به ابدیت پیوست.
جمهوری  اشغالگر  رژیم  زمان  در 
رضا  دشمنان  پرست.  تازی  اسالمی 
شاه که باید آن ها را دشمنان سوگند 
با  کوشیدند  نامید.  ایران  خورده 
تخریب آرامگاه آن راد مرد بزرگ نام 
رضا شاه را از حافظه تاریخ پاک کنند. 
واپسگرا،  های  مانده  عقب  آن  ولی 
کنند  درک  که  بودند  آن  از  تر  احمق 
آرامگاه  به  امامانشان   مانند  رضا شاه 
و گنبد و بارگاه نیازی ندارد. زیرا  رضا 
تاریخ  آسمان  درخشان  ستاره  شاه 
است  آثاری  او  آرامگاه  و  است   ایران 
که از خود بجای گذاشته است. مانند 
بانک  تهران-  دانشگاه  ساختمان  
کاخ  سراسری-  آهن  راه  ایران-  ملی 
وزارت  های  ساختمان  دادگستری- 
ها  صد  و  باستان  ایران  موزه  دارائی- 
واحد  ها  ده  و  بیمارستان  و  مدرسه 
که  باشند  می  کارخانجات  و  صنعتی 
به همت آن سردار بزرگ ایجاد شده و 

چهره ایران را دگرگون ساخته بودند.
بخصوص   پژوهشگران  از  بسیاری 
گزارشگر آلمانی بنام مارتین که مدت 
پژوهش  گرم  سر  تهران  در  ماه  شش 
در  بود  ایران  معاصر  تاریخ  زمینه  در 
گزارش چهارم سپتامبر 2002 میالدی 
خود می نویسد. امروز به تحقیق رضا 
شاه پهلوی محبوب ترین چهره تاریخ 

معاصر در میان ایرانیان است
هیچ   با  را  تاریخ   داوری  جلو  باری    
گرفت.  توان  نمی  دسیسه   و  حیله 
اگر  که  زند  می  فریاد  آشکارا   تاریخ 
محدوده  با  کشوری  از  نبود  شاه  رضا 
جغرافیائی امروز و مترقی اثری  باقی 
نمانده  بود. علی ایزدی که تا  آخرین  

روز های  زندگی رضا شاه  

خود  من  نویسد  می  بوده  خدمت  در 
رضا  بگویم  باید  هستم  تاریخ  استاد 
شاه از بزرگترین شاهان ایران بود که 
و  کشور  ترقی  برای  زیادی  های  آرزو 
سعادت ملت ایران داشت. شب و روز 
بفکر ترقی و سازندگی  ایران  بود.  با  
این که کسا لت  داشت   و  ایام  سختی  
را در دور از  وطن می گذرانید. خیلی 
آرزو می کرد که به ایران باز گردد و در 

خاک وطن بسر برد.
بر خالف آنچه که بعضی ها تصور می 
مستبد  و  رأی  خود  شاه  رضا  کردند 
شاه  رضا  اند.  اشتباه  در  کاًل  بود. 
در  ولی  بود.  مهربان  و  رئوف  انسانی 
کار های مملکت خیلی تند و سختگیر 
و  پول  به  رسید.  می  بنظر  عصبانی  و 
تزئینات اعتنائی نداشت. چیزی همراه 

خود بخارج از کشور نیاورد.
شاه  رضا  گفت  می  اعلم  صدیق  دکتر 
ایران  بکالبد  ای  تازه  روح  بزرگ  
دمیده بود و مملکت را از حال ملوک 
عصر  وارد  وسطائی  قرون  و  الطوایفی 
که  کاری  آن  یعنی  بود،  نموده  جدید 
انجام  سال  دویست  بمدت  اروپا  در 
رضا  قوی  اراده  نتیجه  در  بود.  شده 
شاه ظرف  شانزده  سال صورت گرفت. 
یکی از خصوصیات  رضا شاه شجاعت 
او بود. در اثر همین شجاعت روز سوم 
عده   با  خورشیدی      1299 اسفند 
قلیلی نظامی به تهران آمد و بساط بی 
مدت  کوتاه  در  را  قانونی  بی  و  نظمی 
برچید. ارتشی بوجود آورد که امنیت 
را در اقصی نقاط ایران بر قرار ساخت 
و زمینه را برای اصالحات و سازندگی 

به شرح زیر آماده کرد. 
بخشی از اصالحات و سازندگی   رضا 

شاه
بخوانید و وجدانًا  قضاوت کنید

پهلوی  کاله  گذاشتن  سر  به  *دستور 
به جای دستار و عمامه به همه ی مردم 
پست  )در  1303خورشیدی  سال  در 

نخست وزیری(
*تغییر پوشش رسمی مردانه از قبا به 

      به بهانه 24 اسفند سالروز تولد اعلیحضرت رضاشاه کبیر                                                            محمد مجزا

        خدمات بُزرگ َمرِد 
            تاریخ ایران
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کت و شلوار 
و  چادر  زندان  از  زنان  کردن  *آزاد 
روبند  و  پیچه  از  زنان  لباس  تغییر 
کردن  باز  و  امروزی  متداول  لباس  به 

صورت.
*ایجاد دادگستری در بهمن 1305

*تاسیس قشون متحدالشکل و ارتش 
نوین در سال 1300 

*تدوین اولین قانون مدنی ایران .
*سامان بخشی به ثبت اسناد و امالک 

به صورت فعلی در سال 1311
اجباری  و  احوال  ثبت  *بنیانگذاری 
کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور 

شناسنامه در سال 1304
*لغو کاپیتوالسیون در 21 اردیبهشت 

1307 برای همة اتباع خارجی.
*براندازی خانساالری )ملوک ا لطوایفی(
اول  در  سپه  بانک  *بنیانگذاری 
اردیبهشت 1304 )اولین بانک ایرانی (
)از  ایران  سراسری  راه آهن  *ساخت 
خلیج فارس تا دریای کاسپین = خزر(.  
*آغاز عملیات راه آهن سراسری. 23 

مهرماه 1306، اتمام 3 شهریور 1317
آغاز  قم-یزد-زرند  آهن  راه  *ساخت 

سال 1317
 14 در  ایران  ملی  بانک  *بنیانگذاری 

اردیبهشت 1306
*بنیانگذاری بیمه ایران در 15 آبان 1314
*جاده سازی، پل سازی و تونل سازی 

در کشور
بانک  فالحتی-  بانک  *بنیانگذاری 

کشاورزی در سال 1312 
)نخستین  ایران  رادیو  *بنیانگذاری 
 ،  1318 در  ایرانی(  رادیویی  ایستگاه 

افتتاح در 4 اردیبهشت 1319
*بنیانگذاری خبرگزاری پارس

)نخستین خبرگزاری ایرانی( در سال 1313
*بنیانگذاری دانشگاه تهران 

) نخستین دانشگاه ایرانی در ایران( در
 سال 1314 آغاز بهره برداری 1316

تقویم  از  ایران  رسمی  تقویم  *تغییر 
هجری قمری به تقویم خورشیدی جاللی 

*اعزام اولین دسته از دانشجویان 

به  جدید  فنون  آموختن  برای  ایرانی 
تن   60( انگلستان  و  آلمان  فرانسه، 
خودش  که  حالی  )در   )1301 سال  در 
تنها یک مسافرت خارج رفت و آنهم 

ترکیه(
*ساماندهی تعرفه گمرکی و واریز در 
آمد های آن به حساب دولت در سال 1315
جواهرات  خزانه  و  موزه  *تشکیل 
ایران ) که شتوانه اسکناس می باشد( 

در سال 1316
خوزستان  در  خزعل  شیخ  *سرکوب 
و بازگرداندن این خطه به دامن میهن 
از شیخ خزعل  بریتانیا   ( در آذر1304 
هم  را  شاه  رضا  و  کرد  می  حمایت 

تهدید نموده بود.
برای  ایران  فرهنگستان  *تأسیس 
 29 در  فارسی  ادب  و  زبان  تقویت 

اردیبهشت 1314
گسترش  برای  رهنی  بانک  *تأسیس 
خانه سازی در کشور در 25 دیماه 1317

*تأسیس نیروی دریائی در سال 1311، 
در  ایتالیا  در  ایرانی  افسران  آموزش 
شرایطی که تا قبل از آن بریتانیا یگانه 

قدرت دریایی در جنوب ایران بود
در  هوائی  نیروی  *بنیانگذاری 
سال1303 ) فرستادن اولین محصلین

 خلبانی به اروپا در سال 1302، فار غ 
التحصیلی اولین خلبان ایرانی احمد 

نخجوان در 1304 که در پنجم اسفند 
اولین پرواز رسمی که در فرودگاه  در 

قلعه مرغی به زمین نشست.
 *تاسیس شهرداری در ایران در سال 1309
توسط  اسکناس  نشر  امتیاز  *الغای 
و   1309 سال  در  خارجی  بانکهای 

اختصاص آن به بانک ملی در سال 1310
موسسات  و  ها  سرا  دانش  *تاسیس 

آموزشی در سال 1312
راهیابی  و  دخترانه  مدارس  *تاسیس 
بانوان به دانشسرای عالی در سال 1314
*تأسیس کتابخانة ملی ایران در سال 

1316
محصوالت  و  سازمان غالت  *تاسیس 
بهره  )آغاز   1315 سال  در  کشاورزی 

برداری از سیلوها در سال 1319(
*لغو امتیاز بی قید و شرط فرانسوی 

در  ایران  در  باستانشناسی  برای  ها 
سال1306

*تاسیس اداره باستانشناسي و بیرون 
و  پرسپولیس  عمده  بخش  آوردن 

پاسارگاد از زیر خاک در سال  1307
در  داخلي  دخانیات  صنایع  *ایجاد 

سال 1316
و  قند  کارخانة  اولین  اندازی  *راه 
شکردر 1309 )اولین کارخانه در 1274 
تأسیس گردیده بود اما بعد از 3 سال 

با فشار کمپانی های خارجی بسته 

شده بود (
در  سیمان  کارخانة  اولین  *تأسیس 
با ظرفیت  نزدیکی شهر ری  در   1312

100 تن در روز
*تأسیس اولین کارخانة آرد سازی در 

سال 1299
*تأسیس اولین کارخانة بافندگی نخ و 

ابریشم در سال 1305
*تاسیس موزه ملي ایران در سال 1316

کل  بدنی  تربیت  سازمان  *تأسیس  
کشور در سال1313

امجدیه  ورزشی  استادیوم  *تأسیس 
تهران )شهید شیرودی فعلی( در سال 

1313
*حمایت واقعی از تولید، کار و سرمایة 
ایرانی )افزایش تعداد شرکتهای صنعتی 
سال1310  در  شرکت   93 از  ایرانی 
1320 سال  در  شرکت   1835 به 

کارخانه  دیگرمانند:  صنایع  *توسعة 
جوراِب  های  کارخانه  چرمسازی، 
کشبافی، کبریت سازی، آهن-سازی، 
حریر  و  کیسه  نجاری،  گری،  ریخته 
اصفهان،  پنبه  کارخانه  رشت،  بافی 
قیر  کارخانه  و  تراورس  تهیه  کارخانه 
کارخانة  کنف،  تراورس،  کردن  اندود 

تولید صابون  
رضا شاه زنباره و عیاش نبود، همواره 
لباس نظامی بر تن داشت. آرزو داشت 
و  پیشرفته، مستقل  را کشوری  ایران 
دانش  و  علم  اهمیت  به  کند.  مقتدر 
علم  توسعة  برای  بود.     واقف  کاماًل 
ارزش  کشور  در  آن  شدن  نهادینه  و 
بسیار قائل بود. رضا شاه مرد مقتدری 
را  خدمات  و  سازندگی  تمام   و  بود 
با نگاه  به  . لذا   در20 سال انجام داد 
ایران   به  اقدامات  رضا شاه   تاریخ و  
ایرانی سر تعظیم  فرود می آوریم  و  
از وطن پرستی اش  به روح سرشار  و 
گرامی   را  یادش  و  فرستیم  می  درود 

می داریم 
 نامش جاوید باد .
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که  هستیم  وشاهد  بینیم  می 
یافته  وتوسعه  پیشرفته  درکشورهای 
سیاست  عرصه  بازیگران  وقتی  امروز 
یا دچار بحرانهای  بُن بست خورده  به 
اجتماعی می شوند ، به راحتی اشتباه 
ودرمقابل  پذیرفته  خودرا  وقصور 
عمومی  ازافکار  داده  رخ  اشتباهات 
عذر خواهی می کنند. اما درکشورهای 
درجمهوری  وبخصوص  سوم  جهان 
دشمن  ازیک  همیشه  ایران  اسالمی 
خارجی وپنهان سخن به میان می آید 
و دشمن پنداری یا پیروی از » تئوری 
درعرصه  مطمئنی  جایگاه    » توطئه 

های قدرت دارد.
از  پس   ، ایران  اسالمی  درجمهوری 
همچنان  سال  وسه  بیست  گذشت 
های  بحران  ووقوع  اضطرار  درمواقع 
دولتمردان   ، واجتماعی  سیاسی 
براحتی براشتباهات رخ داده سرپوش 
می گذارند ومی کوشند آن رابه  خارج 
نسبت  بیگانه  وکشورهای  مرزها  از 
توان  می  حد  چه  تا  براستی  دهند. 
به  موجودرا  های  ونارسائی  مشکالت 
دشمن نسبت داد وآن را تئوری توطئه 
نامید؟ هدف این نوشتار طرح فرضیه 
تئوری توطئه وعلت رواج بیش از حد 
تقویت   هدف  با  ایران  درجامعه  آن 

رویکرد های واقع گرایانه است .
که  است  اصطالحی  توطئه  تئوری 
درابتدا وضعی برای هرادعای رسیدگی 
توطئه  تئوری  امروز  وجود  بااین  بوده 

فقط دراین معنا  بکار میرود:
کنونی  رویدادهای  که  »تئوری«    آن 
مخفیانه  نقشه  نتیجه  را  یاتاریخی 
گروهی دسیسه گر می داند . درتعریف 
دیگری تئوری توطئه ، نداشتن  اعتقاد 
یا باور نکردن شکل ظاهری رویدادهای 
است  واقتصادی  اجتماعی   ، سیاسی 

که  است  آن  بیانگر  آن  حاد  وشکل 
تمامی بربختی های عالم درپس اعمال 
گروهی از افراد پُر نفوذ ومعموالً پنهان 
است . گروههای کوچک و تیز هوش با 
امکانات سیاسی ، مالی ، نظامی ، روانی 
وعلمی که درپس تمام حوادث  خوب 

وبد این دنیا هستند.
درایراِن  توطئه  تئوری  این  چرا  اما 
دربین  وبویژه  اسالمی  جمهوری 
فراوان  طرفداران  آن  گردانندگان 
معتقدند،  کارشناسان  برخی  دارد؟  
های  وجناح  احزاب  ارتباط  نوع 
با یکدیگر وزنجیره مناسبات  سیاسی 
باید  که  است  ای  بگونه  جامعه  با  آنها 
هدف  با  اضطار  به  بنا  ای  درهردوره 
مردم  بین  وهمبستگی  پیوند  تقویت 
،  از وجود یا فعالیت گروههای  پنهان 
قدرت پرده برداشت وبه افکار عمومی 
یا  رخدادها  برخی  وقوع  که  قبوالند 

تحوالت غیر قابل پیش بینی به این 

گروهها که البته بیشتر آنها درخارج از 
مرزها سکونت دارند ، ارتباط مستقیم 
خاص  مواقع  در  شک  بدون  دارد. 
مناسبات  تقویت  دالیلی  به  بنا  که 
خدشه  دچار  مردم  بین  وهمبستگی 
رواج  مجوز   ، ببیند  آسیب  یا  شده 
این تئوری دذرجامعه توسط بازیگران 
تقویت  اما  شود.  می  صادر  قدرت 
درجمهوری  توطئه  تئوری  گفتمان 
دارد  نیز  دیگری  ایران دالیل  اسالمی 
های  جریان  تفکر  وطرز  بینش  به  که 

سیاسی با مخالفانشان برمی گردد. 
از قدرت نگرشی  درالیه های متمرکز 
وبینش   تفکر  تحمل  که  است  حاکم 
مشکل  این  که  ندارد  را  رقیب  جناح 
های  نزاع  موجب  که  براین  عالوه 
شود.  می  جریانها  دربین  فراوانی 
زمینه وبسترالزم رابرای تقویت پدیده 

»دشمن پنداری« فراهم می کند.
بازهم  خوشبختانه   یا  متأسفانه 

بازی  قواعد  سیاسی  های  درجریان 
از  آنکه  وحتی  کنند  نمی  رعایت  را 
جلوگیری  قدرت  وگردش  جابجائی 
خود  رقیبان  یا  رقیب  از   ، کنند  می 
اند  عقیده  براین  وفقط  هستند  بیزار 
که هرکس فکرش با ما یکسان باشد، 

امکان فعالیت سیاسی دارد.
جناحهای  که  است  این  واقعیت 
سیاسی از مخالفان فکری خود انزجار 
را  امر  این  درظاهر  واگرچه  دارند 
. اما درحقیقت فکر  آشکار نمی کنند 
فلسفه وجودی آنان درعرصه سیاست 
دربرابر  مجبورند  که  آنجا  واز  هستند 
به آنها نزدیک  به ظاهر  افکار عمومی 
شوند ، چاره ای جز پیروی از سیاست  
سیاست  این  نتیجه   . ندارند  دوگانه 
دوگانه ، دلخوری همیشگی گروههای 
سیاسی از یکدیگر وبه انتظار نشستن 
اقدامات  تالفی  برای  مناسب  موقعیت 
متقابل است ووقتی رقابت کینه توزانه 
عالوه   ، بنشیند  سیاسی  رفاقت  جای 
برمتالطم شدن فضای جامعه وخدشه 
زمینه   ، عمومی  اعتماد  دارشدن 
دشمن   « سمت  به  حرکت  برای  الزم 

پنداری« فراهم می شود.
 ، تئوری  این  رواج  دیگر  علت 
برخی  حد  از  بیش  مغروربودن 
جمهوری  ودولتمردان  سیاستمداران 
مرتکب  رغم  به  که  است  اسالمی 
شدن اشتباهات فراوان هیچگاه حاضر 
نیستند  مردم  از  خواهی  معذرت  به 
دخالتهای  کوشند   می  وهمواره 
بیگانگان را علت اصلی بروز مشکالت 

ونارضایتی افکار عمومی نشان دهند.
تدبیر  عدم  باید  موارد  این  به 
مدیران  از  بسیاری  وناکارآمدی 
اسالمی   جمهوری  گیرندگان  وتصمیم 
تصمیم  با  که  کرد  رااضافه  ایران 

دشمن خیالی
* چرا دولتمردان جمهوری اسالمی طرفدارتوهم توطئه هستند؟

* تئوری توطئه درشکل حاد آن بیانگر این است که تمام بدبختی های موجودناشی از اعمال گروهی پُرنفوذ و 
پنهان است که ازامکانات سیاسی ومالی فراوانی برخوردارند.

کیخسرو بهروزی

توهم توطئه
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وغیر  زده  وشتاب  ناآگاهانه   های 
به  هنگفتی  زیانهای  کارشناسانه  
اداره امور وارد کنندوبعد مانع تراشی 
آنان  توطئه  یا  غربی  های  کشور  های 
را عامل اصلی مشکالت قلمداد کنند 
نظر  به  ذکرشده  نکات  به  باتوجه   .
ونگرش  بینش  که  هنگامی  تا  میرسد 
یکدیگر  به  نسبت  سیاستمداران 
ترین  ودرسخت  نکند  تغییر  وجامعه 
نگاه  احترام  به دیده  به رقیب  شرایط 
ایجاد  زمینه  دراین  تحولی   ، نکنند 
پیشرفته  درکشورهای  شد.  نخواهد 
انسانی  نیروی   ، سرمایه  بزرگترین 
های  وتوانایی  ازظرفیتها  گیری  وبهره 
احزاب ونخبه های سیاسی است ، اما 
درجمهوری  عظیم  های  سرمایه  این 
استفاده  بدرستی  تنها  نه  اسالمی 
نیز  پیشرفت  مانع  بلکه   ، نمیشود 

خواهد شد.
همانطورکه اشاره شد یکی از مشکالت 
اسالمی  جمهوری  دولتمردان  عمده 
نمی  ویا  توانند  نمی  که  است   این 
افرادی  وتوانائی  استعداد  از  خواهند 
آنان  شبیه  واعتقاداتشان  افکار  که 
کنند.  برداری  بهره  درست   ، نیست 
توانائی  اسالمی  جمهوری  دولتمردان 
راباکسانیکه  مشترک  منافع  تعریف 
کنند  نمی  وعمل  فکر  آنها   مانند 
مخالفان  با  معامله  به  ندارندوقادر 
آنان  سرکوب  به  وتنها  نیستند  خود 
نگرش  که  وتازمانی  پردازند  می 
تغییر  اسالمی   جمهوری  گردانندگان 
نگرشهای  انتظارتغییر  نباید  نکند  
دیگر  عبارتی  به   . داشت  را  اجتماعی 
اگر این تغییر روش و نگرش به صورت 
اجرائی  وزمینه  دربیاید  ارزش  یک 
آید،  فراهم  ایران  درجامعه  آن  شدن 
میتوان به بهبود ومرمت ظرفیت های 
امیدوار  درجامعه  وسیاسی  اجتماعی 
امیدی  این  وصدالبته  البته  که  بود. 

محال است .
وتأکید  تکرار   باردیگر  یک  درپایان 
می شود که پیروی از تئوری توطئه یا 
دشمن پنداری بیش از هر چیز ناشی از 
توانائی  وعدم  ومنطق  استدالل  ضعف 
ایران  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
است که نه تنها تا کنون  توانسته اند  
را  ایران  کشیده  ستم  مردم  از  دردی 
ایران  و حیثیت  اعتبار  بلکه  دواکنند، 
ومردم ایران رادرسراسر جهان خدشه 

دار کرده اند.

که  هستند  واقف  امر  براین  همگان 
ویتامین  C  درمقابله با سرماخوردگی 
برانگیز  .پرسش  است  مؤثری  ترکیب 
ویتامین  این  حد  چه  تا  که  است 
سرماخوردگی  ودرمان  درپیشگیری 

مؤثراست ؟
Bruce  Bistrian  براساس گزارش

ورئیس  هاروارد  دانشگاه  پروفسور 
بت  پزشکی   مرکز  تغذیه  بخش 
ایزرائیل بررسی های زیادی که دراین 
را  مختلفی  نتایج   ، یافته  انجام  باره 

آشکار ساخته است .
اکسیدانهای قوی  ازآنتی    C ویتامین 
فراوان  مقدار  به  و  است  حل  قابل 
)بخصوص  ها  میوه  از  دربسیاری 
فرنگی  وگوجه  سبزیجات   ، پرتقال( 
سودمند  ترکیب  این  میشود.  یافت 
دربدن   مختلف  کارکردهای  دارای 
است ودارای نقش مهمی در استحکام 
سالمت   ، آهن  جذب   ، استخوانها 
بیماری  دربرابر  بدن  دفاع  و   ، پوست 
سبب    آن  شدید  کمبود   . است  ها 

Scurvy    که یک بیماری نادرولی 
از  بیش  میگردد.مقدار  است  مهلک 

200 میلی گرم ویتامین C    درروز 
و  اسهال   ، تهوع  موجب  است  ممکن 

دردشکم شود.
بدین سبب که بدن قادربه ساختن 

مقدارالزم  باید   ، نیست     C ویتامین 
برای بدن را ازمنابع غذائی تأمین کرد.
مردها  برای     C ویتامین  مقدارالزم 
میلی   75 زنها  وبرای  گرم  میلی   90
گرم درروز است . مقادیر بیشتراز 400 
دفع  ادرار  ازراه  درروز  آن  میلیگرم 

میشود.
تقویت    C ویتامین  کارکردهای  از 
سیستم ایمنی بدن است. بدین سبب

مسئله  این  پژوهندگان  دیرباز  از   
آیا  که  اند  قرارداده  مطالعه  رامورد 
ودرمان  درپیشگیری  ویتامین  این 
ها  بررسی  ؟  مؤثراست  سرماخوردگی 

نتایج زیررا آشکارساخت :
عالئم   ازبروز   پس   C اگرویتامین   *

مصرف شودمؤثر نخواهد بود.
منظم  بطور    C ازویتامین   اگر   *
بازگشت  از   ، شود  استفاده 
سرماخوردگی جلوگیری نخواهد کرد. 

ولی ممکن است از دوره آن بکاهد.
هزارنفر  ده  برروی  که  بررسی  در30 
 200 از  بیش  روزانه   ، گردید  انجام 
پیشگیری  برای  ویتامین    میلیگرم 

تجویز گردید. دوره سرماخوردگی 
 13 ودرکودکان  درصد   8 دربالغین 

درصد کاهش یافت .
    ،Bruce Bistrian  به عقیده دکتر
   مصرف روزانه ویتامین  C   احتمال 

افراد  دربعضی  را  سرماخوردگی  بروز 
کاهش میدهد. 

درافرادی که درمعرض سرمای شدید 
هستند یا فعالیت جسمی زیاده از حد 
دارند ، مصرف ویتامین   C خطر ابتالء 
به سرماخوردگی رابه میزان 50 درصد 
برای  منبع  .بهترین  میدهد  کاهش 
میوه    C ویتامین  به  بدن  نیاز  تأمین 

ها وسبزیجات هستند .
میوه  درروز  بار  پنج  مصرف 
ازاین  گرم  میلی   200 وسبزیجات، 

ویتامین رادرروز تأمین میکند.
درصورتیکه مصرف  ویتامین C ازراه  
خوراکی میسر نباشد میتوان از قرص 

خوراکی آن استفاده کرد.
ها  آمریکائی  درصد   50 تقریب  به 

ازقرص ویتامین C استفاده میکنند.

93 3/4 فنجان آب پرتقال

70 آب گریپ فروت 3/4 فنجان

51 براکلی پخته 1/2فنجان

49 توت فرنگی 1/2فنجان

33 آب گوجه فرنگی 3/4فنجان

29 گرمک 1/2فنجان

28 کلم پخته 1/2فنجان

26 گل کلم خام 1/2فنجان

17 سیب زمینی متوسط پخته  -

17 گوجه فرنگی متوسط -

9 نیم فنجان اسفناج پخته -

مقدارویتامین  C  درسبزیجات ومیوه ها به میلی گرم :

برگرفته از نشریه بهداشتی  دانشگاه هاروارد ژانویه 2013

C تازه های ویتامین
دکتر همایون آرام
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دریاچه  بزرگترین   ، مازندران  دریای 
دارای  دریاچه  این   . است  جهان 
است   منحصربفردی  مشخصات 
استروژن  ماهی  مهم  مرکز  تنها 
میرود. بشمار  درجهان   وخاویارسیاه 
حوزه  بزرگترین  فارس  خلیج  از  پس 
واطراف  درداخل  جهان  وگاز  نفتی  
می  آن  به  قراردارد.صدهارودخانه  آن 
اما  است  دریاچه  یک  ریزند.وگرچه 

آنقدر بزرگ است که به دریا میماند:
امواج عظیم وجریانها         دریائی.

ازلحاظ تاریخی تا 1991 فقط دوکشور 
درکنارآن بودند.وتاقبل ازآن روسها به 
فرضی  از خط  دادند  نمی  اجازه  ایران 
وآستارا(  حسینقلی  بندر  درخزر)بین 
عبور کنند.این خط هیچ ارزش حقوقی 
نداردوفقط روسها درزمان اقتدار خود 
این  شدند.  می  ازآن  عبورایران  مانع 
خط درهیچ جا نیست وهیچ سندی یا 
نوشته ای که با امضائی تأیید یا تعیین 
وجودنداردجز  آن  باشددرباره  شده 
ازهرگونه  زورگوئی غیرقانونی  وخالی 

اساس حقوقی برعلیه ایران. 
بایستی توجه داشت که درزمان پیش 
اسالمی   جمهوری  کارآمدن  ازروی 
ایران   شاهنشاهی  دولت   ، درایران 
وروس  بود  سنتو  وعضو  غرب  متحد 
ها ازاین بابت همراهی زیادی داشتند.

تا  خواست  نمی  هم  ایران  دولت 
خود  شمالی  همسایه  با  امکان   حد 
درگیرشود. نتیجه ی این امر  رفتاری 
انگار  که  بود  مازندران  دریای  درباره 
ازجمله  ندارد.  وجود  آبی  واحد  این 

اسناد معدود موجود ، درباره ی 

بودند. و1940   1921 قراردادهای  خزر، 
رژیم  ی  درباره  مشخصی  مطالب  که 
ولی  نداشتند  آبی  واحد  این  حقوقی 
ازآنها  خط  کدام   درهیچ  به هرحال  

فرضی وجودنداشت .
پس از فروپاشی شوروی سابق درسال 
درکناراین  جدیدی   دولتهای   1991

دریا بوجودآمدند که نظرات متفاوتی 
درباره ی نحوه ی اداره آن داشتند.

استراتژیک  منافع   شدن  اضافه 
این  معادالت  در   ، دیگر   قدرتهای 
وپیچیدگی  براهمیت  نیز  منطقه  

مسائل می افزاید.
 ، منطقه  واهمیت  نظامی  وضعیت 
کشتیرانی ، بهره برداری از منابع آبی 
و کف آب و زیر کف خزر ابعاد جدیدی 

پیدا کرده اند 
کشورهای حاشیه خزر بدنبال توسعه 
نفت  منابع  از  برداری  بهره  ازطریق 
اغلب  هستندکه  واحد  وگازاین 
ی  وسرمایه  تکنولوژی  آنهاتوسط 
خارجی به مرحله بهره برداری میرسد.
درواقع منابع نفت وگاز خزرمنشأ اکثر 
خزر  تقسیم  هستند.  اینجا  مسائل 
چیزی  چه  مالک  کسی  چه  واینکه 
نخستین  است   آبی  واحد  دراین 
و  خزربودو  حاشیه  اختالف   موضوع 
اند  نتوانسته  هم  هنوز  آنها   . هست 
توافق   مورد  حقتوقی  رژیم  یک  به 
همگانی  برای دریای خزر  دست یابند.
بهمین جهت  به قراردادهای دوجانبه  
همه  موردقبول   که  اند  آورده  روی 

بخصوص ایران نیست .
اختالفات مرزی دریائی دردریای خزر 

به  توجهی  بی  مسئله  تشدید  باعث 
مسائل زیست محیطی  این واحد آبی  

شده است .
منابع خاویار  دردریای خزر  درعرض 
حدود  تاکنون    1991 از  بعد  سالهای 
هشتاد تا نود درصد کاسته شده است 

. این امر نتیجه صیدهای غیرقانونی، 
بین  مقررات  به  توجهی  بی 
منابع       از  حفاظت  به  مربوط  المللی 
شدید  وآز  حرص  ونیز  جانداردریائی 
برای  التأسیس  جدید  های  دولت 

بدست آوردن ارزهایی معتبر است .
خزر  حاشیه  دولتهای  گرچه 
 2003 قرارداد  قراردادهائی)مثل 
تهران( برای حفاظت از محیط زیست 
آنها  اجرای  ولی  اند  کرده  منعقد  خزر 
مطلب دیگری است که تاکنون عملی 

نشده است .
منبع  ترین  عمده  حاضر   درحال 
آلودگی خزر ، عملیات بهره برداری ، 

اکتشاف و انتقال نفت وگازاست .
آلوده    ، آذربایجان  درجمهوری  باکو 
ترین  منطقه درتمامی حاشیه  دریای 
خزر است ومتأسفانه  جریان های آبی 
داخل  دریای خزر ، آلودگی های ناشی 
وکثیف  استاندارد  غیر  ازتأسیسات 
جمهوری آذربایجان  را به طرف ایران  

ودیگر کشورها می راند.
قزاقستان   نفتی  تأسیسات  آن  بعداز  
بسیاری  سازی  آلوده  سابقه  که  است 
رادیو  مواد  با  سازی  آلوده  منجمله  
درعملیات  مواد  این  دارد.  اکتیو 
وگاز  نفت  از  برداری  وبهره  اکتشاف 

بکار میرود.

دریای مازندران: بزرگترین دریاچــــــه  جهان درمعرض آلودگی شدید
*  درحال حاضر  عمده ترین منبع آلودگی خزر ، عملیات بهره برداری ، اکتشاف و 

انتقال نفت وگازاست

* منابع خاویار  دردریای خزر  درعرض سالهای بعد از 1991  تاکنون حدود هشتاد 
تا نود درصد کاسته شده است

* تا 1991 وقبل ازآن روسها به ایران اجازه نمی دادند از خط فرضی درخزر)بین بندر حسینقلی وآستارا( عبور کنند

دکتر بهمن آقائی دیبا



صفحه 13 آزادی شماره 37- سال چهارم

دریای مازندران: بزرگترین دریاچــــــه  جهان درمعرض آلودگی شدید
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برای  مناسب  تنهاراه   ! میهنانم  هم 
 ، رژیم  ازاسارت  ایران  ملت  رهائی 
شکل   . است  وسراسری  ملی  قیام 
گیری چنین قیامی که بتواند جمهوری 
به   احتیاج  کند  راساقط  اسالمی 
مقتدری  دولت  یک  معنوی  پشتیبانی 
دارد تا اکثریت ملت ایران باامیدواری 
سرنوشت  قیام  موفقیت  امکان  به 

سازرا بنمایش بگذارند.
ازسازمانهای  بعضی  علت  بهمین 
پیش  تا  خواستند  ازمن  مبارزملی 
درخواست  درزمینه  را  ای  نامه  نویس 

این پشتیبانی معنوی تهیه کنم .
را  نامه  ومتن  دادم  انجام  کاررا  این 
دراختیار سازمانهای مبارز قراردادم تا 
آن را درشورای اداری خودشان مورد 
صالح  واگر  قراربدهند  وارزیابی  دقت 
نامه  این  به اجرا بگذارند وچون  است 
بهتر  شده  تهیه  سرگشاده  بصورت 

دیدم مردم هم ازآن آگاه باشند .
متن نامه به شرح زیر است :

جمهور  ریاست  اوباما   باراک  جناب 
ایاالت متحده آمریکا

سازمان   : الزم  احترامات  باتقدیم 
ملت  رهائی  برای  ایران  ملت  مبارزه 
معنوی  های  کمک  به  نیاز  اسارت  از 

وانسان دوستانه دارد.
انکار  های  واقعیت  سلسله  یک  ارائه 
معنوی  کمک  این  تواند  می  پذیر  نا 
 . کند  فراهم  ایران  ملت  برای  را 
توجه  ها  واقعیت  این  به  اسدعادارد 

بفرمائید
که  میدهد  نشان  آمریکا  تاریخ   -1
این اولین بار است که فردی از جامعه 
مقامی  چنین  به  آمریکا  سیاهان 

رسیده است .
وهمه  شما  شخص  به  را  موقعیت  این 

ملت آمریکا تبریک می گوئیم .
می  چیز  رادرسه  موفقیت  این  علت 

توان دانست :
شامل  شما  شخصی  سابقه   - اول 
وواجد  سناتوری  شغل   ، تحصیالت  
بزرگ نظام  این  برای  بودن  شرایط 

دوم - وجود آتمسفر آزادی و دمکراسی 
د رکشور آمریکا که تنها رأی مردم حاکم است 
سوم - قدرت حق طلبی جامعه سیاه 
پوستان آمریکا که درگذشته مورد بی 
ووقتی  بودند  قرارگرفته  وظلم  مهری 
جامعه  همان  از  فردی  یک  دیدند  که 
سیاه کاندیداشده برای جبران گذشته 
گیری  دررأی  همگی  طلبی  وحق 

شرکت کردند تا موفقیت بدست آمد.
عالوه  شما   ! اوباما  جناب  بنابراین 
دو  داشتید  که  شخصی  برصالحیت 
 . کرد  کمک  شما  به  هم  دیگر  اصل 
ودمکراسی  آزادی  یکی  دواصل  این 

ودیگری نیروی حق طلبی بود.
درنتیجه شما به این دواصل بدهکاری 
این  دیگر  ازطرف   . دارید  وجدانی 
نمی  حدومرز  ذکرشد  که  اصلی  دو 
سعدی  حضرا  اشعار  به  وبنا  شناسند 
که درباالی سر در سازمان ملل متحد 
نوشته شده شامل حال بنی آدم  یعنی 
اگر  بنابراین   . است  بشر  افراد  تمامی 
ورفتارهای  بشریت  کشتار  درزمینه 
غیر انسانی با مردمان جهان سوم بی 
تبعیض سیاسی  باشیم درواقع  تفاوت 
را جایگزین همه آن تبعیضات گذشته 
)ازقبیل رنگ پوست و جنس و نژاد ( 

کرده ایم.
و  اعتماد  سلب  عث  با  دراینصورت 
هم  خودی  باورمندان  حتی  اعتقاد 

هست .
2- واقعیت دیگر این است که درسال 
بیشتر  سیاسی  اشتباه  دراثر   1979
پادشاهی  حکومت  اروپائی  کشورهای 
ایران که بهترین متحد ایاالت متحده 
ویک  کرد  سقوط  بود  درخاورمیانه 
و  مذهبی  بظاهر  واپسگرای  حکومت 
و  آمریکا  دشمن  که  پرور  تروریست 
بشریت است جایگزین شد که همواره 

اسباب زحمت است .
 . بپذیرید  هم  را  واقعیت  این   -3
دو  این  راطرفدار  خودش  کسیکه 
اصل مهم نشان داده   ملت آمریکا را 

باورمند به اعتقاد فکری خودکرده  تا 
جائی که میلیونها مردم آمریکا بخاطر 
به  بودند  کرده  پیدا  که  باوری  همین 
حاصل  پیروزی  تا  دادند  رأی  ایشان 
وضع  تواند  می  کسی  چنین  کند.آیا 
یک  وتنها  ببیند  را  دیگران  اسفبار 
درحالی  باشد.  تفاوت  بی  گر  نظاره 
معنوی  های  کمک  بااجرای  اگر  که 
دیکتاتوری  گرفتار   اسیرو  کشورهای 
شمادرتاریخ  درواقع  دادید  نجات  را 
جرج  امثال  بزرگانی  درردیف  آمریکا 
قرارخواهید  ولینکلن  واشنگتن 
که  کرد  قبول  باید  همچنین   . گرفت 
اعتقادشما به این دو اصل بود که سیل 
رأی  شما  به  هم  باردوم  برای  جمعیت 
تنها  نه  شما  دوم  انتخاب  این   . دادند 
بلکه مردمان کشورهای  آمریکا  مردم 
جهان سوم را که اسیر دست حاکمان 
می  فکر  این  به  هستند  دیکتاتوری 

اندازد که کسیکه باتکیه برآزادی

ودمکراسی توانسته بی مهری گذشته 
میشد  انجام  درکشورش  راکه  ای 
بنحوشایسته ای جبران کند حتمًا می 
تواند به آزادی دیگران هم کمک کند.

اجازه بدهید آخرین واقعیت مهم   -4
را تقدیم کنم وآنهم تفوت فکری بین 
باافکار  بزرگ  آزاد کشورهای  مردمان 

وعقاید ورفتار حکومتشان است .
دراین مورد حقیقتی را ازتاریخ بشنوید 
که چگونه یک جوان آمریکائی بخاطر 
آزادی ودمکراسی درایران تا پای جان 

ایستاد و به شهادت رسید.
حدود  که  ایران  مشروطه  درانقالب 
مردم  افتاد  اتفاق  پیش  یکصدسال 
بودند  درآسیا  جامعه  اولین  ایران  
کردند   قیام  آزادی  کسب  برای  که 
وتوانستند حکومت قانون  ومجلس را 

درکشورشان برقرارکنند.
مثل  بیگانه   دَول  دخالتهای  اما 
زمان  یک  که  شد  باعث  روسیه 

راه رهائی ملت ایران
ابوالفتح اقصی

درانقالب مشروطه مردم ایران  اولین جامعه درآسیا بودند که برای کسب آزادی قیام کردند  
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شود  متوقف  قانون  حکومت  کوتاهی 
وزندانی  رادستگیر  وآزادیخواهان 
را  کردندومجلس  رااعدام  وبعضی 
از  جلوگیری  وبرای  بستند  توپ  به 
بزرگ  شهرهای  اطراف  مردم  تجمع 
ازاین  یکی   . کردند  محاصره  را 
بود که درمحاصره  تبریز  شهرها شهر 
برای  تبریز  ومردم  بود  قرارگرفته 
تالش  شهر  محاصره  شکستن 
 . مدارس  شاکردان  میکردند.ازجمله 
درآن سالها یک جوان آمریکائی بنام 
بود  تاریخ  معلم  ویل   باسکر  هوارد 
تبریز  مموریال  درشهر  که درمدرسه 
شاگردان  وقتی   . میداد  درس  تاریخ 
بگیرند  تفنگ  حاضرشدند  مدرسه 
به  شهرشان  محاصره  شکستن  وبرای 
جبهه بروند باسکر ویل هم حاضرشد 
وتیراندازی  نظامی  تعلیم  آنها  به  که 
بدهد.هرروز درحیاط مدرسه شاگردان 
را تعلیم نظامی میداد . خبراین کار به 
مستر دوریل  کنسول آمریکا درتبریز 
ازاین  برای جلوگیری  . کنسول  رسید 
کار  روزی به مدرسه رفت تاازنزدیک 

وضع را مشاهده کند.
وقتی کنسول به مدرسه رسید ازاسب 
جلو  رفت  باسکرویل   . شد  پیاده 

وبادست سالم نظامی داد.
می  چه  شمادراینجا  پرسید  کنسول 

کنید؟ باسکرویل پاسخ داد:
- من دارم بشاگردانم تعلیم نظامی می 

دهم .
 کنسول گفت : 

- ولی شما معلم تاریخ هستید
باسکرویل گفت :

- من این را میدانم 
- شماباید بروید درکالس تاریخ  درس 

بدهید
تاریخ  درکالس  خواهم  نمی  دیگر   -

درس بدهم . میخواهم با کمک 

شاگردانم تاریخ بسازم .
کنسول با لحن مسخره ای گفت :

- پس آقای باسکرویل جرج واشنگتن 
شده اند!

باسکرویل پاسخ داد:
واشنگتن  جرج  باشید  ئرنظرداشته   -
مردبزرگی بود  اما تمامی آن سربازان  
جنگیدند   او  با  که  گمنامی  و  بانام 

درتأمین استقالل آمریکا شریکند.
کنسول گفت :

- آخرشما  یک فرد آمریکائی هستید 
کشور  یک  داخلی  درکار  ونباید 

خارجی شرکت کنید.
یک  من  بنظر  داد  پاسخ  باسکرویل 

آمریکائی اصیل درهرکجا که هست
درکاراست  ملتی  آزادی  پای  اگر   

وظیفه دارد که ازآن دفاع کند.
کنسول عصبانی شد و گفت :

- شما نمیخواهید از مقررات کشورتان 
اطاعت کنید؟

باسکرویل  پاسخ داد:
- در کشور من مقرراتی درمخالفت با 

آزادی وجودندارد. 
کنسول گفت :

من نماینده رسمی کشورآمریکاهستم 
باسکرویل هم گفت :

آمریکا  ملت  واقعی  نمونه  منهم   -
هستم .

دکتررضا    ز ا ده شفق درآنجا حضورداشت 
رابرای  آمریکائی  دو  این  ومکالمات 
باألخره  میکرد.  ترجمه  سردارملی 
باسکرویل همراه عده ای ازشاگردانش 
برای شکستن محاصره تبریز به جبهه 
رفت وبه دفاع پرداخت ودراثر اصابت 
گلوله ای در 21 آوریل 1909 جبهه شام 
خواهان   درسنگرآزادی  تبریز  غازان 

جان داد .
همه  همراه  باسکرویل  هوارد  روح 

شهدای راه آزادی ایران شاد.
پهلوی   محمدرضاشاه  بعدهادرزمان 
قالیچه  یک  برروی  شد  دستورداده 
نفیس عکس هوارد باسکرویل رانقش 
همراه  سپاس  لوحح  یک  وبا  کردند 
باهدایای مناسبی برای بازماندگان این 

مردبزرگ به آمریکافرستاده شد.
جناب اوباما  باذکر این حقایق متوجه 
شدید که مردمان آزادآمریکا به اصول 
آزادی وحق طلبی چگونه فکر میکنند 
. ملت آمریکا لذت آزادی راوقتی درک 
کلنی  از  را  خودش  توانست  که  کرد 
بودن نجات دهد . درنتیجه قدروقیمت 
وفرزندانش  میداند  خوب  را  آزادی 
فداکاری می  پای جان  تا  آزادی  برای 
کنند نمونه واقعی آن هواردباسکرویل 

است .
جناب اوباما با نتیجه ای  که ازواقعیات 
همانطورکه  امیدواریم  ذکرشد 
باانتخاب  ودمکراسی  وجودآزادی 
توانست  ملی  بزرگ  مقام  شمادراین 
انگیز  غم  برسرنوشت  بطالن  خط 
آمریکا  پوست  سیاه  جامعه  گذشته 
شماهم   معنوی  های  کمک  بکشد. 
بتواند  ودمکراسی  آزادی  دربرقراری  
آزاد  را  وگرفتارایران  اسیر  ملت 
ایران  وجودیک  زیرا  بخشد.  ورهائی 
درکل  تأثیرزیادی  ودمکرات  آزاد 

منطقه وحتی جهان خواهد داشت .
واین آرزوی همه ملتهای جهان است 
به   . برند  می  رنج  آزادی  ازفقدان  که 
امید چنین روزی شاد درصحنه جهان

این  به  که  ازشما  فراوان  باسپاس 
واقعیات توجه فرمودید.

امضاء سازمان مبارزاتی ملت ایران
فهرست گیرندگان :

- اعضای هیئت دولت آمریکا
- مجلس سنا

مجلس نمایندگان
وسایل ارتباط جمعی مهم

دانشگاههای مهم 
این فهرست می تواند تضمین کند که 
ونمی  جارفته  همه  به  تقریبًا  نامه  این 
بادقت  وباید  گرفت  نادیده  آنرا  شود 

مطالعه شود.
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کوچکی  کارهای  نتیجه  وزن  افزایش 
است که در طول زمان انجام می  دهید: 
پله،  جای  به  آسانسور  از  استفاده 
از  استفاده  غذا،  پرس  دو  خوردن 
و  روزمره،  کارهای  انجام  برای  ماشین 
امثال آنها. در نتیجه تغذیه ناسالم و بی  
بیماری های  از  بسیاری  بروز  تحرکی، 
مزمن چون دیابت نوع دو، فشار خون 
بعضی  سرطان ها  و  بیماری قلبی،  باال، 
شده  برآورد  آمریکا  در  می  رود.  باال 
بزرگساالن  صد  در   10 اگر  که  است 
شروع به پیاده روی منظم کنند، 5.6 
قلبی  بیماری  هزینه  در  دالر  میلیارد 
پس انداز خواهد شد. همچنین کاهش 
در  پزشکی   هزینه  وزن  درصدی   10
وزن  اضافه  دچار  فرد  یک  عمر  طول 
کند  می  ای  کم  دالر   5300 تا   2200 را 
خون،  فشار  خطر  کاهش  دلیل  به  که 
سکته  قلبی،  بیماری   ،2 نوع  دیابت 
مغزی، و کلسترول باالست. مهمترین 
قسمت هر برنامه مبارزه با چاقی هدف 
گذاری است. گر چه خیلی  از افراد به 
ظاهری  دالیل  به  وزن  کاهش  دنبال 
هستند،  اجتماعی  موقعیت های  یا  و 
اهمیت دارد که در نظر بگیریم کاهش 
5-10 درصدی وزن تاثیرات مثبتی بر 
برنامه  رژیم،  بهترین  دارند.  سالمت 
غذایی است که شما بتوانید آنرا دنبال 
دریافت  وزنی  کاهش  هر  راز  کنید. 
از آنچه دریافت می کنید  کالری کمتر 
غذایی  عادات  آن  همراه  و  است، 
سالم نیز در این راه حمایت می  کنند. 
کاهش  الغری،  رژیم های  بیشتر  در 
در  است.  بخش  رضایت  ابتدا  در  وزن 
صورتی که رژیم غذایی بسیار محدود 
از  رژیم  به  مدتی  عالقه  از  باشد، پس 
دست می  رود و خیلی  طبیعی است که 
حوصله  مان از رژیم سر رود . دو نکته

 کلیدی در کاهش وزن و سپس تثبیت 
یافتن  نکته  اولین  است.  مطرح  آن 
با  مناسب  ورزشی  و  غذایی  برنامه 
شما، شیوه زندگیتان، عالیق و اهداف 
از  پیروی  مهارت  کسب  شماست. 
عادات خاصی  است که می  تواند تفاوت 
بین شکست یا موفقیت را ایجاد کند. 
همانطوری که گفتم ابتدائی ترین شیوه 
برای کاهش وزن ایجاد کسری کالری 
است که با دریافت کالری غذایی کمتر 
سالیان  است.  پذیر  امکان  مصرف  از 
تغییر  که  بود  شده  گفته  ما  به  سال 
)باال  مختلف  رژیم های  کاری  ترکیب 
کربوهیدرات،  چربیها،  بردن  پایین  یا 
است.  وزن  کاهش  راه  پروتئین(  و 
مرحله  رژیم  همچون  اولیه  رژیم های 
ارنیش  یا  و  آمریکا،  قلب  انجمن  اول 
کردند.  معرفی   را  چربی   کم  رژیم های 
کربوهیدرات  کم  رژیم های  بعدها 
شد.  باب  بیچ  ساوث  و  اتکینز،  چون 
رژیم  همچون  پروتئینی  پر  روش های 
وسعت  حد  رژیم های  همه  یا  زون 
همچون شوگر باسترس و یا رژیم پالئو 
)رژیم غار نشینی(همه در یک دوره ای 

بررسی  نتایج  بررسی  اند.  بوده  مطرح 
هایی  که روش های مختلف کاهش وزن 
را امتحان کرده اند این است که آنچه 
که  مقداری  با  مقایسه  در  می  خورید 
میخورید در مرحله بعدی کاهش وزن 

مهم است.
انجام  داوطلب   800 بر  که  بررسی  در 
شد، به طور تصادفی رژیم های رایجی 
چون اتکینز، ارنیش، رژیم مدیترانه ای 
کم  متوسط،  پروتئین  چرب،  )کم 
پروتئین  چرب  پر  پروتئین،  پر  چرب 
که  پروتئین(  پر  و  چرب  پر  متوسط، 
قلب  انجمن  توصیه های  آنها  همه 
آمریکا در مورد سالمت قلبی عروقی 
را رعایت می  کردند، مقایسه شد. همه 
افراد  دریافت  از  کالری   750 رژیم ها 
کم کردند و دریافت کالری هیچ کس 
کمتر از 1200 کالری نبود. به همه افراد، 
شد  داده  روزانه  غذایی  برنامه های 
جلسات  در  تا  شد  خواسته  آنها  از  و 
هفتگی حمایتی شرکت کنند، و همراه 
آن تشویق شدند که حداقل هفته ای 
90 دقیقه ورزش کنند. در 6 ماه اول، 
همه شرکت کنندگان به طور متوسط 
دور  سایز  و  کردند  کم  وزن  کیلو   6

کمرشان 5 سانت کوچک شد.در 12 

ماه پس از آغاز بررسی بعضی  ها شروع 
به گرفتن مجدد وزن کردند. پس از دو 
سال مقدار وزن کاهش یافته در بین 4 
نوع رژیم یکسان بود و بین 3.5 تا 4.5 
جلسات  در  که  افرادی  بود.  کیلوگرم 
بودند،  کرده  بیشتری شرکت  مشاوره 
وزن بیشتری کم کرده و وزنشان کمتر 
عوامل  اهمیت  به  که  بود،  رفته  باال 
در  اجتماعی  و  روانشناسی ،  رفتاری، 
کاهش وزن اشاره داشت. نتیجه ای که 
خیلی   گرفت  می  توان  بررسی  این  از 
ساده است. اگر نسبت به کاهش وزن 
جدی هستید، برنامه غذایی پیدا کنید 
که برای شما شدنی است. برنامه ای که 
خوانواده تان قادر به پیگیری آن است 
و الزم نیست که وعده غذایی متفاوتی 
برای اعضا خوانوده تدارک ببینید. نوع 
از یک نظر مهم است  کالری دریافتی 
کمک  رژیم  از  پیروی  در  شما  به  که 

می  کند.
اگر شما پروتئین را ترجیح می  دهید، 
پر  رژیم  از  بیشتر  پروتئین  پر  رژیم 
کربوهیدرات در کاهش وزن شما مؤثر 
سبزیجات  و  تنوع  دنبال  اگر  است. 
امتحان  را  مدیترانه ای  رژیم  هستید، 
کنید. اگر باور دارید که خوردن چربی  
بیشتر  چه  )گر  می کند،  چاق  را  شما 
کربوهیدرات  یا  پروتئین  خوردن  از 
نمی  کند(یک رژیم کم چرب را امتحان 
برای  رژیم  یک  می  توانید  یا  کنید. 
در  باید  کنید.  ریزی  برنامه  خودتان 
غذایی  برنامه  که  باشید  داشته  نظر 
دارد،  بسیاری  انتخاب های  ایده آل 
تنها  نه  و  دارد،  کمی   محدودیت های 
و  استخوان  قلب،  بلکه  کمر  دور  برای 
مغز نیز خوب است. باید رژیمی  باشد 
که بخواهید آنرا امتحان کنید و از همه 
معمول  از  کمتری  کالری  باید  مهمتر 
داشته باشد. بهترین روش این است که 
با یک متخصص تغذیه مالقات کنید تا 

چاقی 
ودرمان آن

O B E S I T Y

مریم دادخواه - دانشجوی رشته دکترای تغذیه
قسمت سوم
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بتواند کالری دریافتی را محاسبه کند. 
معموال باید مواد غذایی و نوشیدنی که 
می  خورید در طول سه روز یاد داشت 
محاسبه  کالری  به  می  تواند  که  کنید 
شود. همچنین می  توانید این کار را از 
سوپر  همچون  سایت هایی   وب  طریق 
انجام دهید.  یا مایو کلینیک   ، ترککر 
ورزش  بیشتر  و  خوردن  کم  چه  گر 
وزن  کاهش  اولیه  روش های  کردن، 
بسیار ساده  است  ولی  ممکن  هستند 
لوحانه باشد. محققان مدرسه سالمت 
خود  تحقیقات  در  هاروارد  عمومی 
تغییرات  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
فعالّیت  آشامیدنی،  و  غذا  در  جزئی 
پای  یا   ( تلویزیون  تماشای  بدنی، 
کامپیوتر و بازیهای کامپیوتری بودن( 
و مدت زمان خواب باعث افزایش وزن 
در  تغییر  اند.  شده  مدت  درطوالنی 
رژیم غذایی بیشترین تاثیر در افزایش 
وزن را داشته اند. تغییر عوامل شیوه 

زندگی  و افزایش وزن 
هر 4 سال در یک

 دوره 20-12 
ساله بررسی

 شده اند. 
شـــرکت 
کنندگان در

 بررسی 8
 کیلوگرم در

 طول 20 سال
 وزن گرفتــه

 اند. غذا هایی  که با
 بیشترین اضافه وزن در

 طول 20 سال بررسی مرتبط بودند 
عبارت از: چیپس و سیب زمینی ،

 نوشابه های شیرین )سودا، آب 
میوه، نوشابه های ورزشی، پانچ(، 

گوشتهای فرایند شده و نشده. 
غذاهایی که افزایش مصرف آنها با 
کاهش وزن کمترمرتبط بود شامل 

سبزی ها، غالت کامل، میوه، مغز
 ها،و ماست بوده است. از نظر این 

محققان تمرکز فقط بر مصرف
 کالری کمتر ممکن است مفیدترین 

روش برای کاهش وزن نباشد. 
آنها دریافتند که خوردن غذا ها و 

آشامیدنی های سالم و
 تمرکز بر کیفیت غذا، 
مهمترین عامل کاهش

 وزن طوالنی مدت 
است.

 همچنین یافته های 
آنها نشاد داد که تغییر

 در فعالّیت بدنی و تماشای
 تلویزیون باعث تغییر در وزن

ساعت   6-8 که  کسانی   است.  شده   
کمتری  وزن  خوابیده  روز  شبانه  در 

 6 از  کمتر  که  کسانی   با  مقایسه  در 
ساعت یا بیشتر از 8 ساعت خوابیده 
تغییر  کلی   طور  به  اند.  گرفته  اند 
زندگی   شیوه  تقیس  با  مرتبط  وزن 
بیسیر کوچک است ولی  همراه هم به 
خصوص رژیم می  تواند تغییرات بزرگی 
ایجاد کند. بدون در نظر گرفتن اینکه 
کرد،  خواهید  دنبال  را  برنامه ای  چه 
کاهش وزن تدریجی  در طوالنی مدت 
است  روش  سالم ترین  و  مؤثر ترین 
چون کاهش وزن سریع باعث افزایش 
شیوه  مفید ترین  می  شود.  وزن  مجدد 
تغییرات  از  ترکیبی   وزن  کاهش  برای 
افزایش فعالّیت بدنی  شیوه خوردن و 
سالم  ریزی  برنامه  برای  است.  منظم 
نظر  در  را  نکات  این  خوردن  غذا 

بگیرید به جای 
می  گیرید،  رژیم  کنید  فکر  اینکه 
فکر  وفردی  سالم  یی  غذا  برنامه  به 
خواسته ها  عالیق،  که  برنامه ای  کنید. 
و نخواسته های شما را در نظر

 بگیرد.
کاهش وزن ماندگار
تری ایجادمی  کند
به تنوع مواد 
غذا یی در برنامه 
غذایی تان توجه 
کنید. رژیم سوپ
 کلم   یــا گریپ 
فروت نمـی  تواند
 بــــرای طوالنی
 مدت پیگیری شود.
همه چربیها بد نیستند
. چربیهای چند غیر اشباع و یک
 غیر اشباع برای سالمت ضروری 
است. مغز ها، دانه های روغنی، و 
روغن زیتون می  تواند جزء برنامه 
غذایـــی سالم باشد. چربی  های
 اشباع )محصوالت حیوانی، لبنیات 
پر چرب( و ترنس )محصـــوالت

روغن های  همچون  غذایی  صنایع   
هیدروژنه، مارگارین، ُسس های ساالد،

و  شیرینی ها  شده،  سرخ  غذا های   
سطح  افزایش  باعث  ها(  بیسکوییت 
کلسترول بد می  شود و بهتر است در 

برنامه غذایی محدود شود. 
ای،  قهوه  برنج  شامل  کامل  غالت 
به جای  را  وحشی، گندم سبوس دار، 
شده(  )سفید  شده  فرایند  غالت 
انتخاب کنید. غالت کامل مواد مغذی 
و فیبر بیشتری دارند و بدن آهسته تر 
غالت  این  می کند.  جذب  را  آنها  قند 
انسولین  سریع  افزایش  باعث  کامل 
نمی  شود و می  تواند گرسنگی و اشتها 

را با خوردن آنها کنترل کرد. 
و  میوه  وعده   5 روزی  حداقل 

سبزیبخورید. رنگ های متفاوت آنها 

مواد مغذی متفاوت دارند.
غذایتان  می  خورید،  غذا  بیرون  وقتی  

را شریک شوید یا نصف آنرا در همان 
ظرف  در  خانه  به  بردن  برای  ابتدا 
غذاهای  جای  دهید.به  قرار  جداگانه 

اصلی ، پیش غذا دستور دهید.
و  شیرین  نوشابه های  خوردن  از 
شیرینی ها و دسرها تا حد امکان خود 

داری کنید. 
مصرف گوشتهای فرایند شده و نشده 

را محدود کنید.
در  چه  اگر  غریب،  عجیب  رژیم های 
کوتاه مدت ممکن است به کاهش وزن 
منتهی  شوند، در طوالنی مدت محکوم 
انتخاب  بهترین  هستند.  شکست  به 
غذایی  انتخاب  وزن  کاهش  برای  شما 

درست و کاهش اندازه وعده هاست.
به بدنتان و نشانه  های آن دقت کنید. 
ببینید آیا واقعا گرسنه اید ، آیا انتخاب 

بهتری وجود دارد
ورزش کردن یکی  از بهترین کارهایی 
انجام  می  توان  سالمت  برای  که  است 
داد. ورزش خطر بیماری قلبی، دیابت،

پوکی  باال،  خون  فشار  مغزی،  سکته 
استخوان، و بعضی  سرطان ها را کاهش 
می  دهد، در حالی  که به کنترل استرس 
می  کند.  کمک  ی  روحیه  بردن  باال  و 
الزم نیست که برای مرتن تمرین کنید 
ببینید. روزی  بر سالمت  آنرا  نتایج  تا 
هفته  روز   5 بدنی  فعالّیت  دقیقه   30
آنچیزی است که بیشتر ما نیاز داریم. 
محسوب  ورزش  مختلفی   فعالّیت های 
باغبانی،  اسکیت،  رقصیدن،  می  شود. 
خانه  کاف  ساییدن  سواری ،  دوچرخه 
یا آشپز خانه، شستن ماشین با دست، 
بازی کردن با بچه ها، هر آنچه که شما 
می  تواند  دارد،  و  بیشتر  حرکت  به  را 
کردن  ورزش  وقت  اگر  باشد.  ورزش 
مغازه  مدرسه،  کار،  سر  به  ندارید، 

پیاده یا با دوچرخه بروید.

بد  چربیها  *همه 
چربیهای  نیستند. 
و  اشباع  غیر  چند 
یک غیر اشباع برای 
ضروری  سالمت 

است.

دانه های  ها،  *مغز 
روغن  و  روغنی، 
زیتون می  تواند جزء 
غذایـــی  برنامه 

سالم باشد
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لوئی پاستور درماه دسامبر سال 1822 
درفرانسه  ژورا  درناحیه  ُدل  درشهر 
بدنیا آمد.پدرش دباغ بود و مایل بود 
کند. دنبال  اورا  شغل  نیز  پسرش  که 
اما مدیر دبستان لوئی به پدرش گفت 
و  باهوش  بسیار  جوان  پاستور  که  
دردرسهای خود ساعی است . لذا پدر 
اجازه داد  و  تصمیم خودرا عوض کرد 
لوئی جوان به تحصیالت عالیه بپردازد.
داشت  شیمی  به  خاصی  عالقه  او 
پایان  به  را  دبیرستان  دوره  ووقتی 
پاریس  عالی  دانشسرای  در  رساند 
ثبت نام کرد وتوانست درسن بیساین 
لیسانس  اخذ  به  سالگی  ت  مطالعات 

دررشته علوم نائل شود.
دربارۀ  که  تحقیقی  با  بعد  دوسه سال 
خواص برخی ازاسیدها انجام داده بود  
پیو  باتیست  ژان  معروف  دانشمند  به 
پژوهشهای  برای  شد.»پیو«   معرفی 
شد  بسیارقائل  قدروقیمت  پاستور 
شیمی  استادی  کرسی  نیابت  به  واورا 

دانشگاه استراسبورگ منصوب کرد.

آقای پیر اعتقادداشت که پاستور باید 
پروفسور  دهد.  انجام  بزرگی  کارهای 
پاستور  کرد.  نمی  اشتباه  »پیر« 
درفرهنگستان  بعد  چهارسال  سه 
آزمایش  تا  حضوریافت  پاریس  علوم 
لوئی  دهد.  انجام  درآنجا   درخشانی 
توانست باانجام این آزمایش ثابت کند 
میکربهای  ی   بوسیله  ها  میکرب  که 
می  وجود  به   نوع  همان  از  دیگری 
جهان  ساسر  دانشمندان  آیند.. 
منقلب  بزرگ  کشف  این  درمقابل 
می  گمان  چنین  زمان  تاآن  شدند. 
گردوخاک  زائیده  میکربها  که  بردند 
بررسی  پاستور  بااینهمه   . جو هستند 
وپس  داد  صورت  دیگری  مهم  های 
های  کرم  که  میکروبهائی  کشف  از 
برای  ای  وسیله  گشتند  رامی  ابریشم 

نابودکردن آنها پیدا کرد.
پژوهشهای  درضمن  پاستور  لوئی 
خود مشاهده کرد که آبجو براثروجود 
روشی  و  شود  می  فاسد  میکربهائی 
این چنگ   از  آنم  کردن  آزاد  برای 

آن  ترتیب  این  کرد.به  پیدا  میکربها   
خوانده  کردن  پاستوریزه  که  چیزی 
میشود وبیش از همه درمورد شیر بکار 
می رود به وجود آمد. همین قدر کافی  
بود که آبجو را به درجه  حرارت معینی 

برسانند تااینکه میکروبها بمیرند.
این مطالعات همه دانشمندان فرانسه 
امرمایه  واین  واداشت  تحسین  به  را 
اورابه   1862 درسال  که  شد  آن  ی 
منصوب  علوم  فرهنگستان  عضویت 

کنند.

به  پاستوررا  ها   وآزمایش  پژوهشها 
داد  آوری سوق  دنیای وحشت  کشف 
دنیای  همان  آور  وحشت  دنیای  واین 
ترین  ترسناک  بودکه  ها  میکری 
میروند. شمار  به  انسان  دشمنان 

این  با  را  امانی  بی  مبارزه  پاستور 
کرد. آغاز  انسان   نامرئی  دشمنان 

علمی  آزمایشگاه   1868 اودرسال 
گذاشت  بنیان  درپاریس  بزرگی 
خودرا  پژوهشهای  برنامه  تابتواند 
توسعه بدهد.نخستین پیروزی بزرگش

    آشنائی  با مشاهیر جهان
                                                                  

  لوئی پاستور

 پاستورمردی  بود که تمام عمرش را درمبارزه  با میکرب ها گذراند
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را درسال 1881 بدست آورد وآن وقتی 
)بیماری  زخم  سیاه  میکرب  که  بود 
تفکیک کرد  مرگبار در گوسفندان(را 
این  کوبیدن  درهم  برای  وواکسنی 
تازه  پیروزی  این   . کرد  پیدا  میکرب 
علمی درفرانسه شورواشتیاق بیکرانی 
وشش  درچهل  که  پاستور  بارآورد  به 
همه  با  بود  شده  گرفتارفلج  سالگی 
بیماری خود دست از کارکردن نکشید. 
مغزش  به  ای  تازه  مسئله  بود  مدتی 
مرض  بر  بود.میخواست  آورده  هجوم 

دوره  درآن   . کند  غلبه  هاری 
هار  سگ  وسیله  به  که  هرشخصی 
به مرگ مسلم  گزیده می شدمحکوم 
بود. پاستور این دفعه هم برآن شد که 
کشف  را  مخوف  مرض  این  میکروب 
پیدا  را  آن  نابودکردن  راه  کند.وبعد 

کند.
کوششها  ازاو  پیش  پژوهشگر  چند 
وآزمایشهائی دراین زمینه کرده بودند 
 . بودند  نیافته  دست  توفیقی  به  اما 
ازدست خودرا  جرأت  و  دل  پاستور 

 . کارشد  به  دست  بالفاصله  نداد. 
طوالنی  پژهشهای  از  پس  سرانجام 
ودقیق ، کشف کرد که مراکز میکروب 
که  است  سگی  شوکی  ونخاع  درمغز 
مبتال به مرض هاری شده است . هنوز 
این کار برایش مانده بود که واکنشی 
پیدا کند که بتواند به انسان درمقابل 

بیماری مصونیت بدهد.
پاستور برای این کار به بررسیهای تازه 
ای دست  تازه  وپژوهشهاوآزمایشهای 
سگهائی  شد.  پیروز   ... سرانجام   . زد 
 ) خفیف  )وبسیار  رقیق  محلول  که 
تزریق  آنها  به  هار  سگ  شوکی  نخاع 
میکروب  پاستور  که  وقتی  بود  شده 
آن  اثرات  کرد   تزریق  آنها  به  هاری  

رااحساس نکردند  .
 : بود  نمانده  مهمی  مسئله   ، بااینهمه 
آیا ممکن است خودانسان راهم بااین 

روش مصونیت داد؟

روز ششم ژوئیه 1885 روستازاده  ای 
سگ  یک  وسیله  به  پیش  دوروز  که 
آزمایشگاه  به  بود  شده  گزیده  هار 
به  دید  که  .پاستور  شد  پاستوربرده 
امیدی  هیچ  بیچاره  بچه  ماندن  زنده 
روش  که  گرفت  تصمیم   ، نیست 

خودش را بیازماید.
هیچکس نمی تواند نگرانی اورا درآن 
با  آزمایش  کند.آیا  توصیف  دقایق 

پیروزی روبرو خواهد شد؟
انجام  کامل  پیروزی  با  آزمایش 
که  شد  مالحظه  بعد  شد.چهارماه 
شفایافته  کوچولوکاماًل  روستازاده 

است .
لوئی  نبوغ  درپرتو  ترتیب  این  به 
های  آفت  ازبزرگترین  یکی  پاستور 

جان بشر سر کوب شد.
پس از  چنین پیروزی درخشانی ، نام 
پاستور درسراسر جهان  بزرگ داشته 

شد.
درمقام  فرانسه  علوم  فرهنگستان 
رؤیای  تا  برآمد  اعانه  گردآوری 
به  کند..  پیدا  تحقق  بزرگ  پژوهشگر 
این معنی که  انستیتوئی بنام انستیتو 
پژوهشهای علمی برای بررسی امراض 

عفونی بنیان نهاده شود.
پاستور  لوئی   ، دانشمندبزرگ 
نوامبر  چهاردهم  سرانجامدرروز 
درافتتاح  حضور  مسرت  از   1888
افتخاراو  به  که  پُرشکوهی  بنای 
شد  خوانده  »انستیتوپاستور« 

برخوردار گشت .
اگرچه صحت وسالمت خودرا  پاستور 
کار  از  دست  معهذا  بود  داده  کف  از 
بهترین  اتفاق  به  وهمچنان  برنداشت 
با میکرب ها  همکاران خود به مبارزه 

ادامه داد.
خود  زندگی  سالهای  درواپسین 
بسیار  واشتیاق  باشور  پاستور، 
محبوبش  شاگرد  که  را  آزمایشهائی 
بیماری  با  مبارزه  برای  رو«  »امیل 
»دیفتری«  نام  به  دیگری  کشنده 

صورت می داد  دنبال کرد.
احساس  کارها  ازاین  پس  که  پاستور 
تواند  نمی  ذهنش  دیگر  که  کرد  می 
سراسر  که  دهد  ادامه  پژوهشهائی  به 
عمرش را وقف آن کرده بود . در»مارن 
بعد  گیرشدوکمی  گوشه  الکوکرت«  
درتاریخ  بیست وهفتم سپتامبر 1895 

دارفانی را وداع گفت .
درهمان  را  نابغه  دانشمند  این  جسد 

انستیتو پاستور دفن کردند. 
لوئی  چون  ای  فرهیخته  انسانهای 
بزرگی  خدمات  بشریت   به  پاستور 
دسته  از  را  آنان  باید  که  اند  کرده 

مردان برگزیده خدا به شمارآورد.

خدمات  بپاس  ایران  گذشته  دررژیم 
نام  بشریت  به  بزرگ  دانشمند  این 
یکی ازخیابانهای مهم تهران را پاستور 

نهادند

    آشنائی  با مشاهیر جهان
                                                                  

  لوئی پاستور
لوئی پاستور

 پاستورمردی  بود که تمام عمرش را درمبارزه  با میکرب ها گذراند
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هیچوقت  که  دبیرمهربانی  ن  آ  یاد  به 
از روی  و همیشه  ندانستیم  را  او  قدر 
که  میزد  وتشر  توپ  ما  به  دلسوزی 
:»شما گاوها هر چقدر بزرگتر میشوید 

، گوساله تر میشوید !!! «
زدۀ  آخوند  بوستان  این  از  هرچند  ما 
دسته   ، جاهل  و  کیش  بیگانه  امتی 
آید.   نمی  کم  هم  باز  بچـینیم  گلی 
تقریبأ  که  آخوندی  نظام  قضاییه  قوه 
های  بیدادگاه  ردیف  در  چیزی  یک 
در  ولی  وسطایی  قرون  انگیزیسیون 
مردم  جان  است  اسالمیش  های  مایه 
لب  به  را  ایرانی  اندیش  آزاد  و  آزاده 
آورده. با زیر پا گذاشتن حق و حقوق 
عدل اصول  از  پیروی  عدم  ،با  مردم 
 اجتماعی و با سر کارگذاشتن عدهای 
طبق  بر  قضات  عنوان  به  اصغرقاتل 

مبانی شریعت شریف اسالمی چنان
 دماری از روزگار مردم درآورده اند

ازخونریزیها ووحشی   که دست کمی 
اسالمی  پرعظمت  دوران  های  گری 
تازه  بعد  و  ندارد.  پیش  قرن  چندین 
آزاد  مملکت  و  ملت  میکنند  ادعا 
هیچ  آنان  سنجشهای  البته  که  است 
آزادی  از  مبانی  نوع  با هیچ  همخوانی 
پایان  بی  نفهمی  و  بالهت  این  ندارد. 
دست خوشان نیست چون هیچکس از 
خواب بلند نمیشود که یکدفعه تصمیم 
را  دشمنی  و  حماقت  امروز  از  بگیرد 
آموزش  نتیجه  همه  اینها  کند.  شروع 

و پرورش از باورهای 
نادرست است

 که با
 چاشنی
 مذهب

 در 
وجود

 انسان رخنه میکند و نسل در نسل
 تداوم میابد. انوقت اسم این معجون

 را فرهنگ میگذارند. از بخت خوب ما 
ایرانیان است که این فرهنگ اسالمی 
هم  معامله  کن  ول  و  گرفته  را  ما  یقه 
و  بدبختی  از  را  ما  واقعأ  چون  نیست 
خدابیامرز،  اهورایی  فرهنگ  رسوایی 
دشمنی  نباید  البته  است.  داده  نجات 
های غرب و صهیونیست و قوم یهود را
فرامش کرد که با دسیسه ها و نقشه 

جلوگیری  باعث  خود  شیطانی  های 
شده  اسالم  عظمت  و  پیشرفت  از 
پرزیدنت  ادعاهای  از  یکی  طبق  اند. 
مموتی » صهیونیست مدت چهار صد 
سال است که امورات دنیا را در دست 
گرفته « .ایشان حق دارد چون اگر این 
دشمنی ها نبود، کشورها و ملت های 
اسالم زده، حال و روزشان خیلی بهتر 

از اینها میبود. 
از  بعد  و  بشریت  تاریخ  طول  تمام  در 
چند هزار سال تکوین و تکامل فکری 
بدست  های  تجربه  با  و  اجتماعی  و 
و  روابط  از  بسیاری   ، انسانی  آمدۀ 
تجربه  همان  برمبنای  افراد  رفتارهای 
ها شکل گرفته و درقالب قانونگذاری 
هم که مخلوطی از فلسفه های فکری 
تأثیـر  راهنمایی های مذهبی است  و 
این  که  چقدر  هر  گذاشته.  بسزایی 
نزدیکتر  دادیاری  و  عدل  به  قوانین 
باشد ، زندگی و احوال جامعه هم بهتر 
انقالب  دستاوردهای  از  یکی  میشود. 
تیاتر  همین  ها،  واپسمانده  شکوه  با 
از  یکی  بدست  که  است  قضاییه  قوه 
ّعرب  ـُ م  ( قارامازوف  آخوند  برادران 

کارامازوف( الریجانی میگردد. آن
 یکی برادر کت و شلوار
 پوش هم که 
رئیس
 مجلس
 شورای
 خیمه

خـرشان  و  است  اسالمی  بازی  شب   
از  و  میرود  خیلی  معظم  رهبر  پیش 
یک آخور با هم کاه و یونجه نوش جان 
 . است(  خرانشان  منظورم   ( میکنند 
این آخوند ملعون آمده و یک ستادی 

حقوق  ستاد   « اسم  به  کرده  هم  سر 
جمهوری  در  قضاییه«  قوه  بشر 

آسالمی ایران.  و آمده یکی دیگر از 
ستاد  این  رییس  را  خود  وفامیل  فک 
شان  سه  هر  که  وکیلی  خدا  کرده. 
 ، آخوندشان  اگر  اند چون  زاده  حالل 
کت و شلوار بپوشد و بغل هم بایستند، 
کدام  که  داد  تشخیص  نمیتوان  اصأل 
هم  به  آنان  شباهت  است.   کدام 
درست مثل کوچه بن بستی است که 
باشند)گالب  کرده  تخـلی  آن  درتـه 
آن  روی  از  دوچرخه  با  و  رویتان(  به 
پخ  یعنی  باشند  شده  رد  بار  دو  یکی 
همان پخ است )گالب به رویتان( فقط 

تقسیم بردو و سه شده است.
پراکنی  سخن  های  بنگاه  چون 
جمهوری نعلیـن و آفتابه با زبان مغلطه 
وظیفه  ما   ، میزنند  حرف  آخوندی  و 
میهنی خود میدانیم که آنرا موشکافی 
کرده و به فارسی برگردانیم. در البالی 
خبرهای درجه اول به جریانات گزارش 
احمد  آقای  ملل  سازمان  فرستاده 
شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران 
جوامع  اواخر،  این  گویا  برخوردیم.  
غربی برایشان شبهاتی پیش آمده که 
حقوق  ناقضین  از  یکی  آخوندی  نظام 
بشر است بویژه بخاطر رخدادهای بعد 
از انتخابات سال 88 که تعداد زیادی 
و  پیشرفته  قوانین  طبق  مردم  از 
احکام الهی کشته و زندانی شدند.  به 
ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش 
در  الریجانی  محمدجواد  )ایسنا(،».. 
ویژه خبری شبکه  وگوی  برنامه گفت 
پاسخگویی  و  روشنگری  به  سیما،  دو 
به شبهاتی که به تازگی جوامع غربی 
مطرح  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 

کرده اند، پرداخت.  «

رد    ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟
حقوق بشر به سبک آخوندی - اسالمی                             

تیمور شهابی

احمدشهید
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احمدشهید  که  این  بیان  با  الریجانی 
بلندگویی است که مواضع آمریکایی و 
افزود:  می کند،  تکرار  را  انگلیسی ها 
نیست،  بلد  فنی  کار  گزارشگر  »این 
حرفه ای  کار  یک  تولید  برای  زیرا 
متد  یک  سازمان ملل  ساختار  در 
احمد  بنابراین  دارد،  وجود  مشخصی 
شهید به عنوان یک آدم حرفه ای هیچ 

متدولوژی مشخصی ندارد «
20هزار  از  بیش  وجود  به  اشاره  با  و 
صورت  راستی آزمایی  آن  در  که  ادعا 
نگرفته است گفت: »وی به طور آشکار 
از کسانی که دستشان به خون هزاران 
است  آلوده  کشورمان  مردم  از  نفر 
ابله   بسیجی  این  می کند..«  دفاع 
خشک  و  ذوق  از  خالی  عادات  طبق 
آبا اجدادیش طبق روال همیشگی اول 
بسم اهلل به آمریکا و انگلیس بند کرد 
و بعد هیچ توضیحی در باره متدولوژی 
خودش  البد  که  نداد  ملل  سازمان 
استاد معلومات حقوق بشر است ولی 
میگوید.  چه  میفهمد  خودش  فقط 
بخورد  و  کرد  سرهم  را  لغت  تا  چند 
ادعای  هزار   20 پرورداد.  شهید  امت 
تخلف جمهوری آخوندی را چه کسی 
رژیم  کند«؟  آزمایی  راستی   « باید 
سپاس  با  غربی؟  سازمانهای  اسالمی؟ 
از تکنولوژی امروزه که وسیله ای شد 
تا مردم دنیا شاهد جنایتکاریهای این 
آنها  باشند.  خدا  مخلوقات  پلیدترین 
زیرپا  به  دنیا محکوم  دادگاه مردم  در 
گذاشتن اصول انسانی شدند. نه اینکه 
از این دغدغه ها در بقیه دنیا نیست، 
ادعای  نمیتواند  دنیا  در  هیچ کشوری 
ولی  کند  را  بشر  اصول حقوق  رعایت 
اکثرأ مردم آن از آزادی های فردی و 
بمراتب  و  برخوردار هستند  اجتماعی 
خوی  و  خلق  کمتر  آنان  مجازاتهای 
اینست  ما  حدس  دارد.  وحشیگری 
دفاع  طرفداری  از  منظوراستاد  که 
کلوپ  همان   ، آلود  خون  دستهای  از 
که  باشد  خلق  مجاهدین  سازمان 
تازگیها از لیست گروه های تروریستی 
در آمده و این به مذاق خیلی از انصار 
البته  آنهم  نیامده.  خوش  اهلل  حزب 
حوصله  از  که  است  دیگری  داستان 

این نوشتار خارج است.  
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر این که در گزارش احمد شهید آمده 
که در ایران خشونت وحشی علیه زنان 
»...خشونت  افزود  می گیرد  صورت 
غربی  جوامع  به  متعلق  را  زنان  علیه 
اجتماعی  سیستم  داخل  در  و  است 
رواج  و  معمول  زنها  زدن  کتک  غرب 
میگوید  درست  کامأل  استاد  دارد...« 
چون شرع مبین اسالمی پیشرفته تر 

از این حرفهاست و از مرز کتک زدن 

که  موقعی  همان  رفته.  فراتر  بسیار 
همین جناب یا حسین میرحسین سر 
کار بود اگر آن دختر محکوم به اعدام، 
میکردند  تجاوز  او  به  اول  بود  باکره 
نوعی  این  و  میکردند  اعدام  را  او  بعد 
زنان  مورد  در  که  است  اسالمی  رأفت 
دنیا  آن  در  که  شده  گرفته  نظر  در 
کمتر به او گیرسه پیچ خورده بدهند. 
زبان  جدید  پسوندهای  از  پیچ  سه   (
زنانی  به  کردن  تجاوز  است(.  فارسی 
رفتار  فقیه  والیت  و  نظام  علیه  بر  که 
میکنند بخشی از کاربرداری این رژیم 
است و حکم الهی در مورد زنان زناکار 
سنگسار  یا  است،  روشن  بسیار  نیز 
بی  و  عرضه  بی  جوامع  این  اعدام.  یا 
را  زنانشان  بلدند  فقط  غربی  غیرت 
کتک بزنند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
کشورهای  افزود:»...  ادامه  در  قضاییه 
غربی اعدام را در هر موردی که تجویز 
شود درست و منصفانه نمی دانند زیرا 
وجود  خطا  احتمال  معتقدند  ها  آن 
باید گفت:  این درحالی است که  دارد 
احتمال خطا نمی تواند رافع مسئولیت 
اینکه  تریعنی  ساده  زبان  به  باشد...« 
قوانین جزایی رژیم چون مسئولیت در 
دارد  الهی  درآوردی  من  احکام  قبال 
تردیدی  اینکه  بخاطر  صرفأ  نمیتواند 
دارد  محکوم  افراد  بودن  گناهکار  در 
آنان را اعدام نکند!!! . اول اعدام و بعد 

اقدام به رفع و رجوع گناهکار بودن!!! 
به این میگویند منطق به سبک امتی.

استاد الریجانی ادامه میدهد: »حقوق 
همه  تعامل  برای  میدانی  باید  بشر 
اسالمی  فرهنگ  جمله  از  فرهنگ ها 
باشد. جهانی بودن حقوق بشر به این 
نیست که عده ای خواسته های خود 
و  مصادیق  بلکه  کنند،  القا  همه  به  را 
متناسب  باید  بشری  حقوق  الگوهای 
مورد  باورهای  و  فرهنگ ها  سالیق،  با 
به  شود...«  تعریف  جامعه  هر  پذیرش 
عبارت ساده تریعنی که دراین میدان 
حقوق بشر هرکسی بر طبق فرهنگ و 
رسومات خودش وارد شود و این همان 
این  که  است  خری  تو  خر  سیستم 
استاد ما  در آن پرورش فکری یافته. 
چون طبق شرع اسالم همه رقم ظلم 
و ستم کردن بال مانع میباشد سالیق 
آدمکشی  و  شکنجه  و  تجاوز  اینها 

است که همان حقوق بشر است.  
در  که  این  به  اشاره  با  الریجانی 
صراحت  به  شهید  احمد  گزارش های 
دیگر  از سوی  و  اسالم حمله شده  به 
توهین  نیز  کشور  دستاوردهای  به 
شده اظهار داشت:»... مردم ایران حق 
را  مذهبشان  و  دین  اساس  بر  زندگی 
دارند و این غرب است که در دفاع از 
الئیسیته خود روسری بچه مسلمان را 

برای خود خطر می داند..«

که  میگیریم  نتیجه  استاد  سخنان  از 
و  بیطرف  نهادهای  از  اگر  بشر  حقوق 
حتی به طورعادالنه ای صادر شود ، باز 
است  امتی  زندگی  حقوق  مخالف  هم 
که بر مبنای باورهای جنون آمیزشان 
و  اعدام  و  پا  و  دست  کردن  قطع 
عادی  جریانی  خفقان  و  شکنجه 
تابع  اینها هر کسی که  است. در دید 
نباشد  جماعت  این  واپسمانده  مرام 
روسری  غرب  است.  کفر  و  الئیسیته 
بچه مسلمان را برای خود خطر میداند 
چون به روشنی پیامدهای این فرهنگ 
را در  اخالقیات  که  سقوط  میبیند  را 
اگر  که  یعنی  اسالم  به  حمله   . بردارد 
حضرت امام فتوای قتل هزاران انسان 
اعترضی  نمیتواند  هیچکس  داد،  را 
دلیل  است.  خداوند  حکم  چون  بکند 
روایات  و  احادیث  در  هم  مدرکش  و 
که  است  درآوردی  من  ته  و  سر  بی 
کامأل با هر گونه تجارب بشری ، بلوغ 
بهترسازی  و  فردی  پیشرفت   ، فکری 
جامعه مخالف است و فقط دنباله روی 
کورکورانه و گوسفند وار را قبول دارد 
به عبارت دیگر )با پوزش از حیوانات (

یعنی که  این گاوها هر چقدر بزرگتر 
با  و  میشوند  تر  گوساله   ، میشوند 
پیشرفت  اینکه  جای  زمان  گذشت 

کنند، عقبگرد میزنند.

وقتی جناب میرحسین سر کار بود اگر آن دختر محکوم به اعدام، باکره بود اول به 
او تجاوز میکردند بعد  اعدام می شد و این نوعی رأفت اسالمی بشمارمیرفت
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 thomas Macaulay ماکالوئی  توماس 
مشهورانگلیسی  وسیاستمدار  مورخ 
سال  به  متوفی  و   1800 متولد 
»تاریخ  معروف  1859نویسنده 
انکلستان« است  اما شهرت او بیشتر 
به خاطر کتابی است به نام »خالصه ای  
از تاریخ جهان« که او در هفت سالگی 

نوشت و به چاپ رساند.

واسوالیا«  »پیتر  کاردینال  وقتی 
درسال 1500 دررم درگذشت پاپ ژول 
دوم  تمام ماترک اورا که گفته میشد 
یک گنجینه بسیار گرانبها ازجواهرات 
تصرف  به  است  زینتی  وسنگهای 

خوددرآورد.
وقتی برای قیمت گذاری این گنجینه 
آن  روی  همیشه  واتیکان  که  قیمتی 
حساب میکرد جواهرشناسان معروف 
تمام  که  شد  معلوم  احضارکردند  را 
با  هستندکه  مصنوعی  جواهرات 

استادی شبیه سازی شده اند.

الزم به یادآوری است پاپ ژول دوم از 
جنگجوترین پاپهابود که قسمت اعظم 
دراروپا   وستیز  جنگ  او  پاپی  دوران 

ادامه داشت .

مرده  ازاینکه  قبل  باستان  درمصر 
مومیائی  جسدرا  کنند  دفن  را  ای 
بدن  کردن  مومیائی  والزمه  میکردند 
این بود که جسدراازآنچه درداخل آن 
نمایند  تخلیه  واحشاء  امعاء  یعنی  بود 
وبخصوص  چندماده  با  هارا  وحفره 
مؤسساتی  درمصر   . کنند  پر  نترون 
بود برای مومیائی کردن اجساد بعداز 
)خانه  باسم  را  مؤسسات  وآن  مرگ 
که  ازدالیلی  یکی  غربی(میخواندند. 
مرگ اشخاص را به غروب کردن آنها 
در  ریشه  احتماالً  کنیم  می  تشبیه 
دارد  مصری  مردگان  آرامگاه  همین 
که درغرب رود نیل واقع بوده  ووقتی

منظور   رفت  مغرب  به  فالنی  میگفتند 
.کتاب  است  بوده  شخص  آن  مرگ 
مستند وتاریخی »مصری« می نویسد 
شرط  یک  به  فقط  مصری  یک  که 
عاقبت به خیر می شد که قبل از بخاک 
باقی  تا  شود  مومیائی  بدنش  سپاری 
بماند وگرنه می پوسید و ازبین میرفت.
اهرام  از  پیش  مردگان  بدن  مومیائی 
تاریخ  ولی  است  بوده  متداول  مصر 
نیست  معلوم  بطوردقیق  آن  پیدایش 

درسال 1492 که کریستف کلمب وارد 
جزیره سن دومینیک شد عده بومیان 
نفربود. میلیون  حدودیک  جزیره  آن 
بااین  ها  اسپانیولی  رفتارسوء  براثر 
مردم پس از هفده سال ازآن عده فقط 
ازتاریخ  سال   22 از  وپس  هزارتن   40
سیزده  فقط  جزیره  بآن  کلمب  ورود 
مهاجرت  وبقیه  ماندند  باقی  هزارنفر 

کردند یا به قتل رسیدند.

ماری بنام کورال درقاره آمریکا یافت 
نوارهائی  بصورت  بدنش  که  میشود 
به  .این مار  به رنگ قرمزو سیاه است 
قدری خجالتی است که اجازه میدهد 
و  بردارند  زمین  ازروی  اورا  انسانها 
دردست بگیرند اما اگر بفهمد خطری 
تواند  می  خود  نیش  با  اوست  متوجه 
وارد  انسان  بدن  به  را  کشنده  زهری 
مارهای  درمقابل  مار  این  البته  کند. 
نیش  با یک  و  نیست  مهاجم خجالتی 

سریع مهاجم را ازپای درمی آورد.

مارکورال معموالً درالبالی شنها خودرا 
مخفی میکند و بمحض اینکه طعمه ای 
گاه  مخفی  از  شود  می  اونزدیک  به 
بهمزدن  ودریک چشم  میجهد  بیرون 

آن را شکار میکند. 

نظامی  کوچک  گروههای  اولین 
به  حمله  برای  کماندو   به  موسوم 
شدند. تشکیل  استعماری  ارتشهای 

ومواضع  بپاسگاهها  درحمله  آنها 
می  بطورپراکنده وسریع عمل  دشمن 
بوئرها  درجنگ   1899 کننددرسال 
کار  به  درآفریقا  ها  انگلیسی  علیه 
درجنگ  کماندوها  شدند  گمارده 
به  تن  جنگ  باعملیات  دوم  جهانی 
سهمگینی  ضربات  وخرابکاری  تن 
واردساختند  دشمن  نیروهای  به 
با   1939 درسال  آلمانی  کماندوهای 
مرزی  رادیوئی  ایستگاه  یک  تصرف 
زبان  به  هائی  بیانیه  پخش  با  آلمان 

به  شهر  این  دائربراینکه  لهستانی 
تصرف لهستانی ها درآمده است بهانه 
الزم رابه دولت آلمان دادند که شروع 
معرفی  ها  لهستانی  راازناحیه  تجاوز 
 . برد  حمله  لهستان  خاک  وبه  کند 
گروه  به  .موسوم  .اس  اس  کماندوهای 
توفان  از خطرناک ترین وکاری ترین 

کماندوهای جهان بشمار میرفتند.
کماندوهای آمریکائی که رنجر خوانده 
میشدند درجنگ جهانی دوم درحمله 
بصورت  ژاپنی  پاسگاههاوجزایر  به 

 و
خواندنی کوچک

نویسنده 7ساله

جواهرات بدلی

اولین کماندوها
مصری عاقبت بخیر

ماررام وخجالتی

کاشف بیدادگر
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از  پس  کردند  شرکت  ای  گسترده 
گروههای  انقالبی  کشورهای  جنگ 
ارتشهای  به  داده  تشکیل  کماندوئی 
کماندوها   . میکردند  حمله  استعماری 
کوچک  بسیار  درگروههای  معموالً 
پشت  استحکامات  به  حمله  به  اقدام 
جبهه دشمن ، خراب کردن تأسیسات 
نظامی وایجاد ترس ووحشت درروحیه 
خصم می کنند وبه فنون جنگ کاراته، 
کشتن دشمن به ضرب خنجر، عملیات 
استفاده   ، نوردی  کوه   ، ژیمناستیک 

ازموادمنفجره آگاهی دارند.

اسپانیا  معروف  امپراطور   ، کن  شارله 
هنگامی که درگذشت میراثی به شرح 

زیرازخودباقی گذاشت :
بالتار ، ساردنی،  کشوراسپانیا ، جزایر 
سیسیل ، ناپل ، میالن ، فرانش کونته، 
 ، پرو  معادن   ، آمریکا  نصف  هلند، 
اقیانوسیه،  نصف   ، مکزیک  معادن 
 22  ، درآفریقا  مهاجرنشین  تعدادی 
متصرفات  به  مربوط  که  سلطنتی  تاج 
کن  شارله  میراث  جزو  اسپانیابود  
شرح  به  نیز  او  خواران  میراث  بود. 

زیربودند:
ملکه   ، فرانسه   ، آلمان  پادشاهان 
اسپانیا  پادشاه  ازبستگان  که  اتریش 
تصاحب  برای  خواران  میراث  بود. 
سالح  به  متوسل  گاهی  خود  سهم 
که  را  سرزمینی  ومردمان  شدند  می 
خواستند  ونمی  بودند  استقالل  طالب 
به میراث خواران جدید تعلق بگیرند 
باال  درنقشه  گذراندند.  می  تیغ  ازدم 
متصرفات شارله کن با رنگ روشن تر 

مشخص شده است.

استفاده ازخال مصنوعی درسال 1730

 درفرانسه بقدری رواج پیدا کرده بود 
که تمام خانمهای متجدد آن زمان یک 
مصنوعی   خال  پراز   ، مخصوص  جعبه 
درقسمت  که  میکردند  حمل  خود  با 
تا  داخلی آن آینه ای تعبیه شده بود 
بصورت  که  خال  یک  افتادن  بمحض 
به  را  دیگری  خال   ، بودند  گذاشته 

صورت خود بچسبانند. 

صورت  رعدوبرق  درآسمان  وقتی 
با  درجو  موجود  ازت  میگیرد  
بصورت  و  شود  می  ترکیب  اکسیژن 
ریزد. می  برزمین  کودشیمیائی 
کودی  اند  کرده  محاسبه  دانشمندان 
به  یکسال  طی  رعدوبرق  براثر  که 
کودهای  تمام  از  بیش  آید   می  زمین 
شیمیائی است که توسط کارخانه های 

شیمیائی دنیا تولید می گردد.

بطورساده  بودا  مذهب  درمورد 
ریاضت  آن  فلسفه  که  گفت  میتوان 
به  هنگام  .ازدرد  است  ودردکشیدن 
پیری   ، بیماری  تا دردهای  آمدن  دنیا 
مورد  که  چیزهائی  داشتن   . ومردن 
که  چیزهائی  وفقدان  نیستند  عالقه 
مثبت  نکته  تنها  است.  موردعالقه 
وبرادری  پاکی   ، خیرات  درزندگی، 
نابودی یا صلح کامل  به  برای رسیدن 

است که آن را نیروانا  می نامند.

بنیانگزار  ولقب  عاقل  معنی  به  بودا 
مذهب بودیسم  است که اسم حقیقی 
از  قبل  وپانصدسال  بود  گوتاما  اش 
میالد مسیح زندگی می کرد . درحال 
وژاپن  وچین  درهندوستان  حاضر 

پانصد میلیون بودائی وجوددارند.

سیستم  یک  دارای  ها  موریانه 
که  هستند  درزندگی  خاص  اجتماعی 
سلطنتی  دربارهای  به  زیادی  شباهت 
زیادی  تعداد  دارد.همیشه  قدیم 
موریانه کارگر دراطراف شاه وملکه که 

از موریانه ها ی دیگر خیلی درشت تر 
کمترین  بدون  که  وجوددارند  هستند 
آنها  احتیاجات  تمام  استراحتی 
موریانه  وهمچنین  کند  می  رابرطرف 
کارگر  های  موریانه  از  که  سرباز  های 
بسیار  نیز  وسرآنها  هستند  بزرگتر 
اززوج  نگهبانی  برای  است  محکم 
خدمت  آماده  بطوردایم  سلطنتی 

هستند.

 1870 سال  اکتبر  دهم  درروز 
باد  گرد  یک  درمعرض  آنتیل  جزایر 

بسیارشدید قرار گرفت که خسارت 

بسیارزیادی وارد ساخت .
»باربادوس«  جزیره  از  که  گردباد  این 
جای  به  کشته  ششهزار  شد   شروع 
گذاشت وتمام کشتی های انگلیسی را 
که درآن ناحیه لنگر انداخته بودند یا 
درحرکت بودند غرق کرد. عالوه براین 
مارتینیک  درجزیره  نیز  نفر  هزار  نه 
فرانسوی  کشتی  وچهل  شدند  کشته 

درآنجا غرق شد .
این گردباد درجزیره »سن پی یر« حتی 
یک خانه سالم نگذاشت ودرجامائیکا 
یک  ساختمان  شدن  خراب  براثر 
کشته  نفر  و ششصد  هزار  بیمارستان 

شدند.

درسال 1951 میالدی یک گروه علمی 

سیبری  به  تحقیقات  برای  که  روسی 
اعزام شده بود ند اجساد تعدادزیادی 
از ماموتها رایافتند که بااینکه هزاران 
سال ازمرگ آنها میگذشت بخاطر قرار 
گرفتن دربین الیه های یخ کاماًل سالم 
دانشمندان  بودندتمام  مانده  باقی 
مرگ  علت  به  بردن  پی  برای  جهان 
ناگهانی این حیوانات شروع به فعالیت 
این  دانشمندان   ازاین  بعضی  نمودند 
فعالیت  یک  که  کردند  راعنوان  فکر 
بوجودآمدن  باعث  آتشفشانی  شدید 
آسمان  که  گردیده  خاکستر  از  ابری 
خورشید  نور  نفوذ  واز  گرفته  فرا  را 
به  است  کم  بسیار  ناحیه  درآن  که 
درظرف  لذا  کرده  گیری  جلو  کلی 
چندساعت درجه حرارت آن ناحیه به 
150 درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده 
تمام  انجماد  و  مرگ  باعث  وهمین 

موجودات زنده آن ناحیه شده است .

میگفت  ایران  فقید  پادشاه  که  زمانی 
ما بجای فروش نفت باید فرآورده های 
ایرانی  کمتر  شاید  بفروشیم  را  نفتی 
میدانیم  امروز  کرد.  توجه  او  به حرف 
هزاران  گندو  بو  نفت  ازهربشکه   که  
ارزش  که   آید  می  بدست  دیگر  ماده 
آن فرآورده ها چندین برابر قیمت یک 
پر  و  ترین  معروف   . است  نفت  بشکه 
نفتی آسپرین   استفاده ترین فرآورده 
جهان   مردم  اکثریت  تقریبًا  که  است 

ازآن استفاده میکنند.

، مواد  ، حشره کش  ، موادرنگی  فیلم 
منفجره ، صفحه گرامافون )که اکنون 
مواد   ، شود(چسب  نمی  تولید  دیگر 
از معروف ترین تولیدات  پاک کننده  

نفت و ذغال هستند.
بسیار  آن  بد  بوی  که  نفتی  ازهمین 
بسیار  ی  مواد  است   آزاردهنده 
خوشبو بدست می آید که می توان در 
ازنفت  ازآن استفاده کرد.  عطر سازی 
آید  می  بدست  تولید  هزاران  خام 
اهمیت  ما  سالمت  و  ما  درزندگی  که 
قدراین  جادارد  پس  دارد.  بسیاری 
و  بدانیم  خوب  را  خداداده  نعمت 

درحفظ آن بکوشیم.  

میراث ناقابل

فرآورده های نفت

گردباد درقرن 19

هوای پُراز کود

خال مصنوعی

مذهب بودا

دربار موریانه ها

مرگ ماموتها
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پُرسش وپاُسخ علمی
چرا تعدادروزهای 
هرفصل باهم برابر 

نیستند؟
یکسان  باهم  هرفصل   تعدادروزهای 
گردش  مدارفرضی  زیرا  نیست 
دایره  کاماًل  زمین  دور  به  خورشید 
است  بیضی  یک  بلکه  نیست  شکل 
در  وزمین  است  کانون  دو  دارای  که 
سرعت  قراردارد.  کانونها  ازاین  یکی 
به  شدن  نزدیک  درموقع  خورشید 
فاصله  که  ای  )نقطه  حضیض  نقطه 
میرسد(  حداقل  به  تازمین  اش 
نزدیک  درموقع  آن  بیشترازسرعت 
فاصله  )دورترین  اوج  نقطه  به  شدن 
دلیل  مهمترین  واین  است  اززمین( 
البته   . عدم تساوی فصول سال است 

دالیل دیگری هم ذکر کرده اند

راهنمای دریانوردان قدیم 
درمناطق شمالی ، ستاره قطبی ، خیلی 
دورتر درآسمان ظاهر می شود. هرچه 
بطرف خط استوا میرویم  مالحظه می 
می  تر  پائین  قطبی   ستاره  که  کنیم 

آید وبه افق نزدیکتر میشود.

بودند  مردمانی  نخستین   ، ها   فنیقی 
که درطول مسافرت ها ی خود متوجه 
این موضوع شدند ودریافتند که برای 
پیدا  قلع  درآنها  که  جزایری  به  رفتن 
درپیش  را  راهی  باید   . بودند  کرده 
بگیرند که درآن هرشب ستاره قطبی 
وبرعکس  میشود  دور  بیشتراززمین  
وقتی میخواهد درطول سواحل آفریقا 
پائین تر بروند وادویه خریداری کنند 
باید راهی را طی کنند که درخالل آن 
ستاره قطبی هرشب بیش ازشب پیش 

پائین می آید.
تا مدتها  این شیوه تنها راه پیداکردن 

مسیردر مسافرتهای دریائی بود.

چرا پشه ها خون میمکند؟
که  وجوددارد  موادی  خون  درترکیب 
بارورکردن تخم خود به  پشه ها برای 
. بهمین دلیل فقط پشه  نیازدارند  آن 
بدن  خون  و  میزنند  نیش  ماده  های 

طعمه خویش را میمکند. 
ماده   های   پشه  برای  طعمه  بهترین 
خون  بدنشان  که  هستند   ها  انسان 
بنا  برای پشه ها  درخود دارد.   کافی 
سیرکردن  برای  خون  مکیدن  براین 

که  است  آن  برای  بلکه  نیست  شکم 
تخمهای خودرا به حد رشد برسانند.

سرگذشت بستنی
برای  ها  ایتالیائی  را  بستنی  میگویند 
اما   . اند  کرده  عرضه   بار  نخستین 
حقیقت این است که بستنی دردوران 
وجودداشته  نیز  مسیح  میالد  از  قبل 
شیرین  برف  آن  ترین  .ساده  است 
مخلوط  با  ها  یونانی  که  است  بوده 
کردن برف با ماده ای شیرین میخورده 
اند.سیمونیدس  برده  می  لذت  وازآن 

ازمیالد(  قبل  تا 468   556( دوکئوس 
شاعر یونانی نخستین کسی است که 
دوستداربستنی  عنوان  به  ازاو  تاریخ 
برای  را  الزم  .اوبرف  است  کرده  یاد 
آوردمیگویند  می  المپیا  ازقله  بستنی 
باشیره  را  برف  نیز  اسکندرمقدونی 
عروسی  درمراسم  خورد.  می  انگور 
 1533 سال  به  مدیسی  دو  کاترین 
وتوت  وشکر  برف  از  متشکل  بستنی 
فرنگی وآب لیمو وپرتقال مصرف شد.

درفرانسه  بستنی  بعد  سال  دویست 
محبوب خاص وعام شد ولی آلمانها که 
به  ازبستنی سررشته نداشتند نسبت 

این خوراکی مشکوک بودند 
بحدی  بستنی  به  آلمانها  ظن  سوء 
دوست  فرانسوی  یک  وقتی  که  بود 
آنها  دیدن  برای  »گوته«  خانوادگی 
به  بستنی  آنها  وبرای  رفت  آلمان  به 
نداد  اجازه  گوته  مادر  برد  سوعات 
بستنی را سر میز بیاورند زیرا عقیده 
بندد می  را  معده  بستنی  که  داشت 

وشکربستنی معده را تنبل می کند.

آب معدنی
آثاری  وشوش  همدان   ، دربلوچستان 
قدمت  پنجهزارسال  که  شده  کشف 
که  هستند  حمامهائی  بقایای  داردو 
بکار  زمان  آن  مردم  درمان  برای 

میرفته است . 
چشمه  ایران  جای  درجای  نیز  اکنون 
مورد  که  دارد  وجود  معدنی  آب  های 

استفاده مردم قرار می گیرد. 
تقسیم  زیر  شرح  به  معدنی  آبهای 

بندی می شوند:
- آبهای بی کربناته مشتمل بر سه نوع 

- آبهای سولفاته مشتمل بر چهارنوع
- آبهای سولفوره مشتمل بردونوع
- آبهای کلروره  مشتمل بردونوع

- آبهای آهن دار
- آبهای معدنی رادیو اکتیو 

ستاره قطبی
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اولین بینی مصنوعی
دانمارکی  شناس  ستاره  براهه  تیکو 
و  کپلر  و  گالیله  درردیف  که  است 
عالقه  اودرجوانی  قراردارد.  کپرنیک 
زیادی به دوئل داشت ودرجریان یک 
را  اش  بینی   ، حریف  شمشیر  دوئل  
اینکه خم  بدون  نیکوراهه   . کرد  قطع 
و  رفت  زرگری  پیش  بیاورد   ابرو  به 
او  برای  زرین  بینی  یک  خواست  ازاو 
بینی  این  عمر  پایان  تا  و  کند  درست 
را برصورت خود می گذاشت . بهمین 
نخستین  صاحب  اورا  میتوان  دلیل 

بینی مصنوعی درتاریخ بشمارآورد.

از  ای   عده  امسال  آبان  درماه 
چک  جمهوری  پژوهش گران 
تیکوبراهه،  جسد  دانمارک،  و 
در  که  را  اخترشناس  نجیب زاده ی 
از  بود،  شده  مدفون  میالدی   1601
با  که  تا  کردند  استخراج  آرامگاهش 
یاری فناوری های نوین، پاسخ بسیاری 
از سؤاالت را بیابند.  این گروه، جسد 
مزبور را در معرض آزمایشات ویژه ای 
قرار خواهند داد که امید می رود علت 
حقیقی مرگ براهه را که آیا به راستی 
عارضه ی کلیوی بوده یا نه، برمال کند.

چرا اهرام مصر ساخته 
شدند؟

درمصرباستان مردم به زندگی پس از 

مرگ اعتقادداشتند.و می گفتند وقتی 
کسی میمیرد به زندگی جدیدی قدم 

میگذارد. دراین میان فرعونهای مصر 
نیز که خدایان زمینی بشمار میرفتند  
براین باوربودند که اگر بدن آنها سالم 
بماند می توانند به زندگی خود پس از 
آنها  بدن  بنابراین  دهند.  ادامه  مرگ 
محفوظی  درمحل  و  میشد  مومیائی 
نگهداری میشد. فراعنه درزمان حیات  
خود این محل های امن را میساختند 
 . شوند  نگهداری  درآن  ازمرگ  تاپس 
خئوپس  هرم  که  امن  محل  نخستین 
 2500 بود  چهارم  سلسله  ازفراعنه 
سال پیش از میالد مسیح ساخته شد.
تخته   255000 هرم  این  درساختن 
سنگ بکاربرده شده که وزن هرتخته 
است. تُن   2/5 متوسط  بطور  سنگ 
و  نورخورشید  بازتاب  دیگر  ازسوی 
ماه برفراز این هرم تاچندین فرسنگ 
قابل رؤیت بوده وراهنمای کشتیرانان 

رودنیل بوده است.

اعدام درمأل عام 
کالرنس دارو، Clarence Darrow جرم 
شناس معروف آمریکائی براین باوربود  
ازدیاد  علل  مهمترین  از  یکی  که 
ها  رسانه  که  است  تبلیغاتی  جنایات  
می  وتاب  آب  با  جنایتکاران   درباره 

نویسندو همچمین اعدام درمأل عام  

نیز  برمیزان جرم وجنایت  می افزاید. 
اعدام  مجازات  که  بود  نظریه  همین 
آمریکا  درکشورهای  را  عام   درمأل 
را  کرد.ومجرمین  منسوخ  اروپا  و 
درزندان وبطور غیر آشکار به مجازات 
کشورها  دربعضی  حتی  میرساندندو 
جمهوری  شد.حال   لغو  بکلی  اعدام 
باردیگر  عام   درمأل  اعدام  با  اسالمی 
اعدامها  این  که  است  کرده  بدنیاثابت 

بر میزان جرم می افزاید.

تعریف متر
متر فاصله ای است که نور درطول یک 

در  ثانیه    299،792،458 بر  تقسیم 
خأل طی میکند.

ازسال 1960 تا 1983 طول یک متر 
نور  موج  1،650،763/73برابرطول 
محتوی  ازگازی  که  بود  نارنجی 
 86 باجرم  خالص  کریپتون  ایزوتوپ 
منتشر  الکتریکی   دشارژ  توسط 

میشد.

بیماری درمان زاد چیست ؟
وجراح  پزشک  توسط  بیماری،  وقتی 
به  گاهی  گیرد  می  قرار  مداوا  مورد 
به  که  جانبی دچار می شود  عوارضی 
آن بیماری درمان زاد یا بیماری ناشی 

از درمان  می گویند. 
این نام که برای چنین بیماری انتخاب 
شده است خود دلیل بر این است که با 
مراقبت های داهیانه پزشک می توان 
جلوگیری  جانبی  عوارض  این  بروز  از 

کرد.

تأثیر حشیش
موادشیمیائی ناشی از استفاده از ماری 
جوانا تا چه مدت دربدن باقی میماند؟ 
ماری جوانا می کشد  که کسی  زمانی 
یکی از مواد فعال آن یعنی تترا هیدرو 
چربی   بافتهای  بوسیله   کانابینول 
بدن جذب می شود . آنگاه  این ماده 
متابولیسم   سیستم   وارد  شیمیائی 
طریق  از  میتوان  که  میشود  بدن 

آزمایش ادرار تا یکهفته آن را کشف 

که  است  داده  نشان  کرد.آزمایشات 
گاهی اثر استفاده از ماری جوانا  حتی  

تا یکماه نیز دربدن باقی میماند.

وقت جهانی و وقت گرینویچ
دراولین روز ژانویه 1972 وقت جهانی  
 GMTگرینویچ وقت  UTجانشین 
تایم   یونیورسال  یا  جهانی  شد.وقت 
گیری  اندازه  اتمی  ساعت  بوسیله 
که  است  این  آن   مزایای  میشودواز 
میتوان  میدهد  روی  ای  حادثه  وقتی 
محاسبات  بدون  را  آن  دقیق  زمان 
نجومی وقت گیر بوسیله ساعت اتمی  
وقت  به  جهانی  وقت  کرد.  مشخص 

اتمی بین المللی نیز شهرت دارد.
خورشید  عبور  برطبق  گرینویچ  وقت 
جغرافیائی  طول  که  گرینویچ  مدار  از 

آن صفر است  محاسبه میشود.
المللی  بین  رمز  بوسیله   اتمی  وقت 
ُمرس  هر پنج دقیقه یکبار از رادیو ی 
و  کلرادو  در  کالینز  WWVفورت 
هاوائی   مائوئی  WWVHدر  همچنین 
ملی  مؤسسه  نظر  میشود.وزیر  پخش 
استانداردها وتکنولوژی آمریکا  اداره 

میشود.

گاز خردل چیست ؟
گوناگون   موادشیمیائی  از  خردل  گاز 
مواد  این  از  میشود.یکی  ساخته 
مایع  ماده  این  است.  خردل  سولفور 
بی رنگی است که وقتی با مواد دیگر 
ترکیب میشود  به رنگ قهوه ای درمی 

آیدو بوی سیر میدهد. 
جنگ  در  زیادی  میزان  به  خردل  گاز 
سالح  بعنوان  جهانی  دوم  و  اول 

شیمیائی  مورد استفاده قرار گرفت  
بدن  باعث سوختن پوست  گاز خردل 
به  میشود.و  دردناک  تاولهای  ایجاد  و 
نیز آسیب میرساندو  تنفسی  دستگاه 
واردشوذ  ششها  به  مقدارزیادآن  اگر 

باعث مرگ  می گردد.
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ستاره پُرغوغائی که خاموش شد
خالق غوغای ستارگان ، آخرین ستاره از نسل  ویلونیست های بی بدیل 
به  سال  هفتاد  حدود  که  او  کرد.  غروب   ، ُخرم  همایون  مهندس  ایران  
موسیقی سنتی ایران خدمت کرد درسن 82 سالگی  بعلت سرطان روده 
درروز پنجشنبه 17 ژانویه 2013 دربیمارستان دی  تهران چشم از جهان 

فروبست .
نسل   از  ملک  و  تجویدی   ، بدیعی   ، یاحقی  با  همراه   ، خرم  مهندس 
ازدیگری دوستداران  بودند که یکی پس  ایرانی  ویلونیست های معروف 
و  ناآشنایان  وادی   در  را   ایرانی  موسیقی  و  گذاشتند  تنها  را  موسیقی 
استادان  این  از  هیچیک  متأسفانه  کردند.  ،یتیم   ستیز   ایران  دشمنان 
اینک همه   ، با مرگ خرم  نگذاشتند.  باقی  ، شاگرد ی درحد خود  ویلن 
ویلونیست های  دهه سی و جهل  رخ درنقاب خاک کشیده اند. روانشان 
شاد که دقایق زیادی اززندگی مارا با نغمه های خود با شادی درآمیختند.  
ُخرم آهنگهای جاودانه ای نظیر  »ای پری کجائی« ، »تنهاماندم«و»رسوای 

زمانه« راساخت . او در30 جون 1930 درشهر بوشهر تولدیافته بود.. نگین مطبوعات ایران را ازدست دادیم

مطبوعات  جامعه  که  دادیم  ازدست  را  مردی  بزرگ    1391 ماه  درروز 28 دی 
ایران  جایگزینی برایش ندارد.  محمود عنایت یکی از منتقدین رژیم گذشته 
بود وهم  قابل تحمل  برای رژیم و موافقان رژیم هم  بود که  ایران  وعضوحزب 
کارساز. او مدتی مسئولیت برنامه های پنج وسه دقیقه رادیو را برعهده داشت 
که بعدها به همه روز همین ساعت همینجا تغییر نام داد. دراین برنامه قلم نقاد 
او نقش عمده ای در یادآوری کاستی ها به دولت مردان داشت . نوشته اند که او 
به آیت اهلل کاظم شریعتمداری  ارادتی خاص داشت و پس از پیروزی آخوندها  
در ایجاد حزب خلق مسلمان که طرفدار شریعتمداری بود نقش اصلی داشت .

فردوسی  مجله  سردبیری  سالها  بودو  آباد  ایران  مجله  سردبیر  محمودعنایت 
رابرعهده داشت .وبعد درسال 1344 امتیاز نشریه ادبی نگین را دریافت کردوبه 
انتشارآن پرداخت . نشریه نگین دربین  دانشجویان ، و محافل ادبی  از اقبال 

گسترده ای برخورداربود.
دردوران نخست وزیری بختیار هم بعنوان مشاوراو برگزیده شد. عنایت فارغ 
التحصیل  دانشکده دندانپزشکی بود اما ادبیات را بیش از دندانپزشکی دوست 
داشت وبهمین دلیل حرفه اصلی را رها کرده و بکار های مطبوعاتی روی آورد.

نام وشهرت  مابود که هرگز درپی  ادعای  بی  از مطبوعاتی های  محمودعنایت 
نبود بلکه نوشتن را برای جامعه یک ضرورت میدانست وآنچه دانستنش  برای 

مردم الزم بود می نوشت ومنتشر میکرد. اودر80 سالگی درآمریکا درگذشت.
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واروپائی  آمریکائی  های  رسانه 
هوانوردی  فدرال  خبردادنداداره 

آمریکا ، دستور توقف پرواز تمامی 
بویینگ  مسافربری  هواپیماهای 

صادر  را  دریمالینر  به  موسوم   787
کرد. گزارش شده است باتری لیتیوم این 

نوع بویینگ، خطر احتمالی شعله ور شدن 
دارد. مسووالن فدرال خواهان ارزیابی این خطر احتمالی هستند.

شرکت  و  بویینگ  شرکت  با  گوید  می  آمریکا  هوانوردی  فدرال  اداره 
 ،787 بویینگ  آمریکایی  کننده  مصرف  تنها  ایرالین،  یونایتد  هواپیمایی 
همکاری می کند. آنها می گویند پیش از ارائه مجوز پرواز به بویینگ جدید 
برخوردار  ایمنی الزم  از  باتری هایش  ثابت شود که  باید  دو موتوره 787 
است. چند ساعت پیش از صدور این دستور، دو شرکت بزرگ هواپیمایی 
ژاپن، نیپون ایرویز و ژاپن ایرنالین، تمامی 24 بویینگ 787 خود را زمین 
گیر کردند. یکی از این هواپیماها پس از روشن شدن چراغ هشدار مربوط 
به باتری، فرود اضطراری کرد. یک مسافر این هواپیما نیز نوعی بوی سوخته 
در هواپیما را گزارش داده بود. گزارشی از آسیب دیدن مسافران منتشر 

نشده است.
امیدهای  که  است  آمریکائی  بوئینگ   ترین  تازه    787 مسافربری  جت 
بحران  از  کمی  بتوان  آن  بافروش  شاید  که  بود  شده  بسته  آن  به  زیادی 

اقتصادی آمریکا کاست .اما ظاهراًبا اشکاالت زیادی همراه است

رییس جمهوری آمریکا باراک اوباما مراسم خصوصی  تحلیف خودرا روز بیستم 
ژانویه  درکاخ سفید درحضور همسر و دخترانش انجام دادآوئین سنتی و عمومی 
تحلیف را روز دوشنبه 21 ژانویه  در مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن و در مقابل 
مردم تکرار کرد. علت اینکه  اوباما دوبار سوگند خورد این است که طبق سنت 
مراسم تحلیف رئیس جمهوری آمریکا باید درروز بیستم ژانویه انجام شود و چون 
اوباما درخانه  ابتدا  با یکشنبه وروز تعطیل بود لذا  امسال بیستم ژانویه مصادف 
آغاز  رسمًا  را  جمهوریش  ریاست  دوم  دور  و  سوگندیادکرد  سفید(  )کاخ  اش 

کردوروزبعد مراسم تشریفاتی انجام شد

آغاز دوره دوم زمامداری پرزیدنت اوباما        787 زمین گیرشد

نوجوان  پسر  یک   : اسوشیتدپرس 
اعالم  هویتش  سن،  کمی  علت  به  که 
بزرگسال  2عضو  شب،  شنبه  نشده، 
شهر  در  ای  خانه  در  را  کودک   3 و 
واقع    (Albuquerque( آلبکرکی 
گلوله،  با شلیک  نیومکزیکو  ایالت  در 

کشته است.
این  محلی،  پلیس  های  مقام  گفته  به 
و  قتل  به  و  دستگیر  نوجوان  پسر 

جرایم دیگر متهم شده است.

دوشنبه،  روز  واتیکان  سخنگوی  یک 
پاپ  که  کرد  اعالم  ماه،  بهمن   23
روز 28  است  قرار  شانزدهم  بندیکت 
رهبر  عنوان  به  خود  مقام  از  فوریه 
کند.  کناره گیری  جهان  کاتولیک های 
سال   600 ظرف  بار  نخستین  این 
مقامش  از  پاپ  یک  که  است  گذشته 

استعفاء می دهد.
پاپ بندیکت شانزدهم در بیانیه ای

که صادر کرده است، گفته که »بارها

جمعی  کشتار  این  قربانیان  هویت 
در  کارآگاهان  و  نشده  منتشر  نیز 
چندین  صاحبان  یا  صاحب  یافتن  پی 
تفنگ  یک  ازجمله  و  سالح  قبضه 
در  که  هستند  ارتش  ویژه  خودکار 

خانه بدست آمده است.
تظاهرات  با  کشتار،   این  خبر  اعالم 
سراسر  در  اسلحه  مالکیت  طرفداران 
نیومکزیکو  ایالت  در  از جمله  آمریکا، 

همزمان شد.

این  به  و  کرده  خلوت  خود  خدای  با 
و  به دالیل جسمی  که  رسیدم  نتیجه 
سن باال دیگر قادر نیستم تا به وظایفم 

به طور کامل عمل کنم.«
و  دلیل  همین  »به  است:  افزوده  پاپ 
با وجود آگاهی کامل از عواقب چنین 
کامل  اختیار  با  همچنین  و  تصمیمی 
اعظم  اسقف  عنوان  به  خود  مقام  از 
گیری  کناره  پیتر،  سن  جانشین  رم، 

می کنم.«

شدن  کشته  پی  آمریکا:در  صدای 
پیستوریس،  اسکار  خانه  در  زن  یک 
میدانی  و  دو  سرشناس  قهرمان 
آفریقای  پلیس  المپیک،   مسابقات 
کرده  بازداشت  را  پیستوریس  جنوبی 

است.
در  جنوبی  آفریقای  پلیس  سخنگوی 
گفت  آمریکا  صدای  با  گویی  و  گفت 
بازداشت  قتل  اتهام  به  پیستوریس 
شده و افزود زنی 30 ساله که گفته می 
شود دوست دختر این ورزشکار بوده، 

در خانه او هدف گلوله قرار گرفته و 

دقایقی بعد جان سپرده است.
اسکار پیستوریس که پیشتر قهرمان 
پارالمپیک بوده، نخستین ورزشکاری 
بوده که به رغم معلولیت )نداشتن دو 
پا( و با پاهای مصنوعی، در رقابت دو 
400 متر تابستان گذشته در مسابقات 

المپیک لندن شرکت کرد.
جنوبی  آفریقای  ورزش  کنفدراسیون 
پنج شنبه14فوریه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که تا تکمیل تحقیقات الزم 
قتل  اتهام  خصوص  در  نظری  اظهار 

پیستوریس نمی کند.

قهرمان المپیک ودوست دخترش فاجعه کشتارجمعی تاکی ادامه خواهدیافت؟ 

پاپ ازمقام خود استعفا میکند
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از جدیدی  مقوله  با  شماره  این   از 
مقوله میشویم،  آشنا  حلقه   عرفان 
قوانین بیشتر  فهم  و  درک  برای   ای 
های زمینه  ما  در  که  هستی   جهان 
، خود  معرفت  و  شناخت  از  ای   تازه 
این و  میکند  فراهم  را  هستی  و   خدا 
و درک  به  تا  شد  خواهد  موجب   امر 
بر خود و  از مسائل دور   فهم بسیاری 
گذشته های  شماره  در   . آییم   نائل 
 سعی کردم با اشاره به گوشه هایی از
ای گونه  به  را  شما  انسان   توانائیهای 
هستی جهان  بر  حاکم  هوشمندی   با 
با هوشمندی  راه  این  در  و  کنم   آشنا 
بنام چوبی  نبات  آب  قطعه  یک   اهدا 
با شما  کردن  آشنا  ضمن  درمانی   فرا 
دروازه انسان  از  ای  تازه   توانائیهای 
به را  دوست  به  رسیدن  راه  و   کمال 
که میشوید  متوجه   . داد  نشان   شما 
شما برای  زندگی  مفاهیم  از   بسیاری 
از شما  تلقی  و  میگیرد  ای  تازه   رنگ 
 همه چیزهایی که بنام نیازمندی شما
 را احاطه نموده بود کامال عوض میشود
 و میبینید حالت شما کامال متفاوت از
 قبل است و»چنان هستم چنان هستم
 من امروز ، که از چنبر برون جستم من
وجودتان ظرفیتهای   امروز«بتدریج 
است عرفان  هنر  این  و  مییابد   ارتقاء 
اقناع را  شما  فعلی  زندگی  مظاهر   ، 
نیست معنی  بدان  این  کرد،   نخواهد 
 که روی به پوچی خواهید آورد ، بلکه
تر متعالی  نوع  از  اما   مفاهیم جدیدی 
. میگردد  نیازهایتان  انبوه   جایگزین 
 به نوعی خراب میشوید که اباد شوید
دنیای در  نیست  به کالم  اینها  همه   و 
 عرفان کالم جایی ندارد .در واقع وقتی
 پای در این وادی میگذاریم باید خود
اباد تا  بکنیم  شدن  خراب  آماده   را 
 شویم ، نگران نباشید این خراب شدن
زندگی بهبود  و  شدن  آباد  جهت   در 

 ماست و اشتباه نکنید این آباد شدن
، نمیشود  حاصل  ریاضت  و   باکوشش 
با راه بویژه عرفان حلقه   راه عرفان و 
 ریاضت و زجر و شکنجه کامال متفاوت
راه و  است  سازی  خود  راه   ،  است 
زندگی درست  مسیرهای  به   رسیدن 
فراوان پاسخهای  دریافت  راه  و   است 
و نافرمانیها   ، عدالتیها  بی  برای   ما 
 تضادهایی که ما با خود ، خدای خود و
 جهان هستی داریم . هر روز شاهدیم
 که بسیاری از خط و مرزها و حدود و
انسانیت در جای جای و   ثغور عدالت 
پاسخی ما  و  میشود  شکسته   دنیا 
ای بچه  پسر  جایی   . نداریم  آن   برای 
 خیلی راحت و خونسرد جان بیست و
دیگر جایی  در  و  میگیرد  را  نفر   چند 
مادرش داروی  تامین  به خاطر   جوانی 
 بدار آویخته میشود ، از خود میپرسیم
 دنیا را چه میشود ، چگونه است همه
 نشسته ایم و تماشاگر وقایع و فجایع
هستیم خود  پیرامون  آوری   دهشت 
را انسان  منزلت  و  شان  که  وقایعی   ، 
سوال زیر  مخلوقات  اشرف  عنوان   به 
 میبرد ، به قولی روح جمعی جنایت و

 آدمکشی دنیا را فرا گرفته است ،

 مبهوت میمانیم و جوابی برای اینهمه
نمی عدالتی  بی  و  خشونت   ،  نفرت 
 یابیم ، هر یک به نوعی وضعیت موجود
 را توجیه میکنیم و هر یک به ترتیبی
 از بی حرمتیهایی که به انسان و جامعه
و میکنیم  خالی  شانه  میشود   انسانی 
باز شعور  و  تعقل  ماندگان  گل  در   ما 
چون یابیم  نمی  آن  برای  پاسخی   هم 
 شدیدا از بکار گرفتن ذهن و فکرمان
 در این مقوله ها وحشت داریم . عرفان
دیگر پاسخ  و  را  اینها  همه  پاسخ   ما 
 تضادهای مخرب بشریت را یکجا دارد
 کافی است صبور باشید و صبورانه پله
 های آن را طی کنید .متاسفانه بعضی
وسواس یا  همان وهشت  به خاطر   باز 
خود ذهن  گرفتن  بکار  تنبلی  بعضا   و 
زمینه و  عرفان  هرچه  به   درپرداختن 
، میکنند  پرهیز  فیزیک  متا   های 
 محتویات آنرا سنگین و غیر قبل درک
در که  همانطور  آنکه  حال   ،  میدانند 
آوردم بحث عرفان فقط درک  مقدمه 
 است و همین ، نیازی به سعی و تالش
کمیتی مظاهر  دیگر  و  دانش  و  علم   و 
پله عشق فقط درک  اینجا  در   نیست 
و اشتیاق و دریافتهایی است که راه ما

  را برای رسیدن به کمال هموار خواهد
 کرد ، درست تر بگویم مطالب عرفان
 به هیچوجه تحصیالت باال و خاصی را
 طلب نمی کند ، چه سالها مطالعه و غور
مشکل تاریخ  و  فلسفه  احوال  در   من 
زندگی از  که  سوالی  فراوان  برای   مرا 
 و جهان هستی داشتم حل نکرد ، در
 حالیکه بسیاری از جوابهای خود را در
این در  گرچه   . ام  یافته  حلقه   عرفان 
 کوتاه از هر راه گشایی قاصرم چون در
باید  این مکتب مرید و مرادی نیست 
 بدنبال مزه سیب بگردید ، بطور قطع
 هرگونه تعریف من از چگونگی این مزه
 راه گشا نخواهد بود . لذا با این صحبت
 که بقول آن خواننده عزیز که مطالب
درک قابل  غیر  و  سنگین  را   عرفان 
 میدانند موافق نیستم ، با علم به اینکه
انتخاب در  مجله  هر حال مسؤالن   به 
نظرات تامین  در  خودسعی   مطالب 
خود خوانندگان  متعدد  های   گروه 
و بی شک مطالب عرفان حلقه  دارند 
عناوین زمره  در  دلیل  همین  به   نیز 
 مجله جای باز کرده است . به هر حال
بازگو مطالب  این  درج  از  من   هدف 
استاد از  که  است  هایی  آموزه   کردن 
 گرانمایه محمد علی طاهری فرا گرفته
 ام که درضمن روشن کردن بسیاری از
 ناشناخته های جهان هستی در قالب
را انسان  قابلیتهای   ، جاری   قوانین 
بازگو موجود  با مشکالت  مقابله   برای 
ما زندگی  در  که  قابلیتهایی   نمایم، 
و گویا  شکلی  به  و  دارند  عمده   نقش 
متصل ما  پیرامون  حقایق  به   ملموس 
این  و مربوط است ، درست تر بگویم 
 عین معرفتی است که از خود ، خدای
، و  خود و جهان هستی پیدا میکنیم 
گذشته تحوالت  همه  که  مییابیم   در 
قوانینی بر  مبتنی  ما  آینده  و  حال   ، 
دست آنها  از  بسیاری  به  ما  که   است 

ـعرافن حلقه )کیهانی (
فجایع و  وقایع  تماشاگر  و  ایم  نشسته  همه    

 دهشت آور پیرامون خود هستیم ، روح جمعی
،  جنایت و آدمکشی دنیا را فرا گرفته است 
 وما جوابی برای اینهمه نفرت ، خشونت و بی

عدالتی نمی یابیم
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مکشوف ما  بر  قطعا  نیز  بقیه  و   یافته 
مسائلی همه  واقع  در   . شد   خواهد 
قالب متا فیزیک را در  آنها   که زمانی 
، ها  گفته  در  غالبا  و   میشناختیم 
از علما بسیاری  ادراکات  و  ها   سروده 
مبهماتی بصورت  ما  عرفای  و  شعرا   ، 
 از خصوصیات انسان ، جهان هستی و
 خدا به نظم درآمده است و هنوز درک
 و فهم بسیاری از این گفته ها و سروده
دسترس از  ودور  دشوار  ما  برای   ها 
از بسیاری  که  میبینید  باز  و   است 
و شناسان  مولوی   ، شناسان   حافظ 
این تعبیر  و  درتفسیر  شناسان   دیگر 
 مطالب اختالف نظر دارندو کمی جلوتر
بگذاریم چه آزاد  را  آنها   اگر من های 
چاره  ! میپیچند  و  میتابند  بهم   بسا 
که نیستم  مقامی  در  ؟ گرچه   چیست 
ولی بگذارم  شما  پای  پیش  کاری   راه 
 تنها میتوانم این توصیه را بکنم ، » من
 این سیب را گاز زده ام « مزه دلچسبی
واقعیت  . کنید  تجربه  ، شما هم   دارد 
بسیاری به  حلقه  عرفان   ،  همینست 
میتوانید هم  شما  رسیده  ها  پاسخ   از 
 آنرا تجربه کنید و به یاد داشته باشد
 که صرف خواندن کافی نیست باید به
بار میکنم  توصیه   ، رسید  آن   درک 
 دیگر مطالب را بدقت مطالعه بکنید و
 با رعایت همه موآرد ی که برای درک
 و معرفت بدان اشاره شده است سعی
 در ایجاد ارتباط و کسب حلقه های آن
 بنمایید بی تردید به چیزهای تازه ای
آنرا مزه  دهید  ادامه   ، رسید   خواهید 
 خواهید چشید گام نهادن در این راه
خواستن مستلزم  تنها  نیست   دشوار 
 شماست ، باید از صمیم قلب و با همه
 وجودتان بخواهید ، آنچیزی که ما نام
آن از  و پس  ایم  نهاده  آن  بر   اشتیاق 
 در خواهید یافت که همه چیز مفاهیم
 قشنگ تری برای شما پیدا خواهد کرد
 ، همانطور که در شماره های اولیه بدان
 اشاره کردیم شما در قدمهای اولیه با
درست و  میشوید  آشنا  عشق   پله 
خیلی واقعیت  به  شما  پله  همین   در 
هستی جهان  و  خود  وجود  ارکان   از 
تازه توانائیهای   ، شد  خواهید   واقف 
بدست قابلیتهای  و  میکنید  پیدا   ای 
 میآورید و ذهن شما برای درک عدالت
 ، حکمت و رحمت الهی تازه میشود و
 بالطبع قوانین تابعه آنها را در خواهید
شما وجودی  ظرفیت  امر  این  و   یافت 
مشکالت بسیاری  با  مقابله  برای   را 
 ارتقاء میدهد و میبینید که بسیاری از
 چیزهایی که قبال شما را آزرده و مکدر
کارگر شما  در  دیگر  بیمار  و   میکرد 
 نیست و رسیدن به این توان و ظرفیت
 است که پیکر زورگویان ، ستم گران ،
 خرافه پرستان و پیروان جهل و فساد
 را میلرزاند ، به قول یکی از همراهان
و دستها  روی  سنگین  های  چکمه   با 
تا را  گلویمان  و  میروند  راه   پاهایمان 
 سر حد مرگ میفشرند ، اعصابمان را

به برق ترس از آینده وصل میکنند ،

  غافل از اینکه دستهایمان به آسمانها
استواری به  پاهایمان  و  است   متصل 
دانند نمی  و  قرون  سنگی   ستونهای 
 که اعصابمان به سیستم عصب ثانویه
که است  چیزی  همان  این  و   ،  مربوط 
در سعی  ترفندی  هر  با  کور  قوم   این 
کردن کن  ریشه  و  فیزیکی   مبارزه 
، میکنند  عرفان  های  نشانه   همه 
استاد میکنند،  تعطیل  آنرا   کالسهای 
به واهی  اتهامهای  به  را   أعزیزمان 
را خوبمان  مسترهای  میکشند،   بند 
به میکنندو  وادار  کذب  اعترافات   به 
ان از  هیچکدام  که  دانند  نمی   یقین 
واین نیست  آنان  کار  چاره  کارها   راه 
 قدرتی است که از آن صحبت میکنم
 ، قدرتی که ریشه در الیتناهی دارد .
 براستی که استاد درسهای زیبایی بما
و مبارزه   ، آزادگی  از  درسهایی   ،  داد 
نهادینه ما  همراهان  در  که   مقاومت 
 شده و به شکل عمیقی در ما با عنصر
 عشق ریشه دوانده است و هم آن ما
تالتم پر  و  سخت  شرایط  مهیای   را 
 زندگی ساخته است تا فردا روز بهانه
مشکالت چرا  که  باشیم  نداشته   ای 
شده کمال  به  ما  رسیدن  مانع   جاری 
مشکالت این  هم  اینکه  گو   است، 
نمی  . ماست  شدن  آبدیده   شرایط 
برای هیچ این چه حالیست که   فهمم 
چیز هیچ   ، شوم  نمی  دار  غصه   چیز 
ما ای  دلهره  هیچ   ، ترساند  نمی   مرا 
تالشها این  همه   ، نمیکند  نگران   را 
 بهانه ایست تنها برای یافتن روزنه ای
، دوست  حقیقت  به  یابی  دست  برای 

. انسانیت   ، محبت  به   ، عشق  به    
واهمه این  همه  گیرودار  این   بیائیددر 
، نمایم  آماده  را  خود  هویت  بی   های 
مقابله آماده  را  خود  و  بسازم  را   خود 
اند  با همه آنچه شر و بدی نام گرفته 
که خطرهایی  همه  با  مقابله  آماده   و 
بنمائیم میکند  تهدید  را  دنیا  و  را   ما 
میتواند حلقه  عرفان  شک  بدون   . 
ورطه این  از  گریز  برای  مناسبی   مفر 
تازه دوره  این  در  و   ، باشد   هولناک 
 بخوبی و با اندکی صبر و تأمل میبینید
انسانی چگونه  شما  از  فازیها  هم   که 
 میسازد ، انسانی که مییابد که سوسک
 ، مورچه و نازلترین حیوانات از دید ما
جهان و  ما  حیات  برای  ارزشی   چه 
این در  که  میبینید  و  دارد   هستی 
، ظلم و خشونت  وانفسای بی مهریها 
تا میشود  مانع  که  ماست  باور  تنها   ، 
نشود عادت  ما  برای  تفاوتها  بی   این 
راه ابتدای  در  که  باشید  داشته  بیاد   . 
 کمال در شرف دست یابی به حقیقت
به که  هستیم  هولناکی  واقعیتهای   و 
 جبر و هرز ما را احاطه کرده است به
و اراده   ، و تالش  از سعی  غیر   عاملی 
داشته بیاد  و   . نیازمندیم   تصمیم 
کاربردی تکنیک  اینجا  که   باشید 
. نظر است و اشتیاق و همین   ، ندارد 

***

دوره ی دوم
نظری)تئوری(:مقدمه ی عرفان و خود 

شناسی

عملی  کیهانی  فازی  هم  دوره  مباحث 
اسکن دو گانگی
هم فازی کالبدی

هم فازی = یکتایی= هم آهنگی= یک 
سویی

اسکن دو گانگی= زیر ذره بین گذاردن 
رفتارهای دو گانه

به نام بي نام او
واژه ي هم فازي یک واژه ي قراردادي 
اي  واژه  فاز   + هم  از  متشکل  است 

ساخته شده در عرفان کیهاني است
به معناي همتایي ،همسویي ،هماهنگي 

، هارموني ، یک سویي و یکتایي
هم فاز شدن : هماهنگ شدن هم سو 

شدن با جهان هستي
یک  هستي  جهان  داریم  اعتقاد  ما 
هدفمند  و  است  زنده  عظیم  موجود 

خلق شده است
 - الف  هستي  جهان  اینکه  دلیل  به 
و  فیزیکي  ي  )حافظه  دارد  حافظه 

شعوري(
-1 حافظه ي فیزیکي کیهاني: به شکل 

نور و صدا و ...
تمام وقایع و اتفاقات هستي به شکل 

نور در هستي ثبت و ضبط مي شوند
به عنوان مثال اگر ناظري در فاصله ي 
2000 سال نوري از کره ي زمین باشد 

و به زمین نگاه
اتفاقات 2000 سال پیش  کند وقایع و 
زمین را مي بیند. بسیاري از ستارگاني 

که در آسمان مي
از  پیش  سال  ها  میلیون  شاید  بینیم 
بین رفته باشند اما نور آنها تازه به ما 

رسیده است و ما آنها
را مي بینیم.

تمام  که  است  شده  ثابت  همچنین 
را  خود  اطراف  جامد صداهاي  اجسام 

ضبط مي کند
و روزي امواج صوتي را از دل اجسام 

جامد مي توان بیرون کشید.
هر   : کیهاني  شعوري  حافظه   2-
شعوري که در هستي ساطع مي شود 

نیز هرگز از بین نمي
مي  ثبت  و  ضبط  هستي  در  و  رود 
گردد که در دوره هاي بعد با آن آشنا 

خواهیم شد.
در  هستي  روح  با   ( دارد  روح   - ب 

آینده آشنا مي شویم(
ج - ذهن دارد )با ذهن هستي نیز در 

دوره هاي آینده آشنا مي شویم(
یا  کیهاني  شعور   ( دارد  شعور   - د 
مفهوم  با  یک  ترم  در  که  هوشمندي 

آن آشنا شدیم(
زنده  کامال  هستي  جهان  بنابراین 
کامال  زنده  عظیم  موجود  این  و  است 

هدفمند خلق شده است و کامال 
بقیه درصفحه 48
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تصویب  به  قانونی   1301 اسفند  در21 
مجلس شورای ملی رسید که بموجب 
تولیدداخلی  ازلباسهای  استفاده  آن 
اعالم  اجباری  دولت   کارکنان  برای 
شدباید تولیدات کشوررونق میگرفت 
کار خودرا  بافی  پارچه  کارخانه های   .
مدارس  شاگردان   . میکردند  آغاز 
میکردند  استفاده  خاصی  ازاونیفورم 
که تولید آن درداخل کشور بود.لباس 
تقریبًا  دولت  کارمندان   ، سربازان 
ازپارچه های وطنی بود . کارخانه های 
رونق  دراصفهان  بیشتر  بافی  پارچه 
بافت  های  پارچه  جمله  از   . داشت 

کارخانه کازرونی اصفهان بود.
وضع ظاهری بسیار آشفته بود. اکثر ، 
دستاری به سر می گذاشتند . لباده ، 
پیراهنهای سفید به تن میکردند . پس 
متحدالشکل   لباس  قانون  تصویب  از 
تیمورتاش  عبدالحسین   ، درمجلس 
درسال  پهلوی  دربار  قدرتمند  وزیر 
قانون  این  جاانداختن  برای   1307
یکبار  ماهی  که  کرد  اتخاذ  ترتیبی 
اعیان   ، مجلس  ونمایندگان  وزرا  همه 
وبازاریان بحضور شاه شرفیاب شوند ، 
برای  که  ای  نامه  دردعوت  تیمورتاش 
آنها می فرستاد پوشیدن کت وشلوار 
رابا پارچه تولید داخلی یادآور میشد. 
خود تیمورتاش مرد شیک پوشی بود 
تحصیل کرده روسیه وآشنا به زبانهای 
این  ، همه  وآلمانی  وانگلیسی  فرانسه 
زبانها را بخوبی حرف میزد . خوش رو 
وضع  به  او   . بود  هم  برخورد  و خوش 
ظاهر شرفیاب شوندگان اهمیت خاص 
وکراوات  وشلوار  کت  به  حتی  میداد 
که تازه متداول شده بود به دقت می 
نگریست وتذکرات الزم رابه مدعوین 
میداد . دریکی از مراسم اولیه عده ای 
از مدعوین لباس مشکی وکاله پهلوی 
فرانسه  نظامیان  کاله  به  شبیه  که 
ای  عده  اما  بودند  گذاشته  بسر  بود 

ازسالخوردگان با عمامه سفید وکاله 

بتن  وسرداری  نعلین  و  عبا  پوستی 
داشتند . تیمورتاش بادیدن این گروه 
خشمگین شده با تغییر دراتاق انتظار 
معین  حاج  به  خطاب  گلستان  کاخ 
اظهارداشت  التجار بوشهری ودیگران 
درگوش  حساب  حرف  اینکه  مثل 
دردعوت  که  درحالی  نمیرود  آقایان 
ولباس  پهلوی  کاله  با  ذکرشده  نامه 
تمرد  علت  بچه  شوند  شرفیاب  تیره 
راپوشیده  قدیمی  ولباس  اید  کرده 
دستوردهم  دارید  میل  آیا  اید 
شمارادرمیان این جمع با فضاحت وبی 

احترامی ازدربیرون کنند.
وگفت  کرد  تعظیمی  التجار  معین 
حضرت اشرف ! به خدا ما قصد سوئی 
گرفتاریهای  علت  به  فقط  نداریم  
و  خیاط  به  پیدانکردیم  وقت  روزمره 
کالهدوز مراجعه کنیم . شما این بار به 
انشاهلل  دهید  فرصت  فرموده  لطف  ما 

دفعه بعد بالباس تمام رسمی وکاله

 پهلوی افتخارشرفیابی بحضورمبارک 
را خواهیم یافت .

اعتراض  به  حرفی  دیگر  تیمورتاش 
رفیع  آقارضا  حاج  به  اشاره  فقط  نزد 
مالحظه  که  هم  ایشان   : کردوگفت 
گذاشته  برسر  پهلوی  کاله  میکنید 
وبهانه  پوشیده  المللی  بین  ولباس 
میگفتید  مرتبًا  که  گرفته  راازآقایان 
رشتی   الملک  مقام  قائم  آقای  چرا 
 . استفاده میکند  از عمامه وعبا  هنوز 
بعد آقایان به تاالر سالم هدایت شدند 
کسانیکه لباس رسمی وکاله پهلوی به 
ایستادند  راست  درسمت  سرداشتند 
پوستی  وکالههای  عباوقبا  وکسانیکه 
سپس  ایستادند  چپ  درطرف  قدیم 
حاضر  و  شد  شرفیاب  دربار  وزیر 
رضا  رابعرض  شدگان  شرفیاب  شدن 
شاه میرساند . شاه واردشده به سمت 
سمت  به  شاه  کرد.  نگاه  وچپ  راست 
راست رفت با یکایک آنها خوش وبش  

میکرد از ظاهر آراسته آنها تمجید
دست  با  را  بعضی  کراوات   . میکرد   
. درمیان دست راستی  مرتب مینمود 
وعطاروسقط  بقال  صنف  رئیس  ها 
لباس  با  بقال   باقر  مشهدی  فروش 
باقر  مشهدی  بود.  ایستاده  آراسته 
شاه   . بود  مجلس  نماینده  چنددوره 
چنددست  سابقًا  باقر  مش  پرسید  

لباس می پوشیدی ؟ اوپاسخ داد:
جلیقه،   ، پیراهن  زیر،  پیراهن  قربان 
همه   ... عبا   ، پوستین   ، لباده  قبا، 
خندیدند . شاه گفت حاال قیمت یکی 
و  کت  دست  یک  با  است  برابر  ازآنها 
بعد بسوی دست چپی هارفت  شلوار. 
 . داشتند  تن  به  مختلف  لباسهای  که 
معین  به   . کرد  احوالپرسی  ازآنهاهم 
التجار که رسید گفت  : حالت چطوره 
که  التجار  معین  حاج  آقا؟  حاجی 
گوشش سنگین بود  دست را نزدیک 

گوش گذاشت و گفت قربان نشنیدم 

لباس وکاله ردآغاز سلطنت پهلوی

 پس از تصویب قانون لباس متحدالشکل  درمجلس ، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار  برای جاانداختن این قانون ترتیبی اتخاذ کرد 
که ماهی یکبار همه وزرا ونمایندگان مجلس ، اعیان وبازاریان بحضور شاه شرفیاب شوند ، 
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چه فرمودید؟ شاه خندیدو گفت : 
- حاجی بابا ، حاال کارت بجائی رسیده  
اوسری   . نمی شنوی  مرا  حرفهای  که 
زمزمه  لب  زیر  کلماتی   . داد  تکان 
میکرد. تشکر  شاه  عنایت  واز   میکرد 
که  یادآورشد  سخنانی  طی  شاه 
خاصی  لباس  ازایرانیان  هرطایفه 
رفتم   خوزستان  به  وقتی  داشتند 
عربها   ، ها  وبختیاری  ها  قشقائی 
لباسهای  هرکدام  ها   ساوجبالغ   ،
مخصوص بتن داشتند  . من میخواهم 
است  این  اند.  ایرانی  بدانند   همه 
کهدستوردادم لباسها یک شکل شود.
مختلف  لباسهای   . اند  ایرانی  همه 
چه   . دورکند  آنهاراازهم  است  ممکن 
لباس  عیبی دارد کت وشلوار که یک 
 . کنند  تن  به  همه  است  المللی  بین 
البته لباسهای محلی درمراسم و آئین 
ها باید بکار گرفته شود.درسال 1314 
بدستور رضا شاه کاله پهلوی منسوخ 

شدوکاله لبه دار اروپائی مداول شد.
به  دوبار  سالی  داشت  عادت  رضاشاه 
 . کند  سرکشی  درمازندران  امالکش 
بود  نشده  افتتاح  سراسری  آهن  راه 
جاده   . میکرد  سفر  خود  بااتومبیل   .
هرجا  درسرراه  نبودند  اسفالت  ها 
میکرد.  توقف  داشت  مرکزیتی  که 
 . استقبال شاه می آمدند  به  مسئلین 
چگونگی   ، بارندگی  ازمیزان  رضاشاه 
قیمت   . میکرد  پرسش  ها  قیمت 
سال  آن   . میشد  جویا  را  اجناس 
بود  شده  متداول  دار  لبه  کاله  تازه 
می  رابرسر  کالهها  این  که  مردمی   .
وعادت  نبود  شان  برازنده  گذاشتند 
 . نداشتند  برسررا  گذاشتن  کاله 
مسئولین طول راه مازندران که ازشاه 
تازه  باسرووضع  میکردند  استقبال 
مضحک  ایرانی   ونیمه  فرنگی  نیمه 
بسیاری   . میرسیدند  بنظر  مسخره  و 
مازندران  آب  درزیر  مسئولین  از 
کنند  فراهم  دار  لبه  کاله  نتوانستند 
 . پیداکردند  »گپی«  کاله  درعوض   .
خیال میکردند  این کاله ازنوع فرنگی 
برسر  ازرضاشاه  دراستقبال   . است 
شاه سبز شدند.. ودرسرراه  گذاشتند 
کاله کپی را بیشتر مردم ترکیه وقفقاز 
برسر می گذاشتند . رضاشاه همانطور 
صف  بود  نشسته  خود  دراتومبیل  که 
حال  به  راه  درکنار  را  گذاران   کپی 
کرد.  مشاهده  تعظیم  وسپس  خبردار 

بی اختیار به صدای بلند خندید و

 گفت » این حمال های قفقاز اینجا چه 
میکنند؟« 

چون سال 1315 نخستین سالی بود که 
مردها کاله تازه برسر گذاشته بودند و 
بخصوص مسئولین راه مازندران کسی 
نبود.رضاشاه  آگاه  درست  آن  رسم  از 
ولی  نکرد  سرزنش  مستقیمًا  را  کسی 
که  داری  لبه  کالههای  که  بعد  سال 
برسر  میساختند  نمد  از  ها  مازندرانی 
می گذاشتند وقیافه مضحک و دیدنی 
بخود میگرفتند رضاشاه بی اختیار زیر 

لب می خندید.
کاله  با  مازندران  راه  مأمورین  اغلب 
کراوات  و  یقه  بدون  ولی  فرنگی 
رضاشاه  درصورتیکه   میشدند  دیده 
دقت  به  را  نکات  این  بود  دستورداده 
و شاهی    زیرآب   میان   . کنند  رعایت 
منطقه ای است بنام »شیرگاه« . آلمانی 
جنگلهای  از  تراورس  تهیه  برای  ها   
این   . برداری می کردند  بهره  شیرگاه 
تراورس ها با قیر اندود میشد وزیر خط 
راه آهن قرار میگرفت . ساختمان های 
تازه ای هم برای اهالی و ایستگاه راه 
آهن احداث شد . دفتر امالک رضاشاه 
مباشران  از  یکی  بود.  منطقه  دراین 
مخصوص  دفتر  که  رضاشاه  امالک 
سواد  مردم  از  میکرد  رااداره  شیرگاه 
باوند.  خانواده  از  جبار  بودبنام  کوه 
سواد  محترمین   از  خود  شخص  این 
مردم  تمام  مانند  اش  قیافه  بود  کوه 
تنومند   ، ، برجسته  سواد کوه درشت 
وتقریبًا شبیه رضاشاه بود . آدم ساده 
 . پوشید  می  محلی  لباس  بود.  دلی 
استقبال  برای  گشادی  وشلوار  کت 
پیراهنش   ولی  بود  کرده  بتن  شاه  از 
زد.  نمی  هم    کراوات  و  نداشت   یقه 
به عادت مردم مازندران کاله را پیش 
شاه ازسر بر نمی داشت . درسال 1315

 رضاشاه به شیرگاه رسید  دستورداد 
شیرگاه  منطقه  رااول  اتومبیلش 
نگدارند. پیاده با ملتزمین رکاب بطرف 
میرفت  هرجا  به   . کرد  حرکت  دفتر 
وهمه چیز راازنزدیک با چشم میدید و 
می پرسید.این عادت دیرینه رضاشاه 
شاه  امالک  مباشر  جبار  قیافه  بود. 
ازشاه  استقبال   اوبرای  بود.  دیدنی 
نمدی  کاله  دریک  خودرا  سربزرگ 
لبه دار  ساخت شهر بابل آراسته  یقه 
عادت  که  او  درگردن  نیز  وکراوات 
بی  رضاشاه  میکرد.  گریه  نداشت  
منطقه  دراین  همیشه  عادت  به  خیال 
شیرگاه ازاتومبیل پیاده شدوهمین که  
سرووضع  باآن  جبارباوند  به  چشمش 

مضحک افتاد بی اختیار نتوانست 

او  ودربرابر  کند  خودداری  خنده  از 
بی  قیافه خندان که  وبا همان  ایستاد 
بود  سابقه  بی  اطرافیان  برای  اندازه 
لحظه ای قدوباالی مباشر خودراورنداز 
و مالطفت  بالحن شوخی  کرد وسپس 

آمیزی گفت  مسیو جبار چطوری؟
حالت خوبه ؟

مثل اینکه به جبار الهام شده باشد که 
کاله ازسربردارد. سربی موی او نمایان 
قربان   : وگفت  کرد  تعطیمی  شد  
مالحظه  چنانکه  ملوکانه  ازمراحم 
کرد  ای  خنده  شاه  رضا   . میفرمائید 
ودستی برشانه اش زدوراه افتاد . باید 
با  تنها  رضاشاه  را  شوخی  این  بدانیم 
محترمین  از  او  چون  کرد  جبارباوند 
شهرودیار  سوادکوه  بودو  کوه  سواد 

رضاشاه بود.

رضاشاه: کت وشلوار که یک لباس بین المللی است همه به تن کنند . 
البته لباسهای محلی درمراسم و آئین ها باید بکار گرفته شود
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صبرو ظفر هردو دوستان قدیمند
براثر صبر نوبت ظفرآید

وشکست  محرومیت  موارد  درغالب 
مرحله ای است که کامیابی وموفقیت 
رادرپی دارد. بسیاری از شخصیت های 
برجسته علم ، هنر ، سیاست وورزش 
شکست  دچار  زندگی  درابتدای 
وتالش  ممتد  پشتکار  شدند.  وناکامی 
که  گردید  منجر  آنها  ناپذیر  خستگی 

شاهد موفقیت را درآغوش گیرند.
دراین نوشتار برخی ازاین افراد را نام 

می بریم :

نامی  دانشمند  انیشتاین   آلبرت 
فیزیک وریاضی

نکرده  باز  زبان  چهارسالگی  تاسن 
نقصان  دچار  که  شد  می  بودوتصور 
جایزه  سرانجام  وی   . است  عقلی 
نوبل رابخاطر پایان نامه خود اثر فوتو 
نسبیت  معروف  ونظریه  الکتریک 

دریافت کرد.

بنام  دانشمند  براون   فون  ورنر 
فیزیک

دردوران تحصیل درعلم جبر رد شد
و  فیزیک  برجسته  دانشمند  سرانجام 

پیشرو صنایع موشک گردید

مادام کوری  دانشمند فیزیک
شیمی  درعلم  تحصیل  دردوران 
جایزه  بعدها  نیاورد  بدست  موفقیتی 

نوبل درفیزیک را دریافت کرد.

اسحاق نیوتون  نابغه فیزیک
دردروس مدرسه بسیار ضعیف بود

سرانجام بسیاری ازاصول علم فیزیک 
وریاضی راشرح دادوبه نگارش درآورد.

توماس ادیسون محترع نامی
به عقیده آموزگارش بسیارکودن بود!

ازوسایل  بسیاری  توانست  اما 
حاضر  قرن  برای  الکترونیک سودمند 

از جمله المپ چراغ را اختراع کرد.

ابراهام لینکلن  سیاستمدار نامی 
دردادوستد  درگذشت    ش  همسر 
اعصاب  اختالل  گردیدودچار  ناکام 
شکست  درانتخابات  بار  ده  و  شد 
یکی  پشتکار   با  توانست  اما  خورد. 
جمهوری  رئیس  ترین  مهم  از 
گردید. متحده  ایاالت  های 

وینستون چرچیل  سیاستمداربرجسته
از  یکی  شداما  مردود  ششم  درکالس 
انگلستان  برجسته  وزیران  نخست 

گردید.

و  پیانیست  بتهوون  وان  لودویگ 
آهنگساز شهیر

شنوائی  که  بود  ساله  بیست 
و  ناامیدی  دچار  داد.  خودراازدست 
افسردگی گردید وحتی قصد خودکشی 
شاهکارهای  باألخره   .اما  داشت 
کر  باوجود  را  کالسیک  موسیقی 
 . نوشت  وارکستر  پیانو  برای  بودن  
اند. نامیده  سمفونی   سلطان  را  وی 

والت دیزنی  تهیه کننده وکارگردان
یکی ازروزنامه اورا طرد کرد زیرا هیچ 
ایده اصلی وتازه از خود نداشت وفاقد 
از شخصیت  یکی  عاقبت  بود.   ابتکار 
مبتکر  و  سینما  عالم  برجسته  های 

فیلمهای کارتونی گردید.

کننده  تهیه  اسپیلبرگ   استیون 
وکارگردان سینما

ازدبیرستان طرد شد . درکالس دانش 
کرد  نویسی  نام  افتاده  عقب  آموزان 
گردید.و  اخراج  نیز  کالس  ازاین  و 
تهیه  ترین  موفق  از  یکی  سرانجام 
درتاریخ  وکارگردانان  کنندگان 

هالیوودشد.

مارلین مونرو  هنرپیشه معروف 
قزن  فوکس  برداری  فیلم  شرکت 
تصور  به   . کرد  اخراج  اورا  بیستم  
معروف  کارگردان  زانوک  داریل 
مریلین زیبا نبود و دل ربائی نداشت !

از  یکی  به  او  میدانیم  که  همانگونه 
بهترین ستارگان سینما و بمب جاذبه 

جنسی تبدیل  گردید.

هریسون فورد  هنرپیشه نامی 
اخراج  کلمبیا  فیلمبرداری  ازشرکت 
معروف  کارگردان  کاس  لو  جرج  شد. 
نمی  نقش  ایفای  شرایط  اوراواجد 

ردانست 
ترین  موفق  از  یکی  اکنون  و 

هنرپیشگان عالم سینماست 
بیتل ها   گروه موسیقی

Deccaآنهارا  صفحه  ضبط  شرکت 
خوش  آنهارا  وموسیقی  گرفت  نادیده 

آیند  ندانست 
 کمی بعد  این گروه یکی از مهمترین 
موسیقی  درتاریخ  گروه  ترین  وموفق 

مدرن گردید.
مایکل جوردن  ورزشکار معروف

ازتیم بسکتبال مدرسه اخراج شد اما 
توانست مقام قهرمان ملی دربسکتبال 

را شش بار بدست آورد.

 شک ست شیپ ردآمد    پـیروزی
دکتر همایون آرام
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دریک تصمیم غیر منتظره کمیته  بین 
ازسال  که  کرد  اعالم  المپیک  المللی 
را  کشتی  جمله  از  چندورزش    2020
از مسابقات المپیک حذف خواهد کرد.
آور  مدال  های  رشته  جمله  از  کشتی 
 ، ، ترکیه  ایران  برای کشورهائی نظیر 

ژاپن و آمریکا بشمار میرود. 

المللی  بین  کمیته  میشود  گفته 
المپیک میخواهد ورزش های جدیدی 
کند  تکواندو  کشتیویا  جایگزین  را 
باید  حذف  برای  کشتی  بنابراین 
نظیر  دیگر  رشته  چند  با   رقابت  به 
نوردی وموج  ، جودو صخره  اسکواش 

سواری بپردازد

یاکشه،  نوبت یورگ  بار  این  یورونیوز: 
در  حضور  با  که  بود  آلمانی  رکابزن 
از  استفاده  از  جدیدی  ابعاد  دادگاه، 
مواد نیروزا در دوچرخه سواری حرفه 

ای را روشن کند.
به  معروف  پرونده  دادرسی  در جریان 
»عملیات پوئِرتو«، که به پرونده شبکه 
پیچیده دوپینگ خونی دکتر فوئنتس 
کیفری  دادگاه  پردازد،  می  اسپانیایی 
یورگ  اعترافات  شنونده  مادرید، 

یاکشه آلمانی بود.
رابطه  تشریح  به  قاضی،  برابر  در  وی 
با   2006 و   2005 های  سال  در  اش 
و  پرداخت  فوئنتس  اوِفمیانو  دکتر 

صدای آلمان:تیم ملی فوتبال نیجریه 
عنوان  بورکینافاسو  بر  پیروزی  با 
قهرمانی آفریقا را به دست آورد. این 
قهرمان  نیجریه  که  است  بار  سومین 
ملی پوشان  می شود.  آفریقا  فوتبال 
مالی نیز مقام سوم این رقابت ها را به 

خود اختصاص دادند.
فینال  در  که  مبا  ساندی  تک گل  با 
مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا 
در دقیقه 40 بازی به ثمر رسید، تیم 
ملی نیجریه توانست برای سومین بار بر 
جام قهرمانی فوتبال آفریقا بوسه زند.
کشی،  استفان  آنکه  توجه  درخور 
نود  دهه  در  خود  نیجریه،  سرمربی 
قهرمان  بازیکن  عنوان  به  میالدی 
آفریقا شد و حال این طعم شیرین را به 
عنوان سرمربی تجربه می کند. پیش از 
وی تنها محمود الجوهری توانسته بود 
به همراه تیم ملی فوتبال مصر هم به
عنوان بازیکن و هم سرمربی قهرمان 

آفریقا شود.

من  »از  گفت:  وی  کار  روش  باره  در 
می  دوپینگ  از  چیزی  چه  پرسید 
انواع  تواند  می  وی  اینکه  و  خواهم 
دارو ها را برای افزایش کارایی، انتقال 
استروئیدهای  اریتوپروتئین،  خون، 
آنابولیک، انسولین و هموگلوبین های 

مصنوعی برایم فراهم کند.«
از  که  کرد  اعتراف  همچنین  یاکشه 
حرفه  رکابزنی  که  زمانی   ،1997 سال 
ای را با قهرمانی در یک دوره از رقابت 
های قهرمانی جهان، آغاز کرده از مواد 
آگاه  و  استفاده می کرده است  نیروزا 

به ممنوعیت آن هم بوده است.

برای  را  پیروزی  گل  مبا  ساندی   
نیجریه به ثمر رساند

سال های  در  که  نیجریه  ملی پوشان 
را  عنوان  این  بار  دو   1994 و   1980
نه  دیداری  در  بودند،  آورده  به دست 
بر  ژوهانسبورگ  در  تماشایی  چندان 
حریف خود بورکینافاسو پیروز شدند.

بورکینافاسو  که  بود  بار  نخستین  این 
آفریقا  قهرمانی  مسابقات  فینال  به 
چهارم  مقام  کسب  بود.  یافته  راه 
بهترین   1998 سال  در  رقابت ها  این 
ملی  پوشان  که  بود  نتیجه ای 
به   2013 فینال  از  پیش  بورکینافاسو 

آن دست یافته بودند.
فوتبال  قهرمانی  مسابقات  سوم  مقام 
آفریقا در سال 2013 را تیم ملی مالی 
در  مالی  ملی پوشان  کرد.  خود  آن  از 
با  توانستند  سوم  مقام  سر  بر  رقابت 
از سد غنا بگذرند و  بر یک  نتیجه 3 

به این پیروزی دست یابند. .

ورزش ما وجـهان

آیا کشتی از المپیک 2020 حذف میشود؟

صبا قم از لیگ فوتبال قهرمانان آسیاحذف شد
بی بی سی : تیم فوتبال صبا قم با شکست مقابل الشباب امارات، از راهیابی 
به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بازماند. به این ترتیب، ایران فقط سه 
قهرمانان  لیگ   2013 فصل  در  سپاهان(  و  تراکتورسازی  )استقالل،  سهمیه 

آسیا خواهد داشت.
تا  برگزار شد، صبا  به میزبانی قم  و  قالب تک حذفی  این مسابقه که در  در 
دقیقه 89 با گلی که ایمان رزاقي راد در دقیقه چهارم زد از حریف خود پیش 
بود و در طول مسابقه نیز موقعیتهای فراوانی برای تثبیت برتری خود داشت، 

دو بار هم تیر دروازه حریف را به لرزه درآورد.
اما در واپسین لحظات و برخالف جریان مسابقه، تیم اماراتی که سالها تجربه 
حضور در مسابقات قاره ای را دارد توسط عصام شاهی گل تساوی را به ثمر 
در  تغییری  اضافی  وقت  دو  در  اضافی کشیده شود.  وقت  به  بازی  تا  رساند 

نتیجه حادث نشد تا ضربات پنالتی، تعیین کننده تیم برنده باشد.
در ضیافت پنالتي ها، الشباب تمام توپ های خود را به گل تبدیل کرد اما گل 
نشدن ضربه دوم صبا باعث شد تا ضربه پنجم این تیم هم تشریفاتی و بی اثر 

شود.  الشباب 5 بر 3 پیروز شد و به گروه دوم جدول بازیها راه یافت.

اعتراف یاکشه آلمانی  به دوپینگ در دادگاه

فوتبال نیجریه قهرمان آفریقا شد
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یک  فقط  دنیا  تو  آقا  حسینعلی  حاج 
السادات  که  زینت  بنام  خواهرداشت 
اورا "زینی" صدا میکرد. پدرومادرآنها 
چندسال پیش دریک سانحه رانندگی  
حسینعلی  حاج  بودندو  شده  کشته 
اینکه  برای  و  کرد  بزرگ  را  زینی  آقا 
بتواند اورا به سرانجامی برساند خوداز 
ازدواج چشم پوشید و هم بجای پدر و 
هم درنقش مادر ، زینی را سرپرستی 
کرد و مواظب بود تا زندگی به او سخت 
و  میشد  بزرگ  کم  کم  زینی  نگذرد.  
او  میرسید.  کمال  حد  به  اش  زیبائی 
17 ساله شده بود و لی چون درروستا 
دبیرستان نبود لذا او تحصیالتش را تا 
پایان دوره راهنمائی  به پایان رسانده 
بود. ودرخانه به  خیاطی و گلدوزی و 
میکرد.  سرگرم  خودرا  دیگر  کارهای 
کمیته  دررأس  هم  حسینعلی  حاج 
بود و کارهای روستارا  زیر نظر داشت 
بسیار   او   دینداری  به  روستا  مردم   .
باورداشتند . گاهی روستائیان پیش او 
ازاو  می آمدند تا مسائل دینی خودرا 
او  به  کمیته  از  شبها  بعضی  بپرسند. 
آنجابرساند  به  خودرا  تا  میزدند  زنگ 
و  به رتق وفتق امور بپردازد.  اعتقاد 
بیش  آقا   حسینعلی  حاج  به  مردم 
روستا  روحانی  به  که  بود  باوری  از 
حجت  میگفتند  مردم  داشتند.  
مردم  ناموس  به  کمندی   پور  األسالم 
برایش  وحالل  حرام  و  دوخته  چشم 
آقا  حسینعلی  حاج  نمیکند.  فرقی 
خوشی  دل  محل  روحانی  از  هم 
او دودختر روستا را به عقد   . نداشت 
حاج  پیش  واکنون  بود  درآورده  خود 
حستیعلی آقا آمده بود تا زینی را ازاو 
خواستگاری کند.  حاج حسینعلی آقا 
شدیداً  را  کمندی  پور  األسالم  حجت 
دیگر  یکبار  اگر  که  بود  کرده  تهدید 
چنین پیشنهادی را مطرح کند کاری 
خواهد کرد که او نتواند دراین روستا 
به زینی  از جوانان روستا  بماند.خیلی 
متناسب  اندامی  او  بودند.  بسته  دل 
باغهای  کوچه  در  وقتی  و  داشت    ،

و  وقار  با  آنچنان  میرفت   راه  روستا 
بسیاری  که  برمیداشت  گام  موزون 
درختها  البالی  از  روستا  جوانان  از 
ودرعالم  میکردند  نگاهش  دزدکی 
او  با  سقف  یک  درزیر  خودرا  خیال 

تنها می دیدند.
برای  که  را  ژاکتی  زینی   شب  آن 
تا  میکرد  آماده  بود  بافته  برادرش 

بمناسبت تولدش به او هدیه بدهد.  
لباس  حسینعلی   حاج  هنوز 
تلفن  بود که  را درنیاورده  پاسداریش 

همراهش زنگ زدو ازاو خواستندفوراَ 
از  حاجی  برساند.   کمیته  به  خودرا 
فوراً  و  کرد  عذرخواهی  خواهرش 
کمیته  به  وقتی  شد.  خارج  ازخانه 
به  که  دید  را  وپسری  دختر  رسید  
گفتند  می  و  بودند  زده  دستبند  آنها 
گوشه  در   عشقبازی  حال   در  آنهارا 
خراب  دیوارش   که  نوابی   باغ  از  ای 
کس  همه  برای  آن  ورودبه  و  شده 

امکان  پذیر بود  دستگیر کرده اند. 

 .

حاج حسینعلی آقا بازجوئی مقدماتی 
را انجام داد وقرارشد فردا صبح حجت 
پرونده  این  به  پورکمندی  األسالم 
برای  معمول  طبق  و  کند  رسیدگی 
مرکز  به  پرونده  باید  حکم  صدور 
که  پورکمندی  میشد.  ارسال  استان 
بود   افتاده  چنگش  به  خوبی  طعمه 
باشرط  و  آورد  بدست  دختررا  دل 
نگوید   چیزی  کسی  به  اگر  اینکه  
درآید او  صیغه  به  شود  حاضر  و 

زلزله ای که آن شب اتفاق افتاد

داستان کوتاه
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مرکز   به  پرونده  ارسال  از  داد  قول 
اعالم  مختومه  ا  ر  آن  و  گیری   جلو 
وقتی شنید  آقا  کند. حاج حسینعلی 
مختومه  را  پرونده  پورکمندی   که 
درخطر  را   اسالم  ارکان  کرده  اعالم 
پورکمندی  تهدید  به  باردیگر  دید 
پرونده  که  کرد  مجبور  اورا  و  برآمد 
را برای صدور حکم به مرکز بفرستد. 
حاج  کینه  ببعد  ازآن  پورکمندی 
حسینعلی آقارا به دل گرفت و هرروز 
درروستا  زینی  برعلیه  ای  شایعه 
که  آقا  حسینعلی  حاج  میداد.  رواج 
فقط  داشت   اطمینان  خود  خواهر  از 
این شایعات  بودن  واهی  سعی میکرد 

را به اثبات برساند. 
سرماخوردگی  بعلت  زینی  شب  یک 
شدید درآتش تب میسوخت . برادرش 
سروسامان  بدنبال   معمول  طبق  هم 
دادن به تهدیداتی بود که اسالم را به 
تا   شد  بلند  زینی   . انداخت  می  خطر 
سوپی برای خود درست کند که سرش 
به زمین درغلطید.  گیج خورد محکم 
بطوریکه قدرت حرکت ازاو سلب شد. 
نیمه های شب بود که حاج حسینعلی 

آقا به خانه آمد و وقتی به آشپزخانه 
رفت با پیکر نیمه جان زینی روبروشد. 
به درمانگاه روستارساند  اورا  با عجله 
و محمد رضا که تازه پزشک شده بود 
و به روستا آمده بود  بالفاصله دست 
بپردازد.  زینی  درمان  به  تا  بکارشد 
: تالش  به حاجی حسینعلی  گفت  او 
احتمال  ولی  میدهم  انجام  را  خودم 
به شهرببریم  اورا  باشد  الزم  که  دارد 
کرد.  آغاز  خودرا  کار  درنگ  .وبدون 
بخیه  به  که  ساعتی  یک  از  پس 
زینی  سر   زخم  کردن  وتمیز  زدن 
گفت  حسینعلی   حاج  به  پرداخت   
اگر تا صبح وضع عمومی او خوب بود 
باید برای عکسبرداری از مغز، اورا به 
چشمش  زینی  صبح  فردا  شهرببریم. 
ای  قیافه  خوش  جوان  کرد  باز  که  را 
قلبش  ضربان   . خوددید  سر  باالی  را 
برادرش  خوشبختانه   . یافت  افزایش 
آنجا نبود . هرچه دلش خواست به این 
پزشک جوان نگاه کرد . درهمان حال 
کاخ خوشبختی خودرا ساخت و بدون 
نامحرم  ای  غریبه  با  اینکه  به  توجه 

صحبت میکند دست محمدرضا را 

گرفت و گفت :
البته  ؟  برم  میتونم   . ممنونم  خیلی 
دوباره برمیگردم . نه اصاًل چه کاریه؟ 
 . بهتره  بمونم  اینجا  روزی  دوسه  اگر 

نه؟
. ولی فکر کنم الزم  - خوب مسلمه  
یک  تا   شهرببریم  به  شمارا  باشه 
ببینیم  بگیریم  مغزتون  از  عکسی 

دراثر ضربه  آسیبی ندیده باشه.
- نه حالم خوبه . فکر میکنم اگر شما  
بمونم   شما  پیش  اینجا  بدین  اجازه 

همه دردهام خوب میشه .والزم ...
دست  که  شد  متوجه  زینی  ناکهان 
خود  دستان  درمیان  محمدرضارا 
میفشارد. بالفاصله عذرخواهی کرد و 
دکتر که از این درد لذت میبرد گفت 
 . نیست  خواهی  عذر  به  احتیاجی  نه 
محمدرضا مطمئن شده بود که اعمال 
باید  حتمًا  او  و  نیست  عادی  زینی 
شهربرود.  به  مغز   عکسبرداری  برای 
از هرزمان  بیش  میکرد  فکر  زینی  اما 

دیگر حالش خوب است .
سرانجام زینی واقعیت را به محمدرضا 
رفتارش  که  قبوالند  او  به  و  گفت 
ببعد  روز  ازآن    . است  عاقالنه  کاماًل 
حسینعلی  حاج  هروقت  محمدرضا 
خودرا  شب  درتاریکی  نبود  درخانه 
زینی  به خواست  و  میرساند  زینی  به 
تا  بودند  خوانده  هم  محرمیت  صیغه 

مرتکب فعل حرام نشوند. 
ناب  اسالم  به  آنقدر  حسینعلی   حاج 
حال  از  که  بود  چسبیده  محمدیش 
او فکر میکرد  بود.  کاماًل غافل  زینی  
اگر یک لحطه غافل شود   بنیاد اسالم 

بباد خواهد رفت .
زینی آن روز عصر به محمدرضا گفت :
- امشب همینجا بمون تا برادرم بیاید 

و ازاو مرا خواستگاری کن .
به  هرچه  اما  کرد   قبول  محمدرضا 
او  نشستند  حسینعلی   حاج  انتظار 
برادرش  همراه  تلفن  به  زینی  نیامد. 
کمیته   در  امشب  گفت  واو  زد   زنگ 
و  دهد  انجام  باید  که  دارد  کارزیادی 

نمیتواند به خانه بیاید.
زینی هم از محمدرضا خواست تا پیش 
او بماند  .  زینی برای  اولین بار  تمام 
تنش خواهش شده بود.  بطور عجیبی  
احساس میکرد دلش میخواهد خودرا 
خودرا  و  بیندازد  محمدرضا  درآغوش 
خواهش  سرانجام  او  کند.   او  تسلیم 
وتو که  آوردو گفت من  برزبان  خودرا 
باهم محرم هستیم وتصمیم هم داریم 
بنابراین چرا  ازدواج کنیم   بزودی  که 
جواب  دلمان  خواهش  به  اکنون  هم 

مثبت ندهیم ؟
محمدرضا کمی مقاومت کرد و گفت :

- نه لطفش به همین صبر کردن است 

.وقتی روزه می گیری و درساعات بعد 
شماری  لحظه  افطار  درانتظار   ازظهر 
میکنی  خوراکی که پس از افطار می 
دیگر  روزهای  تراز  خوشمزه  خوری  

است . بنابراین صبرداشته باش.
زینی گفت : ولی اگر حتی یک دقیقه 
به افطارمانده باشد و تو به حال ضعف 
نیست  واجب  برتو  روزه  ادامه  بیفتی 

وباید افطار کنی .
میل و هوس و باالترازهمه نیاز جسم 

آنهارا درآغوش یکدیگر انداخت  هردو 
اولین  و   درآوردند  خودرا  لباسهای 
کامجوئی زندگی خودرا تجربه کردند. 
و سپس همچنان لخت درآغوش هم به 
خواب رفتند. ساعتی نگذشته بود که 
و  درآمد  لرزه  به  و  کرد  غرشی  زمین 
آنها قبل ازاینکه بیدارشوند  درآغوش 
یکدیگر  درزیر خروارها خاک  مدفون 

شدند.
حاج حسینعلی  که از حادثه جان سالم 
بدربرده بود  ابتدا به وضع افرادی که 
و  کرد  رسیدگی  بودند  او  اطراف  در 
تصمیم  بودند  سالم  آنها  همه  چون 
به  برود. وقتی  گرفت سراغ خواهرش 
کوفته  درهم  چیزرا  همه  رسید  خانه 
باصدای   . دیواری  نه   ، نه سقفی  دید. 

بلند فریاد زد:
- زینی ! زینی ! خواهرم کجائی ؟ 

دست  بالفاصله  نشنید.  وجوابی 
درکمیته  که  بولدوزری  با  و  بکارشد 
اش  خانه  از  خاکبرداری  به  داشتند 
با  هریک  روستا  اهالی  شد.  مشغول 
بودند.  سرگرم  خود  عزیزان  جسد 
ویا  کشته  نفر  چند  ای  درهرخانه 
حاجی  بود.   مانده  برجای  زخمی 
خواب  اطاق  به  سرانجام  حسینعلی 
درزیر خروارها خاک دست  خواهرش 
با تعجب بدن برهنه خواهرش   . یافت 
دید.  محمدرضا  برهنه  درآغوش  را 
وقتی مطمئن شد هردو مرده اند قبل 
ازاینکه کسی آنهارا ببیند  در تاریکی 
که  روستا  گورستان  به  هردورا  شب 
که  آنهابودبردودرگوری  درنزدیکی 

بابولدوزر کند مدفون ساخت .
و    گذشت  ماجرا  ازاین  چندروز 
بدنبال  دربدر  جا  همه  روستا  مردم 
مجروحان  تا  گشتند  می  دکترروستا 
ازاو   اثری  هرگز  کندولی  درمان  را 
حاج  جز  وهیچکس  نیامد.  بدست 
سر  بر  چه  که  نمیدانست  حسینعلی 

دکتر محمدرضا آمده است .
األسالم  حجت  جسد  شب  همان 
زنان  از  نیز در خانه یکی  پورکمندی  
به جرم  که شوهرش  روستا  شوهردار 
زندان  به  پور  کمندی  توسط  قاچاق 
هم   پیداشد.آنهادرآغوش  بود  افتاده 

جان داده بودند.

زلزله ای که آن شب اتفاق افتاد
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جامعه ادبی وفرهنگی نیویورک  یکی 
درزمینه  که  را  ایران  ملی  مفاخر  از 
شعر بدون رقیب و یکی از بازماندگان 
های  دهه  سرائی  غزل  طالئی  دوران 
نفررا  هزاران  دادو  ازدست  بود  اخیر 

داغدار کرد.
خانم پوران شریعتمداری که »شاهد« 
درشهر   1936 درسال  میکرد   تخلص 
هفتم  درروز  و  آمد  دنیا  به  مشهد 
ژانویه 2013 درمیامی فلوریدا به جهان 

باقی شتافت .
اتمام  بعداز  شریعتمداری  خانم 
کشور  به   ، درایران  عالیه  تحصیالت 
فعالیت  از  کردولی  مهاجرت  آمریکا 
نکاست  خود  وادبی  فرهنگی  های 
حد  بی  وعشق  ازوطن  دوری  بلکه  
ازانسجام  اورا  اشعار  زادگاهش  به  او 
بطوریکه  کرد  برخوردار  بیشتری 
عاطفی  عالقه  این  اخیرش  دراشعار 
دربندبند شعرهای ایشان نمایان است 
عارف  یک  شریعتمداری  پوران 
را  زندگی  که  بود  وشاعری  واالمقام 
دراشعار  وبلندیهایش   پستی  باتمام 
که  میکرد.استحکامی  منعکس  خود 
در اشعار این شاعرواالمقام چه ازلحاظ 
ازلحاظ سایر صنایع شعری  پیام وچه 
مثل »ایهام« ، » استعاره«  و »تشبیه«  
دیده  شاعری  درکمتر  شود  می  دیده 
 ، غزل  درزمینه  وی   . است  شده 
مثنوی ، رباعی ، دوبیتی دارای آثار بی 

شماری است .
به  فرزند  سه  شریعتمداری  خانم  از 
باعث  هریک  که  است  مانده  یادگار 
دکتر   . هستند  ایرانی  جامعه  افتخار 
دندانپزشک  شریعتمداری  شاهین 
شهاب  مهندس   ، نیویورک  ساکن 
برق  مهندس  شریعتمداری 
فلوریدا  میامی  ساکن  والکترونیک 

شریعتمداری   شهره  دکتر  وخانم 
؛  خون  بانک  رئیس  پاتولوژیست  
تعویض خون وپیوند سلولهای بنیادی  

ساکن میامی فلوریدا. 
های  ازپایه  یکی  شریعتمداری  خانم 
بود  نیویورک  شعر  های  شب  محکم 
شعر  شب  دائمی  اعضای  از  ویکی 

شهاب . 
وی معلم واقعی کسانی بود که به شعر 
وخانم  داشته  وافری  عالقه  وادبیات 
خود  وراهنمای  رااستاد  شریعتمداری 

می دانستند. یادش گرامی باد 
بانوی  این  فقدان  آزادی  نشریه 
بازماندگان  به  را  ایران  شعروادب 
تسلیت  پارسی  شعر  دوستداران  و 
خوانندگان  آشنائی  وبرای  گفته  
ا شعار  با سبک  آزادی  نشریه  محترم 
این بانوی فرهیخته ، نمونه ای از شعر 

ایشان را دراین جا می آوریم .   
***

شعر زیر را من دررثای این دوست ، 
هموطن و همدرد ، خانم شریعتمداری 

سروده ام که به روان پاکش تقدیم 
میدارم :

شاهدبود شاعروفخرزمانه  یگانه 
شاهدبود بهانه  بی  هم  و  دائم  رفیق 
همتا وبی  رقیب  بی  ادب  آسمان  به 
شاهدبود شبانه  وشمع  محفل  چراغ 
دانا وسخنوری  سبک  وصاحب  ادیب 
برای اهل ادب قطب و خانه شاهدبود
شمشیر بشد  او  توانای  بدست  قلم 
شاهدبود تازیانه  خصم   پیکر  برای 
کوته خود درادب چه غوغا کرد بعمر 
شاهدبود وترانه  سرود  و  شعر  خدای 

سخی و باکرم و بی غش و بسی همراه
شاهدبود احوال    درهمه  خداش 
به ریشه های وطن او همیشه می نازید
بود شاهد  خزانه  هم  خرد  اهل  برای 
بود او  هم  ُگزیده  غربت  مردم  زبان 
شاهدبود خانه   بی  مردم  امن   مکان 
وتزویر  وکینه  بود  حسد  و  جدازبخل 
شاهدبود وصبروزمانه  نمادطاقت 
ادب باغ  بسوی  تشنه  پرنده  آن  من 
شاهدبود ودانه  آب  دادمرا  که  کسی 

غدار وحکومت  زجورزمان  غمین 
شاهدبود زمانه  این  وغم  نمادرنج 
دیگر سخنوری  اینسان   نیاورد  فلک 
شاهدبود. جاودانه  قلم  اهل  جمع  به 

مجیدزندیه

دوازدهم ژانویه دوهزاروسیزده 
میالدی - نیویورک

یک ضایعه ادبی
مجید زندیه

اززنده یاد پوران شریعتمداری )شاهد(

راه نجات
وبرم  بوم  ازآن  دور  من  نوبهارآمدو 

باز هوایش بسرم           زده درموسم گل 
سال، نوگشت وزمان شادوزمین تازه وتر

باورم نیست که سالی شد ومن پیر ترم 
استخوان ُخرد وروان خسته و اعضا رنجور

ای بسا شکر که درشعر وسخن بارورم
بهار هفتاد  تجربه  زره  عمرم  دیده 

وه چه پاینده و برجاست جهان درنظرم
مهرگان طی شد و یلداشدو نوروز رسید

خبرم بی  وطن  زاحوال  که  برمن  وای 
دردم ازمحنت هجران وغِم فاصله نیست

آفتی هست درآن خاک که سوزد جگرم 
رنج آفت ُکشی و حسرت آبادی شهر

شده انگیزه این  بیت ودوبیت دگرم
برود ازسرایران  بال  امید،   دارم 

ازمناجات شب و اشک ودعای سحرم
هرکه دارد روشی بهر مداوا »شاهد«

سپرم می  بخدا  را  وطنم  نجات  من 

پوران شریعتمداری یک عارف واالمقام وشاعری بود که زندگی را باتمام 
پستی وبلندیهایش  دراشعار خود منعکس میکرد

بیاد شاهد
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شعرپارسی  عمده  خصائص  از 
اول  ونیمه  وچهارم  سوم  درقرنهای 
وروانی  سادگی   ، هجری  پنجم  سده 
درشعراست. وفکروذوق  کالم 
کمتر  دورازذهن  تخیالت  و  تشبیهات 
تازگی  همین   . شود  می  دیده  درآن 
این  شاعران  که  است  وفکر  مضمونها 
تشبیهات  آوردن  به  قادر  را  دوره 

ومضمونهای تازه ونوین میکند.
نیکو گل دورنگ را نگه کن 

ُدر است به زیر عقیق ساده 
)منجیک(

یا :
ساقیا مرمرا ازآن می ده 

که غم من بدو گسارده شد
از قنینه برفت چون مه نو

درپیاله مه چهارده شد
)بوشکور(
چهارم  قرن  مشهور  ازشعرای  یکی 
ُقزداری  کعب  دختر  رابعه  هجری 
است که دراین سطور به معرفی او می 

پردازیم .
بین  واقع  بوده درقدیم  )ُقزدار شهری 

سیستان و مکران.(
معانی  وداشتن  درلطافت  رابعه  سخن 
وفصاحت  تأثیر  وُحسن  انگیز  دل 

معروف است 
االلباب«  »لباب  بنام  درکتابش  عرفی 

گفته است :
هردو  ووالی  میدان  هردو  فارِس  او   «
ودرشعر  قادر  تازی  برنظم   ، بیان 

پارسی به غایت ماهر...«
و کعب دراصل  بود  رابعه دختر کعب  
آن  واطراف  درحدودبلخ   . بود  عرب 
به  آشنائی  با  کعب   . میکرد  حکومت 
او  شاعری  وقدرت  وفراست  هوش 
او  به  و  بود  به وی عالقمند  نهایت  بی 
همیشه  و  بود  داده  العرب  زین  لقب 
که  میکرد  سفارش  حارث  پسرش  به 

مواظب خواهرش باشد.
رابعه داستان زندگی غم انگیزی دارد 
و  . می گویند وقتی پدرش کعب مرد 
یک  شد   او  جانشین  برادرش  حارث 
از  حرمسرا  زنان  که  داد  اجازه  شب 
شرکت  او  بزم  درمجلس  رابعه  جمله 
بنام  داشت   غالمی  حارث   . کنند 

»بکتاش« که بسیارزیبا وخوش قدوباال 
و دالوربود. رابعه بادیدن او  براو عاشق 
می شود و شعرهای عاشقانه می گوید 
درمجلس  رودکی  شب  یک  میگویند 
می  ازرابعه  غزلی  سامانی  امیر  بزم 
ومی  پسندد  می  بسیار  امیر   . خواند 

پرسد این غزل ازکیست ؟
کعب  بنت  ازرابعه  گوید  می  رودکی 
امیر  دربزم  که  حارث  قزداری. 
وناراحت  عصبانی  بسیار  حضورداشت 
می شود وبه اصطالح به غیرتش بر می 
واطمینان  بلخ  به  ودرمراجعت  خورد 
ازعشق متقابل خواهرش به »بکتاش« 
دستور می دهد که بکتاش را درچاهی 
به  را  رابعه  همچنین  و  کنند  زندانی 

حمام برده اورا رگ بزنند . 
خودش  خون  با  مرگ  از  پیش  رابعه 
نویسد وجان  بردیوار حمام می  غزلی 

می دهد.
از  بکتاش   . میرسد  بکتاش  به  خبر 
به محل شهادت  و  میکند  فرار  زندان 
رابعه می آید ولی می بیند که او مرده 
است . بالفاصله به سراغ حارث میرود 
می  هم  را  خودش  و  کشد  می  واورا 

کشد.
وعطار  جامی  مثل  شاعران  از  بعضی 
رابعه را درردیف زنان عارف می دانند.
را  رودکی  که  همچنان  نماند  ناگفته 
راهم  رابعه  دانند   می  پدرشعرفارسی 
ونازکی ودقت  استحکام سخن  بخاطر 
ونو  تازه   مضمونهای  آوردن  و  فکر 

»مادر« شعر فارسی گفته اند.
دراین  اورا  شعرهای  از  نمونه  چند 

صفحه می خوانید.

دعوت من ربتوآن شد کازیدت عاشق ُکناد                  ربیکی سنگین دلی انمهربان چون خویشتن

من ر قد نی  بدا و  بپیچی  ر  ند ا هجر  هب  ات  خوری             غم  و  مهر  وداغ  رددعشق  نی  اتبدا

 دکتر طلعت بصاری )قبله(

عشق بـند  رد      

نامد  سودمند بند               کوشش بسیار    به  بازاندرآوردم  او  عشق 
ناپدید                 کی توان کردن شنا ای هوشمند نه  کرا دریائی  عشق 
ناپسند باید  بپسندید  که  بس  عشق را خواهی که تا پایان بری    
باید خورد وانگارید قند باید دید وانگارید خوب                  زهر  زشت 
همی                 کز کشیدن تنگ تر گردد کمند ندانستم  کردم  توسنی 

طاغی
مرا به عشق همی محتمل کنی به حیل      چه حجت آری پیش خدای عزوجل 
به عشقت اندر عاصی همی نیارم شد       به دینم اندر طاغی همی شوم به مثل
نعیم بی تو نخواهم جحیم باتو رواست        که بی تو شکر زهراست وباتو زهر عسل
به روی نیکوتکیه مکن که تایک چند     به سنبل اندر پنهان کنند نجم زحل
ل وّذ عز  فبعد  یومًا  تکبـــر  فمن  هرآینه نه   دروغ است آنچه گفت حکیم    
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                        ردرپندنیلی                                                                                   شعروزغل
وحشی بافقی

باغ ارم
ما چون زدری پای کشیدیم ، کشیدیم       امید زهرکس که بریدیم بریدیم

از گوشه بامی که پریدیم ، پریدیم دل نیست کبوتر که چوبرخاست نشیند 
حاال که رماندی ورمیدیم ، رمیدیم بود  صیدخودازآغازغلط  دادن  رم 

انگار که دیدیم ندیدیم ، ندیدیم کوی تو که باغ ارم روضه خلداست  
گرمیوه یک باغ نچیدیم ، نچیدیم بهاراست وصدای گل وگلشن  صدباغ 

هان واقف دم باش رسیدیم ، رسیدیم وتوغافل  دعائیم  تیغ  بقدم  سرتا 
آن نیست که ماهم نشنیدیم، شنیدیم »وحشی«  سبب دوری و این قسم سخنها 

هاللی جغتائی

ربای تو 
ُمردم ازاین الم : کــــــه نمردم برای تو

ای خاک برسرم که نشد خاک پای تو  
گر اختیار مرگ بدستم دهــد قضـــــا

روزی هــــــزاربار بمیرم برای تو
غم نیست گر زمهر تو دل پاره پاره شــد

ای کاش ذره ذره شوــد درهوای تو
گویم دعا وعمر ابد خواهم از خــــــدا

تا عمر خویش خویش صرف کنم  دردعای تو
درآرزوی آنکـــــه به من آشـناشـوی

آمیختم به هــــر که بود آشنای تو
ازپادشاهی  همــــه آفاق خوشتر است

این سلطنت که گشت »هاللی« گدای تو

از تاریخ تولداو اطالعی دردست نیست مرگش در908 خورشیدی روی داده 
است .بیش از 2800 بیت شعر سروده است . قصاید اورا از نظر صنایع شعری  بی 
ارزش میدانند . اما غزلیاتش بسیارشیوا وارزشمند است . او درگرگان تولدیافت 

ودرهمانجا نشوونمایافت اما درجوانی به هرات کوچ کردودرهمانجا درگذشت .

کلیم کاشانی

حب وطن
پیری رسید ومستی طبع جوان گذشت 

شعف تن ازتحمل رطل گران گذشت 
وضع زمانه قابل دیدن دوباره نیست 

روپس نکرد هرکه ازاین خاکدان گذشت 
ازدست برد ُحسن تو برلشگر بهـــار 

یک نیزه خون گل زسرارغوان  گذشت
طبعی بهم رسان که بسازی به عالمی 

با همتی که ازسرعالم توان گذشت 
درکیش ما تجردعنقا تمـــام نیست

درقید نام ماند اگر ازنشان گذشت
بی دیده راه اگرنتوان رفت  پس چرا؟

چشم از جهان چوبستی ازاو میتوان گذشت 
حب وطن نگر که زگل چشم بسته ایم 

نتوان ولی زمشت خس آشیان گذشت 
بدنامی حیـــات دوروزی نبودبیش

آنهم »کلیم« باتو بگویم چسان گذشت ؟
یک روز صرف بستن دل شد به این وآن

روزدگر به کندن دل زین وآن گذشت

درهمدان   990 درحدودسال  اما  مشهوراست  کاشانی  کلیم  به  اگرچه 
بدنیاآمد.ولی مدتی هم درکاشان زندگی کرد. خوداو می گوید:

من زدیار سخنم چون کلیم                                  نه همدانی و نه کاشانیم
اند.  کرده  توصیف  اورا همدانی   نویسان هم  تذکره  از  بسیاری  بااین حال 
کلیم مدت کوتاهی نیز درشیراز اقامت گزید.ودرعهد سلطنت جهانگیر به 

هند رفت ونزد شاه جهان به لقب ملک الشعرائی  دست یافت .
ابیات  تعداد  معموالَ    . برخورداراست  شیوائی  بسیار  غزلیات  از  کلیم 
غزلهایش کم است واز طنز نیز درآن خبری نیست . او طنز را مانند مخلوط 

کردن زهر درآب بقا میدانست . 
که  بکری  مضامین  دلیل  به   . میشود  دیده  او  دردیوان  بیت شعر  هزار  ده 
دارد. نیز شهرت  ثانی   المعانی   لقب خالق  به  است  بکاربرده  دراشعارش 

خالق المعالی  اول  کمال الدین اسمعیل بوده است .
ازاو باقی  ابیاتی که  .. درمیان  اودرسال 1061 هجری در کشمیر درگذشت 
مانده است فتوحات شاه جهان و پادشانامه دربحر متقارب شهرت زیادی 

دارد.
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سمیرا نوزری

مردگان جاودان
جمعه غمگین گورستان

و قلب تپنده مردگانی که هنوز
 زندگی در آنها امتداد دارد

سنگ قبر ِ گمنام ِ شاعری خفته
که پنهان از دیده هاست

زمانه خوش عهدی نیست
راهها بیراهه است

و نه حتی شمعی است روشن
برای رفتن همنفسی نیست
عطر حضور کسی نمی آید

کلمات از معنا تهی شده اند و شاعر از دل
در این عرصه بیداد

چه زیباست پر کشیدن و رها شدن

اخوان ثالث)م.اُمید(

زمستان
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت            سرها درگریبان است 

کسی سربرنیاردکرد پاسخ گفتن ودیدار یاران را         
  نگه جز پیش پارادید نتواند            که ره تاریک ولغزان است

 وگردست محبت سوی کس یازی     
 به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است
نفس کز گرمگاه سینه  می آید برون ، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد  درپیش چشمانت
نفس کاین  است ، پس دیگر چه داری چشم 

زچشم دوستان دور ، یا نزدیک ؟
مسیحای جوانمرد من !  ای ترسای پیر پیرهن چرکین 

هوا بس ناجوانمردانه  سرد است ... آی ...
دمت گرم وسرت خوش باد          سالمم را تو پاسخگوی ، در بگشای!

منم من میهمان هرشبت ، لولی وش مغموم
منم من ، سنگ تیپا خورده رنجور                  منم ، دشنام پست آفرینش ، نغمه ناجور

نه از رومم ، نه اززنگم ! همان بی رنگ بی رنگم                بیا بگشای در بگشای  دلتنگم 
حریفا ! میزبانا!  میهمان سال وماهت  پشت در چون موج می لرزد

تگرگی نیست ، مرگی نیست ؛ 
حدیثی گرشنیدی ، قصه سرماودندان است 

من امشب آمدستم وام بگذارم            حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گوئی که بیگه شد ، سحر شد بامداد آمد؟

فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی  بعداز سحرگه نیست
حریفا!  گوش سرمابرده است ، این یادگار سیلی سرد زمستان است 

وقندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یازنده ، 
به تابوت ستبر ظلمت نُه توی  مرگ اندودپنهان است 

حریفا! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است 
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت :

هوادلگیر، درها بسته ، سرها درگریبان ؛ دستها پنهان
نفسها ابر، دلها بسته وغمگین             درختان درختان اسکلتهای بلور آجین

نیمایوشیجزمین دل مرده ، سقف آسمان کوتاه                    غبارآلود مهروماه                      زمستان است

زمستان
درشب سرد زمستانی

کوره خورشید همچون کوره گرم چراغ من نمی سوزد
وبه مانند چراغ من 

نه می افروزد چراغی  هیچ
نه فروبسته به یخ ، ماهی که ازباال می افروزد

من چراغم رادرآمد رفتن همسایه ام افروختم 
دریک شب تاریک

شب سرد زمستان بود
باد می پیچید  با کاج

درمیان کومه ها ، خاموش
گم شد او ازمن جدا زین جاده باریک

وهنوز قصه برباد است
وین سخن آویره ی لب:

می افروزد؟
که می سوزد؟

چه کس این قصه را دردل می اندوزد؟
درشب سرد زمستانی

کوره خورشید همچون کوره گرم چراغ من نمی سوزد

                             
                                  

                                                                   
هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه(                                              
                                                                                     

           گرزی                                                
              

  
 ازهم گریختیم 

   وان نازنین پیاله دلخواه رادریغ
    برخاک ریختیم 

***                              
  جان من وتو تشنه پیوند مهربود

  دردا که جان تشنه خودراگداختیم
   بس دردناک بود  جدائی میان ما

    ازهم جداشدیم وبدین درد ساختیم
***                              

    با آنهمه نیاز که من داشتم به تو
    پرهیز عاشقانه من  ناگزیربود   

    من بارها به سوی تو بازآمدم ولی
     هرباردیربود

***                             
    اینک من وتوئیم دوتنهای بی نصیب

    هریک جدا گرفته ره سرنوشت خویش
     سرگشته ، درکشاکش توفان روزگار

    گم کرده همچوآدم وحوا بهشت خویش
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گیالن  درسرزمین  که  جالبی  ازوقایع 
رخ داد درقفس انداختن شاه اسمعیل 

سرسلسله دودمان صفوی است .
شدن  کشته  از  پس  صفوی  اسمعیل 
پدرش سلطان حیدر به استخر فارس 
برادرانش  همراه  درآنجا  و  تبعید 
از  بااستفاده  وی   . گردید  زندانی 
و  فرارکرد  اززندان  مناسب  موقعیتی 
به گیالن پناه برد زیرا گیالن زیر نفوذ 
وازسوی  قرارنداشت  مرکزی  دولت 
دیگر مریدان جد او شیخ صفی الدین  
دارای  گیالن  مختلف  درنقاط  اردبیلی 
علی  میرزا  کارکیا  بودندازجمله  نفوذ 
مقر  که  گیالن  از  قسمتی  فرمانروای 
ازمریدان  بود  درالهیجان  حکومتش 
اوسلطان  پدر  داران  دوست  و 
الدین  صفی  شیخ  حیدروجدش 

اردبیلی بود.
کار  به  فراراززندان  از  پس  اسمعیل 
رسیدن  بردوبرای  پناه  میرزاعل  کیا 
به قدرت درصدد جلب حمایت وکمک 
وی برآمد  کارکیا که مایل نبود  خشم 
قویونلو  آق  یعنی  اسمعیل  رقبای 
دشمنی  به  آنان  با  هارابرانگیزدو 
بزرگ  قفسی  دستورداد  برخیزد 

پرندگان  همچون  را  واسمعیل  ساخته 
به  انظار  دوراز  قرارداده  آن  درمیان 

درختی آویختند.
وبرگ  شاخ  درمیان  مدتی  اسمعیل 
قفس  ودرداخل  عظیم   درخت  آن 
تعقیب  مأموران  وقتی  بود  پنهان 
بودند  کرده  پیدا  را  پایش  رد  که  وی  
میرزا  کارکیا   . رسیدند  الهیجان  به 
پای  که  کرد  یاد  مؤکد  سوگند  علی 
او  چنین کسی برروی قلمرو حکومت 
ایمان  از  تعقیب کنندگان که   . نیست 
وی  بندبودن  وپای  کارکیا  اعتقاد  و 
به  نسبت  داشتند   آگاهی  سوگند  به 
صحت ادعای او کمترین سوء ظنی به 
دل راه ندادند وگیالن را ترک کردند . 
کارکیا پس از حصول اطمینان ازرفتن 
آزادساخت  ازقفس  را  اسمعیل   ، آنان 
واورابرای رسیدن به هدفش یاری کرد. 
نگذشته  ماجرا  ازاین  چهارسال  هنوز 
بود که اسمعیل  زندانی قفس به قدرت 
فقیر  ملکم  سرجان  بقول  و  رسید 
گردید. وبارگاه  گنج  امیر  خانقاه  کنج 

بزرگترین شکارتاریخ
که  انگیزی  شگفت  وقایع  جمله  از 
درگیالن رخ داد، شکارشاه عباس بود

که بزرگترین وحیرت انگیزترین شکار 
این شکار  . طی  است  تاریخ درگیالن 
سی هزارتن از مردم گیالن برای تهیه 
وتدارک شکاروراندن حیوانات به محل 
استقرار سلطان بسیج شدند ودوهزارو 
هفتصدتن ازآنان بعلت صدمات ناشی 
شاهان   . رسیدند  قتل  به   ، سرما  از 
اول  عباس  شاه  مخصوصًاً  صفوی 
به  نسبت  وایمان  عقیده  خلوص  به 
تظاهر  تشیع   ومذهب  اسالم  دین 
ازایمان  آنان  اعمال  ولی  میکردند 
واقعی وپاکی عقیدت  مایه نمی گرفت 
ورفتارآنها به روشنی ووضوح درستی 
های  نمونه   . میدهد  نشان  ادعارا  این 
زیادی ازفساد اخالق واز نکات گناهان 
بزرگ وبی رحمی سالطین آن دودمان  
درکتابهای معتبر تاریخی  نقل شده که 
از جمله آنها همین داستان شکاراست 
گیالن  به  مربوط  کتب  دراغلب  که 
عبدالفتاح  تألیف  گیالن  تاریخ  مانند 
فومنی  ذکرشده است وما خالصه ای 

ازآن را در ذیل نقل میکنیم : 
شاه عباس دریکی از سفرهای خود به 
تا  داد  وفرمان  گیالن هوس شکارکرد 
مقدمات کار فراهم شود. فصل زمستان

یخبندان  و  شدید  وسرمای  بود 
مشکالت فراوانی درراه فراهم ساختن 
مقدمات شکار ایجاد کرد ولی چاره ای 
اللهی!  ظل  حضرت  فرمان  اجرای  جز 
وغرب  ازشرق  هزارنفر  ناچار  نبود 
شکار  مقدمات  تا  شدند  بسیج  گیالن 
رانکوه  درجنگلهای  سلطان  رابرای 
فراهم آورندوحیوانات رااز هرقبیل به 

محل استقرار  سلطان برانند  باألخره 
به  وشاه  شد  تدارک  کار  وسایل 
مردم  هزارتن  ازسی   . پرداخت  شکار 
وسایل  تهیه  برای  که  ای  بیچاره 
بودند  شده  بسیج  شکار  مقدمات 
رسیدند  قتل  به  دوهزاروهفتصدتن 
واقعه  این  ازشنیدن خبر  وشاه عباس 
 . نداد  راه  بخاطر  تأثری  کمترین 
وقایع نگاران نوشتند که تعداد شکار 
طوالنی  درمسافتی  که  آنقدرزیادبود 
وپشته  ها  تل  حیوانات   ازاجساد  
وگوشت  آمده  وجود  متعددبه  های 
جانورانی نظیر آهو وبز کوهی همچون 
بود.  شده  ارزش  بی  وخاک  سنگ 
ازکتاب تاریخ گیالن تألیف عبدالفتاح 

فومنی  صفحات 86 و 87

گشتی درمیان کتابها                                                                    به انتخاب م.ع.آشنا

گیال ن

شاه عباس کبیر
شاه اسمعیل صفوی
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علم
دنباله 

- علم چندان که بیشتر خوانی 
چون عمل درتو نیست نادانی
بی  درخت  مانند  عمل  بی  عالم   -  

باراست
- عالم بی عمل زنبور بی عسل است 

- هرکه او بیدارتر پُردردتر
هرکه او آگاه تر رخ زردتر)مولوی(

- علم بهر کمال باید خواند
  نه به سودای مال باید خواند

-علم ازبهر دین پروردن است 
نه ازبهر دنیا خوردن است )سعدی(

- زگهواره  تا گوردانش بجوی
- علم دین را به جای جان باشد

سربی علم بد گمان باشد)اوحدی(

عمل 
-فعل هرکس به اصل اوست دلیل

- به عمل کاربرآید به سخندانی نیست
ببنددوبازو  لب  که  است  مردآن   -

بگشاید
- داتنستن رابکاربستن باید

- عالم بی عمل زنبور بی عسل است 
بی  درخت  مانند  عمل  بی  عالم   -

باراست
- علم چندان که بیشترخوانی 

چون عمل درتو نیست نادانی
- پینه دوز با حرف اُرسی دوز نمی شود

- بزرگی سراسر به گفتار نیست 
دوصد گفته چون نیم کردار نیست 

- کاررا که کرد آن که تمام کرد
- تو که الالئی بلدی چرا خوابت نمی 

برد
سعی  و  بردند  بیهوده  رنج  دوکس   -
اندوخت  آنکه  یکی  کردند:  فایده  بی 

و نخورد و دیگر آنکه آموخت ونکرد.

عـهد
- عهد نابستن ازآن به که ببندی و نپائی

- مکن وعده هرآن چیز که آن نتوانی
- یا مگو آنچه نخواهی کرد

 یا وفاکن به آنچه میگوئی
- نبایستی ازاول عهد بستن 

چودردل داشتی پیمان شکستن
- صدتا چاقو میسازد یکی اش دسته 

ندارد
- وعده سر خرمن دادن

- اگررابامگر تزویج کردند 
ازایشان کودکی زاد کاشکی نام

- قول مرد یکی است 
- بگفته خود کار کن تا بگفته ات کار 

کنند
- اگر خواهی برقول تو کار کنند برقول 

خویش کار کن.
- دلی بستم به آن عهدی که بستی

تو آخر هردورا باهم شکستی
)راهب نائینی(

-بودم زتو دلشکسته ازروز نخست
ناید زدل شکسته پیمان درست
)ابوالفرج بیرونی(

عیب جوئی
- درگفتن عیب دگران بسته زبان باش
ازخوبی خودعیب نمای دگران باش

- توعیب کسان هیچگونه مجوی 
که عیب آورد برتو برعیب گوی 
- آنکس که به عیب خلق پرداخته است
زآنست که عیب خویش نشناخته است
ازدگران مبین  و  بین  خود  عیب   -
- عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی
عیب  که  جز  نبیند  کو  باشد  عیب   -

- هنر دیگران ندیدن عیب ، 
دیدن عیب خویشتن هنراست 

- گربه عیب خویشتن داناشوی
کی به عیب دیگران بیناشوی

- چو عیب تن خویش داند کسی 
زعیب کسان برنگوید بسی

-  مردباید که عیب خود بیند
- عیب خودرا چرانمی بینی 

 ای که جز عیب مانمی بینی
- عیب خودرا کسی نمی بیند

عیب  بی  که  مکن  نظر  درعیب   -
خداست .

عیب
- درهمه چیزی هنروعیب هست 
- گنج بی مارو گل بی خار نیست

- گل بی خار نمی شود
- گل بی عیب خداست 

- هرآسیاب نو کرو کری دارد
- وجود ناقص به ازعدم محض است 

- کاچی به از هیچی
- وصله نا همرنگ به از سوراخ بازاست 

ـغرور
- فواره چون بلند شود سرنگون شود

- تکبر به خاک اندر اندازدت
- تکبر غزئیل را خوارکرد

- به چشم کسان درنیاید کسی
که از خودبزرگی نماید بسی

پس   ، من  یک  توهم   ، من  یک  من   -
کی نیم من؟

- انگار ازدماغ فیل افتاده

غیبت
- عاقل سخن خلق به افسانه نگیرد

نگویند  مردم  چیزکی  نباشد  تا   -
چیزها

دهن  بست   میتوان  را  دردروازه   -
مردم را نمی توان بست 

- شاید پس کار خویشتن بنشستن
لیکن نتوان زبان مردم بستن
- بکوشش توان دجله را پیش بست 

نشاید زبان بداندیش بست)سعدی(
- عالمی رایک سخن ویران کند

- سخن چین شریک شیطان است
- حرف  حرف می آورد

- مکن با سخن چین و دو روی راز
که نیکت بزشتی برد پاک باز
- هرکه  عیب دگران پیش تو آوردوشمرد
بیقین عیب تو پیش دگران خواهدبرد

-که اندرقفای تو گوید همان
که پیش تو گفت ازپس مردمان

- سخن چین کند تازه جنگ قدیم 

به خشم آورد نیک مرد سلیم )سعدی(
- میان دو کس آتش افروختن

نه عقلست وخود درمیان سوختن
- میان دوتن جنگ چون آتش است 

سخن چین بدبخت هیزم کش است

ـفرزند
- فرزند همان کند بهرحال

کز مادرخویش واز پدردید
- بچه حکم طوطی دارد.

-این چنین دختر ، آن چنان مادر
- نگاه به دست ننه کن 

مثل ننه غربیله کن
- فرزند حالل زاده به خالو میرود

- تره به تخمش میره حسنی به باباش
- باشد پسر چنین چو پدرباشد آنچنان

- فرزند اگر چو عیبناک است
درپیش پدر زعیب پاک است

- طفل اگر توده خاکستر است 
نوردوچشم پدرومادراست
- فرزند ناخلف مثل انگشت ششم است

- جهان ننگ دارد همی زان پسر
که آهنگ دارد بچان پدر

- پسندیده تر کس زفرزند نیست
چو پیوند فرزند پیوند نیست
- حکم بچه از حکم شاه روان تراست

- بتوان زجگر برید پیوند
دیدن نتوان خراش فرزند

- غم از بهر فرزند بدتر چه چیز
- جگرها خون شود تا یک نهالی بارور 

گردد
مثل  پسر  تایک  شود  خون  جگرها 

پدرگردد
- نهال راتاتر است باید راست کرد

-بساروزگار ان به سختی برد
پسر چون پدرنازکش پرورد

-چونکه با کودک سروکارت فتاد
هم زبان کودکی باید گشاد

- کالغ ازوقتی بچه دارشد شکم سیر 
بخودندید

- فرزند کسی نمیکند فرزندی
گرطوق طالبه گردنش بربندی
- بچه سرپیری زنگوله پای تابوت است .

ادامه دارد

ضرب المثل های پارسی
دکتر همایون آرام قسمت پانزدهم
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علی تجویدی با رهی معیری همکاری 
های  ترانه  از   . داشت  تنگاتنگی 
خلق  دوهنرمند  این  که  نخستینی 
که  داشت  نام  روی«  آتشین   « کردند 

بااین اشعار شروع میشود:
آتشین روی وسیمین تنی 

چون می آتشین روشنی
مهرومه همنشین بامن است

تاتوای نازنین بامنی
و  آهنگساز  این   که  کاری  وآخرین 
نام  آزاده«   « آفریدند  باهم  سرا  ترانه 
درگلهای  هایده  باصدای  که  داشت 

رنگارنگ اجراشد:
با آن که همچون اشک غم  

برخاک ره افتاده ام من
با آن که هرشب ناله ها

چون مرغ شب سرداده ام من
 درسرندارم هوسی  

  چشمی ندارم به کسی
آزاده ام من

باآن که ازبی حاصلی 
سردرگریبانم چوگل 

شادم که ازروشندلی 
پاکیزه دامانم چو گل

خندان لب و خونین جگر 
مانند جام باده ام

آزاده ام من
رهی  و  تجویدی  فاصله   دراین 
تصنیفهای بسیاری را خلق کردند که 
ازآنجمله میتوان به ترانه های :دیدی 
میرم  می  )مرضیه(،  دلم  رسواشد  که 

)هایده( اشاره کرد.
دیگر  که  تجویدی  آهنگهای  ازدیگر 
اند  داشته  همکاری  بااو  سرایان  ترانه 
نواب  باشعر  نصیب  حسرت  آهنگ 
عطا  صبرم  آهنگ  الهه،  صفاباصدای 

کن باشعر بیژن ترقی باصدای حمیرا،
برتربت حافظ باشعر خودش وباصدای

 

معینی  باشعر  من  پیغام   ، دلکش 
حق   ، مرضیه  باصدای  کرمانشاهی 
عشق  و  ترقی  بیژن  باشعر  ناشناس 
خودحاشا مکن ورفتم که رفتم  باشعر 
معینی کرمانشاهی که هرسه را مرضیه 
اجرا کرده است.می گذرم باشعر بیژن 
معینی  باشعر  حالی  آشفته  و  ترقی 
کرمانشاهی که هردو با صدای دلکش  

ازرادیو پخش شد.
صدای  داردبا  آهنگی  تجویدی 
گلپایگانی و شعر نواب صفابنام باغبان 

که صفا درباره آن می گوید :
کرد  تلفن  من  به  تجویدی  روزی 
شور  درمایه  که  را  باغبان  وآهنگ 
برایم  تلفن   بوسیله  بود  ساخته 
نواخت وگفت عالقه دارم اشعار آن را 
ولی  بود  دلپذیری  شمابسازید.آهنگ 
آمدوشد  پاهایم  ناراحتی  بعلت  چون 
که  خواستم  ازاو  بود  مشکل  برایم 
آهنگ را قطعه قطعه برای من بوسیله 
 ، هرقطعه  برروی  ومنهم  بنوازد  تلفن 
باغبان  تااینکه تصنیف   ، بگذارم  شعر 
تمام شد وبعد ازسالها متوجه شدم که 
گلپایگانی آن را اجرا کرده و نوارش به 
من  کارهای  تعداد   ... است  آمده  بازار 
برروی آهنگهای تجویدی هرگاه همه 

آنها اجراشود به هشت اثر میرسد.
آور  یاد  ای  نوشته  در  تجویدی  خود 
شده است که پس ازسال 1344 شعر 
همه ترانه هایش را بیژن ترقی سروده 

است .
 1309 درسال  خرم  همایون  مهندس 
مادرش  وچون  متولدشد  دربوشهر 
دوست  بسیار  را  همایون  دستگاه 
نام پسرش را همایون گذاشت  داشت 
پس ازتولد همایون  خانواده به تهران 

آمدند همایون تا اخذ مهندسی برق به 
تحصیل ادامه دادوهمزمان به آموختن 

درسال  همایون  پرداخت.  موسیقی 
1333 به همکاری با برنامه گلها دعوت 

شد 
معینی کرمانشاهی  با مهندس همایون 

خرم  آثار زیبائی خلق کرده اند.
)مرضیه(  شهرشما  به  مگر 
ای  شکست  ساغرم  ساقی)مازیار(، 
شکسته  مینای  )مرضیه(،  ساقی 
معینی  را  اشعارش  )مرضیه(که 
کرمانشاهی سروده  وترانه  اشک من 
ترقی)مرضیه(  بیژن  هویداشدباشعر 
مهندس  یاد  زنده  همچنین  است. 
خرم  ترانه های جاودانه ای را با صدای 
مهمترین  که  است  ساخته  پروین 
مهی  چه  شبی  چه  از:  عبارتند  آنها 
تنها  فکور،  کریم  باشعر  هوائی  چه 
ماندم باشعر عبداهلل الفت ، دردعشق 
وبسیاری  فکور،  کریم  شعر  با  وانتظار 
منفرد   زهرائی  پروین  خانم  دیگر.  
که  بود  خرم  مهندس  شاگردان  از 
درآغاز  او  درخشید.  خوش  بسیار 
ایران  بانک  کارمند   خوانندگی  کار 
وانگلیس شعبه چهارراه گلوبندک بود.
مهندس خرم برای الهه نیز آهنگهائی 
آن  مشهورترین  که  است  ساخته 
با  نام دارد که  » شمع و پروانه منم»  

ویلن تنهای ُخرم اجراشده است .
ماندگار  کارهای  از  سرگشته  آهنگ 
صدای  و  سایه  باشعر  که  است  خرم 

قوامی اجراشده است.
خرم پس از سال 57 نیز به فعالیتهای 
و  داد  ادامه  رادیو  در  خود  هنری 
داد.او  تعلیم  نیز  موفقی  شاگردان 
 82 درسن  امسال  ژانویه  در17ماه 

سالگی درگذشت .
برای  را  سرگشته  ترانه  شعر  دراینجا 

دوستداران آن به چاپ میرسانیم :
»سرگشته«

شبی که آوای نی توشنیدم 
چو آهوی تشنه پی تو دویدم 

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

توای پری کجائی؟
که رخ نمی نمائی

ازآن بهشت پنهان 
 دری نمی گشائی
من همه جا پی تو گشته ام

از مه ومهر نشان گرفته ام
بوی تورا  زگل شنیده ام 

دامن گل ازآن گرفته ام
توای پری کجائی 
که رخ نمی نمائی؟
ازآن بهشت پنهان
دری نمی گشائی؟

***
دل من سرگشته توست

 نفسم ، آغشته توست 
به باغ رؤیاها  چو ُگلت بویم 

درآب و آئینه چو مهت جویم
توای پری کجائی

دراین شب یلدا  زپی ات پویم 
به خواب و بیداری سخنت گویم 

توای پری کجائی
***

مه وستاره دردمن دانند
که همچو من پی تو سرگردانند

شبی کنار چشمه پیداشو
میان اشک من چو گل واشو

توای پری کجائی؟
که رخ نمی نمائی؟
ازآن بهشت پنهان
دری نمی گشائی

***
را  ترانه  این  است  یادآوری  به  الزم 
چندین خواننده دیگر نیز اجرا کرده اند
است. اصفهانی  محمد  ازآنجمله  که 

          تصنیف ها                                  ترانه ها                                  و سرودهای ایرانی

مهندس ُخرم یاحقیبدیعیبیژن ترقی
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درتهران    1291 درسال  مجیدوفادار 
  1354 ماه  بهمن  درنهم  و  متولدشد 
درگذشت . مجید وفادار اولین آهنگ 
رهی  باشعر  جدائی  شب  بانام  خودرا 
 1315 درسال  دشتی   درمایه  معیری 
همکاری   1319 درسال  او   . ساخت 
بیشترین  کرد.  آغاز  رادیو  با  خودرا 
دلکش  بانو  مجیدوفاداررا  آهنگهای 
اند.  کرده  اجرا  رفیعی  داریوش  و 
مراببوس  او  آهنگ  ترین  ومعروف 
است که با صدای گل نراقی اجراشده 
است .درهمان زمان درمطبوعات ایران 
مراببوس  آهنگ  که  شد  می  نوشته 
یک آهنگ یونانی است که وفادار آن 
را تنظیم کرده است اما هرگز حقیقت  
وفادار  خود  نشدو  فاش  ها  درروزنامه 
نیامد.  بر  خود  از  دفاع  درصدد  نیز 
آهنگ گلنارباصدای داریوش رفیعی ، 
گل اومد بهاراومد باصدای پوران ، جام 
مشهورترین  از   ، دلکش  باصدای  طال 

ترانه های ساخته  وفادار است.
پرویز یاحقی  یا پرویز صدیقی پارسی 
درتهران   1315 شهریور   31 متولد 
است . درشماره پیش آهنگ امید دل 
بودرا  او  آهنگ  اولین  که  کجائی  من 
داشت  سال   11 .وقتی  کردیم  معرفی 
یاحقی   حسین  خود  دائی  درارکستر 
ویلن می نواخت .در13 سالگی ،رادیو 

ساز سلو ی اورا پخش می کرد.
 ، مرضیه   ، پور  همایون  منوچهر 
دلکش ، الهه، پوران وحمیرا به ترتیب 
یاحقی   پرویز  که  بودند  خوانندگانی 
از  مهستی   آهنگ ساخت.  آنها  برای 
شاگردان پرویز بود که از سال 1345 
آموخت  ُسلفژ  او  کالس  در   1346 تا 
باشرکتهای  ترانه  دو  اجرای  از  پس  و 
به  و  بست  قرارداد  کنی  پُر  صفحه 

کارهای تجارتی روی آورد. اما از آنجا

اش  موسیقی  دانش  بنای  زیر  که 
ساخته  محکم  یاحقی  پرویز  توسط 
های  ترانه  اجرای  درضمن  بود   شده 
با  نیز  سنتی  کارهای  به  پسند   مردم 
ادامه  دیگر  آهنگسازان  و  هنرمندان 
بود  خوانندگانی  نادر  از  مهستی  داد. 
که از زحمات استاد وکسی که اورا به 
سپاسگزاری  بود  رسانده  خوانندگی 
با  که  بود  آنهم شخصی  نمیکردودلیل 
یاحقی  پرویز  با  و  بود  قراردادبسته  او 
میانه خوبی نداشت . بنابراین می توان 
ناسپاس  از  یکی  را  مهستی  یاد  زنده 

ترین هنرمندان کشور نامید.
مرضیه  برای  پرویز  که  آهنگهائی 
را به شهرت زیاد  ساخت  هم مرضیه 
شهرت  پرویز  خود  برای  وهم  رساند 
بهمراه داشت . ترانه های ، بیدادزمان، 
بسیاری  و  زده  می   ، نوشین  خواب 
پرویز  آهنگهای  ازویژگیهای  دیگر.  
است  هائی  مقدمه  اورتوریا  یاحقی  
بسیار   اثر   یک  تنهائی  به  خود  که 
آهنگهایش  بیشتر  هستند.  شنیدنی 
 . شده  ساخته  مختلف  ضرب  چند  با 
باریتم تند تر و اصل  گاهی مقدمه ها 
و  است  تری  آهسته  ریتم  با  ترانه 

شنونده را به خود جذب میکند.
بخاطر  که  یاحقی   1346 درسال 
به  تصمیم  هرگز  عشقی  شکست 
امیر  پروانه  خانم  با  نداشت  ازدواج 
افشاری )حمیرا( ازدواج کرد . درطول 
کوتاه  بسیار  که  مشترک  زندگی  این 
خلق  دیگر  جاودانه  آهنگ  چند  بود 

شد که  »هدیه عشق« ،»مرانفریبی«،
» می عاشقانه« ازآنجمله اند. دراینجا 
شعر آوازدل را که از بیژن ترقی است 

می آوریم :
 به زمانی که محبت شده  همچون افسانه

به دیاری که نیابی خبری از جانانه

دل رسوا دگرازمن تو چه خواهی دیوانه!
ازآواز دلم ، زمزمه ساز دلم ، من بفغانم
ای دل چه بگویم ، ازشررت چه بجویم  حیرانم

توهمان شرری که خرمن جان من بسوزی 
توکه با نگهی به جان من شعله برفروزی
توکه از صنمی ندیده ای روی آشنائی
زچه رو دل من  تو این چنین کشته وفائی
تا تو همدم                      شبهای منی
شبها شاهد                       تبهای منی
همچون آتشی           شعله می کشی 

              شمع هر انجمنی 
ای دل زتو مارا چه نصیبی بود

           گشتم زتو رسوا چه فریبی بود
غمهای جهان را تو خریداری

              آخر تن مارا چه شکیبی بود
به کجا به کجابریام ای دل رسوا

به کجا ای دل رسوا    نکنی تو چرا پروا
به زمانی که محبت شده همچون افسانه

به دیاری که نیابی خبری از جانانه
دل رسوا دگرازمن توچه خواهی دیوانه 

دیوانه   دیوانه
 1313 درسال  بدیعی  اهلل  حبیب 
متولدشد  مازندران  درسوادکوه 

ودرسال 1371 درگذشت .
بیژن ترقی درباره او می نویسد:

» او یکی از غمگین ترین ، تنها ترین ، 
پرسوزترین ، وبی گناه ترین هنرمندان 
پاک  از  یکی  که  چرا  کشوربود.  این 
شورانگیزترین   ، ترین  عاشق   ، ترین 
سرزمین  این  هنرمندان  واستادترین 
نیزبود... هرعاشق دلسوخته را با نوای 
ملکوت  به  ویغماگرسازش  انگیز  دل 

اعال میبرد.«
بدیعی با ساختن آهنگهائی برای خانم 
بعنوان  اوبود  همسر  که  شمس  
به  وپرکار  دست  چیره  آهنگسازی 
هنردوستان معرفی شد. با برنامه گلها 

نیز بیشترین همکاری راداشت .

بگذر  شیراز،آهسته  نرگس  آهنگهای 
که  اوست  بیادماندنی  آهنگهای  از 
است  کرده  اجرا  را  آن  بانوشمس 
الهه   ، مرضیه   ، دلکش  با  بدیعی    .
همکاری  دیگر  بسیاری  و  پوران   ،
نواب  باشعر  میروی  است.کجا  داشته 
بیژن  باشعر  دلها  صفا)مرضیه(،کعبه 
ترقی )الهه(گلریزان  باشعر نواب صفا 
، آرزوها باشعر نواب صفا، نگاه گویا  با 
شعر تورج نگهبان که باصدای مرضیه 
اجراشده است . ازسال 1346 خواننده 
وچند  آورد  رادیو  به  را  رؤیا  بنام  ای 
آهنگ او توسط این خواننده اجراشد.

نام  ازآنها  که  آهنگسازانی  بر  عالوه 
آنان  های  تصنیف  و  ها  ترانه  و  بردیم 
باارزش  هنرمندان   ، کردیم  معرفی  را 
حال  شرح  که  هستند  هم  دیگری 
درکتابهای  تفصیل  به  آثارشان  و  آنها 
و  شده  منتشر  موسیقی  به  مربوط 

درآینده نیز منتشر خواهد شد .
خواندید  شماره  چند  دراین  آنچه 
مشتی بود نمونه خروار. به کتابفروشی 
مربوط  کتابهای  و  بزنید  سر  ها 
کنیدو  خریداری  را  موسیقی  به 
را  کتابها   از  بعضی  اگرچه  بخوانید 
به  اندواگر  ُمغرض نوشته  نویسندگانی 
اند  نداشته  ارادتی  هنرمندان   برخی 
که  اند  نیاورده  میان  به  ذکری  ازآنها 
است  نویسی  تاریخ  روش  خالف  این 
چاپ  به  ایران  در  نیز  کتابها  برخی   .
اسامی  از  برخی  درآنجا  و  رسیده 
تحریم شده بوده اند و بناچار درکتاب 
آشنائی  حال  این  با  اما  است  نیامده 
 . است  غنیمت  هم  نام  چند  همین  با 
دهد  اجازه  شرایط  که  تاروزی  باشد 
مقام هرکس به درستی درکشوربالزده 

ما باز شناسی شود.

          تصنیف ها                                  ترانه ها                                  و سرودهای ایرانی

حمیرادلکشالههشمس
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وموفرفری  جوان  سفیر  تایلور  کن 
کانادا درایران خیلی زود بامن دوست 
نزدیک شد. البته شرایط برای نزدیک 
از  من   . جوربود  دیگر  بهم  ما  شدن 
وهنوز  گشتم  برمی  کانادا  مأموریت 
 . بودم  نکرده  کار  به  شروع  درتهران 
کن از نیویورک که درآنجا سر کنسول 
کانادا بود بامقام سفیر به تهران انتقال 

یافته بود. 
همسر کن بنا بود دیرتربه ایران  بیاید 
اثاثیه مان  تا  همسر من هم می گفت 
برای  آمادگی  است  نرسیده  کانادا  از 
ونزدیکان  خانواده  با  بجز  معاشرت 
راندارم . به این ترتیب  »کن«  ومن وقت 
آزادفراوان برای دیدارهمدیگرداشتیم 
خیلی  خارجه  وزارت  ازباشگاه  »کن« 
خوشش می آمد و اغلب درآنجا باهم 
بعدازشام  معموالً   . خوردیم  می  شام 
اصرارمی کرد که به رزیدانس اوبرویم 
می  دستگاه  روی  موزیک  صفحه   .
 . کرد  بازمی  شامپانی  ک  گذاشت 
یکی دوتن ازخانمهای موند تهران سر 
مدروزرا  موزیک  وآخرین  میرسیدند 
که راک اندرول بود تمرین میکردیم . 
من ته دلم بخاطر اوضاع بحرانی ایران 
دن دیپلمات های غایب راهنمائی کند. 
گرفته بود . اخباروحشتناک بود . روز 
وتظاهرات  اعتصابات  دامنه  روز  به 

گسترده تر می شد .
محبوبیت  تهران  خانمهای  بین  »کن« 
 . گذاشتند  نمی  تنها  واورا  زیادداشت 
آنکه تنهابود و حتی  درجمع به گوشه 
من  نشست  می  تنها  و  رفت  می  ای 
بودم . همه اش غرق درنگرانی بودم . 
که  بودند  محکومی  مانند  ودولت  شاه 
حکم دادگاه راپذیرفته است ودرانتظار 

اجرای  این حکم است .
دوست  ی  ها  خانم  وآمد  رفت  به 
»کن«  متوجه بوده تا چیزهائی که می 
شدن   پنهان  محل  به  آنهارا  توانست 

دیپلمات های غایب راهنمائی کند . 

آنها  که  داد  می  نشان  پرونده ساواک 
جد و اجداد  خانم ها را شناسائی کرده 
داشته  نظر  زیر  آنهارا  حرکات  وتمام 
نیافتاده  اندیشه  این  به  اند ولی هرگز 
رزیدانی  آشغال  حجم  چرا  که  اند 
وچطور  است  شده  برابر  دوسه  سفیر 
مانند  هائی   خوراکی  یومیه  مصرف 
 . است  شده  برابر  دوسه  وشیر  نان 
روزی که جریان نجات شش دیپلومات 
فاش  کانادا  سفیر  توسط  آمریکائی 
کاناداشد.هتل  دچارتب  آمریکا  شد 
ورستورانها به کانادائی ها تخفیف قائل 
شدند . ازپنجره هی ساختمانها پرچم 

کانادا و پارچه هائی که نوشته بود :
Thank you Canadaآویزان 

کردند.
ایتالیا  سفارت  به  تیلوررا  کن  کانادا 
بزرگ  شرکت  زمان  درهمان  برگزید. 
نایب  کرد  پیشنهاد  او  به  نابیسکو  
ملیتی  چند  عظیم  شرکت  این  رئیس 
اگر  تو  پرسید   من  از  »کن«  بشود. 
بودی کدام راانتخاب می کردی . گفتم 
بدون تردید سفارت ُرم را انتخاب می 
کردم . گفت اشتباه  است . این شرکت 
مقتدرتر  ها  ازدولت  ملیتی  چند  های 

هستند و حقوق چند برابر
 می دهند.

من آن چنان در
آن روزها در 

منجالب اوضاع 
ایران گرفتار

شدم که 
دیگر

 ندانستم  کن کجا رفت و چه شد.
درام   بهترین  جایزه  آرگو  فیلم  واما 

گلدن گلوب را ربود. 
بسیاری  که  فیلم  درآغاز  جمله  چند 
کرده  خاطر  آزرده  را  ها  ایرانی  از 

ومناسبتی با فیلم ندارد معلوم نیست 
شده  اضافه  فیلم  به  کسی  چه  توسط 
است . آنچه می توانم بگویم این است 

که اظهارات  ،کار »کن تیلور« نیست 
شهر  کار  محافظه  خانواده  دریک  کن 

کالگاری  غرب کانادا در 1936 بدنیا  
                  آمده است .

                         جمهوری اسالمی در
                             صدداست نظریات
                             خودش را درمورد
                                      این ماجرای

                                      تاریخی طی 
                                     فیلمی که در
                                      دست تهیه

                                 است ابراز بدارد. 
                               عطا اهلل سلمانیان                             
                           کارگردانی این فیلم
                        را عهده دارشده است .

                                   

به بهانه نمایش فیلم آرگو                                                                                                   ازدکتر پرویز عدل

سفیر کانادا درایران
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                                                   ترانه های روستائی
                                                 
                                                   گردآورنده :
                                                

                                                   

کراشـیم
ترانه  گیلکی

کراشیم

تی  دیال به تاِود به بشیم بخانه
ایتا کاری نیبه تی مار بدانه

اگر تی مار ترای بیدینه می امرا
ترابیرون کونه از خودشه خانه

اراشیم  اوراشیم  عزیز ُکراشیم کیجای ُکراشیم 
تی امرا بال ببال    دریا کناراشیم

***
کوجی کرجی ترای بادبان فوکوشم 

کنارسفیده رود سامان کنم شم 
کنارسفیده رود می توم بجاره 
اینا ُکرا اویا می دیل دوچاره 

اراشیم  اوراشیم 
عزیز کراشیم   کیجای کراشیم

تی امرا بال ببال  دریا کناراشیم 

1

2

3
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بنام  است  دهی   ، اصفهان  درشرق 
پا   ، طفلی  ده  دراین   . ُقهجاورستان 
نُه  وتاسن  گذاشت  وجود  عرصه  به 
فقط  ده   این  باوجوداینکه  سالگی 
فاصله  بااصفهان  چندکیلومتری 
را  اصفهان  بود  نتوانسته  نداشت  
انگیز  خیال  بهشت  ببیند.واین 
است  معروف  جهان  نصف  به  که 
کرددلش  می  درضمیراوخودنمائی 
ببیندتااینکه  را  اصفهان  میخواست 
دادو  پدرراازدست  سالگی   9 درسن 
دادوبحکم  ازدست  راهم  مادرش 
اصفهان  به  استیصال  اجباروازروی 
این  شب  و  شهرشد  ووارداین  رسید 
 . رادید  آفتاب  سرزدن  شهررادید 
این  .انعکاس  دید  را  آفتاب  غروب 
مسجد  کاشیکاریهای  دراین  نورها 
رادید.  شاه  مسجد  و  اهلل  لطف  شیخ 
ها  زیبایی  این  طفل  آن  درچشم  اما 
اینکه یک  .برای  داشت  دیگری  جلوه 
دارد  دیگری  برداشت  و  دید  نابغه 
نمی  زنها  که  است  زمانی  زمان  دراین 
توانند درلباس رقص جلوه گری کنند.
یک کمی محیط با امروز )دهه 50(فرق 
داشت .بنابراین درعروسی هاومجالس 
می  هارا  پسربچه  ها  ساززن  شادمانی 
زنانه  لباس  زیبارا  های  بچه  و  آورند 
برقصند  که  پوشانندویادمیدهند  می 
واین طفل را نوازنده ها آوردند . دیدند 
آوردند  و  دارد  جذابی  بسیار  سیمای 
او  پوشاندندوبه  او  به  را  رقص  لباس 
یاددادند و خیلی زود او که اکبر خان 
نام داشت شهره شهر اصفهان و کم کم 
اطراف اصفهان وتمام ایران شد. گاهی 
ازرشت دسته اکبرخان را میخواستند 
این  و  بزنند  آنجا  بروند  اینکه  برای 
پسر که درلباس زن خودنمائی میکرد 
مردوزن  کم  ببرند.کم  لذت  و  ببینند 
عاشق اکبر شدند.اکبر جلوی آئینه می 
آمد . میدیدید احتیاجی به آرایش و یا 

ندارد. طبیعت،  زلف  لباس یاشانه ای 
به  بود.  آراسته  نحوشایسته  به  را  او 
خیابان که  می آمد مثل زمان  تصادف 
اکبررا  که  مردم  آمد  می  بند  خیابان 
درلباس مردانه می دیدندهمه مردوزن 
رفتن  وازراه  میرفتند  او  دنبال  به 
رفتن  راه  چراکه  بردند.  می  لذت  او 
بود. رقص  کردن  مشق  مانند  نیز  او 
وقتی سرپُل میرفت وبر میگشت عده 
میدادند..مردم  نشان  بهم  اورا  زیادی 
به او توجه داشتند هرکسی که ببیند 
ناخواه  خواه  دارند  توجه  او  به  مردم 
کارهای  بدبختانه  برد.اما  می  لذت 
هنری همان اندازه که زود صاحب آن 
اندازه  همان  .به  میکند  مشهور  هنررا 
کشنده  به  هنررا  آن  صاحب  زود  هم 
دراجتماع  موجود  زهرهای  ترین 
تریاک  زهر  به  میکند.اکبر خان  دچار 
و  شد  معتاد  برانداز،  خانمان  الکل   ،
طوری این اعتیادات وناراحتی ها به او 
حمله کردند که درظرف یکی دوسال 
کرد.واکبری  پیر  سال  بیست  اکبررا 
بیاید   که وقتی میخواست به چهارباغ 
بکند  آینه  توی  نگاه  یک  بود  کافی 
حاال  است  درست  چیز  همه  ببیند  و 
از  آینه  جلوی  ساعت  یک  بایستی 
استفاده  زنانه  آرایش  وادوات  آالت 
میکرد تا بتواند یک کمی ازآن زیبائی 
خوب  بالباس  باشدوبیشتر  داشته  را 
سعی میکرد خودش را بنمایاند . مرید 
ها هم کم شده بودند .از هر هزارنفری 
ازضربه  بودند.یکی  مونده  تاشون  ده 
اکبر خورد  به  باز  که  های مهلکی هم 
این بود که دراین زمان که اکبروارد19 
بیست سالگی میشد زنها آزادی عمل 
صحنه  توی  بیایند  که  کردند  پیدا 
برقصند . درهرصورت اکبر یک مرتبه 
زمین خورد و غریب شد . دیگر کسی 
به او توجه نشان نمیداد و دسته هائی 
به دسته خود  اورا  که تالش میکردند 

بکشانند وبه اوقول میدادند که برایش 
حاال  میکنند  چنان  و  میکنند  چنین 
این اکبر بود که به آنها التماس میکرد 
مرا به دسته خودتان ببرید و آنها نمی 

بردند.
گذاشت  تاررا  وکاسه  آمد  اکبر  روزی 
بیان دردها،  به  توی شکمش و شروع 
عشقها و ناکامیهای خود با صدای تار  
پایکوبی  و  رقصها  یاد  به  وگاهی  کرد. 
زخمه  آنچنان   افتاد  می  که  هایش 
بی  ای  هرشنونده  که  میزد  برساز 
حس  حرکتی  خود  کمر  توی  اختیار 
بنشیند.  صاف  توانست  ونمی  میکرد 

ووقتی به یاد آالم وناراحتی ها 

و رنج وتعبش می افتاد آنچنان کوبنده 
و کشنده ساز میزد که خیلی آدم می 

نشود.و  جاری  اشکش  که  خواست 

تار  با  زود  خیلی  را  مختلفی  حاالت 
توانست  اجرا کند که درآن زمان زیر 
السلطنه که یکی  دست ُشکری ادیب 
از نوازندگان خیلی قوی و از شاگردان 
بود  خان  ودرویش  آمیرزاحسینقلی 
آنهابود   وسال  سن  وهم  معاصر  و 
پیش  اکبر  بود  خوبی  خیلی  ونوازنده 
درنوازندگی  اکبر  بودولی  کرده  کار  او 
دبود  گذاشته  جائی  را  پایش  تارهم 
رسید.یواش  نمی  او  به  هیچکس  که 
بودند  رفته  که  مریدهائی  یواش 
برگشتند وبه قول معروف آب رفته به 
سرسبد  گل  اکبر  وباز  بازگشت  جوی 
مجالس ومحافل شد یعنی هرزنی ازآن 

فقط  من  میگفت  رقصید  نمی  زیباتر 
اگر اکبر خان باشد با تار او میرقصم..

چون خودش با رقص آشنا بود ه من

روایتی از استاد حسن کسائی

اکـبر خان نوروزی
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اصفهانی  تاج   . کارکنم  بااو  حاضرم 
آن زمان میگفت خواهش میکنم  اگر 
شما  درجلسات  بیایم  من  میخواهید 
تواند  می  که  اکبرخان هست  بخوانم  
نمیخواهد  بدهد.ودلم  جواب  من  به 

کس دیگری  جواب آواز مرا بدهد.
یا ادیب خوانساری میگفت : جائی که 
اکبر هست اجازه بدهید بااو بخوانم .با 
نوازنده های خیلی قوی که دراصفهان 
بودند اکبر اوج قدرت وشهرت را طی 
باز  سالگی   60 درسن  تااینکه  میکرد 
مهلکش  های  ضربه  از  یکی  طبیعت 
که  روزی  یک  و  کرد  وارد  اکبر  به  را 
که  گردید  متوجه  بیدارشد   خواب  از 
. هردو گوشش  گوشهایش نمی شنود 
توانست  نمی  دیگر  بود.و  شده  کر 
و  احترام  آنهمه  که  سازبزند.ومردم 
که  وقتی  میکردند  وتکریمش  تعظیم 
نمی  دیگر  وشاید  کرشده  او  دیدند 
باز  سازبزند  گذشته  خوبی  به  تواند 
خیلی  اینجا  شدند.و  متفرق  او  ازدور 
شروع  اکبر  ای  بر  دردناکی  زندگی 
اثر  یاتریاک  اعتیادالکل  شد.چون 
خودش را گذاشته بود . خرج زندگی، 
ممر  ولی  بود  سرجایش  بچه    ، زن 
اینکه  نبود.  برایش  و درآمدی  عایدی 
هنوز  که  است  موقعی  میکنم  عرض 
مطرب  هنرمند  به  مملکت  دراین 

میگفتند.
اکبرخان خیلی ناراحت و آدم حساسی 

مثل اکبر که یک دنیا هنر دروجودش 
و  شنوائی  نقیصه  این  زود  خیلی  بود 
ُخرد  اورا  ساز  درنواختن  توانائی  عدم 

کرد. . روزی من با آقای جلیل شهناز 
رسیدیم به اکبر خان و آقای شهناز به 
برای  بار  برای آخرین  : استاد  او گفت 
ما سازی بزنید.گفت من که گوشم نمی 
کوک  سازرا  من  گفت  شهناز  شنود. 
بزنید..  تا  میکنم وبدست شما میدهم 
لبخند رضایت مندانه ای برچهره اکبر 
ظاهرشد که  باز راه حلی پیداشده که 
می تواند برای ما ساز بزندسازرا روی 
که  ساززد  ساعتها  و  گذاشت  زانویش 
آقای شهناز یکطرف افتاد ومن طرفی 
.ازبس  رفتیم  حال  از  وهردو  دیگر 
او   . بود  جالب  زد  مرد  این  که  سازی 
که  هم  را  کوچک  مقامهای  از  یکی 
دشتی بود زد.اما شاید نواختن همین 
طول  ونیم  دوساعت  حدود  دشتی 
تکراری   مضراب  اینکه  کشید.بدون 
درچهارمضرابش  چیزهائی   ... بنوازد. 

میزد که برای ما تازگی داشت .
به  اورا  شود.  می  بد  اکبر  حال  روزی 
نوازنده  از  یکی  برند.  می  بیمارستان 
کار  اکبرخان  با  سالها  که  های ضرب  
اکبر حضورداشت.  سر  بودباالی  کرده 
پیغامی  که  میخواهد  ازاو  خان  اکبر 
برای فالن تاجر ببرد و بگو یدبه پاس 
شما  برای  تاصبح  شبها  که  سالها 
تریاک  کمی  ساززدم  ومهمانهایت 
غذا  چندروز  اگر  من   . برسان  من  به 

نخورم زنده میمانم ولی بدون تریاک 
ممکن نیست . وقتی فرستاده اکبر از 

به  اکبر خان  جان  میرود  بیرون  اتاق 
جان آفرین تسلیم می کند . فرستاده 
به منزل تاجر میرسد و نوکرش پیغام 

پاسخ  و  میرساند  تاجر  آن  به  را  اکبر 
زیاد  ها  خان  اکبر  ازاین  که  آورد  می 
هستند که اگر من بخواهم کمک کنم  
نمیماند.  تریاکی  دیگر  خودم  برای 

معذرت میخواهم .
ساززنهای قهوه خانه هاپولی روی هم 
احترام  به  اکبررا  جنازه  و  گذاشتند 
بردند  و  کردند  بلند  اش  پیشکسوتی 

اورا به خاک سپردند.
که  داریم  دراصفهان  رمضونی  شاطر 
را  هنرمندان  وهمیشه  است  معروف 
درخانه خودش جمع میکند و به آنها 
 - درهفته  روز  . یک  میگذارد  احترام 
روزهای سه شنبه -  مخصوص تجمع 
.ازوقتی که  هنرمندان درمنزل اوست 
هنرمندان به خانه او واردمی شوند با 
شوق وذوق میزنند و میخوانند . شاطر 
ومیگذارد  میکند  درست  آبگوشتی 
به  هم  روز  آن  مهمانهاو  جلوی 
هنرمندها خوش میگذرد و هم  تجدید 
دیداری با هم میکنند و هم بُغض وکینه   
باشد  دونفرازآنها  اگربین  وناراحتی 
شاطر  خانه  شودخالصه  می  برطرف 
خانقاهی  اصطالح  .به  صفاست  خانه 
است .. ظهرسه شنبه بود . من وآقای 
تاج وجلیل شهناز منزل شاطر بودیم. 
روزی  چه  امروز  میدونید  گفت  شاطر 
 : گفت  گریه  با  خیر.  گفتیم  ؟  است 
 .. است  خان  اکبر  هفت   روز  امروز 
ُمرد؟   کی  اکبر  داد  ای   . گفتیم  همه 
شد.بنا  فوت  گذشته  هفته  داد  جواب 
زمستان  آنکه   با  عصر  همانروز  شد 
رفتیم   . برویم سر خاکش  بود  سردی 
. اگر یک ریسمان فروش معروف ، یک 
همه  بود  مرده  معروف  فروش  روغن 
اورا می شناختندسرخاکش حاضر می 
شدند ولی چون اکبر مرده بود و یک 
نابغه بی نظیر موسیقی مرده بود هیچ 
ونمیدانست  شناخت  نمی  اورا  کس 
گورکنی  یک  باألخره  اوکجاست.  قبر 
پیداشد و گفت : قبر این مطربه را می 
یک  توی  .گفت  بله  گفتیم  خواهید؟ 
کردند  خاکش  گودالی  توی  ای  خرابه 

چه فرق میکند؟
 غنیمت شمار این گرامی نفس 

که بی مرغ قیمت ندارد قفس 
رفیع  جای  در  چه  ُمرد  انسان  وقتی   
چه درچاله . . تا انسان زنده است باید 
احترام داشته باشدوجای خوب باشد. 
ای  پارچه  قبر  برروی  که  است  رسم 
شالی چیزی پهن میکنند گلی برروی 
قبر  برروی  چیز  یک   . میگذارند  آن 
راقباًل  این  که  میکرد  خودنمائی  اکبر 
 . میگویم  حاال  که  بگویم  رفت  یادم 
آن  به  ها  سیم  که  سازرا  ته  امروزه 
بسته می شود که به آن سیم گیر می 
نایلون  یک  که  اند  پیداکرده  گویند 

قرارمیدهند  سیمها  وزیر  سیمها  روی 
ولی  نکند  زخم  را  نوازنده  آستین  که 
را  وسیم  نمیدانستند  را  این  سابق 
میکرد  پاره  را  آستین  بستند  می  که 
ابریشمی  دستمال  یک  اکبر  بنابراین 
که  مچش  روی  انداخت  می  همیشه 
نشود  پاره  میزدآستینش  ساز  وقتی 
واین دستمال بغل دستش بودمشروبی 
که میخورد ماست میخورد فوراً  بااین 
دستمال دهنش را پاک میکرد تا مبادا 
ازروی  این  باشد.  ماستی  لبش  گوشه 
که  زمانی  در  و  درجوانی  که  نظافتی 
می رقصید و مردم به زیبائی ظاهرش 
شده  سیره  برایش  این  داشتند  توجه 
بود که همیشه لب و دهانش درموقع 
دستمال  واین  باشد  تمیز  غذاخوردن 
بود  اکبر  دست  همیشه  ابریشمی  
ساز  وقتی  بودم  دیده  خودم  وبارها 
میزد ارتعاشاتی که برروی دسته ساز 
با  رقصی  چه  هم  دستمال  این  میداد 
چپ  بااین  آهنگی  هم  چه  و  مچ  این 

وراستها )حرکت مضراب( داشت .
بجای  رسیدیم  اکبر  قبر  دم  وقتی 
آن دستمال  تمام چیزهای تشریفاتی 
. نمیدانم چه کسی  برروی قبرش بود 
هم  سنگ  یک  بود.  کرده  کاررا  این 
آن  باد  که  بودند  گذاشنه  آن  دروسط 

را نبرد.
تارهای  وزید  می  مالیمی  نسیم 
میشد  واگر  بود  دراهتزاز  دستمال 
موسیقی را ببینی تمام آن ارتعاشاتی 
که آن دستمال برروی مچ اکبر میکرد 
اآلن هم داشت میکرد. وهمه چیز توی 
نسیم  با  که  حرکاتش  و  دستمال  این 
میشد.ای  دیده  میکرد  حرکت  مالیم 
بیشتر حس  توانست  انسان می  کاش 
این  ببیند  تا  بکارگیرد  خودرا  ششم 
زندگی  یک  گوید    می  چه  دستمال 
تاج  میکرد  خالصه  درهرحرکتش  را 
درمرگ  فقط  خودداربود.ومن  خیلی 
صبا اشک اورادیدم . یکبار هم خودم 
من  با  که  بودم  پریشان  و  عاشق 
همراهی کرد و بامن گریست  اما قبل 
ازاین دومورد برای اولین بار برسر قبر 
اکبر شاهد گریه های های او بودم. تاج 
خودرا بروی قبر اکبر انداخت و گفت : 

بخواب اکبرم راحت شدی 
بخواب اکبرم راحت شدی
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بقیه  سپهبد نادرجهانبانی

ازاین  هرگز   : گفت  گذاشتم  درمیان  تیمسار  با  را 
خواهشها ازمن نکن . مگر آن کسی که باید به جای 

این افسر وظیفه به شیرازبرود مادرندارد؟ 
که  بود  شایع  چنین  شاهنشاهی   هوائی  درنیروی 
 . است  خاتمی  تیمسار  درایران   جت  خلبان  اولین 
افسر  نخستین  جهانبانی  که  بود  این  حقیقت  اما 
برعهده  را  بود که هدایت یک جت جنگنده  ایرانی 
از شماره های  بود. درآذرماه 1357  دریکی  گرفته 
» آگاهی نامه« روزنامه ای که بصورت روزانه  به قطع 
کیهان  در داخل پادگان چاپ ودراختیار پرسنل قرار 
میدادم  این موضوع را نوشتم که تیمسار جهانبانی 
.  ساعت 8/5  است  درایران  نخستین خلبان جت. 
تیمسار   . صدادرآمد  به  دفترم  تلفن  که  بود  صبح 
وبرنامه   طرح  معاونت  زمان  اودرآن  بود.  جهانبانی 
با   . داشت  برعهده  را  شاهنشاهی  هوائی  نیروی 
ما  از  یادی  که  ممنون  : خیلی  گفت  بسیار  مهربانی 

کردی . تلفن کردم که ازتو تشکر کنم .
ازآن  وپس  بود  تیمسار  و  من  گفتگوی  آخرین  این 
رادیو  اسفند   22 روز  نداشتم.  صحبتی  بااو  دیگر 

اعالم کرد:
به  هوائی  نیروی  معاونت  جهانبانی  حسین  تیمسار 

جرم فساد فی األرض   ومحاربه با خدا اعدام شد.
این جانیان حتی نام کسی را که اعدام کردند درست 

نمی دانستند. 
که  بود  این  تیمسار جهانبانی  ازاتهامات  دیگر  یکی 
ورزش کشوررا به قهقرابرده است . روزی که دوسه 
چند  تیمسار  برعلیه  سابق  دررژیم  ورزشی  مجله 
اتهام واهی را ذکر کرده بودند  بریده آن  مجله هارا 
اتهامات  این  به  باید   : گفتم  و  گذاشتم  میزش  روی 
واهی پاسخ داد واینهم پاسخی است که من نوشته ام  
اگر باآن موافق هستید به دفتر مجله بفرستم وازآنها 
بخواهم که این جوابیه هارا چاپ کنند. بدون اینکه 
دلشان  هرچه  بگذار   : گفت  کند  نگاه  ها  جوابیه  به 
وقتی  است  خدمت  من  هدف   . بنویسند  میخواهد 
می  آنوقت خودشان  درآید  اجرا  به  من  های  برنامه 
آیند و حرفهایشان را تصحیح میکنند.  و متأسفانه 
دردادگاه  مغرضانه   انتقادهای  همین  از  بسیاری 
انقالب بعنوان مدرک جرم برعلیه او بکارگرفته شد.

از دروغ و چاپلوسی بسیار بدش  تیمسار جهانبانی 
می آمد. و اگر یکی از افسران زیر دست او خطائی 
میکرد ولی شجاعانه خطای خودرا می پذیرفت  اورا 
مورد بخشش قرار می داد.خوداوهم در برابر رؤسای 
متوسل  چاپلوسی  به  مملکت   پادشاه  حتی  و  خود 

نمیشدو شجاعانه حرف خودرا میزد. 
می  ای  خانه  کرج  مهرشهر  در  زمانی  یاددارم  به 
ساخت که درآن میدانی برای اسب دوانی که ورزش 
. درآن منطقه آن  بود وجودداشت  مورد عالقه اش 
از  نبود.من  دریافت  قابل  تلویزیون  سیگنال  زمان 
به  تا  خواستم  ملی   تلویزیون  مهندسین   از  یکی 
منزل تیمساربیاید و آنتنی درآنجا برپا کند تا بتوان 
تصویر تلویزیون را درآنجا دید. مهندس که کمی هم  
چپگرا بود دربین راه تهران تاکرچ شکوه می کرد که 
اقا این امرای ارتش مملکت را می چاپند و خدارا بنده 
زندگی  عادی چگونه  مردم  نمیدانند  اصاًل  نیستندو 

فاصله  سال  چند  باشکوه  انقالب  تا  هنوز  میکنند. 
داشتیم اما قرزدنهای چپ ها شروع شده بود. وقتی 
به منزل تیمساررسیدیم مردی که برای جلوگیری از 
نفوذ گردوخاک ناشی از تسطیح منطقه وسیع حیاط 
خانه  دستمالی جلوی دهانش بسته بود جلو آمد و 
با مهندس سالم وعلیک گرمی کردو وقتی مهندس 
تعجب  با  است  جهانبانی  تیمسار  او  که  شد  متوجه 
حرفی  ازاینکه  قبل  تیمسار  شما؟   تیمسار   : گفت 
درمورد آنتن تلویزیون بزند گفت  هم من خسته شده 
ام هم شما اینهمه راه آمده اید و خسته اید برویم 
بیرون  وبرگردیم.وقتی  بخوریم  قهوه  یا  چای  یک 
تیمسار عوض  بکلی درباره   نظرش  آمدیم مهندس 
شده بود و مفتون اینهمه مهمان نوازی تیمسار شده 
بود.تیمسار این منزل را با زحمت زیادی که شخصًا 
برای آماده کردن آن می کشید  بسیار دوست داشت 
بخصوص که میتوانست ورزش موردعالقه اش یعنی 
اسب دوانی را درآنجا انجام دهد.  رندان به پادشاه 
درست  اش  خانه  در  مانژی  »نادر«   که  خبردادند 
کرده وروزها که ازسر کار برمیگردد درآنجا تمرین 
خواهد  می  که  داد  پیغام  او  به  شاه  میکند.  سواری 
بیاید و منزلش را ببیند. جهانبانی  پاسخ داد هنوز 
منزل آماده نیست وهروقت آماده شد افتخار خواهد 
داشت که از پادشاه دعوت کند به آنجا تشریف فرما 
شروع  خردادماه  از  که  اصرارشاه  سرانجام  شوند. 
و دریکی  نتیجه رسید  به  بود در شهریورماه   شده 
ازروزهای شهریوربود که تیمسار ازمن خواست برای 
فیلمبرداری از  مهمانی شاهانه در منزل او آماده باشم 
میز  درسر  برگزارشد.و  جهانبانی  درمنزل  مراسم   .
شام اگر درست به یادم مانده باشد سناتور جمشید 
اعلم که کارهای ثبتی درباررا انجام میداد به تیمسار 
آمده  خوششان  خیلی  اینجا  از  اعلیحضرت   گفت 
به چه قیمت میفروشی؟ تیمسار گفت    ومی پرسند 
هرزمانی   . نیست  فروشی  اینجا  بفرمائید  ایشان  به 
به  و  بیاورند  تشریف  توانند  می  بفرمایند  اراده  که 
سواری بپردازند.  این اصرار شاهانه و انکار تیمسار 
ماهها طول کشید و عاقبت تیمسار موافقت نکرد و 
از  پس  خانه  این  شد..  منصرف  آن  ازخرید  پادشاه 
پیروزی چپاولگران برایران مصادره و دراختیار سپاه 

پاسداران قرارگرفت .
نیروی  آکروجت  تیم  اولین  نادرجهانبانی  سپهبد 
هوائی شاهنشاهی را بانام تاج طالئی  رهبری میکرد 
که تیمسار خاتمی فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی 
تیم  نخستین  رهبری  دلیل  به  بود.  آن  عضو  نیز 
آکروجت ایران  جهانبانی را پدر  تیم تاج طالئی می 

نامیدند.
او درقطعه 82 بهشت زهرا در خواب ابدی فرو رفته 

است و برروی سنگ قبرش نوشته اند:
اسفند   22 وفات  ساله    52 نادرجهانبانی   »سپهبد 
ماه 1357. « می گویند وقتی درمقابل جوخه اعدام 
قرارگرفت با فریاد زنده بادایران ، خود فرمان آتش   
را صادرکرد. درطول مدتی که دربند بود حتی یک 
لحظه اظهار عجز وناتوانی نکردو همواره به مزدوران 
جمعی  جز  به  آیا  هستید  که  شما  میگفت  خمینی 
انسانی  صفت  نوع  هر  از  دور  و  خونخوار  و  غارتگر 
کسانی را می شناسید که چون شما بر هر آنچه ملی 
و ایرانی است تیغ بکشند؟ آقایان من پنجاه و یک 

قرارگاهم  و  کرده ام  زندگی  نیکی  و  خوبی  به  سال 
آسمان ها بود. پاسخی به یاوه گویی های شما ندارم. 
ولی  کنید،  عمل  داده اند  اربابانتان  که  دستوری  به 
خواب  از  زود  خیلی  ایران  مردم  که  باشید  مطمئن 
با دروغ و تزویر  فعلی بیدار می شوند و این تب که 
شما در جان و روح آنها رخنه کرده، بسیار سریعتر از 
آنچه فکر کنید فرو خواهد نشست. آنگاه شما هستید 
می کشد. آتش  شما  پود  و  تار  به  که  ملتی  و خشم 

من  و  نیست  مهم  دیگر   ... ندارم  خاصی  دفاع  من 
آماده ی اعدام هستم.  سفیر اسرائیل در ایران اشاره 
می کند که سپهبد جهانبانی  به احمد خمینی گفت: 

»من از تو عرب،  ایرانی ترم«.
بعنوان   ازاو  تاریخ  که  بود  . دالورمردی  بخیر  یادش 

سرداری شجاع درعصر پهلوی  یادخواهد کرد .
بقیه :  عرفان حلقه

هدفمند مسیري را طي میکند
ما به عنوان یک جزئي از هستي هدفمند، چقدر با 
. مي توان این رابطه را  کل خود در ارتباط هستیم 

همانند رابطه یک سلول از یک
وجود زنده دانست. ما همانند سلولي از پیکره عظیم 
زنده  وجود  این  کل  آنکه  براي  باشیم.  مي  هستي 

بتواند مسیر خود را طي کند،
آیا هماهنگي ما با این کل الزم است یا خیر؟

چقدر با کل خود هماهنگیم ؟ چقدر با هدف هستي 
آشنا و همراهیم ؟ چقدر با هستي همفاز هستیم ؟

به عنوان مثال: یک سلول از بدن من در مورد اهداف 
کل  که  نیست  آگاه  نیست،  آگاه  من  هاي  آرمان  و 
وجود چه مسیري را طي میکند اما بدون آنکه بداند 
مي تواند به کل وجود در جهت رسیدن به این اهداف 
کمک کرده و یا او را از رسیدن به اهدافش باز دارد.
هماهنگ،  خود  کل  با  تواند  مي  من  تیروئید  سلول 
همسو و همفاز نبوده پر کار و یا کم کار شود، تکثیر 
شود و سرطاني شود و یا کم کار شود و باعث تحلیل 
رفتن عضوي از بدن گردد. این سلول حتي مي تواند 
را  وجود  کل  همفازي  و عدم  هماهنگي  این عدم  با 

نابودکند.
توانیم  باشیم مي  پیکره هستي همفاز  با  اگر  نیز  ما 
کل پیکره هستي را در رسیدن و نیل به سوي این 
سهیم  کمال  دراین  نیز  خود  و  کنیم  یاري  هدف 
با عدم هماهنگي و هم فازي خود  باشیم. همچنین 
وارد  را  هایي  آسیب  پیکره  این  کل  به  توانیم  مي 
کنیم )که البته درآن زمان هستي با ما به مقابله بر 

میخیزد و مسیر خود را پیش مي برد(
چه داند جزء راه کل خود را

 مگر هم کل فرستد رهنمونم
بکش اي عشق کلي جزء خود را

 که اینجا در کشاکش ها زبونم
بزرگ  ارکسترسمفونیک  یک  را  هستي  جهان  اگر 
فرض کنیم که در حال نواختن یک سمفوني است، 
این  نواختن  به  میتوانیم  نوازنده  یک  عنوان  به  ما 
بزرگ  ارکستر  این  با  اگر  اما  کنیم،  کمک  سمفوني 
را  دیگري  آهنگ  خود  ساز  با  و  نباشیم  هماهنگ 
بنوازیم،حاصل دسترنج ما کار تمام ارکستر را خراب 

مي کند.                                                 ادامه دارد
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محمدعلی فردین از هنرپیشگان
که  بود  فارسی  سینمای  موفق   
برهنرپیشگان،  زیادی  تأثیر 
سینما  گیشه  و  تماشاچیان 
که  سینمائی   . گذاشت  برجای 
زنهای  رقابت  عرصه  زمانی 
با  بود  زاری  الله  رقصنده  
روبروشدکه  مردی  وآواز  رقص 
سینما  برصندلی  را  تماشاچی 
میخکوب میکرد . فیلم سلطان 
بود  فیلمی  نخستین  قلبها 
شکست  را  فروش  رکورد  که 
فردین  رقص  های  صحنه  و 
را  بینندگان  هندی   درلباس 
ازاین  کشاند.  سینما  سالن  به 
فردین  از  مردم  که  بود  پس 
انتظارداشتند برقصد و با صدای 
کنندگان  تهیه  بزند.  لب  ایرج 
فردین  گرفتن  بازی  به  برای 
باهم به رقابت پرداختندوهمین 
امر فردین را به این فکر انداخت  
که خود درمقام کارگردان وتهیه 

کننده به فعالیت بپردازد.
فردین  محبوبیت  بر  روزبروز 
او نقش  افزوده می شد چرا که 
طبقه ای ازمردم را بازی میکرد 
بند  پای  بسیار  خانواده  به  که 
درمقابل  نبود  حاضر  بودو 
سرخم  وثروت  پول  خداوندان 
که  بود  ای  خصیصه  واین  کند 
داشتند.  دوست  را  آن  مردم 
دیگری  کسان  فردین  از  قبل  
بودند که دراین نقش ظاهر  هم 
نقش  گاه  چون  اما  بودند  شده 
ومسخرگی  لودگی  به  آنها 
موفقیتی   بود  چندان  انجامیده 

بدست نیاورده بودند.
از  برآنکه  عالوه  فردین  نقش 
ویژگی  میکرد  پیروی  سناریو 
های خوداورا نیز برفیلم تحمیل 

میکرد. بسیاری از همکاران 

هوائی  درنیروی  زمانی  که  او  
که  میکنند  تعریف  بودند  بااو 
درزمان خدمت درنیروی هوائی 
همانند   ، دار  درجه  عنوان  به 
خطکشی  فیلمش  های  صحنه 
بروی  و  میگرفت  دردست 
صندلی  روی  و  پرید  می  میزی 
را  خطکش  واین  نشست  می 
پائین  باالو  موزون  حرکات  با 
بُردواشعاری  می  وعقب  وجلو 
که  گفت  بتوان  شاید  میخواند. 
این فردین بود که نقشی را که 
انجام  کارش  درمحیط  سالها 
دیکته  کارگردان  به  بود  داده 
آن  درایجاد  کردوکارگردان 

نقش ، هیچ تأثیری نداشت .
بازی  که  بود  مسئله  همین 
به  یکدست  و  راحت  را  فردین 

چشم تماشاچی می آورد. 
وقرار فردین  ورزشکاربودن 
گرفتن درمیدان های بین المللی 
کشتی اورا به تشویق های مردم 
دلیل   بهمین  بودو  داده  عادت 
منحرف  اورا  نتوانست  شهرت 
اعتیاد  از  زیادی  حد  وتا  کند 
اینهم یکی دیگر  به دور ماند و 

ازدالیل موفقیت اوبود. 
فیلم  زمینه های  فردین درهمه 
بخت خودرا آزمود جز درزمینه 
وقرارگرفتن  سناریونویسی 
پشت دوربین . او هم هنرپیشه 

موفقی بود هم کارگردان
 برجسته ای بود و 

کنندگی   تهیه  درزمینه  هم 
نسبتًا  فیلمهای  توانست 
پرفروشی بسازد.فردین ، انسان 
وارسته و قدردانی بود. وبه پاس 

 سالهای خدمتش در
نیروی هوائی  نیز 

فیلمی بنام » برفراز
آسمانها« ساخت و

زندگی خلبانان نیروی
 هوائی را به تصویر 

کشیدکه در ترغیب 
جوانان برای شغل

 خلبانی  سهم بسزائی
 داشت .درکنار همه اینها 

فردین صاحب چند سینمای
 مجلل هم درتهران

 بودکه منحصراً به
 نمایش  فیلمهای
 فارسی میپرداخت.

 ازاین رو هیچ
 فیلم فارسی
 بدلیل کمبود
 سالن نمایش

 درانتظار

کنندگان  تهیه  و  ماند  نمی   
شاهد  زود  خیلی  میتوانستند 

بازگشت سرمایه خودباشند. 
. 

ر یکصدویک چهره  تأثیرگذا
ردسینمای اریان 

محمد علی فردین
7آوریل 1930 -  6 آوریل 2000






