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جمشیدمشایخی  جلد:   روی  شرح 
درباره  ایران  تآتروسینمای  هنرمند 
آغاز فعالیتهای هنری خود ونمایشنامه 
نقش  ایفای  درآن  که  فیلمهائی  هاو 
کرده است سخن می گوید. این نوشته 
برگرفته از گفتگوی او با یک خبرنگار 

داخل ایران  است .
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   پیام هــــــای شمـــا  
نامه ای از یک دوست هنرمند

جناب دولتشاهی عزیز وهنرمند
اصل نامه سراپا مهر شمارا  دراینجا چاپ کردیم تا 
خوانندگان ما از هنر خطاطی شما هم لذت ببرند.

شود  می  بهتر  پیش  از  هرشماره  »آزادی«  اگر 
خوانندگان  که  است  ای  ویژه  توجه  خاطر  به 
ماباید  درحقیقت  خوددارند.  نشریه  به  ما  عزیز 
نشریه  که  کنیم  تشکر  عزیز  خوانندگان  شما  از 
چاپ  برای  تر  خواندنی  و  پربارتر  هرشماره  را 
مهرو  ازهمه  بازهم  دراختیارماقرارمیدهید. 

عشقتان به این نشریه سپاسگزاریم.

اینترنتی شدن مجله چه شد؟
مدتها پیش وعده کردید که آزادی را برروی سایت 
قرارمی دهید تا هرکس با پرداخت پول کمی بتواند 

آن را بخواند. این طرح را فراموش کردید؟

م-ح  از اروپا
دوست عزیز ازهمان شماره اول »آزادی« برروی  
بدون  تواند  می  هرکس  و  قراردارد  ما  سایت 
ازآغاز  هارا  شماره  تمام  سنت  یک  حتی  پرداخت 
شما  حتمًا  کند.  استفاده  و  بخواند  کنون  تا  انتشار 
کار رسمیت  نگیریم  پول  مردم  از  تا  کنید  فکر می 

پیدا نمی کند؟
هرچقدر  توانید  می  هستید  ناراحت  شما  اگر  حال 

دلتان خواست برای تقویت بودجه آزادی برای 

ما بفرستید  تا الاقل برای شما »آزادی«  اینترنتی 
رسمیت پیدا کند.

»شورای ملی ایران« بکجا می رود؟
هردم ازاین باغ بری می رسد   تازه تر از تازه تری 
ملی   شورای  خلق   به  چشممان  هنوز  رسد.  می 
دارد  واقعًا  شورا   این  سیاسی   بخش  نشده  روشن 
بیانیه که یک سر  افشانی می کند. هرروز یک  گل 
آن درآخور اصالح طلبان و سبز ها ست منتشر می 
کند . شما می توانید به ما بگوئید  چه خبر است ؟ 
مهره  به  را  شاهزاده  که  است  این  شورا  تصمیم  آیا 
ولی   . نه  بگوئید  است  ممکن  کند؟  تبدیل  سوخته 
درعمل  نتیجه ای جز این ببار نخواهد آمد. و نتیجه 
اپوزیسیون  مشت  یک  که  این  هم  آن  تر  ملموس 
بحال  خوش  ماند.  خواهد  برجا  ونومید  سرخورده 

جمهوری اسالمی !
اصالن  - ج از آمریکا

ولی  آگاهم  ها  بیانیه  این  از  شما  مثل  هم  بنده 
پاسخ  توانم  نمی  فعاًل  که  ام  شده  گیج  آنچنان 
شمارابدهم . اگر از این بهت و گیجی بیرون آمدم 

حتمًا پاسختان را خواهم داد.

رادیوصدای ایران
ایران  رادیوصدای  به  را  ای  صفحه  درهرشماره 
آیا  کنید.  می  تبلیغ  آن  ودرباره  داده  اختصاص 
آنجلس  لس  ایران  صدای  رادیو  همان  رادیو  این 
است؟اگرنه  می توانید خبری از آن رادیو دراختیار 

ما قراردهید؟
مهری س. از نیویورک

توانستید  می  ازمابپرسید  اینکه  بجای  خانم  مهری 
شده  چاپ  درنشریه  که  اینترنتی  آدرس  روی 
بروید و ببینید که این رادیو همان رادیو نیست ولی 
ادامه دهنده راه آن رادیوست. صدای  درحقیقت 
رادیوی  در  را  رادیو  آن  سازان  برنامه  از  برخی 
ویکسال  بیست  حدود  بشنوید.ما  توانید  می  ماهم 
در  و  دربوستن  را  ایران  رادیوصدای  های  برنامه 
مستقلی  های  برنامه  واکنون  کردیم  رله  داالس 
داالس  و  بوستن  شنوندگان  رادیوهای  رابرروی 
.که  کنیم  می  پخش  اینترنت  برروی  همچنین  و 
می  ذکر  خودرا  اینترنتی  آدرس  درهرشماره 
قدیمی  شنوندگان  از  تعدادی  وخوشبختانه  کنیم 
درمورد   . خودداریم  با  را  ایران  رادیوصدای 

رادیوصدای ایران درلس آنجلس هم مثل شما 

متأسفانه بی خبریم .

جدول ها درهم است
* الو سالم

- سالم 
 39 اما جدول شماره   . من خیلی جدولی هستم   *
شما خیلی درهم برهم بود و شرح یک ردیف هم کم 

بود . تراخدا کمی دقت کنید 
ییعد  ازاین  که  دهیم  می  قول   . باشماست  حق   -
کنیم  می  دقت  همیشه  اگرچه   . کنیم  دقت  بیشتر 
ولی اشتباه درجدول رایج ترین اشتباه مطبوعاتی 

است . از توجهتان سپاسگزاریم
* چون مجله رادوست دارم به شما زنگ زدم وگرنه 

اگر دوستتان نداشتم هرگز زنگ نمی زدم
- ما به این نکته خوب واقفیم و می دانیم هرکس با 
ما تماس می گیرد از سر خیرخواهی و عالقمندی 

است . خیلی هم خوشحال می شویم .
* موفق باشید. درضمن از صفحه کوچک وخواندنی 
همه  از  وبطورکلی  آید  می  خوشم  خیلی  شما 
مطالبتان لذت می برم. مجله شما خیلی جمع وجورو 

خودمانی است  . 
- خوشحالیم که این را می شنویم . بازهم ممنون 

که زنگ زدید
* خدانگهدار

- یاحق

احترام به پیشکسوت ها
درکنار  وهمیشه  هستم  مطالعه  اهل  خیلی  من 
تختخوابم چندین کتاب  اثر نویسندگان خوب ایرانی  
خوابم  نخوانم  کتاب  صفحه  چند  تا  شبها  قراردارد. 
نمی برد.  درشماره پیش درپاسخ یکی از خوانندگان 
نمونه  درهرشماره  دارید  تصمیم  که  بودید  نوشته 
ای از کار نویسندگان قدیمی را جاپ کنید تا یادی 
ازآنها شده باشد ونسل جوان هم با شیوه نویسندگی 
است  ای  پسندیده  بسیار  کار  این  آشنا شوند.  آنها 
دهد.  می  نشان  پیشکسوتها  به  شمارا  احترام  و 
پیشنهادی هم دارم که اگر امکان دارد مختصری هم 

شرح حال آنهارا بنویسید تا کارشما کامل تر شود.
ابوتراب  شورینی -  اروپا

و بصیری چون شماداریم  ازاین که خواننده آگاه 
به خود می بالیم . سعی خواهیم کرد تا به پیشنهاد 

جنابعالی عمل کنیم . 
اگر   . ازشماداریم  ما  هم  خواهش  یا  پیشنهاد   یک 
درمجله  چاپ  برای  مطالبی  دارد  امکان  برایتان 
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برای ما بنویسیدواگر صالح می دانید با نام اصلی 
خودتان آن را چاپ کنیم .منتظر لطف شما هستیم .

صفحه جدید شعر مبارک
چندی است صفحه شعررا عوض کردید و درشماره 
بود که  ایراد گرفته  از شما  از خوانندگان  قبل یکی 
خواستم  کنید.  نمی  چاپ  متقدمین  اشعار  از  چرا 
نظر خودم را به شما بگویم که من از اشعار شاعران 
متأخر بیشتر خوشم می آید تراخدا با همین اشعاری 
 . دهید  ادامه  کردید  چاپ  اخیر  درچندشماره  که 

ممنونم.      
شیرین امجد از اروپا

.اما  دادیم  شعر  صفحه  مسئول  به  نظرشماراهم 
ی  اشعار  از  من  بگویم  باید  رودربایستی  بدون 
آید.اما  نمی  خوشم  زیاد  باشند  نداشته  وزن  که 
به  تاحدی  شعرهم  صفحه  نظرمسئول  خوشبختانه 

نظر من نزدیک است .
 

سرمقاله » سردرگمی ها«
فرزند  با  کنم   دریافت  را  پیش  ازاینکه شماره  قبل 
از  و  کردیم  می  صحبت  آدمیت  فریدون  دکتر 
محض  به   . زدیم  می  حرف  ایران  مردم  سردرگمی 
دریافت »آزادی« شماره 40  متوجه شدم هم مطلبی 
از دکترفریدون آدمیت را چاپ کرده اید و هم عین 
گفتگوی مارا منعکس کرده اید. خیلی تعجب کردم 
دورازهم  دردونقطه  دونفر  است  ممکن  چگونه  که 
به  را   40 شماره  درضمن  فکرکنند.  موضوع  یک  به 
فرزند دکترآدمیت دادم که از یادآوری شما از پدرش 

بسیار خوشحال شد.
                                           کامبیز - شرق آمریکا

باسپاس ازتوجه شما 

عالقه به مطالعه
این درد  . شاید  نداشتم  مطالعه عالقه  به  من هرگز 
اکثریت مردم ایران است . اما روزی برحسب تصادف   
امان  استاد  با  شمارا  گفتگوی  که  را  آزادی   نشریه 
 . دیدم  دوستی  دردست  درخودداشت  منطقی 
که  وجودداشت  نشریه  دراین  جادوئی  چه  نمیدانم 
یعنی  تاکنون  زمان  کردوازآن  جلب  خود  به  را  من 

نزیدیک به سه سال است که مشترک شماهستم .
خواندن  به  بلکه  خوانم  می  شمارا  نشریه  تنها  نه 
. تقریبًا دراین سه سال  کتاب هم عالقمند شده ام 
همه کتابهای موجود درکتابخانه پدرم را خوانده ام .

بسیار  دادید   پیوند  مطالعه  با  را  من  اینکه  از 
سپاسگزارم .

محمدی - نیویورک

ایجاد  شما  درزندگی  آزادی  که  تحولی  ازاین 

کرده است بسیار خوشحالیم .

کلبه کتاب 
گپ  برای  و  داشتم  کالیفرنیا  به  سفری  اخیراً 
وگفتگوئی با آقای کیخسروبهروزی مدیر کلبه کتاب 
بهروزی   آقای  که  متوجه شدم   . زدم  آنجا سری  به 
این  به  نویسد که  برای »آزادی« مطلب می  تنها  نه 
به  آن  درمعرفی  . چون  بسیار عالقمنداست  نشریه 
مراجعه کنندگان به کتابفروشی اش دریغ نمی کند.

به  هرکس  کنم  می  فکر   . است  ستایش  قابل  واقعًا 
مشترک  تردید  بدون  کند  می  مراجعه  کتاب  کلبه 

مجله آزادی می شود.
ناهید از شرق آمریکا

آقای کیخسرو بهروزی دیربازی است که یارویاور  
ایران  ادب  و  فرهنگ  دهنده  اشاعه  و  مطبوعات 
است وماهم به داشتن چنین همکارباارزشی به خود 

می بالیم . 

مطلب طنز
البته مطلب دراُم القرای اسالمی چه خبر یک مطلب 
طنز است اما بیشتر طنز سیاسی است . جای مطالب 
است.  خالی  شما  درنشریه  وغیرسیاسی  ناب  طنز 
.باورکنید  بکشید  طنز  به  را  اجتماعی  های  سوژه 

طرفدارزیادی خواهدداشت .
غالمحسین از کالیفرنیا

راازکجا  طناز  اما   . موافقیم  بسیار  شما  بانظر 
پیداکنیم ؟اگرشما سراغ دارید به ما معرفی کنید.

انتصابات
درخبرهاآمده بودکه:

»خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه 
هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش 
مسئولیت  احساس  باید  اول  گفت:  است،  قطعی 
کرده و در انتخابات شرکت کنید و بعد هم سنجیده 
رای  کسی  به  پیغمبر  و  اسالم  معیارهای  براساس  و 
اهلش  نا  دست  به  انقالب  نکرده  خدای  که  دهید 

نیفتد.
انتخابات  تحریم  گفت:  همچنین  علم الهدی  احمد 
عاشورا  شب  در  حسین  امام  گذاشتن  تنها  مثل 

است.«
درزمان  بپرسم  جمعه  امام  ازاین  خواستم  می 
پیغمبر  کی انتخابات بوده است که حاال ما براساس 
معیارهای ایشان رأی بدهیم . ازاین گذشته شرکت 
شرکت  ویا  میفرستد  جهنم  به  مارا  درتنتخابات 
امام  اینجا  وثالثًا  مسخره؟  نمایش  دراین  نکردن 
حسین کیست ؟ منظورتان همان دزد ولدالزنا ست 
که خودرا فعال مایشاء درایران می داند؟ اصاًل مردک 
مردم  آخرت  داری  که  دنیا هستی  این  کاره  چه  تو 

راهم پیش بینی میکنی؟
پویا گرامی - اروپا

حرفها  اینگونه  کنید   می  فکر  شما  عزیز  پویای 
باید درقبال حقوق  آقا  این  ای هم دارد؟  شنونده 
که  بزند.اکنون  حرفی  یک  گیرد  می  که  یامفتی 
نتیجه  حتمًا  شماست  ودردست  منتشرشده  نشریه 
که  بینید  می  وشما  شده  مشخص  هم  انتصاباتشان 
این پرروهای دروغگو چه آماروارقام دروغینی را 

درباره شرکت مردم ارائه می دهند.

پیشرفتهای گذشته
رژیم  زمان  پیشرفتهای  از  برخی  دارد  امکان  آیا 
 . ایرانی منتشر کنید  برای آشنائی جوانان  را  سابق 
گوئی  یاوه  به  پاسخی  تواند  کار می  این  من  نظر  به 
های حاکمان غاصب کشورماست و ازطرفی جوانان 
را آگاه می کند تا از فریب خوردن توسط این مارهای 

خوش خط وخال مصون باشند.
از  یکی  که  گفتند  می  همه  خمینی  فتنه  دراوایل 
دالیل سقوط رژیم پادشاهی این بود که مردم را از 
کارهای بزرگی که درمملکت می شد باخبر نمی کردو 
دستور  دولت  به  حقیقت  این  از  آگاهی  با  خمینی 
داده بود که گاه وبیگاه از کارهای دولت مردم را آگاه 
کنند. اما هیچ کاری که درخور معرفی به مردم باشد 
صورت نمی گرفت درنتیجه صفحات روزنامه ها چه 
مربوط  از خبرهای  پراست  اکنون  و چه  زمان  درآن 

به اعدام ، دزدی ، فساددر طبقه حاکمه ونظایرآن .
باتوجه به اینکه 34 سال هم ازعمراین رژیم می گذرد. 
آفاق  مرجانی- آمریکا

ترند.  آگاه  وشماهم  ازمن  اکنون  عزیزما  جوانان 
کردن  آگاه  برای  بهتری  راههای  گذشته  ازاین 
جوانان از ایران گذشته وجوددارد. درایام نوروز 
کوروش  آرامگاه  برسر  را  ایرانی  جوانان  هجوم 
جز  نبود  پذیر  امکان  کار  این  شاهدبودید؟  کبیر 
عزیزمان  ایران  پرافتخار  تاریخ  مطالعه  ازطریق 
به  امروز  ما  جوانان  گذشته.  های  هزاره  درطول 
ایران  تاریخ  بررسی  به  وشما  ازمن  بیش  مراتب 

عالقمندند.

بازهم خبری ازطالبان!

جمهوری  ازدولت  افغانستان  دولت  شد  گفته  اخیراً 
چه  به  ایران  به  طالبان  سفر  پرسیده  اسالمی 
کسی  داده  پاسخ  اسالمی  رژیم  ؟  است  منظوربوده 
به ایران نیامده . طالبان اعتراف کرده اند که آنها به 
تهران سفرداشته اند. اما دیگر کسی ماجرا رادنبال 
 . نکرده که چرا جمهوری اسالمی دروغ گفته است 
ماهم نفهمیدیم طالبان برای چه به ایران رفته بودند؟
منصورخ.فیالدلفیا

به اخبار طالبان خیلی  اینکه  منصورخان شما مثل 
جمهوری  که  پرسد  نمی  کسی  اما  عالقمندید.   
اسالمی چرادروغ می گوید  به دلیل آن است که 
هیچکس از یک فاحشه ای که کسب وکارش را بدون 
پرده پوشی انجام می دهد نمی پرسد آیا تو فاحشه 
ای؟ رفتاراو پاسخ را مشخص کرده.رفتارجمهوری 
است کرده  راثابت  دروغگوئیش  هم  اسالمی 
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است  این  شعارشان  ها  رسانه  همه 
بدانند  باید  ازآنچه  را  مردم  ما  که 
آگاهی  درجریان   . کنیم  می  آگاه 
که  برمیخورند  دیوارهائی  به  رسانی 
، رودربایستی ، حفظ موقعیت، و  حیا 
»مراعات جوانب مرتبط با خبر«   ُحب، 
رسانه  مسئول  هیچ  دارد.  نام  وبغض 
ای را نمی توانید پیدا کنید که بدون 
وعادالنه   محظورات  درنظرگرفتن 
کند.   ایفا  خودرا  رسانی  آگاهی  نقش 
تلویزیون  دوربین  جلوی  که  کسی 
می نشیند  ، با قیافه ای حق به جانب 
ناگهان  و  کند  می  سخن  به  شروع 
دچار برق گرفتگی  تاریخی می شود 
و احساس می کند که باید مردم ناآگاه 
از دوران رژیم گذشته را آگاه کند. وتو 
ازاعمال  متحیر میمانی که آگاه شدن 
سال   40 در  مملکت  مسئوالن  خالف 
خورد  می  دردی  چه  امروزبه   ، پیش 
این  ُمصلح   انسان  منظوراین  وآیا 
رژیم گذشته  برضد  را  مردم  که  است 
آن  و  بیایند  خیابان  به  تا  کند  مسلح 
رژیم را سرنگون کنند؟بعد خود به این 
پاسخ می رسی که : آن رژیم که اآلن 
به  .  دوباره  هفت کفن پوسانده است 
سخنان آن دلسوز مردم شکنجه دیده  
در چند دهه پیش گوش می کنی و باز 
ازخود می پرسی : آیا این حضرت آقا 
شده  شکنجه  خانواده  با  خواهد  می 
کرامت  به  او  آیا  کند؟  همدردی  ها  
احترام  برای  و  است  معتقد  انسان  
زبان  انسانی  واالی  مقام  به  گذاشتن 
گذشته  دررژیم  شکنجه  نکوهش  به 
این سئوال هم  پاسخ  پرداخته است؟ 
همانند  پاسخ قبلی است : اگر کرامت

رقیق  های  شکنجه  براثر  انسانی   
است  شده  خدشه  دچار  سابق  رژیم 
به  نیازدارد  چرا  دلسوزی  به  واینقدر 
امروز  رژیم  وحشیانه  های  شکنجه 
شکنجه  جان  نیمه  جسدهای  که 
شدگانش روی دست خانواده ها مانده 
و یا هنوز درغل و زنجیر زندان بانهای 
به  حرفی  هستند  پناه  اسالم  مؤمن 

میان نمی آید؟
دل  گوینده  این  سخنان  دنباله  به 
و  شوی  آگاه  بیشتر  تا  سپاری  می 
کمی  هم  صدایش  که  عالیجناب 
بلندترشده ومثل سوهان براعصاب تو 

کشیده می شود می گوید :
حاال گیرم که رضاشاه بی سواد  امنیت 
را درایران برقرارکرد. آقا  وقتی آزادی 
دردمی  چه  به  امنیت  درکشورنیست 

خورد؟
دهانت باز می ماند . به بغل دستی ات 
می گوئی  عجب آدم بیسوادی است.  
بغل  کنی  می  خاموش  را  وتلویزیون 
دستی ات که آدم  خوش قلب و ساده 
خیلی   این  بابا   : گوید  می  است  ای 

باسواده . مردم را آگاه می کند.
به او می گویم : راستی؟  اآلن فهمیدی 

چه گفت ؟
ما درآن   . آره راست میگه  می گوید: 

زمان آزادی نداشتیم .. 
به او می گویم اینجا درآمریکا  آزادی 

داریم ؟
می گوید مسلم است .

داریم  امنیت  ؟  چی  امنیت  گویم  می 
یانه؟

دوروز  همین   . نداریم  نه  گوید  می 
اسلحه  یکی  شهر   درهمین  پیش 

گویم  می   . کشت  چهارنفررا  و  کشید 
به قول تو  این آقای سخنگوی  به  برو 
باسواد بگو حضرت آقا ! آزادی سیری 
چند؟به او بگو که امنیت وآزادی هردو 
بی  آزادی  اما  هستند  بزرگی  نعمت 
بی  امنیت  و  ارزد  نمی  امنیت پشیزی 
آزادی همچنان  نعمتی است  که باید 

آن را گرامی داشت .
اکنون در ایران ما نه آزادی است و نه 
های خود  درخانه  مردم  . شب  امنیت 
امنیت ندارند وروز در جامعه از آزادی 
تفریح  برای  ای  خانواده  محرومند. 
ازشهر  خارج  باغی  به  واستراحت 
حمله  باغ  به  اسالمی   اوباش  میروند 
تجاوز  زنان  به  مردان  و جلوی چشم   
ناامنی  این  گوینده!  آقای   . کنند  می 

است که،  درزمان رضاشاه نبود. 
بغل دستی ام که تازه آگاه شده است 
 . میگی  راست   . عجیبه  گوید:  می 
آزادی بدون امنیت به هیچ دردی نمی 
الاقل  آزادی  بدون  امنیت  اما  خورد 

جان آدم را حفظ می کند.
کانال  و  کنم  می  روشن  را  تلویزیون 
دیگری را می گیرم . درآنجا هم مصلح 
مسائل  از  دهد.  می  دادسخن  دیگری 
هسته ای ایران و اقتصاد و ... صحبت 
می کند. ناگهان مثل اینکه مارغاشیه  
نشیمن او را گاز گرفته است از جا می 
پرد و می گوید : شاه هم اشتباه کرد . 
انرژی   . آقا ما روی دریای نفت بودیم 

هسته ای می خواستیم برای چی ؟
بغل دستی ام که خودش هم نمی داند 
رژیم گذشته  از  انتقاد  از شنیدن  چرا 
خوشش می آید، می گوید: بفرما ، این 
درست  داره  که  این  ؟  میگی  چی  را 
میگه. به او می گویم : اینهم ازآن یکی 
بروبابا!  گوید  می   . سوادتراست  بی 

توهم که همه را بی سواد میدانی.
برای  اینها  من  دل  عزیز  گویم  می 
این  اسالمی  جمهوری  آمد  خوش 
هم  ناآگاه  آدم  وتو   . میزنند  حرفهارا 
می  درست  میکنی  وفکر  شنوی  می 

گویند.
نیروگاه  که  اصرارداشت  فقید  شاه 
اتمی ساخته شود اما دلیل آن را این 
. به این  آقا نمی داند که به تو بگوید 
دلیل می گویم بی سواد است . رئیس 
سازمان انرژی اتمی رژیم گذشته دکتر 
اکبر اعتماد درکتاب خود می نویسد: 

تا  ما  صنایع  که  بود  فهمیده  ...شاه   «
باشند  نداشته  کیفی  استاندارد  یک 
نمی   ، بشوند  بالغ  اصاًل  توانند  نمی 
خوب  بکنندولی  پیدا  توسعه  توانند  
مؤسسه استاندارد مؤسسه جوانی بود 
نداشت وصنایع درست  . هنوز تجربه 
ولی   . کردند  نمی  گوش  حرفش  به 
اینکه  بدون   ، عماًل  توانسیت  می  اتم 

بگذارد  صنایع  روی  فشارقانونی  یک 
آنهابگذارد  روی  فشارصنعتی  یک 
اینکه  راباالببرند.برای  کیفیتشان  که 
دراین  خواستند  می  صنایع  اگر 
مجبوربودند   کنند  مشارکت  برنامه 
استانداردهای الزم را رعایت کنندواین 

کیفیت هاراباالببرند.)ص26(
درصفحه 22 کتاب» برنامه انرژی اتمی 

ایران« اکبراعتماد می نویسد:
»... یک مطلب دیگرهم هست که باید 
انرژی  که  است  این  وآن  درنظرداشت 
اتمی یک صنعتی است که زمان الزم 
برای گسترش آن خیلی طوالنی است 
می  شماتصمیم  که  زمانی  آن  یعنی   .
بسیاربغرنج  صنعت  این  که  گیرید 
تازمانی  ایجادبکنید  کشور  رادریک 
بار  وبه  مهارشود  تکنولوژی  این  که 
اتکاء  رویش  وشمابتوانید  بنشیند 
مطمئن  عامل  یک  بعنوان  بکنید 
سال   30  ، سال   20  ، دهنده  انرژی 
می  طول  مورد  برحسب  سال   40  ،
بکنید  فرض  اگر  شما  بنابراین  کشد. 
به یک چنین منبع  که 40 سال دیگر 
فراوان انرژی احتیاج دارید نمی توانید 
این  پیداکردید  احتیاج  وقتی  بگوئید 
کارراشروع خواهید کرد. این کارراباید 
همان  به  کنید.  شروع  بسیارزودتر 
اروپائی  ازکشورهای  بعضی  هم  علت 
صبرنکردند تابحران نفت دردنیا پیش 
 . تکنولوژی  این  پی  وبعدبروند  بیاید 
قبلش رفتند ، بادید اینکه یک روزی 
تکنولوژی  ازاین  شوند  مجبورمی 
تکنولوژی  این  کنند.باألخره  استفاده 
احتیاج  که  روزی  آن  کردند.  آماده  را 
بودوفوری  آماده  تکنولوژی  داشتند 
توانستیم  کردند.مانمی  اش  پیاده 
ایجاد  کی  نیاز  این  ببینیم  صبرکنیم 
می شود بعد آن روز فکرش را بکنیم. 
بود.بنابراین  می  دیر  دیگر  روز  ةآن 
زمان  که  تکنولوژی  یک  ایجاد  برای 
همیشه  شما  است  طوالنی  تکاملش 

باید 20-30 سال قبل فکر کنید...«
سخنگویان  این  که  داری  قبول  حاال 
حکومت  رابرضد  مطالبی  قصد  ازروی 

پیشین مطرح می کنند؟
بغل دستی من آهی کشید وگفت :

آگاهی  کسانی  چه  از  که  ماروببین   «
می گرفتیم .«

بغل  و  کردم  را عوض  تلویزیون  کانال 
دستی با خوشحالی گفت :

دیگه  این   . خوبه  خیلی  این  آهان   «
هم  نمی چسبد.  بهش  ای  وصله  هیچ 

باسواده هم خوش صحبته...«
خبریت  منابع  این  با  تورا  من   : گفتم 
آگاهی  آنقدر  .انشاهلل  گذارم  می  تنها 

پیداکنی که دیگر گول هیچ .... 
مرتضی پاریزی

یادداشت

  
آزادی سیری چـند؟                                           
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غربی  وجنوب  آسیا  درغرب  ترکیه 
هم  کشور  هشت  وبا  است  واقع  اروپا 
 ، درشمالغرب  :بلغارستان  است  مرز 
درشمال  گرجستان  درغرب،  یونان 
ونخجوان  ایران   ، ،ارمنستان  شرق 
درجنوب  وسوریه  عراق   ، درشرق 
درجنوب  مدیترانه  ،دریای  شرقی 
سیاه  دریای  و   ، غرب  در  اژه  ،دریای 
دریای  قراردارند.  ترکیه  درشمال 
مرمره وتنگه بسفر، وداردانل بررویهم 

آبراه ترکیه را تشکیل می دهند.
نام ترکیه به معنی سرزمین ترک است 
وازسال 1369 به این کشور اتالق شد.

شرقی  روم  که  بود  بیزانس  زمانی 
امپراتوری  به  سپس  میشد.  خوانده 
که  درزمانی  و  شد  تبدیل  عثمانی 
چون  یافت  پایان  جهانی  اول  جنگ 
دراشغال  وچندشهردیگر  استانبول 
نهضت  بود  مانده  باقی  متحدین 
کمال  مطفی  رهبری  به  ترکیه  ملی 
ترکیه  ارتش  ازفرماندهان  یکی  پاشا 
مصطفی   1920 درآوریل  شد.  تشکیل 
کمال پاشا دولتی تشکیل داد وآن را 
دولت قانونی ترکیه نامید که مرکزآن 
سپتامبر1922  درآنکارابود.در18 
ترکیه  ازخاک  اشغالگر  ارتشهای 
از  قدرت  شدندوانتقال  رانده  بیرون 
دولت جمهوری  به  عثمانی  امپراتوری 
 1922 نوامبر  دراول  آغازشد.  ترکیه 
رژیم  ترکیه  تأسیس  تازه  مجلس 
کردوبه  اعالم  ملغی  را  سلطانی 
خاتمه  عثمانی  ساله   623 امپراتوری 
مختلف  کشورهای  آنکه  از  پس  داد. 
شناختند  رسمیت  به  جدیدرا  رژیم 
دولت  تشکیل   1923 اکتبر  در29 
جدید رسمًا اعالم گردید.یک میلیون 
ترکیه  ساکن  یونانی  ویکصدهزارنفر 
 380 شدندودرعوض  منتقل  یونان  به 
هزار مسلمان ازیونان به ترکیه آمدند.

رئیس  اولین  بعنوان  کمال  مصطفی 
جمهور ترکیه برگزیده شد. مصطفی

داد  انجام  متعددی  اصالحات  کمال   
به  عثمانی  امپراتوری  تبدیل  جمله  از 
کشوررا  این  ترکیه  سکوالر  جمهوری 
به سوی دمکراسی سوق داد. پارلمان 
ملت  پدر  بمعنی  آتاتورک  اورا  ترکیه 

ترک لقب داد.
بدست  جدید  ترکیه  تولد  ازبدو 
این  دمکراسی  تاکنون  آتاتورک  
سکوالریسم  حافظ  سرسختانه  کشور 

دردولت این کشوربوده است .
مستقیم  رأی  با  که  جمهوری  ریاست 
کشور  رئیس  شود  می  انتخاب  مردم 
دارد.  تشریفاتی  نقشی  اما  است 
راازسال  سمت  این  گل  عبداهلل  آقای 

2007عهده داراست. 
وزیر  نخست  مملکت  اجرائی  مدیر 
مملکت  وزیران«  »شورای  با  که  است 

را اداره می کند.
قوه قضائیه مستقل است وقوه مقننه با 
نام مجمع ملی ترکیه مسئولیت وضع 
اساسی  قانون  ودادگاه  رادارد  قوانین 
وضع  مقننه  قوه  توسط  که  برقوانینی 

می شود نظارت دارد.
مجلس  اعتماد  رآی  با  وزیر  نخست 
رهبر حزبی  برگزیده می شودومعموالً 
است که بیشترین کرسی های مجلس

ترکیه  وزیر  نخست  دراختیاردارد.  را   
اردوغان  طیب  رجب  حاضر  درحال 
است که قباًل شهرداراستانبول بود. او 
به حزب توسعه وعدالت وابسته است 

در  هائی  بدعت   2007 درسال 
سکوالریسم ترکیه بوجودآمد ازجمله 
احزاب  آقای عبداهلل گل که سالها در 
ریاست  به  داشت  عضویت  اسالمگرا 
دولت  دیگر  ازسوی  رسید.  جمهوری 
جدید قانون منع حجاب دردانشگاهها 
که  شد  وخواستارآن  کرد  لغو  را 
دانشجویان دختر دردانشگاه ازحجاب 
استفاده کنند. اما دادگاه قانون اساسی 
عمل دولت را غیرقانونی خواند واجازه 
قانون  نیز  اخیراً  رانداد.  کاری  چنین 
رسیده   تصویب  به  برانگیزی   بحث 
کند  می  محدود  را  الکل  مصرف  که 
روزبعد  تا 6 صبح  واز ساعت ده شب 
درنزدیکی  ساعات  درهمه  وهمچنین 
نوشابه های  و مدارس فروش  مساجد 

الکلی ممنوع است .
این  به  نسبت  ترکیه  تجار  از  بسیاری 
را  وآن  دادند  نشان  واکنش  قانون 

مغایر با قانون اساسی اعالم کردند.
درحمایت  قانون  این  گوید  می  دولت 
ازشر  آنان  محافظت  و  ازجوانان 
اما   . است  رسیده  تصویب  به  الکل   
گویند  می  دولت  منتقد  سکوالرهای 
مذهبی  خزنده  حرکت  حاکم  حزب 

کردن جامعه را آغاز کرده است .
به  الکل   قانون  برسر  جنجال  اکنون 
وسکوالریسم  دین  میان  تنش  عنوان 

درجمهوری ترکیه بشمارمیرود.
درصد   99 از  گرمی  پشت  با  دولت 
مردم ترکیه که مسلمان هستند سعی 
اما  دارد  اسالمی  قوانین  دراجرای 
را  آزادی مذهب  ترکیه  اساسی  قانون 
آزاد می شمارد.وقایع اخیر نشان داد 

که تظاهرات مردم ببهانه جلوگیری 

مرکز  و ساختن  پارک  یک  تخریب  از 
تجارت و احتماالًَ یک مسجد به جای 
آن ، مردم را اگرچه به اسالم باوردارند 
اما به بقای سکوالریسم  درجامعه خود 

بیشتر پای بند نشان داد.
نیروهای  توسط  شده  اعمال  خشونت 
آنکارا   و  ازمیر   ، دراستانبول  انتظامی 
موقعیت اردوغان را کمی متزلزل کرده 
است اما باتوجه به تعداد مسلمانان این 
کشور هنوز اردوغان از موضع قدرت با 

تظاهرکنندگان روبرو می شود. 
جزئیات   بازتاب  از  ترکیه  های  رسانه 
کنند  می  خودداری  تظاهرات   این 
اما این شکاف ایجادشده بین مردم و 
رسانه هارا  اینترنت پر می کند. امروزه 
نیروهای  واکنش  با  که  جوانی  زن 
سرکوبگر مواجه شده بود)عکس زیر( 
به عنوان سمبل  مقاومت معرفی شده 
اینترنت   برروی  جا  همه  او  وتصاویر 

دیده می شود. 
نوشته می شود  این سطور  که  اکنون 
مردم  تظاهرات  از  دوهفته  از  بیش 
درمیدان تقسیم  استانبول و دردیگر 
گذردکه  می  ترکیه  بزرگ  شهرهای 
تاکنون 5 کشته وصدها زخمی برجای 
تظاهر  از  است.بسیاری  گذاشته 
اردوغان  استعفای  خواستار  کنندگان 
خواستار  تنها  نیز  برخی  اندو  شده 
آمران  و  پلیس  فرماندهان  برکناری 

سرکوب هستند.
اختالف  بروز  رویداد،   مهمترین 
عبداهلل  جمهور  رئیس  بین  آشکار 
طیب  رجب  وزیر  نخست  و  گل 
از  دولت  اگرچه    . است  اردوغان  
خشونتهای  بخاطر  تظاهرکنندگان 
است  کرده  عذرخواهی  شده  اعمال 
اما اردوغان اعالم کرده است این طرح 
تأسیس مرکز تجاری در پارک همجوار 
گذاشته  رفراندوم  به  تقسیم  میدان 
می  اردوغان  خواهدشد.طرفداران 
خدمات  گذشته  سال  درده  او  گویند 
است.مخالفین  کرده  ترکیه  به  زیادی 
اومیگوینددرزمانی که اتحادیه اروپا به 
عضوشدن  به  نسبت  بینی  خوش  مرز 
بود  رسیده   اتحادیه  دراین  ترکیه 
اعراب  بسوی  داد  ترجیح  اردوغان 
برود. آیا پول اعراب می تواند اردوغان 

را درقدرت نگهدارد؟
رهبرانی  اگر  است  داده  نشان  تاریخ 
موفقیتهائی  به  کشورخود  از  درخارج 
حفظ  برای  تنها  یافتند  دست 
مردم  حمایت  به  خود  موقعیت 

کشورخودنیازداشتند.

اطالعات کلی:

عنوان رسمی: جمهوری ترکیه 

پایتخت : آنکارا

نوع دولت : جمهوری دمکراسی پارلمانی

 جمعیت : 71 میلیون ویکصدهزارنفر

مساحت : 301159 کیلومترمربع

زبان : ترکی)زبان اصلی( ، کردی ، زازا، عربی ، 

ارمنی ویونانی

میزان سواد: 87 درصد جمعیت باسوادند.   95 

درصد مردان و 80 درصد زنان باسوادهستند

درآمد سرانه : 9100 دالر

سال استقالل : 1923
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ترکیه ازامپراتوری تاجمهوری



شماره41- سال چهارمآزادی صفحه8

هیچ  درجهان  که  داشت  توجه  باید 
پندارند  می  برخی  که  آنگونه  زبانی 

باید سره یعنی خالص باشد
بسیار  زبانهای  حتی  نیست  خالص 
کوچکی که مردم جنگل نشین آفریقا 
گویند  می  سخن  آنها  با  واقیانوسیه 
خالص نیست . رابطه ورفت وآمدملتها 
می  ایجاب  وناخواه  خواه  یکدیگر  با 
وازهم  بدهند  بهم  هائی  واژه  که  کند 
چند  درطول  که  اقوامی  از   . بگیرند 
هزارسال درکنار هم زندگی می کرده 
اند ودرزمینه های بازرگانی ، اجتماعی 
، علمی ، فرهنگی ، سیاسی وسرانجام 
نمی   . اند  داشته  پیوند  باهم  دینی 
توان انتظار  زبان سره وخالص داشت 
نمی  : »آیا  نویسد  . جاحظ بصری می 
مدینه  مردم  میان  که  هنگامی  بینید 
گروهی ازایرانیان زندگی کردند  بعضی 

الفاظ فارسی شیوع وغلبه یافت ؟«
فارسی   های  واژه  وجود  اگر  بنابراین 
عربی  های  ازواژه  بیشتر  درعربی 
کمترازآنهاهم   ، نیست  درفارسی 
دیگر  ها  واژه  این  گرچه   . نیست 
تغییرات   نیستند ودست خوش  عربی 
های  واژه  که  همچنان  اند  بسیارشده 
تغییر  نیز  درعربی  موجود  فارسی 

کرده اند.
اما  است  طبیعی  لغت  وگرفتن  دادن 
وضعیف  میکند  خراب  را  زبانی  آنچه 
زبانی  دستور)گرامر(  نفوذ  سازد   می 
شود.  می  گرفته  ازآن  لغت  که  است 
وارد  عربی  دستورزبان  که  همچنان 
مادرزبان   . است  ه  شد  فارسی  زبان 
واین  نداریم  مذکرومؤنث  فارسی 
 . است  فارسی  زبان  حسن  بزرگترین 
اما با تأسف عالمت تأنیث  زبان عربی 

را درزبان فارسی بکار می بریم .
صفت درزبان عربی م دارد وماهم وقتی 
رارعایت  قاعده  این  است  عربی  واژه 
زن   . مردشاعر  گوئیم  ومی  کنیم  می 
زن   ، مردمحترم   . ومؤنثاعره  شذکر 
محترمه . وحال آنکه درموردواژه های 
. زن  . مردخوب  فارسی چنین نیست 

خوب . مرددانشمند. زن دانشمند.
 : داریم  جمع  عالمت  دو  مادرفارسی 

»ها« و»ان« اما درعربی جمع مذکر 

جمع  و  سالم  مؤنث  جمع   ، سالم 
مذکر  جمع  عالمت  دارند.  مکسر 
سالم »ون« و»ین«)مؤمنون، مؤمنین(
می  »ات«  سالم  مؤنث   وعالمت جمع 
مکسر  جمع  برای  باشد)معلمات( 
قاعده  وجودندارد)مثل  معینی  قاعده 
این  ماهم  ، جزایر(.  )جزیره  قواعد(،   ،
واژه  درمورد  را  عالمتهای جمع عربی 
به  فارسی  درزبان  وارد  عربی  های 
معلمین   : گوئیم  ومی  گیریم  می  کار 
وغیره.  رجال   ، قضات   ، محققین   ،
اززبان  برگرفته  هائی  واژه  عربها  اما 
خود  زبان  دستور  مطابق  را  فارسی 
درزبان  هم  ما  اندوباتأسف  درآورده 
خود همچون آنان بکار می بریم .برای 
مثال : استاد که کلمه ای فارسی است 
می  خود  مکسر  جمع  مطابق  وعربها 
می  عینه  به  ماهم  »اساتید«  گویند 
گوئیم اساتید. بجای استادان ، میدان 
»میادین«  عربی  درجمع  فارسی 
 . میادین  گوئیم  می  است.ماهم  شده 
دهقان  که همان دهگان  فارسی است  
درعربی بهنگام جمع بستن »دهاقین« 
می شود وماهم همین دهاقین را برای 
.)الزم  بریم  می  بکار  دهگان  جمع 
بیادآوری است که عرب چون گ ندارد  
درنتیجه گاف فارسی را به قاف تبدیل 
فرامین  درجمع  فرمان  است.(  کرده 

می شود وغیره .
اززبان  که  را  هائی  لغت  ماهم  گرچه 

عربی گرفته ایم هم ازلحاظ کاربرد

 معنی وهم از لحاظ طرز تلفظ درآنها 
مثل  نه  ولی  ایم  کرده  تصرف  و  دخل 
برای  دستوری.  ازنظر   ، عربی  زبان 
نمونه کلمه الابالی که درعربی متکلم 
وحده  یعنی اول شخص مفرد مضارع 

منفی است  ما آن را درفارسی بگونه 
صفت بکارگرفته ایم نه فعل .

سعدی می گوید:
 الابالی چه کند دفتر دانائی را

طاقت صبر نباشد دل سودائی را  
معنای  به  درعربی  مزخرف  کلمۀ 
است   زرآمیخته  به  ومزین  آراسته 
چه  دانیم  می  همه  فارسی  در  که 
معنای  به  درعربی   رعنا  دارد،  معنی 
خودپرست وسبک است ودرفارسی به 

معنای زیبا ودل فریب
حافظ می گوید:

صبا بگوی زمن آن غزال رعنارا
که سر به کوه وبیابان توداده ای مارا 
بمعنای  هرگز  درعربی  تمیز  کلمه 
بمعنای  صحبت  یا  نیامده  پاکیزه 
زبانان  فارسی  ازساخته  گفتن  سخن 
معنی  به  درعربی  آنکه  .وحال  است 
تسلیت  .یا  است  والفت  نشینی  هم 
گفتن را درعزا می گوئیم ولی مصریان 

درتبریک عروسی می گویند
مابا ترکیب کلمه های عربی با نامها  و 
واژه  فارسی  پیشوندهای  و  پسوندها 

هائی با معنی تازه می سازیم مانند:
فارسی  دم  و  عربی  )صبح  دم  صبح 
است(. سحرگاه ، عشق بازی،  طلبکار

)سحر وعشق .طلب عربی هستند.(
که  عربی  ازاصل  هائی  صیغه  ساختن 
درخود زبان عربی هرگز بکار نمی رود.

مبتال  مریض  درعربی  که  افلیج  مانند 
به مرض فلج را مفلوج می گویند.

از مصدر های عربی مصدرفارسی می 
سازیم ومانند : فهمیدن ، طلبیدن و 

غیره  بسیاری ازواژه های جمع عربی 
گیریم  می  مفرد  بصورت  درفارسی  را 
  ، منازل   ، فعله   ، طلبه   ، عمله  مانند: 
، فعله ها،  ملوک ، عمله ها ، طلبه ها 

منازل ها ، ملوکان. 
بیابان در نورد و کوه بگذار

منازل ها بکوب وراه بگسل
ترکیبی  است  زبانی  فارسی  زبان 
وزبان عربی زبانی قالبی  است . برای 
های  کلمه  با  گل  واژه  ازترکیب  مثال 
دیگرواژه های تازه بسیاری بدست می 

آوریم با معنی های تازه:
 ، نام  ، گل  رو  ، گل  ، گل چهره  گالب 
رخ   گل   ، اندام  گل   ، گلشن   ، گلخن 

وغیره .
وزبانی  سامی  است  زبانی  عربی  زبان 
قالبی که با بردن یک واژه درقالبهای 
می  درست  تازه  های  واژه  دیگر 
مثال  برای   . تازه  های  کنندبامعنی 
ازکلمه فعل واژه های : مفاعله ، افعال ، 
تفعیل ، تفعل ، تفاعل ، فاعل ، مفعول ، 

افعل ، فعول  وغیره می سازند.
واژه  که  کنیم  توجه  باید  نکته  این  به 
از  پس  درفارسی  وارد  عربی   های 
متجاوز از هزارسال ، درحکم کودکانی 
هستند که ازبدو تولد به فرزندی قبول 
غیراز  مادری  ودردامان  شوند  می 
مادرخود پرورش یافته ، وبا خلق و خو 
وروش  زندگی این مادر نشو ونما می 
یابند  چون هم از نظر طرز تلفظ وهم 
از نظر معنا بسیار تغییر یافته اند . اگر  
چنین نبود عرب که می بایست  زبان 

مارا بفهمند.
مدتی  عربی  زبان  که  نکنیم  فراموش 
برای ما زبان دولت عالب بود هم از نظر 
حکومت وهم از نظر دین که درانسان 
تمام  که  دارد. درحالی  نفوذ  بسیار  ها 
به  دوم  خلیفه  درزمان  که  کشورهائی 

تدریج تحت سلطه عرب در آمدند 

ورود ونفوذواژه اهی پارسی رد    عربی
دکتر طلعت بصاری

وقتی عربها به ایران حمله کردند نتوانستند زبان مارا تغییر دهند
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شدند  تابع  حکومتش  نظر  از  تنها  نه 
پذیرفتند  را  جدید  دیانت  تنها  ونه 
به دست  نیز  اصلی  خودرا  زبان  بلکه 
فراموشی سپردند وزبان حکومت غالب 
، زبان رسمی آنان شد مانند کشورهای 
وغیره   لیبی   ، سودان  مصر،  آفریقائی 
تنها کشورایران است که نه تنها زبان 
عربی را بعنوان زبان رسمی نپذیرفت  
درقلمرو  خودرا  وفرهنگ  زبان  بلکه 
داد.  وتوسعه  نفوذ  آنان  حکمرانی  
بحث  ایران  فرهنگی  نفوذ  از  دراینجا 
تعدادزیادی  ورود  از  فقط  کنم  نمی 
لغت های فارسی  به استناد  لغت نامه 
المنجد  مانند  عربی   خودزبان  های 
وغیره مختصر می نویسیم تا از وجود 
شده  فارسی  عربی   های  لغت  تعداد 
را  زبان  البته  نکنیم   کمبود  احساس 
از نظر دستوری باید شسته رفته کنیم 
برترک  که  فرهنگستان است  ووظیفه 

یا پذیرفتن واژه ها صحه بگذارد .
بخاطر داشته باشیم که تا واژه معادل 
کلمه  از  نباید  وجوددارد  درفارسی 

های عربی استفاده کنیم .
ورود  تاریخ  توانیم  نمی  هیچگاه  ما 
عربی  بازبان  که  را  فارسی  های  کلمه 
 . کنیم  تعیین  بطوردقیق   درآمیخته 
وعربی  فارسی  کتابهای  ازبررسی  اما 
بیش  دردرازای  که  دریافت  توان  می 
های  واژه  بتدریج  هزارسال  دو  از 
گوناگون فارسی وارد زبان عربی شده 
البته تشخیص واژه های فارسی که در 
عربی  واردزبان   دور  بسیار  زمانهای 
.یکی  است  دشواری  کاربسیار  شده 
امروز  فارسی  زبان  که  جهت  ازآن 
باستان  وفارسی  اوستائی  بازبانهای 
زبان  دیگرآنکه  دارد.  زیادی  فرق 
وزبان  آریائی  زبانهای  ازدسته  فارسی 
است  سامی  زبانهای  ازدسته  عربی 
آسان  یابی  ریشه  ازنظر  خود  واین 
پژوهش  ازروی  این  باوجود   . نیست 
در لغت هائی که جمع آوری شده می 
توان قضاوت کرد ، که درآمیختن لغت 
های فارسی با عربی در دوزمان بسیار 
 . یافته  انجام  دیگر  زمانهای  از  بیش 
زمان  بویژه   ساسانیان  درزمان  یکی 
گروهی  که   ، اول  خسرو  انوشیروان 
هم  و  شدند  یمن  ساکن  ازایرانیان 
تا  عرب  های  تیره  از  گروهی  چنین 
حدود بحرین آمده بودند . دراین عصر 

تمدن ایران بباالترین مرحلۀ خود 
رسیده بود وکتابهای بسیاردور  زمینه 

 ، دامپزشکی   ، پزشکی  مختلف  های 
داروشناسی ، گیاه شناسی ، سیاست ،
وداستانهای  افسانه   ، تاریخ   ، جنگ 
 . بود  شده  نوشته  درایران  عامیانه 
همچنین فن وصنعت  نیز بدرجه کمال 
رسیده بود . این جلوه های تمدن  در 
های  واژه  با  را  آنان  و  کرد  اثر  اعراب 
متمدن  انسان  به  متعلق  که  بسیاری 
ودرنتیجه  ایرانیان  یعنی  زمان   آن 

زبان فارسی بود آشناساخت مانند:
دولتی  سازمانهای  درزمینه   -1
 ، وزیر   ، شاهنشاه  مانند  واجتماعی 
برید،   ، دفتر   ، دیوان  اسوار،   ، مرزبان 

دین ، آئین ، تاریخ وغیره.
مانند:  ولباسها  ها  پارچه  درزمینه   -2

سابری ، تافتج ، جنابی و ستبرق و...
سفتج   : مانند  بازرگانی  درزمینه   -3
)سفته( سنجه ، دینار ، درهم ، ستوق، 

طسوج و...
4- درزمینه سالحهای جنگی مانند: 

، زرد ، خدنگ  ، خوذ  خنجر ، جوشن 
، نیزک و...

 ، سکباج  ها:  خوراک  درزمینه   -5
لوزینج ، راززینج، جوزینج و...

6-  درزمینه گل ها وگیاه ها : نرجس، 
 ، مرزنجوش   ، سیسمبر   ، بنفسج 

لیلوفرو...
7- درزمینه موسیقی : نای ، سورنای 

نرم نای ، بربط، طنبور ، صنج و...
داروشناسی  و  پزشکی  درزمینه   -8

بسیار است .
دومین زمان که گروه بسیاری از واژه 
های فارسی درنوشته های زبان عربی 

راه یافته است ، زمان پیدایش تمدن 

اسالمی است که به همت دانشمندان 

یافت  وانتشار  پایه گذاری شد  یرانی  
کلمه  که  اند  ناچاربوده  ودانشمندان  
فارسی  های  واژه  بویژه  بسیار  های 
همچنان   . نمایند  عربی  زبان  راوارد 
های  واژه  نیز  مندان شرقی  دانش  که 
علمی امروز را یا اززبان فرانسه یا زبان 

انگلیسی می گیرند.
های  واژه  وجود  متوجه  اینکه  علت 
فارسی درعربی نمی شویم  این است 
که عرب ها دراستفاده از لغتهای دیگر 
روش خاصی دارند یکی تبدیل حروف 
و  جیم  به  گاف  حرف  درعربی   . است 
شودمانند  می  تبدیل  قاف  به  گاهی 
دهگان که می شود دهقان یا گلپایگان 

که می گویند جرفادقان . 
گاهی حرف گاف تبدیل به کاف عربی 
درعربی  که  گدا  کلمه  شودمانند:  می 

کدا و گلمه گردن شده است کردن.
حرف چ  به صاد مبدل می گردد، مانند 
چاهک که درعربی صاهک شده است.
مانند  قاف شده  به  تبدیل  کاف  حرف 
کفش که درعربی قفس تلفظ می کنند 
باقی  کاف  صورت  همان  به  هم  گاهی 

مانده مانند کشک .
حرف شین : بیشتر بدل به سین شده 
مثل قفس  وگاهی به ث  مانند کوش 
که همان کفش است  به شکل »کوث« 

گفته می شود.
»ف«  به  ها  کلمه  دربعضی  پ:   حرف 
شده  که  اسپهان  مانند:  شده  بدل 
که  پادزهر  مانند  ب  به  وگاه  اصفهان 

هم فادزهر وهم باد زهر گفته شده .
به  ها  کلمه  دربرخی  همزه   : ء  حرف 
عین تبدل یافته مانند: انزروت )سقز( 

که عنزروت شده

»ز«   به  ها  کلمه  دربعضی   : ج  حرف 
تبدیل شده مانند:

جدوار که درعربی شده »زدوار«)نوعی 
گل( یا غین به جیم  که ارغوان شده 
ارجوان یا گاف به جیم  که درآن ارگان 
فارسی  وارگان  )ارغوان  ارجان  شده 

هستند(
 ، آذر  های  کلمه  در  تنها  که  ذ:  حرف 
باقی  گذاردن    ، گذاشتن   ، پذیرفتن 
مانده و درهمه جا به »د«  تبدیل شده  
است  درعربی بهمان صورت »ذ« گفته 
میشود و به ندرت بدل به »ز« گردیده 

است .
وگاه  »ز«،   بگونه  گاهی  ژ:   حرف 

بصورت »ج« درآمده است .
افزودن حرف تعریف »ال«  برسر واژه 
ها که شناخت  واژه فارسی را سخت 

می کند مانند: البرنامج= برنامه 
اللبن التازه = شیر تازه  که در اعالنی 

درقاهره دیدم.
دربارة ورود واژه های فارسی  درعربی 
وچگونگی نفوذ آن ، کتابهای متعددی 
نوشته شده است . اولین کتاب دراین 
که  است  اهوازی  جوالیقی  از  مورد 
داده که  نشان  را  کلمه   700 درحدود  
تعدادی از آنها یونانی و سریانی است .

دانشمند  شوشتری  محمدعلی  قای  آ 
بنام  کتابی   1347 درسال  گرامی 
درزبان  فارسی  های  واژه  فرهنگ 
درتنظیم  که  نمود  گردآوری  را  عربی 

این مقاله ازآن بهرة بسیار جستیم .
آذرنوش  دکتر  ازآقای  دیگری  کتاب 
در  فارسی  کلمه   31 که  شده  تألیف 
شاعران  های  )قصیده  سبعه  معلقات 

دورة جاهلیت(را نشان داده است .
نام  به  کتابی  نوبخت  اهلل  حبیب  آقای 
مبین  قرآن  درتفسیر  دین  دیوان 
فارسی  های  واژه  که  نموده  تألیف 
تفسیر  درضمن  رانیز  درآن  موجود 
سجیل  مانند:  است  برشمرده  خود 
بحجاره  ترمیهم   : آیۀ   . فیل  درسوره 
من سجیل )سجیل یعنی سنگ وگل (، 
 استبرق)ستبرک( صراط )علمای لغت 
نیز  اندو  صراط را اصاًل باسین دانسته 
سراط را به معنی راه »مطلقًا«  شمرده 
ثری  اوستائی   درزبان  لغت  این  اند( 
وفارسی  رات   باستان سه  ودرفارسی 
راه  واین سه  است  راه   بگونۀ  سه  نو 
عبارتند از راه بهشت ، راه دوزخ ، وراه 

زمهریر... وبسیاری دیگر. 

ما هیچگاه نمی توانیم تاریخ ورود کلمه های فارسی را که بازبان عربی درآمیخته اند بطوردقیق  تعیین کنیم . اما 
ازبررسی کتابهای فارسی وعربی می توان دریافت که دردرازای بیش از دو هزارسال بتدریج واژه های گوناگون 

فارسی وارد زبان عربی شده اند

اعراب  نام سازهای ایرانی راهم وارد زبان خودکردند
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بقیه ازشماره قبل
شصت  با  همزمان  بیستم،  آغازقرن 
مطبوعاتی  حیات  سال  وسومین 
درایران بود وبا پادشاهی »مظفرالدین 
شاه«و صدارت »میرزا علی اصغر امین 
تحول  شد.آخرین  آغاز  السلطان« 
درقرن  ایران  حکومتی  درساختار 
»ناصرالدین  مرگ   ، میالدی  نوزدهم 
مظفرالدین  نشینی  تخت  وبه  شاه« 
شاه بود.ناصرالدین شاه  درروز جمعه 
چهارروز   - قمری   1313 ذیقعده   17
پنجاهمین  جشن  ازبرگزاری  پیش 
سال سلطنت- به ضرب گلوله ششلول  
حضرت  درحرم  کرمانی«  رضا  »میرزا 
عبدالعظیم ازپای درآمد. به دنبال قتل 
مظفرالدین   1313 ذیحجه  در24   ، او 
وازآن  نشست  تخت  به  میرزایولیعهد 

پس مظفرالدین شاه نام گرفت .
با مرگ ناصرالدین شاه پرونده شصت 
انحصاری  تقریبًا-   - حاکمیت  سال 
درایران  دولتی  مطبوعات  نشریه 
رسیدن  قدرت  به  از  پس  شد.  بسته 
و  منورالفکران   ، شاه  مظفرالدین 
اندیشه مندان به سرعت درک کردند 
کشور  اجتماعی  و  سیاسی  محیط  که 
متفاوت با نیم قرن حاکمیت ناصرالدین 
نشر  موجودرابرای  وفضای  است  شاه 
افکارواندیشه »بسط وتوسعه معارف« 
تأسیس  به  ومبادرت  دیدند  مناسب 
مؤسسات آموزشی ، فرهنگی و مطبوعاتی

مظفرالدین شاه
بهای  باسوادانگرانی  کمِی  کردند.اما 
سایر  به  نسبت   - ها  ومجله  ها  روزنامه 
مایحتاج- از جمله عواملی بود که ارتباط 
گیران   پیام  با  را  آفرینان  پیام  میان 
این  تسهیل  برای  کرد.  می  مشکل 
برآمدند  درصدد  باسوادان   ، ارتباط 

مطبوعات را برای بیسوادان بخوانند.
درروزنامه  مندرج  مطالب  شنیدن 
های  گفته  وهمچنین  ومجالت  ها 
باز  اروپا  از  که  ومحصالنی  مسافران 
نیز  را  جامعه  ازبدنه  گروهی  گشتند.. 
کشورهای  دیگر  مردمان  ازاوضاع 
که  فهمیدند  آنان  و  کرد  مطلع  جهان 
اهل فرنگ از حقوق بشر برخوردارند 

و رعیت نیستند.
زمانی که ایران وارد قرن بیستم شد، 
ومطبوعات  فارسی  نگاری  روزنامه 
پیشینه  سال  وپنج  شصت  درایران 
 - نیز  قرن  این  .درسرآغاز  داشت 
عرصه  توانمندان  گذشته-  همچون 
ایبرای  زمینه  چون  نگاری  روزنامه 
بروز وظهور استعداد خود نمی دیدند 
نگاری  شدندوروزنامه  نشین  خارج  یا 
ازایران رارونق دادند  فارسی درخارج 
آوردند. روی  نگاری  نامه  شب  یابه  و 
ورود روزنامه های برون مرزی و آگاهی 
این  مندرجات  از  مردم  از  هائی  گروه 
درداخل  که  هائی  نامه  نشریات وشب 

منتشر می شد. خشم حاکمیت

ناصرالدین شاه
ممنوعیت  دستور  به  و  رابرانگیخت   
چاپ  زبان  فارسی  مطبوعات  ورود 
تکثیر  مراکز  وکشف  کشور  از  خارج 

وتوزیع نشریات مخفی انجامید.
عرصه  حاکم  دستگاه  که  هرچه  اما 
کرد  می  تر  تنگ  دستان  به  رابرقلم 
بیشتر  آنان  سوی  به  عمومی  اقبال 
می  تر  عام  توزیع  ومکتوبات  شد  می 
ویژه  به  حاکمیت  تدبیری  بی  یافت. 
گوئی  زور  و  امور  دراداره  شاه  شخص 
ناراضیان  برتعداد  هرروز  حکمرانان 
می افزود . گروه هائی از منورالفکران 
ازوضع  رفت  برون  رابرای  اوضاع  که 
موجود مساعد دیدند، به دوراز چشم 
حکومتیان جلسات مخفی برپا کردند.
سری  کمیته   ، آزادمردان  مجمع 
تشکلهای  ازجمله  گلستان  وانجمن 
قلم  اهل  که  بودند  درتهران  پنهانی 

درآنها حضورفعال داشتند.
ازآغاز قرن بیستم )1317 ق- 1278 ش(
تا صدور مشروطیت )1324ق-1285 ش(
 ، دولتی  نگاری  روزنامه  بر  افزون 
درداخل  نگاری  روزنامه  دوجریان 
نگاری  روزنامه   . گرفت  شکل  کشور 

فرهنگی وروزنامه نگاری سیاسی.
گروه اول به گسترش مدارس وتوسعه 
معارف باورداشتند ومعتقد بودند که با 
ساده  عبارات  به  علوم  بعضی  مذاکره 
کم  کم  توان  می  تکلفات  از  وخالی 

انسانیت  وشروط  آداب  و  علم  الفاظ 
صاحبان  کرد.  ایران  مردم  گوشزد  را 
فرهنگی  نگاری  روزنامه  اندیشه  این 
راهگشا  را  سیاسی  نگاری  نامه  وشب 
می دیدند . اما گروه دوم که به روزنامه 
نگاری  نامه  وشب  فرهنگی  نگاری 
سیاسی راراهگشا می دیدند. اما گروه 
سیاسی  نگاری  روزنامه  به  که  دوم 
تندرو  دودسته  به  اعتقادداشتند 

ومعتدل تقسیم می شدند.
ها  نشریه  توقیف  به  تندروها  تالش 
منجرشد.  وتبعیدشان  ودستگیری 
درپیش  دیگری  راه  اعتدالیون   اما 
خود  مشروطه  به  گرفتندوسرانجام 
ازدستیابی  پس  رسیدند.اگرچه 
دیگری  نقش  خودروزگار  هدف  به 
ازفرمان  تاپیش  گروه  این  زد.  رقم 
»ترتیبات  ذخودرا  هدف  مشروطیت 
ملیه«  ومکاتب  مدارس  وتنظیمات 
برای  پوششی  واین  کردند  اعالم 
شماری  بود.  فعالیتهایشان  انجام 
برای  خبرنگاری  با  درحقیقت  ازآنان 
ونویسندگی  مرزی  برون  مطبوعات 
برای شب نامه ها روزگار می گذراندند 
واشتغال درمدارس را کاردوم ویاسوم 
خودمی دانستند. باورمندان  این تفکر 
درمدارس درحدوسع  ، سعی درتربیت 
همفکران خودداشتند وباارتباط گیری 
خودرا  یاران  شبکه   ، ها  شهرستان  با 

وسعت دادند . هرچه زمان گذشت  

روزنامه نگاری درایران ، 
حرفه ای شریف و خانه برانداز

کیخسرو بهروزی                                        قسمت دوم

افسوس هک هشیش مان هب سنگ است                                                            این اقفله ات    هب حشر لنگ است
                                                                                                                                                                  

                 نسیم شمال

محمدعلی شاه اعتمادالسلطنه
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ادبیات  بعدها  که  آنچه  توزیع  دامنۀ 
اعتراض نام گرفت ، بیشترشدوبرشمار 
افزوده  طلبان  وقانون  خواهان  آزادی 
گردیددراواخر سال 1320 ق حاکمیت  
گردن  مطبوعاتی  سیاست  تغییر  به 

نهاد .
رابه  اعتمادالسلطنه«   »محمدباقر 
کاردیگری گماردند ووزارت انطباعات 
»محمدندیم  به  سال  سه  مدت  به  را 
السلطان« واگذارکردند. درسال 1323 
وهمراهان  شاه  مظفرالدین  که  ق 
دگرگون  اوضاع   ، بازگشتند  ازفرنگ 
هائی  گروه  به  بیداری  بود.  شده 
شاه   . بود  کرده  سرایت  جامعه  از 
مردمی  ازخیزش  بیمناک  وصدراعظم 
جنبانان  سلسله  وقمع   قلع  درصدد 
از  شماری  برآمدند.  عمومی  آگاهی 
قلم  واهل  شدند  توقیف  ها  نشریه 
فرهنگی   نهادهای  دهندگان   وشکل 
تبعید  رابه  نگاران  روزنامه  ویژه   به 
فرستادند. اما این حربه همچون تمام 
کارگرنشدوفریادهای  تاریخ  ادوار 
مشکالت  گردید.  افزون  مردمی 
وخاصه  سو  ازیک  مردم  معیشتی  
خرجی ها ی مظفرالدین شاه  بافروش  
های  بحران  دیگر  ازسوی  ملی  ثروت 

کشور رادرآغاز قرن تشدید کرد.
که  بود  ای  گونه  به  نیز  جهان  اوضاع 
شد  کشیده  نیز  ایران  به  آن  دامنۀ 
براثر جنگ روسیه وژاپن واردات قند 
کاهش یافت وقیمت آن  رو به فزونی 
وسیله  به  قند  تاجران  احضار  نهاد. 
وتنبیه  تهران   حاکم  »عالءالدوله« 
تعطیل  به  منجر  ازآنان  دوتن  یکی 
اعتراضات  شدودامنه  بازارتهران 
 ، شهرها  از  .ودربعضی  گرفت  وسعت 
غوغائی  وتبریز  تهران   ، قم  ازجمله 
یاری  با  سیاسی  تیزهوشان   . برپاشد 
ازاین تجمع  ای  بازان حرفه  سیاست  
به  نشینی  وبابست  بردند  بهره  ها 
وگروه  پرداختند  جامعه  دهی   خط 
افزایش  با خود همراه کردند.  را  هائی 
معترضان سبب طرح  روزافزون شمار 
خواسته هائی شد که  مظفرالدین شاه  
یکی پس ازدیگری به این خواسته ها 
تن داد که درنهایت به صدور فرمان 

مشروطیت منتهی شد.
فرمان  صدور  تا  بیستم   قرن  درآغاز 
درکارنامه  ق(   1324( مشروطیت 
مطبوعاتی  ایران ، انتشار نشریه های 
 ، ادبی   ، پزشکی   ، مذهبی   ، فرهنگی 
می  را  واقتصادی  اجتماعی  سیاسی، 
درآن  ها  مدرسه  همچنین   . بینیم 
روزگار یکی از کانون های  مطبوعاتی  
نگار  روزنامه  ورش  درپر  که  اند  بوده 
ورابط های  خبری مطبوعات  فارسی 

زبان برون مرزی  سهم بسزائی داشته اند 

 ، عام  درمأل  منتقدان  کردن  فلک 
نشریه  توقیف   ، دستان  به  قلم  تبعید 
ها و اذیت و آزار  اهل قلم  به وسیله 
عوامل حکومت نیز درآن دوره اتفاق 

افتاد.

مشروطیت وفزونی مطبوعات
فرمان مشروطیت  که صادرشد ، میل 
مردم به روزنامه خوانی فزونی گرفت . 
بار  نخستین  برای  ها  تبریزی 
استفاده  شهروندی  حقوق  از  درایران 
نشریه  دولتی  مجوز  وبدون  کردند 
به  مطبوعات  نشر  انتشاردادندوبازار  
مرور رونق گرفت . عده ای درآن سالها  
گفته بودند: » بابا چه خبراست ؟ این 
همه روزنامه برای چیست؟«  درپاسخ 
)درشماره  جم«  »جام  نشریه  آنان  

نخست ودرصفحه اول( نوشت:
» کسانی که ازفواید جراید بی خبرند 
انطباعات  به دایرة  هرروزنامه که قدم 
می گذارد به لسان سخریه می گویند 
روزنامه  همه  این  دخبراست   چه  بابا 
ایم  شده  ؟دیگرخسته  چیست  برای 
دیگر  گوید  می  او  تقلید  به  ودیگری 
مزه وشور  روزنامه راهم درآورده اند. 
هرگاه کسی ازفواید جراید مطلع باشد 
هرگز چنین حرفی نخواهد گفت  زیرا 
آنچه امروزه داریم وآنچه بدست آورده 
حکمائی  صحیحه  افکار  حاصل  ایم 
است که درجراید منتشرنموده اند وما 
صدسال   نبود،  اگرروزنامه   . خواندیم 
دیگر ازخواب غفلت بیدار نمی شدیم 
از  . این است که حکمای  فرنگ پس 
برای  که  دانستند  تجربه  هزارسال 
یک  قدر  به  چیز  هیچ  مملکت  ترقی 
روزنامه آزاد اثر نمی بخشدوبالنتیجه 

قلم  آزادی  مملکت  قوانین  جزو 
وانطباعات درج گردید. زیرا که ترقی 
واسطۀ  مگربه  نخواهدشد  حاصل 
وافکارصحیحه  افکار صحیحه  اجتماع 
جمع نخواهدشدمگردراوراق جراید...«
شمال   نسیم  مدیر  الدین  اشرف  سید 
عهد سروده  آن  مطبوعات  درتوصیف 

است :
» ماه مشروطه چون که پیداشد

چشم وگوش برادران واشد
مردوزن روزنامه می خوانند

کارهارا تمام می دانند
اهل تهران میان بازارند

ازهمه مملکت خبردارند
همه چون روزنامه می خوانند

هرکجا شد خراب  می دانند
روزنامه شکارهادارد

خبراز جمله کارهادارد
روزنامه اگرنبود همه

رفته بودند زیرتیغ وقمه
روزنامه معین افکاراست

مشعل روشن شب تاراست
روزنامه چراغ مملکت است

گل خوشبوی باغ مملکت است
روزنامه  است صورت خورشید

می دهد نور هرکجا خورشید
روزنامه رسید رنگارنگ

که ترقی نمود خاک فرنگ
هرکجاروزنامه بوددگر

می شود ایمن ازبالوخطر
من چو آن روزنامه ها خواندم

مرکب خویش دروطن راندم
تاازاین نسخهۀ نسیم شمال 

خلق را منقلب شوداحوال
همه رادرنسیم می خوانید

بعد تکلیف خویش می دانید.«
اما همین سیداشرف الدین  پس از 

چندی ناامیدانه این ابیات را سرود:
»صوراسرافیل زد صبح سعادت دردمید

مالنصرالدین رسید
مجلس وحبل المتین سوی عدالت رهنماست
دردایران بی دواست
باوجوداین جراید خفته ای بیدارنیست
یک رگی هشارنیست
این جراید همچو شیپور ونفیرکرناست
دردایران بی دواست
شکرمیکردیم جمعی کارهامضبوط شد
مملکت مشروط شد
بازمیبینیم آن کاسه ست وآن آش است وماست

دردایران بی دواست
باخردگفتم  که آخر چاره این کارچیست؟
عقل قاطع هم گریست
بعد آه وناله گفتا چاره دردست خداست
دردایران بی دواست

تامرگ  مشروطیت  فرمان  ازصدور 
مظفرالدین شاه  نشریه های گوناگونی  
 ، مجلس   : یافتند  انتشار  درایران 
الجناب ، معارف ، ندای وطن ، انجمن 
اصفهان ، تمدن ، اتحاد و ابالغ  ازجمله 

نشریات آن زمان بودند.
 1324 سال  رویدادهای  مهمترین 
 ، مشروطیت  فرمان  صدور   ، قمری 
تشکیل  مجلس وامضای قانون اساسی 
مشروطه ایران در14  ذیقعده  به دست 
سیزدهم  اصل  بود.  شاه   مظفرالدین 
تکلیف  شرح  این  به   ، قانون  این 

مطبوعات راروشن کرد:
که  مادامی   ، روزنامجات  ...عموم   «
ازاصول  اصلی  مخل  آنها  مندرجات 
 ، نباشد  وملت  دولت  سیاسیه 
وعام  مفید  مطالب  که  مجازومختارند 
مجلس  مذاکرات  همچنان   ، المنفعه 
وصالح اندیشی خلق رابرآن مذاکرات 
نمایند  منتشر   ، رسانیده  طبع  به 
ومطبوعات  درروزنامجات  واگرکسی 
اعتراض  وبه  ذکرشده  آنچه  برخالف 
تهمت  یا  نماید  طبع  چیزی  شخصی 
مورداستنطاق  قانونًا   ، وافترابزند 

ومحاکمه ومجازات خواهدشد.«

مطبوعات دردوره مظفرالدین شاه

دردوره  مطبوعات  های  ازویژگی 
مظفرالدین شاه می توان از ممنوعیت 
ازایران  خارج  چاپ  نشریات  ورود 
کردن  زندانی  ها   نامه  شب  توزیع  و 
تشکیل   ، نگاران  روزنامه  وتبعید 
روزنامه  مشارکت  و  مخفی  انجمنهای 
مشروطیت  صدورفرمان  در  نگاران 

وتشکیل مجلس نام برد.
دراین دوره وبه ویژه درسالهای پایانی 
مهم  های  موضوع   ، مطبوعات   ، آن 

همچون  ضرورت تعلیم وتربیت ،
بقیه درصفحه 48

تبریزی ها برای نخستین بار درایران از حقوق 
شهروندی استفاده کردند وبدون مجوز دولتی نشریه 
انتشاردادندوبازار  نشر مطبوعات به مرور رونق گرفت
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اگرچه   ، ایران   آزادی  نهضت 
همزمان   ،  1340 سال  دراردیبهشت 
جان  پرزیدنت  دولت  کارآمدن  باروی 
آمریکا  دمکرات  ازحزب  کندی  اف. 
توسط آیت اهلل طالقانی ، رحیم عطائی 
، مهندس مهدی بازرگان ودکتر یداهلل 
نقش  بخاطر  اما  شد.  تأسیس  سحابی 
وادامه  درایجاد  بازرگان  مهدی  مؤثر 
شده  شناخته  او  بنام  بیشتر  کارآن 
است .وبه این ترتیب نام نهضت آزادی 
ونام مهندس مهدی بازرگان ، مترادف 
هم ، درباورافکارعمومی نشسته است.
اسالمی  افراطی  گروههای  از  بسیاری 
وآشوبگر  تروریستی   ، مارکسیستی   ،
به شرحی که خواهیم دید ازبطن این 
سازمان متولدشده وتاریخ ایران را به 
این  اند.تولد  پیوندداده   1357 بهمن 
علیه  آنها  واقدامات مسلحانه  گروهها 

رژیم نبوده باشد.
وگروهها  احزاب  همه  درمیان 
ودستجات سیاسی که پس ازشهریور 
1320وتازمان انقالب 1357 ، درعرصه 
پرداختند  فعالیت  به  ایران  سیاست 
توان  می  را  ایران«  آزادی  »نهضت 
مسئولیت  وبی  ترین  قشری  بعنوان 
ترین آنها معرفی کرد. دربدترین شکل 
می توان ازآن بعنوان یک »منجالب« 
به عنوان  ازآن  توان  وبا بخشودن می 

یک »سوپرمارکت سیاسی« یاد کرد.
ایران  به  نسبت  اگر  ایران  توده  حزب 
حداقل   ، نداشت  مسئولیتی  احساس 
بودوفدائیان  کرملین  جوابگوی 
 ، نکردند  کاری  ترور  جز  اگر  اسالم 
درچهارچوب  واپسگرائی شدید خود  
علمای  وفتوای  شرعی  مجوزهای  به 
اسالم متکی بودندوجبهه ملی اگرنه آن 
بود ونه این ، حداقل بخاطر شخصیت 
های درجه اولی که داشت مسئولیتی 
حفظ شخصیت فردی خود قائل بود.اما 
تا  ازبدو تشکیل   ایران  آزادی  نهضت 
به امروز پیوسته بعنوان عاملی مخالف 
خوان ، تنها تحت تأثیر جریانهای روز 
قرارداشته ودرسوپرمارکت  خود همه 
نوع  راباهر  سومی«  نوع»مبارزدرجه 

طرز تلقی و هرطرز اندیشه وفکر وروش

مشترک  ویژگی   . است  گردآورده 
اصولی  اختالفهای  باهمه   - اینها  همه 
در   - اند  داشنته  باهم  که  واساسی 
شده  خالصه  ها  »پهلوی«  با  مخالفت 

است .  
انترناسیونالیزم   ، ایران  آزادی  نهضت 
حال  کردودرهمان  می  رافریاد  اسالم 
ادعای ملی گرائی داشت . ادعای ملی 
تاریخ  یک  آشکارا  ولی  داشت  گرائی 
آیه های  رانفی می کرد.با  2500 ساله 
وازمارکسیسم  کرد  می  بحث  قرآن 
نتیجه گیری بعمل می آورد.بازاری ها 
برحذرمی  رژیم  دولتمردان  ازفساد  را 
خود  تشکیالتی  هرم  ودررأس  داشت 
شبها  بود.  رابرگزیده  فردی  فساد   ،
قرآن می خواند وروزها چریک مسلح 

می پروراند. برای جبهه ملی وسران 

آن فریاد زنده باد می کشید، اما لحظه 
نبود.با  آنها  با  بهمکاری  به  حاضر  ای 
شریعتمداری بیعت می کرد وچون باد 
به پرچم  خمینی می خورد ، مرجعیت 
تقلید را دراو می یافت . بیعت تازه که 
پشت   ، داد  می  راازدست  اعتبارش 
گرفت  قرارمی  شریعتمداری  جنازه 
اما  بود،  مخالف  کمونیسم  با  ظاهراً   .
 ، تخفیف  باکمی  آمد  می  الزم  اگر 
مسلمان  قهرمان  ها  مارکسیست 
همه  که  این  شدندوبرای  می  معرفی 
ناگزیر  داد،  رابشودانجام  کارها  این 
دوروئی ، تقلب ، نیرنگ ، جعل ، شایعه 
اخالقی  مبانی  تخریب   ، ریا   ، سازی 

جامعه ، 

ضروری  ازعوامل   ، وخیانت  جوسازی 
همه  آمدندواین  می  حساب  به  والزم 
ساخته  کسانی  یا  کس  ازدست  تنها 
فرمولهای  با  توانستند  می  که  بود 
ثابت  وجودخدارا   ، ترمودینامیک 

کنند!!
ایران  آزادی  نهضت  برآنچه  نگاهی 
خود  ساله  بیست  تاریخچه  بعنوان 

»یادنامه  عنوان  وتحت  نوشته 
آزادی  نهضت  سالگرد  بیستمین 
می  ، ساخته  ومنتشر  چاپ  ایران« 
 تواند ابعاد این سوپرمارکت سیاسی را

 بهتر بشناساند.
مطالبی که بدنبال می آید از چاپ دوم 
این کتاب که دربهارسال 1362 ازسوی 
دفتر نهضت آز ادی ایران انتشاریافته 

نقل می شود:
ایران  آزادی  نهضت  تأسیس    ...  «
اسالمی  سیاسی  تشکل  یک  بعنوان 
رسمًا    1340 ماه  اردیبهشت   در25 
آن  مؤسس  ازجمله   . گردید  اعالم 
و  عطائی  رحیم  و  طالقانی  مرحوم 

آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی 
تنها یک  آزادی   نهضت  اما   ، هستند 
تشکل سیاسی ، اسالمی نیست. بلکه 
 ، سیاسی  جریان  یک  ادی  آز  نهضت 
اسالمی  اصیل است که ازشهریور 1320 
درفاصله  بوجودآمد.  درایران  ببعد 
اعظم  قسمت   1332 تا   1320 سالهای 
تبیین  درزمینه  وتالشها  کوششها 

مسائل ایدئولوژیک وروشن کردن خط 
و  انحرافی  ازگرایشات  اسالمی  اصیل 
خرافات وضمنًا تربیت عناصر مسلمان 
است  متمرکزبوده   ، وباایمان  ومتعهد 
دراین  سیاسی  حرکتهای  مجموعه   ...
سه  کردند...  رشد  بتدریج  که  دوره 
حرکت   -1 باشند...  می  عمده  حرکت 
 -3 ملی  حرکت   -2 مارکسیستی 

حرکت اسالمی ...«
یادنامه درحالی که با تفکیک »حرکت 
بین  مرز  ملی«  »حرکت  از  اسالمی« 
اسالمی  وانترناسیونالیزم  گرائی  ملی 
18به  ازصفحه  سازد   می  مشخص  را 
پیشینه »حرکت نوین اسالمی« اشاره 

سیاوش بشیری

نهضت آزادی

بازرگانیداهلل سحابیطالقانی
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کرده  ومی نویسد:
»... شهریور 1320 نقطه آغاز جدیدی 

دراین   ... اسالمی  ازحرکت  است 
واساسی  عمده  دوجریان   ... حرکت 
اول  جریان  شود...  می  دیده  مشخص 
حرکتی است  که درمیان دانشجویان، 
های   تحصیلکرده   ، دانشگاهیان 
ن  بازرگا  کرد...مهندس  بروز  مسلمان 
استاددانشگاه(   )هردو  سحابی  ودکتر 
پرچمدار این جریان درحرکت اسالمی 
درحرکت  جریان  اند...این  بوده 
دانشگاه  به  را  دین  استکه  اسالمی 
برد...وهمین جریان است که دین رابه 
برد.  مسجد  به  را  سیاست  و  دانشگاه 
بروز وظهور سازمان یافته این جریان 
اسالمی ، ولو بصورت پراکنده عبارتند 
دانشجویان  اسالمی  انجمنهای  از: 
وبعدها انجمن های اسالمی مهندسین 
نهضت  وغیره   ومعمین  پزشکان   ؛ 
کانون   ، سوسیالیست  خداپرستان 
اسالمی  تبلیغات  وانجمن  اسالم 
مرداد   28 ننگین  کودتای  بعداز   ...
ملی  مقاومت  نهضت  وتأسیس   1332
این جریان بسرعت گسترش یافت    ،
...جریان دوم ... حرکتی بود که ازحوزة 
علمیه قم ودرمیان برخی از مدرسین 
علمیه  های  حوزه  جوان  های  وطلبه 
سازمان  وسمبل  نمونه   ... ظاهرشد 
اسالم  فدائیان   ... جریان  این  یافته  
شادروان  مرحوم  آن  ومؤسس  ورهبر 
می  ویارانش  صفوی  نواب  شهید 
باشد... جریان اول ، بعدازکودتای 28 
مرداد با تأسیس نهضت مقاومت ملی ، 
درمرکز فعالیتهای سیاسی قرارگرفت 
...درسال  مبارزه  سال   8 بعداز  که 
انتخاب  را  علنی  مبارزات  شیوه   50
بوجدآورد. را  آزادی  کردونهضت 
حزب  ازقبیل  اسالمی  های   تشکل 
مسلمانان  وجنبش  جاما  ایران   مردم 
مبارز... از همین جریان اسالمی نشأت 
مولود  نیز  خلق  مجاهدین  اند.  گرفته 
اولین  هستند.  اسالمی  جریان  همین 
 ، خلق  مجاهدین  مؤسسین  گروه 
مجاهدین شهید وبزرگی چون حنیف 
وناصرصادق  ها  نژادها وسعید محسن 
نهضت  فعال  اعضای   ، ها  هاورضائی 

آزادیایران بودند...«
آزادی  »نهضت  مؤسسین  هیئت 
سال  ماه  اردیبهشت  روز21  ایران« 
دکتر  به  خطاب  ای  نامه  طی   1340
محمدمصدق که پس ازرهائی اززندان 
طرفدارانش  زعم  به   - دراحمدآباد 
پشتیبانی  نظرقرارداشت،  تحت   -
کرد.  راطلب  وی  های  وراهنمائی 
بازرگان  مهدی  مهندس  که  ای  نامه 
خطاب به دکتر مصدق نوشته وازسوی 
ایران آزادی  نهضت  مؤسسین 

 4 صفحه  از  نقل  به   . است  امضاکرده 
معاصرایران  ازتاریخ  »صفحاتی  کتاب 
آزادیایران  نهضت  دفتر  ازانتشارات   »

، ازاین قراراست:
مصدق  محمد  دکتر  آقای  چناب   «

پیشوای نهضت ملی ایران . 
21 اردیبهشت 1340

وایمان  ازوفاداری  که  بااستحضاری 
نهضت  اصول  به  نسبت  مردم  مداوم 
وانتظاری  وعالقه  دارید  ایران  ملی 
احیای  به  وطن  فرزندان  دردلهای  که 
کشورعزیز  استقالل  وتأمین  آزادی 
اخیر  تحوالت  به  داردوباتوجه  وجود 
جهانی )روی کارآمدن حزب دمکرات 
ازافراد  ای  نویسنده(عده  درآمریکا- 
سال  هشت  درطول  که  مبارز  مؤمن 
محبوب  پیشوای  راه  ازادامه  اختناق 
آرام  مردم  های  خواسته  تعقیب  و 
درصددبرآمدند   ، بودند  ننشسته 
باتوکل به عنایات خداوندی وبسرمایه 
آزاده  مردم  وهمت  وغیرت  شرف 
آزادی  نهضت  بنام  جمعیتی   ، ایران 
داریم  یقین   . دهند  تشکیل  ایران 
پیشوای  های  وراهنمائی  ازپشتیبانی 
برخوردار  پیوسته  خود  بزرگ 
ترین  باتقدیم صمیمی  بود.    خواهیم 

درودوسالم دوستان وارادتمندان
ازطرف مؤسسین نهضت آزادی ایران

 مهندس مهدی بازرگان...«

 25 درتاریخ  یعنی   ، وچهارروزبعد   
 - مصدق  دکتر   1340 ماه  اردیبهشت 
زندانی  خودش  دراحمدآبادبقول  که 
پاسخی  بسرعت   !! بود  نظر  وتحت 
بازرگان  مهندس  برای  شرح  این  به 

فرستاد:
» ... احمدآباد 25 اردیبهشت ماه 1340
مهدی   مهندس  آقای  جناب  خدمت 
مورخ  مرقومه   . شوم  قربانت  بازرگان 
جمعیتی  تشکیل  مبشر  جاری   21
وصول  عز  ایران  آزادی  نهضت  بنام 
نهایت بخشیدوموجب  ارزانی 
تبریکات  گردید.  وخوشوقتی  امتنان 
کنم  می  تقدیم  خودرا  صمیمانه 
تحت  جمعیت  این  وتردیدندارمکه 
جنابعالی  شخیص  شخص  رهبری 
به  نسبت  بزرگی  خدمات  به  موفق 
توفیق  هواهدشدوبنده  مملکت 
محترمتانرادراین  وهمکاران  جنابعالی 
. دارم  مسئلت  ازخداوند  راه 
دکترمحمدمصدق...«
بادریافت  که  بازرگان  مهدی  مهندس 
ازصورت  ناگهان   ، مصدق  دکتر  نامه 
مقام  به  مؤسس  اعضای  از  یکی 
درمراسم  بود،  یافته  ارتقا  »رهبری« 
 ، ایران  آزادی  نهضت  رسمی  اعالم 
سخنانی  فیروزآبادی،  صادق  درمنزل 
نقل  به  ازآن  قسمتهائی  کردکه  ایراد 
»صفحاتی  کتاب  ببعد    5 صفحات  از 

جلداول  معاصرایران«  ازتاریخ 
ازانتشارات دفتر نهضت آزادی ایران، 

به این شرح است :
نشستیم  کنار  سال   2500  ...«
را  حسابمان   . کردیم  رها  واختیاررا 
کف دستمان گذاردند. دائمًا گرفتاری، 
دروازه شهر  پشت  تا  چپاول   ، خرابی 
 ، وبردگی  افتادگی  عقب   ، ناامنی   ،
 ، نکنیم  درست  خرابیهارا  ما  اگر   ...
پدران  خیانت  یا  غفلت  جبران  اگر 
ننگ  های  ولکه  ننمائیم  را  وخودمان 
کی  پس  نزدائیم   ایران  ازدامن  را 
خدمت  وموقع  کاررابکند؟معنی  این 
وکجاست...مملکت  چیست  وفداکاری 
غیرازماندارد... ومسئولی  صاحب 

من  ایرانبهیچوجه  آزادی  نهضت 
درمقابل  دکانی  درصددایجاد  الوجود 
ایران ودرعرض آن نیست  جبهه ملی 
.... بنده بطور خالصه باید عرض کنم ما 
، تابع قانون اساسی  ایرانی   ، مسلمان 
و مصدقی هستیم ... مسلمانیم ، نه به 
این معنی که یگانه وظیفه خودرا روزه 
به سیاست  .بلکه ورودما  بدانیم  ونماز 
منباب وظیفه ملی  اجتماعی  وفعالیت 
وفریضه دینی بوده  دین را ازسیاست 
ایرانی هستیم ولی   ... دانیم  نمی  جدا 
ایرانیان است  نزد  که هنر  گوئیم  نمی 
ما  بودن  وملی  دوستی  ایران  وبس 
...تابع  نژادینیست  تعصب  با  مالزم 
قانون اساسی ایران هستیم ولی منافی 
...نبوده ازقانون اساسی بصورت واحد 
مصدقی   ... کنیم  می  طرفداری  جامع 
بزرگ  خادمین  از  را  ومصدق  هستیم 
ولی  دانیم  ایران وشرق می  افتخارات 
نه به آن معنیومقصدی که ازروی جهل 
وغرض ، تهمت زده مکتب اورا مترادف 
کمونیسم  وتقویت  ومرج  هرج  با 
ایران  وجدائی  خارجی  ضد  وتعصب 

ازجهان معرفی کرده اند...«
سیدمحمود طالقانی موسوم به آیت اهلل 
سرخ ، پس ازآن که برحسب بیانیه 25 
اردی بهشت 1340 خود، برای پیوستن 
و  استخاره  به  ایران  آزادی  نهضت  به 
تفأل متوسل شدوآیه 94 و 95 ازسورة 
نساء درجوابش آمد ! درهمین اعالمیه 
ازکوتاهی  چه  اگر  اینجانب   «: نوشت 
وظیفهخودنزدخداواولیلء  درانجام 
بزرگوارمشرمسارم  اسالمونیاکان 
فساد  با  مبارزه  درصف  پیوسته  ولی 
سبب  این  وبه  مانده  باقی  ومفسدین 
بنیادگزاران نهضت  با  دعوت همکاری 

آزادی ایران را پذیرفتم ...«
ایران  آزادی  نهضت  مرامنامه  متن 
ماه  اردیبهشت   25 تاریخ  درهمان 

1340 تصویب شد ...

برای معرفی یک مارکسیست به قهرمان مسلمان ،دوروئی، 
تقلب ، نیرنگ ، جعل ، شایعه سازی ، ریا ، تخریب مبانی 
اخالقی جامعه ، جوسازی وخیانت ، ازعوامل ضروری والزم 
به حساب می آمدندواین همه تنها ازدست کسانی ساخته 
بود که می توانستند با فرمولهای ترمودینامیک ، وجودخدارا 

ثابت کنند!!



شماره41- سال چهارمآزادی صفحه14

از زمانی که کوروش در سال 546 قبل 
از میالد خود را شاه پر شیا ) ایران ( 
اعالم کرد تا به امروز طبیعت حکومت 
است.  نکرده  زیادی  تغیر  سلطنتی 
تداوم این نظام ، هم بوسیله توارث و 
توانائی     و  اراده  که  کسانی  توسط  هم 
حفظ  اند  داشته  را  قدرت  تحصیل     
سال   در  وقتی  این  بر  بنا  است.  شده 
 1925 با  برابر  خورشیدی    1304
تخت  قاجار  سلطان  آخرین  میالدی 
امری      این  کرد.  ترک  را  پادشاهی 
از          شورایملی  مجلس  که  بود  سنتی   

                  رضا خان سردار سپه که  
              مقتدر ترین مرد آن روز بود.             
بخواهد به تخت سلطنت بنشیند. لذا 
مهم نبود که او در خانواده ای که بطور 
کامل خارج از نظام پادشاهی بود بدنیا 
آمده ا ست. مهم این بودکه  راه خود را 
بسوی ترقی شرافتمندانه پیموده بود.

تولد و دوران کودکی رضا شاه

خورشیدی   1257 سال  در  شاه  رضا 
برابر با 1878 میالدی در کوهپایه های 
مرتفع کوه های مازندران بنام آالشت 
بدنیا آمد. پدر و پدر بزرگ او در ارتش 
داشتند.  افسری  درجه  ایران  قدیم 
کودکی  سنین  در  شاه  رضا  که  زمانی 
آالشت   دهکده  در  ای  مدرسه  بود 
وجود نداشت که رضا شاه به تحصیل 
آموزی  سواد  با  بعداً  ولی  پردازد.  به 
در          شاید  بنویسد.  و  بخواند  توانست 
آن مقطع زمان 10 در صد  ملت ایران    
      با سواد بودند.  مدرسه در دهکده 
     آالشت در سال 1310 خورشیدی 
برابر با 1931 میالدی  توسط رضا  شاه 
ترکی  زبان  شاه   رضا  شد.  ساخته 
توانست  می  بخوبی  را  استانبولی 
صحبت کند چنانچه در سفر به ترکیه 
با آتا ترک ) پدر ترک ( ترکی صحبت 
رضا  گویند  می  که  ها  آن  و  کرد   می 
است.  تهمت  و  افترا  بود.  بیسواد  شاه 
دیگر.  زیاد  بسیار  های  تهمت  مانند 
رضا شاه در سن 14 سالگی به بریگاد 
قزاق که تحت فرماندهی افسران روس 
بود وارد شد و درجه به درجه خود را 
رسید.  افسری  درجه  به  تا  کشید  باال 
که  قزاق  بریگاد  در  ایرانی  افسران  
و همراهی  به همکاری  تمایل چندانی 
تازه  سرخ  ارتش  بلشویک  رفقای  با 
تأسیس شده شوروی نداشتند. بیرون 
خان رضا  فرماندهی  تحت  و  آمدند 
 ) رضا شاه بعد ( بریگاد قزاق را تشکیل 

دادند. بریگاد قزاق  در آن دوران تنها 
نیروی تعلیم دیده و جنگی ایران بود 

و حدود 3000 نفر نیرو داشت.   
ایران  در  انگلس  سفیر  رایت  دنیس   
در کتاب خاطراتش  که قسمتی را به  
داده  اختصاص  ساید  آیرون  خاطرات 
قزاق  بریگاد  تشکیل  گوید  می  است. 
اخراج  سبب  خان  رضا  فرماندهی  به 

روس ها از ایران شده است.

سال 1299 یا سال سر نوشت 

 1920 سال  اواخر  در  ها   انگلیس   
خورشیدی   1299 با  برابر  میالدی 
از  هایشان  نیرو  بردن  بیرون  آماده 
اینکه  علت  شوند.  می  ایران  شمال 
های  نیرو  خواستند  می  ها  انگلیس 
پهلوی  بندر   ( انزلی  بندر  از  را  خود 
بعد ( بیرون ببرند  این بود. در اواسط 
دنیکن  خورشیدی   1299 فروردین 
)ِ Denikin ( دریا ساالر روسیه تزاری 
بلشویک ها در داخل  با  که در جنگ 
کرد  فرار  بود  خورده  شکست  روسیه 
و با ناوگان جنگی خود به ساحل ایران 
نزدیک بندر انزلی آمد. افراد او اجازه 
شوند.  وارد  ایران  به  که  خواستند 
دولت ایران در خواست آنها را موکول 
به تسلیم اسلحه و مهمات آن ها نمود. 
سر انجام دنیکن در 24 فروردین 1299 
در ساحل انزلی پناه جسته و فرمانده 
Nor.Per.نیرو های انگلیس در شمال

 Force   معروف به   N.P.F دنیکن 
نظر  تحت  را  افراد  و  ها  کشتی  و 
گرفتند. تعداد فراریان قفقاز به ایران 
به چندین هزار نفر می رسید و دلیل 
روسیه  بلشویک شدن  ها  آن  ظاهری 
بسیار  عده  جویان  پناه  بین  در  بود. 
که  بودند  ها  بلشویک  عوامل  زیادی 
در گیالن و آذربایجان پراکنده شدند 
اغتشاش   و  کمونیستی  مرام  تبلیغ  و 

را شروع کردند. دولت جدید روسیه

رـضاشاه  هب روایت اسناد
)قسمت اول(                                                                                                          ژپوهشی از محمد مـجزا
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در زمان لنین و تروتسکی در روز 28 
کشتی  دوازده  با   1299 اردیبهشت 
توقف  محل  که  را  انزلی  بندر  جنگی 
را  بود  انگلیس  قوای  استحکامات  و 
به  زیادی  خسارات  و  بستند.  توپ  به 
دسته های ارتش انگلیس وارد کردند 
و خواهان کشتی ها و مهمات دنیکن 
ایران  به  پناهنده  بلشویک  افراد  و 
شدند. هم چنین خواهان تخلیه نیروی 
عاقبت  ایران شدند.  از خاک  انگلیس 
،گیالن   قزاق  بریگاد  و  انگلیس  نیروی 
قزوین  و  منجیل  به  کرده  تخلیه  را 
الشعرای  ملک  کردند.  نشینی  عقب 
بهار می نویسد احمد شاه  یک هفته 
قبل از این واقعه با نورمن سفیر جدید 
بود.  ایران شده  وارد  اروپا  از  انگلیس 
در اسناد آمده است چون رضا خان در 
میان افسران قزاق از همه شایسته تر 
و مردی بود با انظباط کامل ،  با اراده  و 
با تمایالت میهن پرستانه شدید. ژنرال 
سر ادموند آیرون ساید عالقمند  بود  
رضا خان  به فرماندهی نظامی بریگا د 

منصوب شود.
 خوانندگان گرامی و آن ها که خواهان 
تقاضا  هستند   ها  واقعیت  کشف 
دارم از این به بعد را با د ید تحقیقی 

بیشتری مطالعه کنید.
و  استدالل  مالت  از  بحث  اینکه  برای 
باشد مجبوریم  برخوردار  پی محکمی 
قدری به گذشته نه چندان دور برویم 
زیرا  کنیم.  صحیح  داوری  بتوانیم  تا 
در  که   هائی  کتاب  و  تاریخ  متأسفانه 
توسط  است.   موجود  شاه  رضا  مورد 
شده  نوشته  مغرض  و  متعصب  افراد 

است.

رزم  های رضا خان برای حفظ 
تمامیت ارضی ایران

و  روس  گران  استعمار  نفوذ  بعلت 
انگلیس در تمام طبقات و ارکان ایران 
و از همه مهمتر ضعف و ناتوانی دستگاه 
نابسامانی  و  مرج  و  هرج  و  حاکمه 
گردن  و  کشی  سر  موجبات  ایران  در 
را  فرازی قلدران و قدرتمندان محلی 
فراهم ساخت. مانند کلنل محمد تقی 
داعیه  که  خراسان  در  پسیان  خان 
رئیس جمهوری داشت. میرزا کوچک 
رادر  مازندران  و  گیالن  جنگلی  خان 
اختیار داشت و خود را رئیس جمهور 
اسماعیل  دانست.  می  ایران  شوروی 
دوست  آذربایجان.  غرب  در  سمیتقو 
فرمانفرمای  را  خود  بلوچ  خان  محمد 

سیستان و بلوچستان می دانست. 

ملوک  خوزستان  در  خزعل  شیخ 
بود.کمتر  انداخته  راه  به  الطوایفی 
قافله ای می توانست از شهری به شهر 
تجاوز  مورد  که  این  بدون  برود  دیگر 
قرار نگیرد. و خیلی موارد دیگر. از آن 
جا که نمی خواهم برای رضا خان فتح 
نامه بنویسم از بین همه رزم ها فقط به 
نبرد با میرزا کوچک خان جنگلی  می 

پردازم که در مسیر بحث است. 

و  خان  کوچک  میرزا  ماجرای 
همکاری او  با روس ها

ایران  که  زمان  هر  است  تأسف  باعث 
ضعف  و  اجتماعی  مشکالت  دچار 
بجای  افرادی  شود   می  مدیریت 
مسئولین   با  همیاری  و  همکاری 
مملکت  مشکل ساز می شوند و ایجاد 
درد سر می کنند. یکی از آن ها میرزا 

کوچک خان جنگلی بود.
یکی از خصوصیات میرزا کوچک خان 
اعتقادات شدید مذهبی او بود. میرزا 
کوچک جنگلی همه کارها ی خود را با 
دعا و نماز و استخاره انجام می داد. یک 
روز را صرف نماز و دعا و عبادت کرد 
و بعد در مورد همکاری با بلشویک ها 
استخاره کرد چون  خوب آمد  تصمیم 
و  گرفت  ها  بلشویک  با  همکاری  به 
برابر  خورشیدی   1298 سال  پائیز  در 
با 1919 میالدی  محرمانه از راه  دریا 
رفت    ) آذربایجان شوروی   ( آران  به 
با   )  Larkana   ( الرکانا  درشهر  و 
بعدی  اقدامات  برای  جا  آن  مقامات 
مذاکراتی صورت داد و تقاضای کمک 
کرد. روس ها به این فرد عقب مانده و 
خائن پشت بملت کرده قول دادند یک 
اسلحه  و  کشتی  و  نفری   6000 نیروی 
او  اختیار  در  جنگی  وسایل  سایر  و 
با  اجنبی  نوکر  خائن  دهند.این  قرار 
جمهوری  دولت  ها  روس  پشتیبانی 
گیالن را تشکیل داد و نام ارتش خود 

را قشون سرخ گذاشت. اسکناس و 

تمبر های مخصوص جمهوری گیالن را 
که قباًل در روسیه چاپ و آماده شده 
همکاران  از  یکی  کرد.  منتشر  را  بود 
است  محسنی  جعفر  سید  او   خائن 
جعفر  سید  نام  با  اسناد  بعضی  در  که 
پیشه  جعفر  سید  همان  که  اف  جواد 
وری خائن است را بدین جهت آوردم 
تعلیم  این خائن کمونیست  بدانیم  که 
دیده که کمیسر خارجه میرزا کوچک  
در  کامیابی  عدم  از  پس  بود  جنگلی 
سال  در  ایران  از  گیالن  کردن  جدا 
در  دیگر  بار  یک  خورشیدی   1299
وری  پیشه  جعفر  نام  با  بعد  سال   25
آذربایجان  در  کمونیستی  حکومت 
کرد  کوشش  بار  این  و  داد  تشکیل 
استان آذر بایجان را جزو شوروی کند 
ولی با همت محمد رضا شاه پهلوی باز 

موفق نشد.
رضا خان ) رضا شاه بعد ( بخوبی درک 
میرزا  باید  تر  زود  چه  هر  بود  کرده 
و  نماید  سرکوب  را  جنگلی  کوچک 
پایگاه بلشویک ها را که توسط میرزا 
کوچک جنگلی در شمال ایران درست 
رضا  زیرا  ببرد  بین  از  را  است  شده 
هر  بود  معتقد   ) بعد  شاه  رضا   ( خان 
از  وقتی  ها  بلشویک  تأخیر شود  قدر 
خالص    روسیه  داخلی  های  گرفتاری 
کوچک   میرزا  کمک  به  و   شوند 
دیگر  بیایند  او   حکومت   و  جنگلی 
غیر  آنها   راندن   بیرون   و   شکست 
تمام شمال  تنها  نه  و  ممکن می شود 
ایران جزو   جماهیر  شوروی  خواهد  
به  توانند  می  ها  آن       بلکه   شد  
تصرف  را  پایتخت  کرده  حمله  تهران 
کنند. به این جهت اولین لشگر کشی 
میرزا  با  جنگ  سپه  سردار  خان  رضا 

کوچک جنگلی بود.

کوچک  میرزا  شدن  کشته 
جنگلی 

پس از شکست میرزا کوچک جنگلی 
عده ای از همکاران میرزا به روسیه 

وطن  کوچک  میرزا  و  کردند  فرار 
آن  در  و  برد  پناه  جنگل  به  فروش 
با یک آلمانی بنام گائوک که او را  جا 
هوشنگ صدا می کردند در دهم آذر 
ولی  رفت   خلخال  بطرف   1300 ماه 
پیش از اینکه به خلخال برسد روز سه 
شنبه 11 بهمن 1300  در گردنه گیلوان 
طالش دچار سرما و برف و بوران شد 
و با یک دنیا بد نامی و خیانت به ایران 
بعد  روز  بدرود حیات گفت.   ایرانی  و 
یکی از اهالی به نام نقره خان سر آن 
سرگردان  و  خورده  گول  مانده  عقب 
را  او  طبیعت  و دست  برید  داس  با  را 
قائله گیالن  و  اعمالش رساند.  بسزای 

پایان یافت.

آیرون   ادموند   سر   ژنرال  
ساید  کیست ؟

مأموریت  و  ساید  آیرون  باره  در 
و  نگاران  تاریخ  ایران  تاریخ  در  او 
گوناگون  های  داشت  بر  پژوهشگران 
در  را  او  حضور  یک  هر  و  اند.  داشته 

ایران به نحوی توضیح داده اند. 
سرویس  اینتلجنس  با  ساید  آیرون 
است.  بوده  تماس  در  ها  انگلیس 
اقامت چهار ماه و نیم آیرون ساید در 
ایران تأثیر فوق العاده در سر نوشت و 
زندگی ایرانیان گذاشت. وظیفه اصلی 
افسران  کردن  بیرون  ساید  آیرون 
روسی از ایران بال گرفته بود. بخصوص 
که  سلسکی  استارو  بنام  آنان  رئیس 
مورد پشتیبانی شخص احمد شاه بود. 
ساله  چندین  سابقه  با  ساید  آیرون 
اطالعاتی  و  جاسوسی  های  زمینه  در 
جمع  ارزش  که  دانست  می  بخوبی 
فعالیت  چنین  هم  و  اطالعات  آوری 
نه  ای  مبارزه  هر  در  جاسوسی  های 
و  سپاهی  تعداد  ارزش  از  بیشتر  تنها 
ابزار های جنگی آنها است بلکه اصوالً 
به  و  داشتن  بدون  برنامه جنگی،  یک 
کار بردن روش های اطالعاتی طرحی 
ناقص است. بهمین  جهت اولین کاری 

بقیه درصفحه 48

رضا خان ) رضا شاه بعد ( معتقد بود  اگردر سرکوب میرزا تأخیر شود بلشویک ها وقتی از گرفتاری های داخلی روسیه 
خالص   شوند و  به کمک میرزا کوچک  جنگلی و حکومت  او  بیایند دیگر شکست و  بیرون  راندن  آنها  غیر ممکن می شود
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توسط  شده  شناخته  شیرینی  ترین  قدیمی  عسل 
بشراست .عسل قند طبیعی است که بوسیله زنبور 
می  عسل  بنام  امروز  .آنچه  شود  می  ساخته  عسل 
است. بوده  پیش  ها  قرن  که  است  همان  شناسیم 
نزدیکی  در  که  جنگلهائی  از  عسل  بار  اولین  برای 
تاریخ  ماقبل  کشاورزان  بدست  بود  مسطح  مزارع 
که  تاریخ مشخص شد  تدوین  گردید.با  آوری  جمع 
مصریان اولین قومی بودند که نوشابه های خودرا با 
عسل می خوردند . مردم اکثر نقاط جهان هنوزهم 
غذائی  مادة  ترین  طعم  وخوش  نادرترین  را  عسل 

بشمار می آورند.
قندی   . غذاهاست  ترین  هضم  زود  از  یکی  عسل 
که  دیگری  وجودداردباقندهای  ماده  دراین  که 
درپزشکی   . است  متفاوت  است  درعذاهای شیرین 
سینه  شربت  ترکیبات  از  جزئی  بعنوان  ازعسل 

استفاده می کنند.
عسل برای مدتی طوالنی میماندوبدون اینکه نیازی 
را  آن  سالها  توان  می  باشد  آن  کردن  استرلیزه  به 
ظرف  در  را  عسل  باید  حال  بااین   . کرد  نگهداری 
سربسته نگهداشت .درغیراینصورت رطوبت موجود 
این  از   . شود  می  وتخمیر  کند  می  راجذب  درهوا 
ها  پزی  وشیرینی  ها  نانوائی  در   ، عسل  خاصیت 
. شیرینی  کنند  می  استفاده  رطوبت  بمنظور جذب 
باقی  تازه  باعسل مخلوط می شوند مدتها  هائی که 

میمانند.
یکی دیگز از ویژگی های غیرمعمولی عسل ، قدرت 
میکرب کشی آن است . تاکنون دیده نشده که هیچ 

بیماری براثرخوردن عسل عارض شده باشد.
زنبورها  که  گلهائی  به  عسل  وطعم  وبوی  رنگ 
شهد آن را میمکند بستگی دارد. مثاًل نوعی عسل 
می  بدست  آرام  اقیانوس  غرب  شمال  اززنبورهای 
بوی مالیمی داردوبی رنگ است .عسلهائی  آید که 

که زنبورها با خوردن شهد شکوفه های سفیدرنگ 
تیره  رنگی   ، سازند  سیاه(می  )گندم  گاوی  گندم 
رنگ  به  ها  عسل  از  تنددارد.بسیاری  بسیار  وبوئی 
کهربا هستند وبوئی مطبوع دارند . عسلی که معموالً 

ما می خوریم به رنگ طالئی است .
عسل  ساختن  برای  که  است  ای  اولیه  ماده   ، شهد 
ها  شکوفه  از  زنبورها  که  رود.شهدی  می  بکار 
ماده  زنبورها   . است  وآبکی  رقیق  گیرند  می  وگلها 
تبخیر  بعداز  که  کنند  می  اضافه  آن  به  مخصوصی 
آب اضافی به عمل تبدیل می شود.اگرزنبورها ساکن 
یک کندو 3 کیلوگرم شهد گلها راجمع آوری کنند. 
درنهایت یک کیلو گرم عسل ازآن بدست می آورند.
از چند  هرکیلوگرم عسل ازشهد جمع آوری شده  

میلیون گل ساخته می شود.
***

حال ببینیم زنبورهای عسل  چگونه عسل می سازند 
بهتر  یا  زنبورها درجامعه خود  بدانیم که  باید  اوال   .
خودادامه  حیات  به  اینکه  برای  درکندوها  بگوئیم 
دهندباید ازعسل تغذیه کنند. عسل درکندو ساخته 
ودرهمانجا ذخیره می شود . درهر کشور یک ملکه 
 60 تا  هزار   20 وحدود  بیکاره  یا  نر  زنبور  چندصد 
هزار زنبور کارگر وجوددارد. تمام مراحل تخمگذاری 
خروج کرم ازتخم ها وتبدیا کرمها به زنبور درکندو 
صورت می گیرد. کندوی عسل درواقع یک کارخانه 
است . برای اینکه چر خهای این کارخانه بچرخد به 

3 ماده اولیه نیازدارد: شهد گلها، گرده وآب .
می  کندو  رابه  مزبور  ماده  هرسه  کارگر  زنبورهای 
 ، ها  گرده  از  استفاده  با  پرستار  زنبورهای   . آورند 
غذای ملکه وزنبورهای خیلی جوان را آماده می کنند 
. وقتی زنبورهای پرستار 12 روزه هستند . درتهیه 
 . دارند  همکاری  درکندو  آن  کردن  وذخیره  عسل 
آنها همچنین دست به تولید موم میزنند . موم ماده 
ای است که زنبورها ازبدن خودآزاد می کنند . ازموم 

برای ساختن سلولهای جدید درکندووپوشاندن روی 
عسل های تولیدشده استفاده می برند.

زنبورهای کارگر حدود 20 روز به زنبوران خانه نشین 
تغییر  سرباز  زنبوران  به  سپس   . شوند  می  تبدیل 
درجه  به  سرباز  اززنبوران  بعضی   . دهند  می  مقام 
مناسب  منابع  پیشاهنگان   . میرسند  پیشاهنگی 
 . گردند  می  باز  کندو  وبه  کرده  جستجو  شهدرا 
داخل کندو پیش آهنگان می رقصند . نوع رقص به 
باید چه  که درچه جهتی   فهماند  دیگرزنبورها می 
چه  برسند  مقصد  به  ووقتی   . رابپیمایند  مسافتی 
گلی را خواهندیافت . پس ازاین لحظه تمام اجتماع 

زنبورها به کاروفعالیت مشغول می شود.
بیند  می  را  گلی  سرباز   ی  اززنبورها  یکی  وقتی 
عضوزبان مانند خویش را که سرآن شبیه به قاشق 
مکیده  اوشهدرا   . رود  می  فرو  گل  در شهد   ، است 
دهد.وقتی  می  جای  خود  عسل  کیسه  ودردرون 

کیسه او پرشد به کندو باز می گردد.
نشین  خانه  زنبور  به  خودرا  شهدهای  سرباز  زنبور 
دهان   ، عمل  این  انجام  برای  دهد.  می  تحویل 
شهدرا  نشین  خانه  وزنبور  کند  می  باز  را  خویش 
شهداو  کیسه  مکد.وقتی  می  زنبورسرباز  ازدهان 
خالی شد مجدداً چشمانش را می مالد ، شاخکهای 
حساس خودرا تمیز می کند وباردیگر عازم منطقه 
موردنظر می گر دد.دراین هنگام زنبور خانه نشین 
باید کارساختن عسل را بپایان برساند . او مقداری 
شود. تبدیل  عسل  به  تا  زند  می  شهد  به  آنزیم 

)آنزیمها موادشیمیائی هستند گه بوسیلۀ سلولهای 
زنده ساخته می شوند تا درعملیاتی نظیر هضم غذا 
تغییرات شیمیائی  برسرعت  آنزیمها   . کنند  شرکت 
می  آماده  کاماًل  عسل  روز  ازسه  افزایند.(پس  می 
شود آنگاه زنبور خانه نشین با سرپوشی نازک ازموم 

روی شانه عسل را می پوشاند.
                                                                          

عسل از دوران ماقبل تاریخ وجودداشته است عسل
واولین قومی که ازعسل استفاده کرده مصریان 

قدیم بوده اند.
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ام.اس.  بیماری  به  مبتالیان  تعداد 
تا  سالهای 1989  بین  دراصفهان  تنها 
.وتعداد  است  شده  برابر  هفت   2005
این بیماران درسال 2009 به سه برابر 

بیماران سال 2005 رسیده است .
دردانشگاه  که  جدیدی  پژوهشهای 
بار  اولین  برای  آمده  بعمل  آکسفورد 
ایرانیان  انقالب  که  دهد  می  نشان 
درسال 1979  مهمترین دلیل افزایش 
رود.این  می  بشمار  بیماری  این 
گزارش  حاکی است به دلیل  اجباری 
پوشیدن  برای  فشار  و  حجاب  شدن 
از  نیست   مردم  دلخواه  که  لباسهائی 
.دربین  ام.اس  بیماری  افزایش  عوامل 
زنان است ، زیرا این نوع پوشش  پرتو 
کرده  زنان محدود  بدن  بر  خورشیدرا 

است .
دریافته  پیش  سالها  از  دانشمندان 
بیماری  و  آفتاب  تابش  بین  که  بودند 
دارد  وجود  مستقیم  رابطه   . .اس  ام 
شود  کمتر  نورآفتاب  تابش  وهرچه 
احتمال بروز ام .اس . افزایش می یابد.
این بیماری بیشتر درزنان بین20 تا 30 
در  نیز  بندرت  و  شود  می  دیده  سال 

مردان بروزمی کند.
را  بدن  ایمنی  سیستم  بیماری  این 
وپوشش  دهد  می  قرار  حمله  مورد 
فعالیت  از  را  عصبی  فیبرهای  دفاعی 
باز می دارد. این بیماری در اشخاصی 
که درارتفاعات باالتر زندگی می کنند 
بیشتر دیده می شود زیرا آنها از تابش 
و  برند  می  بهره  نورخورشید  کمتر 
حد  از  کمتر  بدنشان  دی   Dویتامین
الزم است. کمبود ویتامین Dحتی می 
تواند  جنینی را که درشکم مادراست 
مثال  برای  قراردهد.  حمله  مورد 
درآمریکا  گرفته  صورت  پژوهشهای 
نوزادانی که  اروپا  نشان میدهد که  و 
درماه آوریل متولد می شوند به دلیل 
سرما  فصل  طول  در  مادرشان  آنکه 
از  بیش  است  بوده  باردار  تاریک   و 
می  متولد  اکتبر  درماه  که  کودکانی 
شوند  درمعرض خطر ابتال به ام .اس. 

قراردارند.
جولیا پاک پور  وسریرم راما گو پاالن 
هستند   آکسفورد  پژوهشگران  از  که 
دهند.  می  انجام  ژنتیکی  ومطالعات 
به زنان ایرانی هشدارداده اند که الزم 

بگذارند.  کنار  خودرا  حجاب  نیست 
 D ویتامین  توانند  می  آنها  برعکس 
دهند. قرار  خود  غذائی  برنامه  در  را 
)مانند  نیوانگلند  ساکنان  در  وچون 

ماساچوست ، نیوهمشایر، ورمانت  و
D مین ...( نیز کمبود شدید ویتامین

دیده شده است  به آنها توصیه کرده 
اند مدتی به فلوریدا بروند 

ارتدوکس  درزنان   D ویتامین   کمبود 
می  زندگی  اسرائیل  در  که  یهودی 
کنند نیز بیش از زنانی است که پوست 
قرار  آفتاب  درمعرض  بیشتر  بدنشان 

می گیرد.
انقالب  به   .اس.  ام  وابستگی  تئوری 
بررسیهای  شده  منتشر  درنتیجه 
دانشمندان نشان می دهدکه ایرانیان  
از کمبود ویتامینD  رنج می برند . اما 
تأمل  قابل  را  تئوری  این  پاکپور  خانم 
ام.اس.  افزایش  گوید  می  و  داند  می 
 ، ایتالیا  جنوب  نظیر   دیگر  درنقاط 
می  بچشم  هم   ژاپن  و   ، کویت  نروژ، 
دردست  دقیقی  اطالعات  و  خورد 
این  افزایش  دهد  نشان  که  نیست 
بیماری درایران به دلیل انقالب و نحوه 
پوشش زنان است .بااین حال افزایش  
وحشتناک  درایران  ام.اس.  بیماری 
است .از 68/. دریکصدهزارنفر درسال 
دریکصدهزارنفر   4/58 به   1989

درسال 2005 رسیده است .
ساله   26 پژوهشگر  مغزی  امیرهادی 
واقع  کالیفرنیا  دانشگاه  در  ایرانی 
درسانفرانسیسکو می گوید نوع لباس 
پوشیدن زنان ایرانی می تواند یکی از 
عوامل بروز ام اس باشد. او معتقداست 
می   D ویتامین   قرصهای  از  استفاده 
تواند در کاهش بروزاین بیماری  مؤثر 
به  خود  خون  آزمایش  با  او  باشد. 
زندگی  باوجود  که  رسید  نتیجه  این 
از جندسال  ایران  ترک  و  درکالیفرنیا 
Dپیش هنوز بدنش با کمبود ویتامین

روبروست. 
                  )عکس ها تزئینی هستند.(

انقالب اسالمی بیماریهارادرایران افزایش 
داده است؟                                           برگردان از مجله سمیت سونیان ماه مه 2013

جولیا پاکپور: افزایش بیماری ام .اس درزنان  ایران ارتباطی به حجاب ندارد.
امیر هادی مغزی:  حجاب می تواند یکی از عوامل ابتالی  زنان ایران به  ام .اس . باشد.

D  روبروهستندکه با خوردن قرص ویتامین   D  آنچه مسلم است ایرانی ها با کمبود ویتامین
می توانند  به جبران این کمبود بپردازند.
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، یک دختر جوان  درپائیز سال 1891 
دوسکا  اسکلو  ماریا  بنام  لهستانی 
پاریس  به  لهستان  پایتخت  ازورشو 
. او کشورش را که توسط روسها  آمد 
که  چرا  گفت  ترک  بود  شده  اشغال 
بود  ساخته  متهم  اورا  تزاری  پلیس 
است  داشته  دست  توطئه  دریک  که 
او  درتعقیب  مأموران  جهت  وبهمین 

بودند.
تحصیل  شیفته  که  دوشیزه   این 
بزودی  بود  علمی  پژوهشهای  و 
نمود  نام  ثبت  پاریس  دردانشکده 
.اوکه فوق العاده فقیر بود دراتاقی که 
زمستانها بسیارسرد وتابستانها بسیار 
خفه کننده بود زندگی می کرد.وبرای 
تحصیل  ادامه  مخارج  بتواند  که  آن 
خودرافراهم کند - درست نظیر فاراده 
را  آزمایشگاه  دستگاههای   - بزرگ 
آنها  نظافت  و  وبراجاقها  شست  می 
اسکلودوسکا  ماریا   . کرد  مراقبت می 
مدت دوسال تمام ، دراین شرایط رقت 
انگیز ، به تحصیل ادامه داد وهیچگاه  

نیز مطالعه 
کتابهای

درسی را
ترک نگفت.
او هفته ها و

هفته ها بدون
کمترین 

     
  

خالی  خودرابانان  وناراحتی  شکایت 
ازاینکه  بود  کردوخوشحال  می  سیر 
تحصیالت  ترتیب  این  به  تواند  می 
آنقدر  که  فیزیک  دررشتۀ  خودرا 
دهد.  ادامه  داشت  می  دوست  آنرا 
آزمایشگاه  درهمان  که  آن  تصادف 
بنام  فرانسوی  جوان  دانشمند  یک 
درزمینه  برادرش  اتفاق  به  کوری  پیر 

فیزیک ، الکتریک کار می کرد.
اسکلودوسکا   ماری   1892 درسال 
یک  درخالل   ، تصادفی  کاماًل  بطور 

مهمانی با پیر کوری آشنا می شود. دو 
جوان خیلی زود در می یابند که وجوه 
اشتراک متعددی دارند.آنها نه تنها از 
نظر احساسی خودرا شیفته ودلباخته 
بلکه عالقه  کردند   یکدیگر حس می 
مشترک به تحقیقات  دررشته فیزیک 
نیز بیشتر آن دورا به یکدیگر نزدیک 
آن   ، بعد  ماه  هیجده   . ساخت  می 
کانون   . کردند  ازدواج  بایکدیگر  دو 
خانوادگی که به این ترتیب بوجود آمد 
درتاریخ علوم ، نامی جاویدان یافت . 
این زوج دانشمند باهم زندگی کردند 
. باهم در عرصه فیزیک مطالعه کردند 
. باهم پژوهش کردند وسرانجام موفق 

به کشف عنصر رادیوم شدند.
 ، کوری  ماری  و  پیر  که  درزمانی 
تحصیل  به   ، پاریس  دردانشگاه 
پدیده  داشتند  اشتغال  وپژوهش 
تاریک  دراتاق  انگیزی  شگفت  ی 
هانری  پروفسور  محقر  آزمایشگاه 
بکرل درپاریس ، روی داد : یک پاکت 
بکرل  پروفسور  که  اورانیوم  نمک 
عکاسی  ی  صفحه  یک  راروی  آن 
درتاریکی قرارداده بود ، ازخالل پاکت 

برصفحه عکاسی اثر
گذاشته بود . بکرل

 با مشاهده این پدیده
بالفاصله نتیجه گرفت

 که نمک اورانیوم 
بخودی خود از                      خوداشعه 
متصاعد می                       نماید وسپس
                                         با بررسی و
                                   آزمایش  دقیق
Pechblend    تر دریافت که پش بلند

اثر  اورانیوم(دارای  اورانات)نمک  یا 
محتوی  از  بیشتر  مراتب  به  عکاسی 
نتیجه  این  باشدوبه  می  اورانیوم خود 
دارای  باید  اورانیوم  نمک  که:  رسید 
اثر  قدرت  باشدکه  دیگری  عنصر 
بمراتب  را  عکاسی  پالک  بر  گذاری 

بیشتر از خود اورانیوم دارد.
بکرل ، پیر و ماری کوری را می شناخت 
آنها  علمی  توانائی  و  دانش  میزان  واز 
آگاه بود  بهمین جهت به سراغ ماری 
کشف  ی  درباره  صحبت  وضمن  رفت 
خود با وی از او پرسید آیا حاضر است 
اوقات خودرا صرف تحقیق دراین باره 
وشور  استقبال  با  ماری  یانه؟  نماید 
وشوق فراوان این پیشنهاد را پذیرفت 

و بزودی شوهرش

 را نیز متقاعد ساخت که دراین زمینه 
گفت  شوهرش  به  ماری  کند.  کار  بااو 
برروی  اثر گذاری  یقین دارم که  »من 
یک  به  بستگی   ، عکاسی  صفحه 
وشوهر  زن  دارد«.   ناشناخته  عنصر 
معروف  طراح  »مندلیف«  با  بزودی 
جدول عناصر شیمیائی تماس گرفتند 
پیدا  زمینه ی  در  را  ایشان  او  تاشاید 
دهد.اما  یاری  ناشناخته  عنصر  کردن 
مندلیف از سنت پطرزبورگ پاسخ داد 
عنصری  برای  جائی  او   درجدول  که 
این  بادریافت  ندارد.  وجود  نوع  ازاین 
کلیه  جوان  وشوهر  زن  که  بود  پاسخ 
پژوهشها وآزمایشات دیگرخودرا نیمه 
تا تمامی وقت خودرا  کاره رها کردند 
جدید  عنصر  این  کردن  پیدا  صرف 

نمایند.

آزمایشگاهی حقیرانه:

پیر و ماری کوری بزودی اجازه یافتند 
ازیک انبار کوچک که درطبقه همکف 
استفاده  قرارداشت  فیزیک  مدرسه 
انبار یک دخمه ی مرطوب  کنند. این 
بود که ماشینها ودستگاههای فرسوده 
گذاشتند  می  درآن  را  کارافتاده  واز 
توانستند  دو  آن  که  ازآن  بعد  کمی   .
سروصورتی به دخمه خود بدهند وآن 
قبولی  قابل  آزمایشگاه  صورت  به  را 
 ، اتریش  دولت  به  ای  نامه  درآورند 
سان  در  بلند«  »پش  معادن  مالک 
بوهم  ایالت  در  واقع  اشتاهل   یواخیم 
از  ها  اتریشی  زمان  درآن   . نوشتند 
نمکهای اورانیوم برای ساختن شیشه 
درنامه  وماری  کردند.پیر  می  استفاده 

»پش  تقاضای  اتریش  دولت  از  خود 
بلند« کردند. چندروز بعدازارسال

 این نامه  مأموران مقداریک تن »پش 
بلند« درحیاط مقابل آزمایشگاه خالی 

کردند.
کننده  خسته  کار  بعد  به  روز  ازآن 
آندو   . شد  آغاز  کوری  وپیر  ماری 
زدن  بهم  صرف  روزرا  ساعات  تمامی 
با  بلند  پش  جوش   درحال  محلول 
یک میله آهنی می کردند. بخار سرفه 
به  جوش  درحال  بزرگ  ازدیگ  آوری 
آزمایشگاه  فضای  خاست  می  بر  هوا 
رابه یک جهنم واقعی بدل نموده بود . 
بخارتند و زننده چشمها وگلو را سخت 
تحریک می کرد اما دو دانشمند جوان 
بکار  قهرمانانه  امر  این  به  توجه  بی 
رنج  ماری  دادند.  می  ادامه  خود 
زیادی را درجریان این تحقیق تحمل 
شکایتی  کوچکترین  هرگز  اما  کرد 
پیش  به  را  پژوهش  نکردوباسرسختی 

می برد. 
پش  محموله  از   1898 سال  درژوئیه 
نمانده  باقی  از پنجاه کیلو  بلند  بیش 
ماده  توانستندازآن  پیروماری  که  بود 
سیصدبار  که  پلونیوم  بنام  جدیدی 
فعال تر از اورانیوم بود استخراج نمایند 
که ماری بیاد میهنش لهستان )پونونی 
یا پولند(که سخت دوستش می داشت 
نامگذاری  »پولونیوم«  جدیدرا  ماده 
بسیار  با سماجت  کار مجدداً  اما  کرد. 
برروی  شد.  ازسرگرفته  دودانشمند 
اندک  آزمایشگاه  قدیمی  میزهای 
اندک همزمان با پیشرفت کار تحقیق 
می  آوری  جمع  بیشتری  اورانیوم   ،
 1902 درسال  باألخره  تااینکه  گردید 
چهل وپنج ماه پس از آغاز پژوهش ، 
ماری بعنوان اولین نفر توانست رادیوم 

را که شوهرش بصورت مشتی 

با مشاهیر جهان آشناشوید پی یر و مادام کوری: یک زوج استثنائی
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نمک  به  شبیه  کدر  و  پودرسفید 
آشپزخانه - دریک محفظه ای شیشه 
ای کوچک جمع آوری کرده بود تماشا 
کشف  به  بود.آنها  رادیوم  این  کند. 
.آنان  بودند  یافته  دست  خود  بزرگ 
بسیار  غرور  با  خبررا  این  بالفاصله 
وافزودند  نمودند  اعالم  همگان  به 
عنصر  آنها  بزرگ  کشف  رادیوم  که 
از  بار  میلیون  دو  که  است  جدیدی 
اورانیوم فعال تر است . سراسر جهان 
به  زبان  کشف  ازاین  اطالع  متعاقب 
تحسین گشود ودو دانشمند از هرسو 
گرفتند   قرار  تحسین  و  تشویق  مورد 
چندماه بعد یعنی درسال 1903 ، آنها 
به اتفاق پروفسور هانری بکرل  - که 
تعیین  ماری  رابرای  پژوهش  مسیر 
می  نظارت  کارها  وبرپیشرفت  نموده 
بزرگترین  نوبل  جایزه  اخذ  به   - کرد 

جایزه علمی جهان نایل آمدند.
ماری درمیان ابرهای خوشبختی سیر 
می کرد . ایرن فرزند اولش که درخالل 
دیده  پژوهش   بار  مشقت  روزهای 
دختر  یک  حاال  بود  گشوده  بجهان 
بود)ایرن  شده  ساله  هفت  شاداب 
دانشمند  یک  بعدها  نیز  کوری 
به  موفق   1935 ودرسال  مشهورشد 
درسال  شد.(  نوبل  جایزه  دریافت 
1904 ماری و پیر کوری صاحب قرزند 
دیگری بنام » اِِو « شدند وسال بعد پیر 
کوری به سمت استاد فیزیک عمومی 
وبه  شد  انتخاب  سوربن  دانشگاه  در 

عضویت آکادمی فرانسه درآمد.

تراژدی

پیر کوری ، درحوالی ساعت
 دوونیم بعدازظهر روز 

پنجشنبه 19 آوریل 
1906 ، دریک هوای بارانی

 ازدانشکده علوم خارج شد و
درخیابان  دوفین درحالیکه

 مطلقًا حواسش جای دیگری
 بود با یک گاری اسبی تصادف

 کرد . برای احتراز از تصادف وی
 سعی کرد خودرا به گردن

 اسب بیاویزدولی موفق نشد 
وبروی زمین درعلتید .

 گاری که ازبخت بد
 قریب به 

و  او گذشت  ازروی  داشت  وزن  تُن   6
پیر کوری دردم جان داد.

بود  شجاع  بسیار  زنی  که  ماری 
را  وی  انگیز  غم  حادثه  این  نگذاشت 
خودرا  وقت  تمامی  او   . درآورد  ازپای 
عنوان  به  بعد  یکماه  و  کرد  کار  صرف 
کوریدرسوربُن  پیر  کرسی  نامزد 

انتخاب گردید.
برنده  باردوم  برای  او   1911 درسال 

جایزه نوبل دررشته شیمی گردید . 
کاروفعالیت  بعدازسالها  کوری  ماری 
آن  درخالل  که  سالهائی  شدید 
را  رادیوم  انستیتوی  توانست  وی 
سرانجام   . کرد  بنیانگزاری  درپاریس 
دریک   1934 سال  ژ.وئیه  چهارم  در 
فروبست. جهان  از  دیده  سناتوریوم  
از  وبیش  مداوم  تماس  قربانی  او 
ماده  این  وکاربا  رادیوم  با  خود  اندازه 
برای  آنکه  از  پس  رادیوم   . بود  شده 
بهمراه  نیز  را  مرگ  افتخارآفرید  او 

داشت.
 66 مرگ  هنگام  به  که  کوری  ماری 
 1867 نوامبر  درهفتم  داشت  سال 

درورشو بدنیا آمده بود.
اکنون  آمد  بدنیا  درآن  که  ای  خانه 

درورشو به موزه تبدیل شده است .

پی یر کوری برنده نوبل درخیابان با گاری تصادف کرد و دردم جان داد. ماری کوری دوبار 
جایزه نوبل را دریافت کرد وسرانجام بعلت کارزیاد با  »رادیوم«  جان خودرا ازدست داد . 

دختر پی یر و ماری بنام ایرن نیز دانشمند معروفی شد که اوهم جایزه نوبل گرفت

تصویر باال:ماری در کنار
شوهرش پی یر
تصویر سمت راست : 
ماری کوری دردهه 1920
تصویر سمت چپ : ایرن 
دختر ماری وپیر که خود 
دانشمندوبرنده جایزه 
نوبل  بود
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پس از پایان دوره ماه عسل گروههای 
کنسرت  بلوای  در  کننده  شرکت 
آخوندی 57 ، هر کدام از این جماعت 
به یک  راحل  امام  بر طبق فرمایشات 
راهی محارب با خدا و مفسد و منافق 
و مرتد شدند و دستمزد همکاری خود 
بدترین  به  مال  و  آخوند  طایفه  با  را 
همانطوریکه  کردند.  دریافت  وضعی 
این   ، آگاهند  گرامی  خوانندگان 
بخاطر  که  خلق  مجاهدین  سازمان 
استعمارآمریکای  با  قهرمانانه  مبارزه 
شاهی  ستم  دوره  در  امپریالیست 
کرده  ترور  را  آنان  شهروند  چند 
گیری  گروگان  از  پشتیبانی  با  و  بود 
سفارت آمریکا و با آن مانور بی همتای 
صدام  با  زدن  الس  و  نشینی  عراق 
مسلحانه  حمله  با  و  دیوانه  حسین 
سیاه  لیست  در   ، آخوندی  رژیم  به 
تروریستهای عمو سام و اتحادیه اروپا 
در آمد و محکوم شد که به گوشه اطاق 
زنگ  تا  بایستد  پا  یک  روی  و  برود 
از گـذراندن  بعد  . حاال  تفریح بخورد 
تجدید  تقاضای  و  محکومیتش  دوره 
شاید  که  روزشان  و  حال  در  نظر 
ها  تازگی  بدهند  بازی  را  آنان  دوباره 
اند آمده  در  ها  تروریست  لیست  از 

 و همانطوریکه انتـظار میرفت رییس 
جمهور محبوب و منتخب مادام العمر 
رجوی  مریم  مادام  یعنی  سازمان  این 
فتوی داد که غرب باید آنانرا به عنوان 
و  آخوندی  رژیم  مخالف  نیروی  تنها 
دولت موقت ایران به رسمیت بشناسد 
هیئت  این  کفارغربی  همانطوریکه 
کنونی  نماینده  را  سوریه  مخالفان 
مادام  البته  میدانند.  سوریه  کشور 
فراموشی  دچار  “مقاومت”  پرزیدنت 
شده اند چون هنوز فکر میکنند که در 
دارند  انتظار  و  اشرف هستند  اردوگاه 
برایشان  که کفارهم مثل امت مجاهد 
است  وقتی  چند  ولی  کنند  خرد  تره 
دوست  هم  با  قدیم  دشمنان  این  که 
کنگره  نمایندگان  خیل  با  و  اند  شده 
 ، جهانخوار  امپریالیست  آمریکای 
هم  از  و  اند  شده  چیک  تو  چیک 
یک  تقریبآ  و  میگیرند  لوچه  و  لب 
مشغول  که  گفت  میشود  جورهایی 
لشگر  سردمداران  کاسه  لیسیدن 
افسار  ریچارد شیردل هم هستند که 
بدست  آنها  کمک  با  را  ایران  امور 
یک  آفتابه  و  نعلین  بجای  و  بگیرند 
رژیم هچلهف جمهوری خلقی افراطی 
چپ دموکراتیک اسالمی! بدون انرژی 
حاال   . کنند  جایگزین  را   ! ای  هسته 
اصوال  ولی  داریم  حساسیت  ما  شاید 
همخوانی  هم  با  اسالم  و  دموکراسی 
همگی  هم  عناوین  این  بقیه  و  ندارند 
دنیای  تاریخی-اجتماعی  آزمون  در 
انرژی هسته  اند.  رفوزه شده  امروزی 
است  کشوری  هر  مسلم  حق  هم  ای 
ولی نه وقتیکه از آن بمب اتم بسازند 
بدست  بدهند  هم  را  قرمز  دگمه  و 
زورگوی  رژیم  یک  یا  و  دیوانه  یک 
شورای  همین  پرور.  شهید  خلقی 
که  اند  کرده  علم  را هم  مقاومت  ملی 
شیروخورشید  پرچم  با  را  پشت  الک 
به  واگن  فولکس  بجای  و  کرده  رنگ 
کردن  بسر  لچک  که  بفروشند  دنیا 
اجباری  ما  مرام  در  بودن  اسالمی  و 

برای  آزادی  آزادی  آزادی  و  نیست 
فیلمهای  و  خورها  عرق  حتی  همه 
خرشان  گویا  آبگوشتی.  و  لختی 
چون  میرود  بیشتر  اروپا  کفار  پیش 
این  است  روشن  برهمه  همانطوریکه 
است  منافعش حاضر  برای حفظ  اروپا 
بفروشد  قیمتی  بهر  را  خودش  مادر 
اول   . اش  فرانسوی  نوع  از  بویژه 
رفتند دم اروپایی ها را دیدند و سبیل 
درمیانی  پا  با  تا  کردند  چرب  را  شان 
با  اینها  کردن  آشتی  باعث  محللی  و 
هم شوند. خب حق دارند که کوشش 
جهانخوار  آمریکای  این  با  میکنند 
باقی  کوزه  کاسه  چون  بریزند  روهم 
. اتحاد جماهیر  ابرقدرتها بهم خورده 
شوروی که قبله چپی ها بود از درون 
الیگارشی  منفجر شد و سرمایه داری 
شد. چینی های ریـویـزیـونیست هم 
و  ببلعند  را  دنیا  منابع  بلدند  فقط  که 
و  بنجل  اجناس  که  را  خود  مدفوع 
یکبار مصرف میباشد به دنیا بیاندازند 
،هندی ها هم که هم اکنون برای رفع 
برای  ساعت  سی  روزی  مشکالتشان 
وفاصله  میکنند  بردگی  چندرغاز 
بیشتر  روز  هر  شان  طبقاتی  جوامع 
و  آمریکا  و  اروپا  میماند  پس  میشود. 

چند تا کشور دیگر. 
با باز کردن دفتر و تشکیالت” شوربای 
اژدهای  این  النه  در   “ مقاومت  ملی 
جهانخوار میخواهند در دل آنان جا باز 
کنند و ژست بین المللی بگیرند و باز 
نام  شروع کنند به مانیفست دادن به 
عنوان  به  ایران!  قهرمان  خلق  و  خدا 
با  همکاری  و  دوستی  منشور  اولین 
مبارز  سازمان  این   ، بزرگ  شیطان 
چندین قطعنامه سیاسی اندر فواید و 
موارد استعمال دستمال یزدی و معانی 
هنر  اصوالَ  و  کردن  چرب  سبیل  واژه 
و  سیاستمداران  هیئت  به  را  مالش 
آمریکا  کله گنده های ممالک متحده 
برگزیده  و  با چندین هزار دالر  همراه 

هایی از نهج البالغه تقدیم کردند. 

که  سازمان  این  سیاسی  باورهای  با 
از  آمریکا  و  امپریالیست  با  دشمنی 
با  و  است  آن  ساختاری  های  پایه 
رجوی  مسعود  استاد  اینکه  به  علم 
امام«  فرزندان  کمترین  از”  یکی 
جهت  که  است  سخت  بودندخیلی 
کرد.  بینی  پیش  را  بعدی  باد  وزیدن 
این جور  زمانه عوض شده چون  خب 
از  یکی  قبلی  رژیم  در  زدنها  الس 
کاری  همان  یعنی  بود  کبیره  گناهان 
که سالیان سال به پادشاه فقید ایران 
پاره  را  خودشان  و  میگرفتند  خرده 
گرفتند  بدست  اسلحه  و  میکردند 
و  آمریکا  و  غرب  مستعمره  ایران  که 
مزدور امپریالیست شده است و قالده 
انگلیسی  و  ها  آمریکایی  دست  شاه 
از  و  نشانده  دست  ژاندارم  و  هاست 
و  بدون هیچ شناختی  این مزخرفات. 
یا آینده نگری هی چاخان میگفتند و 
سر  بیاییم  ما  اگر  که  میکردند  مغلطه 
هر  از  مستقل  کشورمان  دیگر   ، کار 
خارجی  درازی  دست  و  دخالت  گونه 
آمدند  اینها  فردا  بعله  بود.  خواهد 
رفت  هم  خارجی  منافع  و  کار  سر 
پایان  خوشی  به  داستان  و  کارش  پی 
برای  آنموقع  تا  عجالتا  ولی  ؟  گرفت 

رد    ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟
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باید کلی خرج  به هدف خود  رسیدن 
را  ها  آمریکایی  کشی  کیسه  و  کنند 
بدهند.  قرار  سازمان  دستورالعمل  در 
بنگاه  هیچوقت  که  تعجبیم  در  ما 
نشد  قطع  شان  پراکنی  سخن  های 
اداری  و  تبلیغاتی  سیستم  کماکان  و 
شان سر جا ماند. خب این جور کارها 
خرج دارد و کمک کردن به گروه های 
تروریستی مجازات دارد. پس خرجش 
میکنیم  فرض  تازه  میاید؟  در  کجا  از 
منبر،  باالی  رفتند  و  آمدند  فردا  که 
همان  چیست؟  شان  اقتصادی  برنامه 
فالن  بورژوازی  همیشگی؟  اراجیف 
باد سوسیالیزم  زنده  و  است  بهمان  و 
منهای سرمایه داری و جامعه بی طبقه 
این  خلقی؟  شکوفایی  و  توحیدی  ای 
برای  پایه  بی  تبلیغی  حرفهای  جور 
نه  است  بیچاره  بدبخت  کشورهای 
و  طبیعی  منابع  از  ثروتمند  جوامع 
اقتصادی  آزادیهای  بدون  انسانی. 
اجتماعی  آزادی  و  رفاه  هیچگونه 
این  که  یعنی  آمد  نخواهد  بدست 
افکار شان یک  با  بانو  و  استاد رجوی 
که  کرد  خواهند  درست  سیستمی 
اهرام  و  مرکزی  حزب  اعضای  فقط 
بود  خواهد  خوب  وضعشان  حکومتی 
و مابقی خلق زحمتکش زیر یک یوغ 
بقول  رفت.  خواهند  دیگر  استبدادی 
بورژوازی  نان  خودشان  اینها  رفقا 
پرولتاریایی  آروغ  ولی  میخورند 
میزنند پشت بندش هم دو رکعت نماز 

وحشت و تعزیه خوانی میکنند. 
بخواهند  جماعت  این  اینکه  تصور 
قدرت  مسند  بر  ایران  در  روزی 
بنشینند و کشور داری بکنند خالی از 
تفریح نیست .آش شله قلمکار داس و 
و شیروخورشید  و کالشنیکف  چکش 
و  روسری  و  قرآنی  آیات  چاشنی  با 
پیغمبر  بعله  که  مذهبی  خزعبالت 
اکرم چنین فرمودند و چنان کردند و 
مردانگی  و  میگیریم  الهام  ازاو  هم  ما 
نوح  عمر  و  حسین  مظلومیت  و  علی 
نیست  معلوم  آخر.  الی  زمان  امام  و 
مردم  برای  خوابی  چه  کفار  این 
مجاهد  امت  این  که  اند  دیده  ایران 
مقاومت  ملی  شورای  لوای  تحت  را 
با  میدان.  وسط  بیاورند  بازمیخواهند 
نخ  تو  کمی  گرامی،  خوانندگان  اجازه 

این جریانات برویم . 
همانطوریکه آدم وعالم میدانند آخوند 
منبر، دیگر  باالی  جماعت وقتی رفت 
بیاورد.  زیر  به  را  او  نمیتواند  هم  خدا 
پس یا باید این وحوش که حاال بجان 
پار  و  لت  را  همدیگر  اند  افتاده  هم 
باید  یا  و  شود  خالی  میدان  تا  کنند 
حمله  با  شیردل  ریچارد  لشگریان 
آنوقت  کنند.  باز  را  میدان  نظامی 

 ، مجاهد  امت  لشگریان  که  است 
پیروزمندانه وارد خاک ایران میشوند 
با  با هم هر یک روز درمیان  و همگی 
آلمان  سبک  به  یکدست  لباسهای 
یا شوروی سابق،  کره شمالی  یا  نازی 
مردم  و  میروند  رنگارنگ  های  رژه 
ایران هم به پشیبانی آنان ورودشان را 
شادباش گفته و همانطوریکه نیروهای 
دوم پس  در جنگ جهانی  متـفـقین 
از آزادی فرانسه در خیابان شانزه لیزه 
رژه رفتند ، اینها هم در خیابان پهلوی 
موسی  بلوار  به  اسمش  البد  که  سابق 
مارش  شد،  خواهد  عوض  خیابانی 
نظامی- عقیدتی خواهند داد و دست 
هر چه اجنبی و متجاوز را که تا بحال 
استعمار  را  ایران  کش  زحمت  خلق 
حکومت  یعنی  میکنند  قطع   ، کرده 
ایران میشود یک آشی بین کوبا و کره 
نوع  از  تپه پول وثروت  با  شمالی ولی 
دکترعلی  فلسفه  به  متمایل  اسالمی 

شریعتی غلط انداز. 
سخت  خیلی  قضاوتمان  ما  شاید  ولی 
باشد چون بعید نیست که این شورای 
و  طلب  سلطنت  فردا  مقاومت  ملی 
با  و  بدهند  بازی  هم  را  اللهی  حزب 
سالم صلوات با هم آشتی کنند و حتی 
آقای رضا پهلوی را هم به کنگره خود 
دعوت کنند. فقط ایشان باید توضیح 
پولهای دزدیده شده توسط  که  بدهد 
خانواده او کجاست و باید که  به بیت 

بازگرداند  ایران  قهرمان  خلق  المال 
باشد.  پدرش  کارهای  جوابگوی  یا  و 
ایران  ثروت یک خانواده سلطتنی در 
که  کفار  ممالک  در  ولی  است  دزدی 
امت مجاهد کاسه لیسی شان را کرده 
اند به حساب درآمد خانواده سلطنتی 
میآید و بنام خدا و خلق قهرمان ایران 

بالمانع میباشد. 
که  میماند  پرسشی  یک  حاال  خب 
مانورهای  و  دروغها  این  همه  از  بعد 
سیاسی، تکلیف اسراییل و قوم یهود 
زجردیده  قهرمان  امت  میشود؟  چه 
انقالبی فلسطین کارشان بکجا خواهد 
قوم  با  مسلمان  امت  دشمنی  کشید؟ 
یهود فردا تمام میشود و روابط دوستانه 
میان آنها برقرار خواهد شد؟ آیا ژست 
جدید و بی همتای این سازمان مبارز 
خلقی و یا هیـبت انقالبی مادام مریم 
خواهد  باعث  مریم   » ایران  »ایران، 
و  کنند  آشتی  هم  با  همه  که  شد 
مجاهد  امت  این  آیا  شوند؟  همسفره 
و  شد  خواهد  پیاله  هم  اسراییل  با 
انگولی  شوخی  هم  با  مستی  عالم  در 
خواهند داشت و کینه چند هزار ساله 
بعید  خیلی  گذاشت؟  خواهند  کنار  را 
اطرافتان  اگر  هم  شما  میرسد،  بنظر 
کرده  دوره  روانی  میلیون  چندین  را 
کارتن  نقاشی  یک  با  فقط  که  باشند 
و  کشید  آتش  زیرماتحتشان  میشود 
شوراند شان، چه عکس العملی نشان 

بهایی  نوبت  بعدش  تازه  میدادید؟ 
ایران،   « رجوی  استاد  این  که  هاست 
هیئت  عضو  زمانی  رجوی،   » ایران 
بهایی  ضد  زن  سینه  حجتیه  جوانان 
قرار  آیا  میکرد.  تکفیر  را  آنان  و  بود 
است که برای احترام به آنان از دولت 
آرامگاه  حیفا  در  که  بخواهد  اسراییل 
و  کنند  قبر  نبش  را  بهاییان  رهبر 
ایران  به  اعظم  العدل  بیت  با  همراه 

بازگردانند؟ 
این  که  شدیم  متوجه  تازه  ما  بابا  ای 
االقرای  ام  به  ربطی  اصال  ما  مقاله 
پرت  حواسمان  اصاَل  و  ندارد  اسالمی 
تفاوتی  هیچ  ما  چشم  در  چون  شد 
بین طرز فکر سردمداران اینها با امت 
آخوند زده عقب افتاده نیست و نه تنها 
یکی از عوامل سیاه روزی مردم ایران 
بودند بلکه همشان آلوده این سرطان 
دوازده  نوع  از  بویژه  مذهب  ارتجاعی 
و چندی امامیش میباشند. امیدواریم 
به  احترامی  بی  بر  گفتارمان حمل  که 
این  گرفتار  که  باختگانی  جان  روان 
شیادان و عوامفریبان شدند نشود، که 
همین مرتجعین از نام آنها سواستفاده 
بود  باقی  عمری  اگر  میکنند.  سیاسی 
اجازه  هم  آزادی  گرامی  سردبیر  و 
بی  خیلی  ها  تازگی  ما  )چون  دادند 
ادب شده ایم( ماه آینده از خیمه شب 
بازی امت میمون چهره متعصب جاهل 

مینویسیم. به خشنودی دادار اورمزد

همانطوریکه نیروهای متـفـقین در جنگ جهانی دوم پس از آزادی فرانسه در خیابان شانزه 
لیزه رژه رفتند ،حاکمان آینده  هم در خیابان ، مارش نظامی- عقیدتی خواهند زد و دست هر 

چه اجنبی و متجاوز را که تا بحال خلق زحمت کش ایران را استعمار کرده ، قطع میکنند
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با  عزیزی  فارس،خداداد  خبرگزاری  گزارش  به 
مسابقات  در  فوتبال  ملی  تیم  مسابقه  سه  تشریح 
مقدماتی جام جهانی حضور تیم ملی در این رقابت 
ها را بسیار سخت دانست. خداداد عزیزی در گفت 
با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در مورد  و گو 
وضعیت خودش و تیم ملی صحبت های زیر را مطرح 

کرده است:
مقدماتی  رقابت های  از  بازی حساس  سه  ملی  تیم 
بار  این  نظرتان  به  دارد.  رو  پیش  جهانی  جام 

می توانیم به جام جهانی صعود کنیم؟
کارمان بسیار سخت است باید با قطر در دوحه بازی 
کنیم و با کره جنوبی در سئول و تنها بازی آسان ما 
اینجا مقابل لبنان است.در کل دو بازی سخت و یک 
بازی نسبتا آسان را پیش رو داریم، باید ببینیم چه 

نتیجه ای رقم می خورد.
بازی های مقدماتی  شما این شرایط حساس را در 
جام جهانی 98 فرانسه تجربه کردید و پیروز از آن 
بیرون آمدید، این احتمال را می دهید تیم ملی در 

این دوره هم موفق عمل کند؟
آن وقت حرف شما  بود  کار دست خودمان  اگر  بله 
که  بگیرید  نظر  در  را  موضوع  این  اما  است  درست 
دقیقا  چون  نیست  خودمان  دست  اختیار  االن 
و کره هم در صدر جدول  ما است  باالی  ازبکستان 
بازی رودررو  ازبکستان  با  بین ما  این  قرار دارد. در 
مانده  باقی  بازی های  بتواند  ازبکستان  اگر  و  نداریم 
اش را ببرد و ما هم سه بازی آینده را پیروز شویم 
باز هم ازبکستان به جام جهانی صعود می کند. یک 
زمان است ما دو بازی رودررو مقابل ازبکستان پیش 
پیروز  مسابقه  دو  این  مجموع  در  اگر  و  داریم  رو 
با  ما االن  به جام جهانی صعود می کنیم ولی  شویم 

ازبکستان بازی نداریم.
 یعنی شانس صعود ما به جام جهانی ضعیف است؟

باید با واقعیت ها پیش برویم حضور ما در جام جهانی 
سخت است مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریب رخ 
دهد، ما کره را در سئول ببریم و اتفاقاتی مشابه این 

رخ بدهد تا به جام جهانی برویم.
مورد  ایران  به  زمان ورود  از  کارلوس کی روش 
از  این اواخر در مورد برخی  اما  بود  حمایت شما 

رفتارهای او انتقاداتی داشتید؟
تایید  مورد  بود،  ما  تایید  مورد  کی روش   100 100در 
همه  ما  اینکه  مورد  در  می کنم  فکر  ولی  بود  همه 
هستم.  مخالف  بدهیم  او  به  را  فوتبالمان  اختیارات 
و  است  داری  کارنامه  مربی  یک  فنی  لحاظ  از  او 
اینکه  از نظر همه مورد قبول است ولی  کارنامه اش 
ما تمام اختیارات فوتبالمان را به دست ایشان دادیم 
به نظرم خیلی غیر منطقی است، اینکه لیگ و جام 
تیم  آبدارچی  پیرامون  مسئله  حتی  و  را  حذفیمان 

ملی را به دست او بدهیم غیر منطقی است.
عزیزی درادامه می گوید:

برنامه ریزی لیگ مان غلط است، در فوتبالمان همه 
همین  است،  غلط  پایه هایمان  است،  غلط  چیزش 
است که فوتبال ما به این روز افتاده است، من فکر 
هم  نتیجه  باشد،  درست  فوتبالمان  اگر  که  می کنم 

درست می شود، اما در فوتبال ما همه چیز با هم

 غلط است.
ناهنجاری ها  با  نوعی  یک  به  باید  حال  هر  به 
برخورد کنیم تا فوتبالمان راه سالمی پیدا کند، به 
نظر شما باید چه کار کنیم تا این فوتبال راه سالمی 

پیدا کند؟
باید این فوتبال را آتش زد.

اگر فوتبال را آتش بزنیم همه چیز درست می شود؟
درست  چیز  همه  بزنیم  آتش  را  فوتبال  اگر  بله 
افتخار  آن  به  ما  دارد  چی  آالن  فوتبال  می شود، 
بازیکنان های  می گیرد؟  نتیجه  ما  ملی  تیم  کنیم؟ 
سوپر استار داریم؟ مدیران سوپر استار داریم؟ یک 
سوپر استار در فوتبال به من نشان بدهید برای آن 
ندارد، فقط  افتخار کنیم. فوتبالمان هیچ  به فوتبال 
تبانی،  زنی،  دعوا،زیرآب  زشتی،  آن  درون  روز  هر 

حق خوری و فحاشی اتفاق می افتد.

به خاطر همین است شما از فوتبال دور هستید؟
در فوتبالی که در آن کثیفی وجود دارد، دور باشم 
را  این طور چیزها  نیستم که  بهتر است، من آدمی 
باشم،  خیال  بی  و  بگذرم  آن  از  راحتی  به  و  ببینم 
را  همدیگر  حق  دارند  که  هنگامی  را  چشمم 
می خورند، ببندم. چرا آدم بداخالقی هستم ولی در 
شود  ضایع  کسی  حق  که  مسائلی  سری  یک  مورد 
نمی توانم کوتاه بیایم.به خاطر همین است خداداد به 
عنوان یک فرد جنجالی در جامعه فوتبال به حساب 

می آید.
حاال اینکه یک نفر در مقابل حق خوری ها، بایستد بد 
اخالقی محسوب می شود اما تبانی ها و حق خوری ها 
بد اخالقی محسوب نمی شود. به خاطر همین است 
که من نمی توانم با این مدیران و دالل ها و وزرا کار 

کنم. اما از شرایط فعلی ام راضی هستم.
اما بحث حضور شما در یکی از تیم های شرق آسیا 
شده  لغو  تیم  آن  به  رفتنتان  گویا  اما  بود  مطرح 

است؟
از لحاظ مالی به توافق نرسیدیم.

علی  و  مهدوی کیا  مهدی  خداحافظی  مورد  در 
کریمی چه نظری دارید؟

بودند،  ما  بزرگ  فوتبالیست های  از  تا  دو  این 
من  بود،  بقیه  مثل  کیا  مهدوی  مهدی  خداحافظی 
خداحافظی اش  نوع  از  نباید  مهدی  گفتم  هم  قبال 
ناراحت باشد. چون با چه کسی درست رفتار کردند 
بازی  را کنند؟ علی دایی مگر  این کار  با مهدی  که 
خداحافظی  مگر  باقری  کریم  داشت؟  خداحافظی 
خداحافظی  بازی  مگر  ماها  داشت؟  شکوهی  با 
داشتیم، فوتبال ما همین است، حاال علی کریمی به 
طور رسمی خداحافظی نکرده است ولی برای علی 

کریمی هم فکر نمی کنم مراسمی بگیرند.

چهارشنبه 8 خرداد 1392 - 15:26
کسب  با  ارتش،  قهرمانی  دوچرخه سواری  مسابقات 
مقام قهرمانی تیم عقاب نیروی هوایی ارتش به پایان 

رسید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( و به 
نقل از سایت فدراسیون دوچرخه سواری، رقابت های 
دوچرخه سواری قهرمانی ارتش، زیر نظر فدراسیون 
نیروی  بدنی  تربیت  همکاری  با  و  دوچرخه سواری 
هوایی ارتش به میزبانی باشگاه عقاب برگزار شد که 
در پایان آروین معظمی گودرزی ملی پوش دوچرخه 
نیرو هوایی در ماده دور  ایران و تیم عقاب  سواری 
حذفی به مقام قهرمانی دست یافت و در ماده تایم 

تریل انفرادی بهنام آرین اول شد.

برگزاری  جهت  مسابقات  از  دوره  این  برتر  نفرات 
و  بیست  در  حضور  منظور  به  سازی  آماده  اردوی 

سومین دوره رقابت های قهرمانی نظامیان جهان 
به  ماه  شهریور  پانزدهم  تا  دهم  از  که  سیزم(   (
میزبانی لئوپلزبورک بلژیک در ماده استقامت جاده 

برگزار می شود دعوت خواهند شد.
قهرمانی  دوچرخه سواری  مسابقات  برتر  نفرات   **

ارتش به شرح زیر هستند:
* در ماده دور حذفی :

نیروی  عقاب  تیم  از  گودرزی  معظمی  آروین   -1
هوایی ارتش

2- بهنام آرین از تیم عقاب نیروی هوایی ارتش
3- ناصر رضاوی از تیم عقاب نیروی هوایی ارتش

* در ماده تایم تریل انفرادی:
1- بهنام آرین از تیم عقاب نیروی هوایی ارتش

2- ناصر رضاوی از تیم عقاب نیروی هوایی ارتش
3- محمد لشنی از تیم پدافند هوایی

ورزش ما وجـهان
خداداد عزیزی: باید این فوتبال را آتش زد

عقاب نیروی هوایی قهرمان ارتش 

آروین معظمی گودرزی
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عنوان  به  دایي  علي  معارفه  جلسه  پایان  از  پس   
مربي جدید تیم پرسپولیس، قرارداد وي در حضو  ر 
خبرنگاران امضا شد و دایي رسما هدایت پرسپولیس 

را بر عهده گرفت.
با پرسپولیس  ، قرارداد علي دایي  ایسنا  به گزارش 
محمد  قرارداد  امضاي  از  پس  است.  ساله  سه 
رویانیان شال پرسپولیس را بر گردن دایي انداخت 
که بالفاصله علي دایي آن شال را بر گردن رویانیان 

انداخت.

میثم  برهانی،  آرش  خرداد1392  شب6  دوشنبه 
برنامه شبکه  ویژه  میهمانان  و سیاوش خیرابی  بائو 
حسینیان  محمدرضا  که  ای  برنامه  ویژه  بودند.  سه 
مجری آن بود. هواداران فوتبالی که برنامه را تماشا 
می کردند، در همان دقیقه اول پخش برنامه با اتفاق 

عجیبی روبرو شدند.
در ابتدای برنامه درحالی که حسینیان مجری برنامه 
در حال احوالپرسی با میهمانان بود، گویا میکروفن 
دیگر عوامل برنامه در پشت صحنه باز بود و صدای 

آنها به وضوح روی تصویر اصلی شنیده می شد.
این دیالوگ کوتاه که مشخص نیست چه کسی  در 
در آن صحبت می کند، جمله ای درباره آرش برهانی 
را  آن  وضوح  به  تلویزیونی  بییندگان  که  شد  گفته 
را  آن  توان  نمی  حتی  که  زشت  ای  جمله  شنیدند. 

جایی نقل کرد .

ندا شهسواری و  نفره،  بی بی سی: در مسابقات دو 
محجوبه عمرانی در دیدار نخست استراحت کردند. 
سپس جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشتند 
و در نبردی جذاب با نتیجه 3-2 آمریکا را شکست 

دادند تا به جدول اصلی راه یابند.
در معدود تماس های ورزشی ایران و آمریکا، برتری 

از  پس  آمریکا  مقابل  ایران  پینگ پنگ  دختران 
این  مقابل  ایران  آزاد  تیم ملی کشتی  پیروزی 1-6 
کشور در نیویورک رخ داد. ندا شهسواری و محجوبه 
شکست  لهستان  مقابل  بعد  مرحله  در  عمرانی 

خوردند و از دور مسابقات حذف شدند.

ورزش ما وجـهان

علی دائی مربی پرسپولیس شد

توهین به ورزشکاردرصداوسیما

محبوبه عمرانی و ندا شهسواری مقابل تیم آمریکا در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس

تیم ملی فوتبال ایران به شرکت در جام جهانی 2014 نزدیکترشد
مقدماتی جام  رقابت های  در  ایران  ملی  BBC:تیم 
جهانی برزیل با تک گل رضا قوچان نژاد قطر را در 
صعود  شانس  ترتیب  این  به  و  داد  شکست  دوحه 

مسقیم اش به جام جهانی بیشتر شد.
ایران و قطر پیش از این بازی، برای امیدوار ماندن به 
صعود نیاز مبرمی به پیروزی در این مسابقه داشتند. 
هر دو تیم با هفت امتیاز در رده های سوم و چهارم 
گروه نخست مقدماتی جام جهانی برزیل در منطقه در 
نیمه اول بازی، ایران با در اختیار گرفتن میانه زمین 
فرصت حرکت و بازیسازی به هافبک قطر نمی داد، 
در نیمه نخست، خسرو حیدری با نفوذ از جناح راست 
چند موقعیت خوب را روی دروازه قطر بوجود آورد.
اختیار  در  با  بازی  ابتدای  همان  از  ایران  ملی  تیم 
گرفتن میانه زمین اجازه حرکت و بازیسازی به خط 

هافبک قطر را نداد.
موقعیت   اولین  قطر  ایران،  بسته  بازی  وجود  با 

خطرناک را با استفاده از اشتباه آندرانیک تیموریان 
در  هایدوس  آورد، حسن  بوجود  ایران  دروازه  روی 
بیرون  دروازه  از  هم  احمدی  رحمان  که  شرایطی 

آمده بود توپ را به تیر افقی دروازه کوبید.
این  در  رسید،  پایان  به  گل  بدون  بازی  اول  نیمه 
نیمه تیم ملی ایران منظم و با برنامه بازی کرد، خط 
بازیکنان  نفوذ  از  مانع  دفاع  خط  جلو  در  هافبک 
قطری شد. ولی نکته اصلی کندی حرکت در زمان 

حمله بود.
درآخرین بازی انجام شده )قبل از انتشار مجله ، تیم 
ایران توانست به چهارگل بر تیم لبنان پیروز شود 
این بازی دراستادیوم آزادی برگزارشد . اکنون بنظر 
میرسد که ایران با اطمینان بیشتری به سوی برزیل  
گام برمی دارد  اما هنوز باید مشکل دیگری بنام کره 
جنوبی را ازسرراه بردارد. باید منتظر بود و نتیجه را 

درروزهای آینده دید.
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نوابغ اخالق ورفتار خاصی دارند  اکثر 
اتریشی  معروف  آهنگساز  هایدن   .
به  که  داشت  عادت   )1732  -1809(
بسیار  لباس  آهنگها   تنظیم  هنگام 
شیکی به تن نموده ، کاله گیس بسیار 
انگشتری   ، گذاشته   برسر  مرتبی 
الماسی را که فردریک کبیر به او هدیه 

کرده بود  بدست نماید.

یکی  ُمرد   خان  چنگیز  که  هنگامی 
وقبل  داشت  محاصره  در  دژهارا  از 
اورا  مرگ  خبر  کرد  وصیت  مرگ  از 
منتشر نکنندوبه پادشاه آن ناحیه که 
درحال جنگ بااو بود امان بدهند وبه 
محض اینکه به  اردوی مغولها واردشد  

او وهمراهانش را بکشند . مغولها به 

وهنگامی  کردند  عمل  ترتیب   همین 
مغولستان می  به  را  که جنازه چنگیز 
بردند ، درراه هرکسی را که می دیدند  
چنگیز   مرگ  از  کسی  تا  کشتند  می 

ومحل گور اوآگاه نشود.
را  چنگیز  جنازه  ُگبی  درصحرای 
وگنجینه  جواهرات  از  بخشی  درکنار 
های او به خاک سپردند وبرفراز جنازه 
او درختان زیادی عرس کردند و بیشه 
چشمها   از  او  قبر  تا  بوجودآوردند  ای 
واقعه درسال 1227  این  بماند.  پنهان 
زمان  وازآن  گرفت  صورت  میالدی 
تاکنون هنوز کسی از  محل قبر چنگیز

نشانه ای بدست نیاورده است . 

هیدیوشی   میالدی   1587 درسال 
که  کرد  تصویب  قانونی  ژاپن  امپراتور 
بموجب آن کلیه خانواده های جنگاور 
خانوادگی  شمشیرهای  باید  ژاپنی 
تاوی  کردند  می  تسلیم  او  به  خودرا 
با ذوب کردن آنها کلید وقفل و چفت 
وبست برای معبد عظیم بودا در کیوتو 

بسازد.
ها  خانواده  از  بعضی  قرن  سه  مدت 
خود  شمشیرهای  تسلیم  از  ژاپنی  ی 
امپراطور  کردندتااینکه  خودداری 
موتوهیتو درسال 1871 اعالم کرد اگر 
شمشیری درخانواده ای پیداشود تمام 

اعضای خانواده اعدام خواهندشد.
ها  خانواده  همه  اخطار  این  بدنبال 
شمشیرهای خودرا به امپراطور تسلیم 
کردند. دوباره ازسال 1904 ببعد رسم 
های  درخانواده  شمشیر  نگهداری 

ژاپنی مرسوم شد.
امتحان  برای  که  اینجاست  جالب 
دراختیار  آنهارا  شمشیرها  مرغوبیت 
تا  دادند  قرارمی  ها  میرغضب 
محکومین به اعدام را باآن بکشند. اگر 
می  دونیم   به  نفررا  سه  ضربت  بایک 
کرد شمشیر عالی بود.اگربا یک ضربت 

بدن دونفر به دونیم  می شد شمشیر 
با یک ضربت فقط  بود واگر  درجه دو 
درجه  شمشیر  میشد  بدونیم  یکنفر 

سه بود.

مثل های ویتنامی
به  همیشه  درزندگی  مناسب  موقع   *
از  استفاده   برای   . گذدر  می  سرعت 
کار  به  باید  را  مغزت  فرصتی  چنین 
هرگز  هایت  دست  با  که  زیرا  اندازی 
نمی توانی آن فرصت را بگیری و نگاه 

داری.
جنگلی  پیچ  شاخه   یک  که  وقتی   *
را  جنگل  همۀ  که  بدان   ، َکنی  می  را 

می لرزانی!
راه  افعی  روی  از  خواهی  می  اگر   *
بروی  الاقل پایت را روی سرش بگذار 

تا نیشت نزند!

چرا  که  کنند  می  تعجب  ها  خیلی 
و  مصر   ، عراق  سکوالر  حکومتهای 
بجای  و  برداشتند  میان  از  را  سودان 
آنها حکومتهای اسالمی ایجاد کردند.
این رسم امروزی نیست . زمانی بجای 
کنند  عوض  کشوررا  حکومت  اینکه  
استعمارگر  کشورهای  پادشاهان  به 
برای  دادند.  می  اسالمی  لقبهای 
ویکتوریا   ملکه  القاب  از  یکی  مثال  

نوزدهم   درقرن  انگلستان  امپراتریس 
علیاحضرت   «: است  بوده  این 
مشرق  اسالمی  ممالک  امپراتریس 
هندوماالیاومصروسودان...«ویا  زمین، 
هم  روسیه  امپراتوران  ازالقاب  یکی 

درقرن نوزده این بوده است :
امپراتور ممالک اسالمی  »اعلیحضرت 
مسلمانان  وپشتیبان  وحامی  آسیائی 

مشرق زمین«.

که  معروف  نویسندگان  وروسو  ولتر 
همعصر بودند گاهی باهم شوخی هائی 

می کردند که سخت معروف می شد.
روسو  ژاک  ژان  خانه  به  ولتر  روزی 
قدم  کارش  اتاق  به  سر  یک  و  رفت 
گذاشت . اما روسو درخانه نبود . ولتر 
رسو  کار  میز  روی  شدشیشه  متوجه 
بادست   . است  شده  پوشیده  غبار  از 
کشید  شیشه  روی  االغی  سر  شکل 
واز خانه خارج شد .چندروز بعد آندو 
کردند  مالقات  درخیابان  یکدیگررا 
وولتر  کردند  واحوالپرسی  سالم  باهم 
گفت : راستی چندروز پیش به خانه ات  

آمدم ولی نبودی.
اتفاقًا   . میدونم  و گفت:  روسو خندید 
کارت ویزیت خودت را که روی شیشه 

میزکارم گذاشته بودی دیدم ! 

 و
خواندنی کوچک

رفتار نوابغ

محل گور چنگیزخان

شمشیر ژاپنی ها

امپراتوران اسالمی

شوخی نوابغ

روسو

ملکه ویکتوریا
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ترین  قدیمی  از  یکی  کشتی  لنگر 
قرنها  از  وتقریبًا  است  بشر  اختراعات 
قبل از میالد مسیح مردمان آن روزگار

آنرا بکار می بردند.
کشتی ها با یک میله فلزی که عمود 
گرفت  می  قرار  چنگک  برصفحه 
وموجب آسان شدن اتصال آن با کف 
دریا می شد می توانستند درهرنقطه 

ای مایل باشنمد توقف کنند.
لنگر درقرون بعد تکمیل شد وکشتی 
های  لنگر  دارای  وسطائی  قرون  های 
پدربزرگ  که  شدند  وکاملی  بزرگ 

لنگرهای امروز بشمار میرفت .

را  مقدونی  اسکندر  واقعی  چهره 
که  پیکره  دو  این  براساس  توان  می 
استانبول  شناسی  باستان  موزه  در 
وازآثارباستانی  شود  می  نگهداری 
آسیای  خاکبرداریهای  در  مکشوفه 
که  اسکندر   . بازشناخت  است  صغیر 
در32 سالگی درگذشت  در25 سالگی 
متمدن  نواحی  بیشتر  مالک  تقریبًا 

عصر خودبود.
ونیز  ازخود  پیکره  تهیه  به  اسکندر 
بنام  شهرهائی  ونامیدن  ساختن 
شهر  بر  وعالوه  داشت  عالقه  خود 
از  پس  قرنها  که  درمصر  اسکندریه 
تمدن  برخوردگاه  بعنوان  اسکندر 
شهرهای   ، ماند  باقی  وشرقی  غربی 

درنواحی  اسکندریه  بنام  نیز  دیگری 
مختلف بنا کرد.

تصویری که دریکی از موزه های ایتالیا 
حفظ می شود  اسکندررا درحال جنگ 
با داریوش سوم پادشاه ایران نشان می 
دهد بااین پیکره مطابقت دارد ومعلوم 
با  اسکندربراستی  تصویر  شود  می 

چهره واقعی او تطبیق می کند.

سانسور!
دردوران حکومت سلطان عبدالحمید 
سال  تا   1876( عثمانی  خلیفه  دوم 
امپراتوری  سانسور   اداره   )1909

نظارت شدیدی برمطبوعات  برقرار 

که  مطالبی  کرد  می  وسعی  کرده 
باشد  سلطان  وقدرت  شئون  مخالف 
روزی   . نشود   درج  درمطبوعات 
مطلبی  جغرافیائی  ماهنامه  دریک 
کرد  می  بیان  که  بود  رسیده  به چاپ 
بزرگترین  جمعیت   نظر   از  چین 
کشور دنیاست . طبق معمول  مقاله را  
آوردند  سانسور   مأمور  بازدید  جهت 
نادان  این   : وگفت  او خشمگین شد   .
دردنیا  بنویسد  کرده   جرأت  چگونه 
عثمانی  از  تر  پرجمعیت  کشوری  
این  به  را  نوشته  بنابراین   . وجوددارد 
از نظر  : عثمانی   ترتیب تصحیح کرد 
کشوردنیاست  بزرگترین  جمعیت  
وچون مقاله مربوط به چین بود  تمام 
جاهائی که کلمه »چین«  نوشته شده 
عثمانی  آن  بجای  و  کرد  حذف  بود 
اینطورازآب  مقاله  نوشت.درنتیجه 
درآمد:» عثمانی که درآسیای خاوری  
از  جهان  کشور  بزرگترین  قراردارد 
این  درساحل   . است  جمعیت  نظر 
دریای  )بجای  عثمانی  دریای  کشور 
روسیه  آن  چین(قراردارد.همسایگان 
وژاپن و تبت وهندوستان  ومغولستان  
هستند و خط آنان خط عجیبی است 

که صدها حرف دارد.
درمقاله دیگری نوشته شده بود  ارتش 
روسیه قوی ترین ارتش دنیا به سالح 
سانسور   مأمور   . شد  مجهز  جدیدی 

عثمانی  ارتش  روسیه   ارتش  جای  به 
این  که  ماندند  مبهوت  وهمه  نوشت 
سالح جدید چه بوده است و کی وارد  
خدمت ارتش شده که هیچکس ازآن 
ها  درروزنامه  خالصه  ندارد.  اطالعی 
هرخبری دذرباره هرکشوری درج می 
شد  وحاکی از مزیتی درآن کشوربود  

به حساب عثمانی گذارده میشد!

این  درقلب  که  مسکو  سرخ  میدان 
یک  از  بیش  طولش  قراردارد   شهر 
است   متر   130 وعرضش  کیلومتر 
هرسال  شوروی  فروپاشی  از  تاپیش 
میلیونها نفر ازنقاط مختلف این کشور 
پهناور وهمچنین از نقاط دیگر جهان 
برای دیدن قبر لنین وجسداو که بطور 
شیشه  محفظه  دریک  شده  مومیائی 
میدان  ودرگوشه  است  خوابیده  ای 
بطوری   . آمدند  می  آنجا  به  قراردارد 
ازاین  طوالنی  صف  یک  همیشه  که 
مسکو  سرخ  درمیدان  تماشاچیان 
صف  این  اکنون  هم  شد.  می  دیده 
مسکوی  اندو  ترشده  کوتاه  بسار  ها 
امروز ومیدان سرخ آن برای توریستها 

جذابیت سابق را ندارد.

دارای  انگلیسی  زبان  آنکه  باوجود 
از  جهت  وازاین  است  واژه  هزار   800
است  زبانهای جهان  ترین  جمله غنی 
کسی  شناسان  زبان  باظهار  بنا  معهذا 
باشد  انگلیسی  مادریش  زبان  که 
از پنجهزار   ببند بیش  وآموزش خوبی 
لغت استفاده نمی کندوشاید هیچکس 
پنجاه  از  بیش  از  حداکثر  که  نباشد 
هزارلغت  یعنی 6 درصد از کل لغتهای 

این زبان استفاده کند!

تولید قند
چغندر  از  بغیر  دانید   می  بطوریکه   
تولید  قند  نیز  نیشکر  ساقه  ازشیره 
می شود ولی بد نیست بدانید از ماده 
شیرینی که ازیک ساقه نیشکر بطول 
یک مترونیم بدست می آید فقط می 

توان یک حبه قندساخت.

روی  ارتفاعات  تمام  دریا«که  »سطح 
می  گیری  اندازه  آن  رابرحسب  زمین 
هر  که  است  متوسط  حد  یک  کنند  
برحسب شرایط خاص  را  آن  کشوری 
خود تعیین می کند  زیرا سطح واقعی 
کمی  ها  قاره  سواحل  درنزدیک  دریا 
باالتر می رود درحالیکه درنقاط دورتر 
پائین می آید . ضمنًا این سطح با تغییر 
فشار اتمسفر یا درجه حرارت ، درجه 
  . است  متغیر  فشارباد  و  نمک  غلظت 
که  طوالنی  زمان  درمدت  مثال  برای 
باداز دریا  بسوی ساحل می وزد وآب 
رفتن  باال  باعث  برده  بطرف ساحل  را 
سطح آب می شود وبرعکس هنگامی 
باد ازطرف ساحل به دریا می وزد  که 

سطح دریا پائین می آید.

کودک نویسنده 
سرگذشت  کتاب   1969 درسال 
ازآن  قبل  سال  که  دریائی  دزد 
»جانت  بنام  ای   نویسنده  توسط 
با استقبال  اچیزون« منتشر شده بود 
زیادیازطرف خوانندگان روبرو گردید. 
زمان  آن  در  کتاب  این  نویسنده  سن 

پنج سال ونیم بود.

ساختمان  دارای  نماتلمینتو  های  کرم 
جهت  بهمین  هستند  ابتدائی  بدنی  
میگویند.  شکل  نخی  کرمهای  آنهارا 
جریان  آزادانه  آنها  دربدن  خون 
و دستگاه  گردش خون  داردودستگاه 

تنفسی واقعی ندارند.

لنگر کشتی

چهره واقعی اسکندر

میدان سرخ مسکو

زبان انگلیسی

سطح دریا

کرم های ابتدائی
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آبهای معدنی چه نقشی در سالمتی ما 
دارند؟خواص هردسته از آبهای معدنی 

عبارتست از:
آشامیدن   : بیکربناته  آبهای   -1
از  قبل  اعتدال  بحد  بیکربناته  آبهای 
می  ترشحات  شدن  زیاد  باعث  غذا 
آنها  زیاد  مقدار  آشامیدن  شودولی 
پس از صرف عذا تسکین دهنده است 
این  کند.  می  کمک  را  معدی  وتخلیه 
آبها اعمال کبدی را بهبود می بخشند  
 . آورند  می  پائین  را  خون  قند  مقدار 
پروتیدها  متابولیسم  بهبود  سبب 
زیاد  را  اوریک  اسید  ودفع  شوند  می 
باعث  آبها  دراین  استحمام  کنند.  می 
نبض  وکندشدن  رگها   گشادشدن 
میزان  وباالبردن  استحمام  درهنگام 
می  اشتها  ازدیاد  همچنین  و  ادرار 

گردد.
آبهای  آشامیدن   : سولفاته  آبهای   -2
برحسب  منیزین  و  ُسدیک  سولفاته 
وسولفات  سدیم  سولفات  مقدار 
یا ُمسهل  ُملین  منیزیم آنها صفراآور، 
برای  کلسیک  سولفاته  آبهای  است  
 ، صفراوی   ، کبدی  بیماریهای  درمان 
حاالت نقرسی ، رماتیسم ودردمفاصل 
استفاده می شود.همچنین استحمام در 
بیماریهای  برروی  کلروسولفاته  آبهای 
است  خارش  ضد  و  مؤثر  پوستی 
آبهای  گوگرد   : سولفوره  آبهای   -3
در  بخصوص  سم  ضد  اثر  سولفوره 

آوراست  خلط  .گوگرد  دارند  کبد  
و  مغذی  اثر  مفصلی  بافتهای  وبرای 
اثر ضد عفونی کننده وضد انگلی نیز 
دارد. بطور کلی آبهای گوگرد ی برای 
بیماریهای مجاری تنفس ، رماتیسمها 

وبیماریهای جلدی مفید است .
گیری  اکسیژن   : کلروره  آبهای   -4
وسبب  بخشند  می  بهبود  را  خون 
شوند. می  گوارش  دستگاه  تحرک 
آبهای کلروره برای درمان لنفاویسم ، 
راشی تیسم ، بیماریهای زنانه وبرخی 
مورد  مزمن  ی  رماتیسمها  انواع  از 

استفاده است .
اثر  آبها  این  دار:  آهن  آبهای   -5
دارند  خون  گلبولهای  درتولید  خوبی 
خونی  کم  انواع  درمان  برای  .بنابراین 

مفیدهستند.
از  برخی  رادیواکتیو:  آبهای   -6
باورند که استحمام  براین  دانشمندان 
دارد  امکان  رادیواکتیو  درآبهای  
دردرمان   . کند  مبارزه  پیری  با 
اثر  »رارون«  و  ند  مفید  بسیار  نقرس 

آرامبخش وضد درد دارد.
آبهای رادیواکتیو برای درمان دردهای 
 ، دار  خارش  اگزوماهای   ، عصبی 
زنانه  بیماریهای  برخی  و  فشارخون 

بسیار مفید هستند
آبهای  از  استفاده  نکنید  فراموش 
انجام  پزشک  نظر  زیر  باید  معدنی 

شود.

مسطح کردن پشت  بامها 
در کویر ایران

پشت  از  استفاده  کویری  درمناطق 
بسیار ضروری است  بام درفصل گرما 
ودرشبهای تابستان می توان از هوای 
دم کرده اتاق ها به هوای مطبوعی که 
.برای  برد  پناه  بام وجوددارد  درپشت 
برآمدگی  باید  بامها  پشت  از  استفاده 
گنبدی  سقفهای  زدن  از  حاصل  های 
انجام  برای   . کرد  مسطح  را  شکل 

ی  ها  پوش  وکوله  کندوها  عمل  این 
ساخته  بامها  پشت  برروی  کوچکتری 
می شود که باصطالح ُکنوشکستن نام 
عالوه  ها  پوش  وکوله  کندوها   . دارد 
براینکه عایقی از هوا بوجود می آورند 
خاک  ازریختن  که  شوند  می  باعث 
منظور تسطیح آن  به  بام  برروی  زیاد 
جلوگیری شده ودرنتیجه وزن زیادی 

برروی سقف تحمیل نگردد.

نخستین بیمارستان
مصریها درکنار معبد های خود اماکنی 
درست کرده بودند که زایرها  رادرآنجا 

را  علیل  ومسافران  دادند  می  پناه 
هم درآن مکان ها مداوا ومعالجه می 
ازنخستین   راباید   اماکن  این  کردند. 

بیمارستانهای  جهان دانست .
پولدار  شهروندان  باستان  دریونان 
درمانگاه  خودشان  برای  فقط  نه 
درمانگاهی  بلکه  داشتند   خصوصی 
به روی همه  هم داشتند که درهایش 
فقیر  آدمهای  بروی  ومخصوصًا  مردم 
وبیگانه باز بود. درایران نیز اززمانهای 

بسیارقدیم بیمارستان وجودداشت . 
اروپا  جای  درهمه   1300 ازسال 

بیمارستانهائی بوجود آمد 
درهمه  مجهز  بیمارستانهای  امروز 

کشورهای جهان وجوددارد.

دندان مصنوعی
درمصرباستان وهمچنین فرانسه قرون 
وسطی عادت وحشیانه ای وجودداشت 
وبه حکم این عادت دندانهای زندانیان 
رو  ازاین  کشیدند.  می  را  وتبهکاران 
داشتند خودشان  عالقه  که  اشخاصی 
جا  وآبرومندی  درستکار  آدمهای  را 
تا  نشوند   اشتباه  تبهکاران  وبا  بزنند 
دندانهایشان می افتاد  با عجله دندان 

پُرسش وپاُسخ علمی 
آبهای معدنی
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بدیهی  اما  گذاشتند.  می  مصنوعی 
است که این دندانهای مصنوعی بسیار 

جنبه ابتدائی داشت.
به این ترتیب اختراع دندان مصنوعی 
صورت  بسیارباستانی  درزمانهای 
درآرامگاههای  که  زیرا   . است  گرفته 
مصنوعی  دندانهای   ، ها  مصری 
تعلق  که  پیداشده  وزمختی  بسیارریز 

به مومیائی ها داشته است .

گازهای موجوددرآب دریا
محلول  زیادی  گازهای  دریاها  درآب 
است . ازجمله گازهای مهمی که درآب 
 ، آرگون  از:  عبارتند  وجوددارند  دریا 
درکنار  که  گزنون  و  نئون   ، کریپتون 
محلول  بصورت  دریا  درآب  اکسیژن 

دیده می شوند.
دردریاها  زندگی  نبود   اکسیژن   اگر 

غیر ممکن میشد.   

انرژی چیست ؟
برای  »توانائی  را  انرژی  دانشمندان 
کنند.درعلم  می  تعریف  کار«  انجام 
گیرد  می  صورت  زمانی  کار   ، فیزیک 
وآن  واردشود  برجسمی  نیروئی  که 
واردشده  نیرو  که  درجهتی  را  جسم 
با  را  میخی  زنی  اگر  دهد.  حرکت 
از  واردکنددرحقیقت  درچوبی  چکش 
به  را  تا میخ  نیروئی استفاده می کند 
خود  درجای  او  براند.اگر  چوب  داخل 
نکند،  حرکتی  هیچ  و  بایستد  ساکن 
گیردزیرا  نمی  صورت  کاری  هیچ 
نکرده  تغییری  هیچ  نیرو  موقعیت 
است. دو نوع اصلی انرژی عبارتند از :
یا  جنبشی  انرژی  و  پتانسیل  انرژی 
برید  باال می  را  کینتیک.وقتی چکش 
نوعی  کنید  نمی  حرکتی  بعدازآن  اما 
دراختیاردارید.-  را  پتانسیل  انرژی 
کاری  انجام  قدرت  خود  بخودی  که  
را  چکش  این  وقتی  اما   . داراست  را 
پائین می آورید و برسر میخ می کوبید 

انرژی جنبشی را بکار گرفته اید.
جنبش  بمعنی  یونانی  واژه  کینتیک 

را  پتانسیل  انرژی   . است  وحرکت 
یک  گویند.  می  نیز  مکانیکی  انرژی 
انرژی  حاوی  شود  می  داغ  که  جسم 
جنبشی است . زیرا اتمهای جسم داغ 
دائمًا درحال حرکت هستند. انرژی می 
تواند ازنوعی به نوع دیگر تبدیل شود.

اما هیچ انرژی نابود نمی شود.

انقالب صنعتی
درسالهای  جدید  چندماشین  اختراع 
کاالهارا  تهیه  روش  میالدی   1700
تغییر داد. این تغییرات بزرگ ،ناگهانی 
انقالب  آن  به  که  پیوست  وقوع  به 
انقالب  بار  .اولین  گویند  می  صنعتی 
درانگلستان   1760 دردهه  صنعتی 
ریسندگی  از  زمان  افتاد.تاآن  اتفاق 
وابزار  مبلمان  ساختن   ، بافندگی  تا 
درخانه  کارگران  توسط  مختلف 
گرفت  می  با دست صورت  و  هایشان 
شد  می  شناخته  کشوری  انگلستان 
ودامداری  کشاورزی  به  مردمش  که 
موردنیاز  بودندوکاالهای  مشغول 
خریداری  دیگر  ازکشورهای  خودرا 
می کردندورهبران این کشور همیشه 
تولید  کشور  یک  به  که  داشتند  آرزو 
درسال  شوند   تبدیل  مهم  کننده 
و  گرفت  صورت  جهش  اولین   1764
را  نخریسی  ماشین  جیمزهارگریوز 
توانست  می  ماشین  کرد.این  اختراع 
8 رشته نخ را  درآن واحد تولید کند.
کاری که برابربا کار 8 کارگربود.ولی باز 

بافتن پارچه باید بادست انجام می شد
که کاری وقت گیر و پرزحمت بود.

کارت  ادموند   1785 سال  درحدود   
خودکاررا  بافت  وسیله  یک  رایت 
درسال  فکر  این  کرد.البته  اختراع 
بیان  رایت  ریچارد آرک  توسط   1769
آب  بکمک  خودرا  ماشین  بودو  شده 
رودخانه بکار انداخته بود.آنگاه ماشین 
و  طرح  نیوکامن  تامس  بخارتوسط 
بولتن  ومتیو  جیمزوات  بوسیله  بعد 
ساخته شد ومردم را به سوی شهرها 
را  انگلستان  اختراعات  داد.این  کوچ 
بعنوان کشوری مقتدر معرفی کرد اما 
از  یکی   1789 درسال  و  نپائید  دیری 
انگلستان  نساجی  کارخانه  کارگران 
آمدو  نیویورک  به  سالتر  سموئل  بنام 
کرد.درسال  دایر  ریسندگی  کارخانه 
ماشین  آمریکائی  ویتنی  الی    1793
کرد.این  اختراع  را  کنی  پاک  پنبه 
ماشین میتوانست باسرعت الیاف پنبه 
را شانه وتمیزکرده وآنهارا برای ارسال 

به کارخانه پارچه بافی آماده کند.
جوامع  و  صنعت   ، صنعتی  انقالب 
وژاپن  کرد.اروپا  زیرورو  را  بشری 
کشورهای  به   1800 سالهای  درطول 
 1900 شدندودردهه  تبدیل  صنعتی 
و  چین   ، اتحادجماهیرشوروی 
کشورهای  جمع  به  نیز  هندوستان 

صنعتی پیوستند.
تغییر سریع جوامع بشری ، امروز هم 
الکترونیک  ادامه داردوبا رشد صنایع 
.اما  است  همراه  اینترنتی  مشاغل  و 
پیشرفتهای  از  هیچیک  گفت  باید 
عصر  پیدایش  بدون  امروز  صنعتی 
ماشین درانگلستان امکان پذیر نبود.

ریسندگی  کارخانه  یک  درتصویرزیر 
انگلستان می  را درنزدیکی پریستون 
مشغول  بکار   1834 درسال  که  بینید 
کودکان  معموالً  زمان  بود.درآن 
این  برروی  درروز  طوالنی  درساعات 
آنها  برای  کردندکه  می  کار  ماشینها 
امروزکار  بود.  همراه  نیز  خطراتی  با 

کودکان درهمه جهان ممنوع است.

جنگلهای بارانی

جنگل بارانی به جنگلی گفته می شود 
بارد.میزان  می  برآن  زیادی  باران  که 
حدود59  جنگلها  دراین  بارندگی 
اینچ یا 1500 میلیمتر درسال است که 
بطور  یکنواخت برسرتاسر این جنگل 
بارانی  جنگلهای  بارد.بزرگترین  می 

درمناطق حاره وجوددارند.
جنگلها  دراینگونه  موجود  درختهای 
هستند  بهم  نزدیک  بسیار  و  بلند 
هم  در  هریک  های  شاخه  بطوریکه 

فرومی روند.
زمین این جنگلها رنگ آفتاب به خود 
کاماًل  جنگلی  منطقه  زیرا  بیند  نمی 
درختهای  و  شده  پوشیده  ازدرخت 
نزدیکترند  زمین  به  ترکه  پائین 
ازنفوذ  برگهای پهن وبزرگی دارند که 
جلوگیری  زمین  به  نورخورشید 
موجودات  زمین  برروی  کند.  می 
هزارپا   و  مورچه  مانند  مهره  بی 
غذائی  مواد  به  ا  ر  فروافتاده  برگهای 
کنند. می  تبدیل  خود  مورداستفاده 

 ، رنگارنگ  مرغان  مانند  حیواناتی 
سنجاب ها، ومیمونهای مختلف  دراین 

جنگلها دیده می شوند. 
زندگی  جنگلها  دراین  که  انسانهائی 
و  دارو   ، خوراک  ازنظر  کنند  می 
پوشاک به جنگل وابسته اند.جنگلهای 
بارانی قسمت اعظم الستیک ، قهوه ، 
وشکالت مورداستفاده جهان را تأمین 
ازبرگ  می کنند.به خاطر سایبانی که 
می  کشیده  جنگل  برسر  درختان 
همیشه  منطقه  دراین  رطوبت  شود  
وجودداردودرنتیجه هوای این جنگلها 
گرم ومرطوب است که هم باعث رشد 
گیاهان می شود وهم حیوانات قادربه 
مناسب  هوای  دراین  حیات  ادامه 
بارانی  جنگلهای  امروزه  هستند. 
وفضابرای   ازالوار،  استفاده  برای  را 
کنند.درایران  می  تخریب  کشاورزی 
دیده  گرگان  درمنطقه  بارانی  جنگل 

می شود.
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دختر30  مادلن  شاهزاده  یورونیوز: 
هشتم  شنبه  روز  سوئد،  پادشاه  ساله 
38ساله،   انیل،  کریستف  با  ژوئن 
تابعیت  دارای  و  بریتانیا    ساکن 

آمریکایی ازدواج کرد.
با حضور 600  ازدواج سلطنتی  مراسم 

مهمان، در کاخ سلطنتی برگزار شد.
توپ،  شلیک  بار   21 و  مراسم  از  پس 
آن  در  که  محلی  به  داماد  و  عروس 
گوستاف  کارل  میزبانِی  به  ضیافتی 
شانزدهم، پادشاه سوئد و ملکه سیلویا 

ترتیب داده شده، می روند.
مراتب  سلسله  در  مادلن  شاهزاده 
چهارم  نفر  سوئد،  پادشاه  جانشینی 

است.
انتشار خبر خیانت دوست پسر سابق 
شاهزاده به او، در سال 2010 میالدی، 
ها  از سوئدی  بسیاری  حس همدردی 
را برانگیخت. وی از آن زمان محبوبیت 

خاصی نزد مردم کشور خود دارد.
همسر  با  است  قرار  مادلن  شاهزاده 
کند.  زندگی  نیویورک،  شهر  در  خود 
وی در این شهر در موسسه خیریه ای 
که مادرش تاسیس کرده است، کار می 

کند.

همانطور که پیش بینی می شد سطح 
و شرایط  آمده  باال  آلمان  در  اِلبه  رود 
دشواری را برای شهرها و دهکده های 

کرانه ای این رود پدید آورده است.
واقع  ماگدبورگ  شهر  نزدیکی  در 
استان  مرکز  و  کشور  این  شرق  در 
یکشنبه  روز  صبح  زاکسن-آنهالت، 
پیوستن دو  ژوئن سدی در محل  نهم 

رود زاله و البه شکسته شد.
ساکنان  از  150تن  حدود  آن  بدنبال 
خانه  ترک  به  مجبور  منطقه  این 
که  است  درحالی  این  هایشان شدند. 
حدود 3000 تن از اهالی مناطق شرقی 
آلمان نیز روز شنبه هشتم ژوئن از بیم 
کرده  تخلیه  را  هایشان  خانه  سیل، 
بودند. در این شرایط به نظر می رسد 
ساختن آب بند توسط اهالی کاری بی 

فایده و یا حتی خطرناک باشد.

است  قرار  داد:  گزارش  آلمان  صدای 
جهان  زیبایی  ملکه  انتخاب  مراسم 
درجزیره  میالدی  جاری  سال  برای 
اندونزی  پایتخت  جاکارتا  و  بالی 
این  برگزاری  کمیته  شود.  برگزار 
مراسم در اندونزی از سازمان انتخاب 
لندن خواسته  ملکه زیبایی جهان در 
اسالمی«  »شئونات  به  توجه  با  است 
زیبایی  ملکه  نمایندگان  کشور،  این 
کشورهای مختلف جهان با بیکینی در 

این مراسم ظاهر نشوند.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
برنامه  یک  در  لودمیال  همسرش  و 
تلویزیونی اعالم کردند که پس از 30 
یکدیگر جدا  از  زندگی مشترک  سال 
شده اند. آقای پوتین و همسرش تائید 
کردند که مدتی است جدا از یکدیگر 
زندگی می کنند. خانم پوتین در مورد 
دالیل جدایی اش گفت که عالقه  ای به 
عمومی  انظار  در  حضور  و  مسافرت 

نداشته است.

به  اندونزی  اگر  که  است  این  سئوال 
می دهد چه  اهمیت  اسالمی  شئونات 
اجباری است که این گونه مسابقات را 
درخاک خود برگزار کند. شتر سواری 
ودوال دوال که نمی شود. هم مایل است 
دربیاورد  را  پیشرفته  کشوری  ادای 
شئونات  سردرگم   درکالف  وهم 
ویژگی  این   . است  کرده  گیر  اسالمی 
کشورهای جهان سوم است که هم به 
آخرت چشم دوخته اند و هم به منافع 

مادی این دنیا.

خوب به عکس این زوج نگاه کنید . آیا 
را  به جدائی است؟آیا کسی  مایل  زن 
سراغ دارید که همسر یکی از رهبران 
داوطلبانه  لی  و  باشد  جهان  پرقدرت 
بخواهد ازاو جداشود؟ به قیافه مردهم 
برعکس  درست  که  کنید  نگاه  خوب 
نخوت  و  غرور  نوعی   ، زن  حالت 
از  ما  .بهرحال  است  پوشانده  را  آن 
ولی  خبریم  بی  آنها  اسرارخانوادگی 

جدائی به این سادگی ها نیست!

ساله   84 زن  کنزی،  مک  گلوریا 
برنده  فلوریدا،  ایالت  از  آمریکایی 
بلیت بخت آزمایی 590 میلیون دالری 
شد. وی برای خرید بلیط خود فقط 2 

دالر هزینه کرده بود.

که  بود  شانس  خوش  بسار  گلوریا 
بود  فرد  منحصربه  بلیطش  شماره 
وشریکی نداشت . گاهی که جوایز به 
بیش ازیک  رقم باالئی میرسد معموالً 
برنده مبلغ التاری را تصاحب می کنند. 
الزم بیادآوری است که هرگز به ثروت 
نخورید.  غبطه  اشخاص  این  بادآورده 
با  ازبرندگان  هیچیک  تاکنون  چون 
زندگی  هنگفت  پول  آوردن  بدست 
پول  اند. اصوالً  نباورده  راحتی بدست 
خوشبختی نمی آورد. پول چیز کثیفی 
است . لعنت برپول . )وخیلی شعارهای 

دیگر که یادم نیست(.
می  خوشبختی  اگرپول  باورکنید  ولی 
پوتین )عکس سمت  این همسر  آورد 
جدانمشد  ازشوهرش  هرگز  راست( 

حتی اگر مجبورش می کردند.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا

ازدواج شاهدخت سوئدی

سدی درآلمان شکست

  عدم حضور با بیکینی در مراسم انتخاب ملکه زیبایی

جدایی والدیمیر پوتین و همسرش

با دودالر میلیونرشد
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و  رسانی  اطالع  پایگاه  رادیوفرانسه: 
خبری جماران، روزنهم ژوئن نوشت که 
اعضای  از  خوئینی ها،  موسوی  محمد 
ارشد مجمع روحانیون مبارز، که اکنون 
از منتقدان آیت اهلل خامنه ای به شمار 
می رود با جمعی از نزدیکان و شاگردان 
است. کرده  دیدار  خمینی  آیت اهلل 
وی در این دیدار درباره حکومت دینی 
است  گفته  خمینی  اهلل  آیت  نظر  از 
خمینی  آیت اهلل  اصلی  هدف  باید  که 
درست  را  مبارزاتش  و  مجاهدات  در 
تشخیص داد و نیابد از تمام رفتارهای 
آیت اهلل خمینی همچون یک »کلیشه« 

و »یک امر ثابت« تقلید کرد.
آیت اهلل  خوئینی ها،  موسوی  گفته  به 
خمینی برای رسیدن به اهدافش یک 
قدم هایی را انتخاب می کرد تا اهدافش 

تحقق پیدا کند، اما »انتخاب 

آن فرم ها به تناسب زمان بود و چون 
زمان و شرایط متغیر است، آن فرم ها 

نمی تواند یک امر ثابت باشد.«
»جمهوری  مدل  از  که  آن  بدون  وی 
اسالمی« نام ببرد نسبت به آن انتقاد 
کرد و گفت: »اگر به یک شکل و فرم 
خاص بچسبیم، ممکن است آن محتوا 
چنین  یک  اکنون  بدهیم.  دست  از  را 
خلط و مغالطه ای میان محتوا و فرم و 
شکل پیش آمده و دارد به اصل قضیه 

آسیب می رساند.«
وی با بیان این که »حفظ محتوا البته 
می شود  ظاهر  به  ولی  است  مشکل 
فرم  یک  »ما  گفت:  چسبید«،  راحت 
نه  کردیم،  را مطرح  دینی  از حکومت 
نمی زنیم  حرف  دیگر  فرم های  از  تنها 
که حتی حاضر به اصالح این یک فرم 

هم نیستیم!«

در ایران بدون آنکه قانون تغییر کرده 
شده  اضافه  آن  به  تبصره ای  یا  باشد 
این  از  بخشنامه،  یک  با  تنها  باشد، 
طاووس  می خواهند  که  دخترانی  پس 
را  کشور  از  خارج  در  دکترا  بورسیه 
ازدواج  جور  ناچارند  آورند،  دست  به 

اجباری را بکشند.
مدتی است فرم تعهدنامه ای در فضای 
آن  در  که  شده  منتشر  اینترنتی 
برای  دانشجویان دختر پذیرفته شده 
بورسیه دکترا متعهد می شوند تا شش 
بورسیه،  مقرری  دریافت  از  بعد  ماه 
دانشجویان  امور  به  را  خود  عقدنامه 

تحویل دهند.
اداره  مدیرکل  نائینی،  مسلمی  حسن 
از  خارج  دانشجویان  امور  و  بورس 
»اداره  گفت:  بهار  روزنامه  به  کشور 
کشور،  خارج  دانشجویان  بورس  کل 
در  ندارد«.  تعهد  فرم  این  در  دخالتی 
سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

چک  جمهوری  در  بار  نخستین  برای 
وضعیت  آمد.  دنیا  به  قلو  پنج  یک 
و  پسر   4 که  نوزادان  این  عمومی 
گزارش  خوب  هستند،  دختر  یک 
شده است. پزشکان تازه در هفته 21 
در  جنین  پنج  وجود  متوجه  بارداری 

رحم مادر شده بودند.
تولد این پنج قلو تب و تاب خاصی را 
در جمهوری چک به وجود آورده بود. 
که  نوزدان  این  رسانه ها  گزارش   به 
به  خرداد(  ژوئن/12   2( یکشنبه  روز 
دنیا آمدند، نخستین پنج قلوی کشور 
مادر  کینوا،  الکساندرا  هستند.  چک 
عمل  طریق  از  نوزادان  این  ساله   23
روز  کامل صبح  بیهوشی  با  و  سزارین 
یکشنبه چهار پسر و یک دختر را به 

دنیا آورد.

تعهدات  بندهای  از  هیچ یک  در  نیز 
دانشجویان بورسیه خارج از کشور چنین

شرایطی  البته  است.  نیامده  شرطی 
و  ملکی  تعهد  سند  سپردن  مثل 
دارد  وجود  سند  تعویض  یا  تضمین 
به  تاهل  و  ازدواج  بندی در مورد  ولی 

چشم نمی خورد.
پنجم  مجلس  در  بار  یک  شرط  این 
اما  شد  اجرا  هم  مدتی  و  تصویب 
توسط  زیاد  مخالفت های  دلیل  به 

نمایندگان مجلس ششم لغو شد.
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت 
از  تنها  ایسنا  با  گفت وگو  در  علوم 
دکترا  دانشجویان  تاهل  بودن  بهتر 
گفته اما اشاره ای به قانونی شدن این 
کرد:  تاکید  وی  است.  نکرده  شرط 
دانشجوی  هیچ  مقرری  حال  به  »تا 
قطع  بودن  مجرد  دلیل  به  بورسیه ای 
باید  ترجیحا  همچنان  اما  است  نشده 

متاهل باشند«.

و  سی  در  قلو  پنج  این  زایمان  عمل 
یکمین هفته بارداری بوده و از همین 
محفظه های  در  اینک  هم  آنها  رو 
کمک  به  و  شده  نگهداری  مخصوص 

دستگاه نفس می کشند.
تولد این پنج قلو برای دست اندرکاران 
کلینیکی که عمل زایمان در آن انجام 
است.  بوده  جدیدی  تجربه  نیز  شده، 
پزشکی  تیم  یک  نظر  زیر  عمل  این 
گفته  به  گرفت.  صورت  نفره  چهار 
بخش  سرپرست  استراناک  زبینک 
سزارین  عمل  کلینیک،  این  نوزادان 
این  و  انجامیده  طول  به  دقیقه  نود 
پنج قلوها در عرض پنج دقیقه به دنیا 

آمدند.
خوب  را  آنها  عمومی  وضعیت  وی 

ارزیابی کرده است.

ازهمــــــــــــــــه جا

جا
 آن

از

زمزمه های تغییر »جمهوری اسالمی« در قم

ازدواج کنید تا دکترا بگیرید

پنج قلوهای جمهوری چک بدنیاآمدند
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تخم مر غ:
منظم  مصرف  که  بود  رایج  اعتقاد  این  درگذشته 
تخم مرغ بعلت دارابودن کلسترول منجر به بیماری 
قلبی می گردد. پژوهشهای اخیر آشکارکرده است 
وخوردن   ، بسیار  غذائی  ارزش  دارای  مرغ  تخم  که 
افزایش  را  قلب  بیماری  خطر  درروز  عددآن  یک 
درتخم  مختلفی  ترکیبات  برآن  عالوه  دهد.  نمی 
. مطالعات  برای بدن مفید است  مرغ وجوددارد که 
که  داد  نشان    Penn State دانشگاه   پژوهندگان 
افراد سالم می توانند روزی یک تخم مرغ را بدون 
دغدغه خاطر مصرف کنند. مطالعه دیگر دردانشگاه 
Lowell Mass نشان داد که خوردن یک یا دو تخم 
مرغ  درروز میزان کلسترول بد را افزایش نمی دهد.
زرده تخم مرغ سرشارازماده کولین Choline ونیز 

ویتامین های  D و   B12 می باشد. کولین به ترمیم 
حافظگی  کم  وبا  کرده  کمک  مغزی  های  آسیب 
کند.ویتامینهای  می  مقابله  آلزایمر  وبیماری 
 . است  ضروری  مغز  سالمت  برای   B12 و      D
لوتئین و زیگزانتین Zeaxanthin دوترکیب  ضد 
اکسیدان هستند  که در زرده تخم مرغ بمقدار زیاد 
که  آزادرا  های  ریشه  ترکیب  دو  این  وجوددارند. 
موجب آسیب سلولی می گردند خنثی کرده وبرای 
)پرده  شبکیه  استحاله  وپیشگیری  چشم  محافظت 
داخل چشم ( درسالمندان اهمیت خاصی را دارا می 

باشد.

 پرتقال:
پرتقال میوه ای از خانواده مرکبات وسرشار از مواد 
ونیز  فیبری  مواد  و   ،  Cویتامین مانند  ضداکسیدان 

قندهای طبیعی برای تولید انرژی می باشد.
C یک پرتقال معمولی دارای 70 میلی گرم  ویتامین

می باشد. 
ضد اکسیدانهای موجود درپرتقال  ریشه های آزاد 

آسیب  بدن  سلولهای  به  که  را   Free Radicals
بیماری قلب  وسکته   ، خطر  میرسانند خنثی کرده 
تقویت  نیز  را  ایمنی  دهندودستگاه  می  کاهش  را 
C  تسریع  ویتامین   کارکردهای  دیگراز  کنند.  می 

درترمیم زخمهاست .   
چهارترکیب لیمونین ، لیمونن ،  لیمونین گلوکوزید و 
هسپریدین Hesperidin موجود  درپرتقال  دارای 

اثر ضد سرطانی هستند.

چغندر:
چغندرسرشار ازترکیبات کاهش دهنده کلسترول

 وهمچنین دارای خاصیت ضد سرطانی است . ازآب 
آن دراروپا  برای درمان سرطان استفاده می گردد. 
فولیت  Folate موجود درچغندر یکی ازویتامینهای  
بسیاری  درپیشگیری  که  باشد  می   B گروه 

ازسرطانها، بیماری قلبی وسکته مؤثر است .
بخاطر  دارابودن مقدارزیاد پتاسیم ، چغندر بکاهش 

فشارخون وتنظیم ضربانهای قلب کمک می کند.
ودستگاه  کارفکری   تقویت  چغندر  دیگر  ازفوائد 

عصبی ونیز درمان افسردگی است .

انجیر:
از  با مصرف آن   . از موادفیبری است  انجیر سرشار 
خطر بروز سرطانهای روده بزرگ ، پستان وپروستات 
کاسته میشود. کلسیم موجود درانجیر درجلوگیری 

ازپوکی استخوانها درسالمندان مؤثراست.
بهتراست ازانجیرتازه ونرم استفاده شود. زیرا انجیر 
نارس مخاط دهان را تحریک می کند. انجیر تازه را 

می توان با پنیر یا ساالد  صرف کرد.

گوشت بره :
گوشت بره منبع خوب اسیدهای چرب امگا 3  می 
قرمز  گوشتهای  ازسایر  آن  غذائی  وارزش  باشد. 
مؤثری  نقش  اُمگا-3   های  چربی   . بیشتراست 

درمحافظت قلب وپیشگیری سکته بازی می کنند.
وبآسانی  بوده  زا  انرژی  بره  درگوشت  موجود  آهن 
جلوگیری  خونی  کم  بروز  گرددواز  می  بدن  جذب 

می کند.
گوشت ران وکمربره چربی کمتری را داراست .

 
براکلی:

بخاطر  اما  نوشتیم  براکلی  از  نیز  پیش  درشماره 
اهمیتی که این گیاه در سالمت بدن ما دارد دراینجا 

نیز  باردیگر درباره براکلی مطالبی را می آوریم .
چندین  ودارای  بسیارسودمند  گیاهان  از  براکلی 
 ، سرطان  پیشگیری  قلب،  محافظا  برای  ترکیبی 

وتقویت دستگاه ایمنی است .
بتا کاروتن  یکی از ضد اکسیدانهای موجود دربراکلی 

، دربدن به ویتامین A مبدل گشته وازرشد بعضی 

برای  برآن  کند.عالوه  می  جلوگیری  ازسرطانها 
سالمت چشم اهمیت فراوان دارد.

ضداکسیدانها  از  نیز  دربراکلی  موجود   C ویتامین 
ست وبرای مقابله با  بیماری قلبی ، سرطان  وتقویت 
13  C سیستم  ایمنی مفید است . ترکیب موسوم به

درمقابله   که  است  اتان  سولفور  دربراکلی    
پستان  و  بزرگ  روده   ، پروستات  باسرطانهای 
دربراکلی  موجود  دیگر  ترکیبات  مؤثراست. 

   

 شفا بخش ترین
مواد غذائی

دکترهمایون آرام
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لوتئین،   ، فولیت   ، کلسیم   ، لیفی  مواد  از  عبارتند 
یبوست  درمان  برای  موادلیفی   ، گلوتاتیونکروم 
وپیشگیری سرطان روده  ودرمان بیماری قند مؤثر 
وفولیت   ، استخوانها  استحکام  برای  کلسیم   . است 
برای رشد طبیعی انساج ، پیشگیری نقایص جنینی، 
ضروری  وسرطان  قلبی  ازبیماریهای  وجلوگیری 

است.
برای  گلوتاتیون   ، چشم  محافظت  برای  لوتئین 
وکروم   ، سرطان  وپیشگیری  سلولها  محافظت  

درپائین آوردن قندخون مؤثر است .

کنجد:

کنجد به کاهش 
میزان کلسترول
LDL بد خون 
 کمک می کند. 

درمطالعه ی
 جدیدی که
 برروی افراد

  مبتال به افزایش
  کلسترول بد انجام

 گرفت ، مصرف روزانه چند قاشق تخم کنجد میزان  
کلسترول بد آنهارا به  تقریب ده درصدکاهش داد.

دانه کنجد همچنین سرشار ازآهن است

فلفل قرمز:
 Cayenne Pepper هندی   فلفل  یا  قرمز  فلفل 
ازادویه  سالم وبدون  عوارض جانبی هستند. ماده 
فعال که سبب تندی آن است موسوم به کاپسائیسین
آمدن  ازبوجود  ترکیب  این   . است   Capsaicin
وسکته   قلبی  بحمله  منجر  که  دررگها  خون  لخته 
ترشحات  به  وهمچنین  کرده  جلوگیری  گردد.  می 

گوارشی وبه ترشح  صفرا می افزاید.
بسیار  وسینوسها  بینی  احتقان  دررفع  قرمز  فلفل 
مؤثر است . به سوخت وساز موادغذائی دربدن کمک 

کرده وتولید حرارت می کند.
ترکیبات  میزان  تندترباشد  هرچقدر   قرمز  فلفل 
اکسیدان  ضد  مواد   . بیشتراست  آن  ضداکسیدان 
گیری  اکسیده شده جلو  بخش  زیان  نواد  ازفعالیت 

میکنند.
 Zostrix کاپسائیسین بصورت  پماد وکرم موضعی
ازبیماری  پس  دردهای   ، دردمفاصل  تسکین  برای 
دربیماری  پاها  بی حسی وسوزش   ، یا شینگل  زونا 
مرض قند ، در داروخانه ها موجوداست . فلفل قرمز 

بصورت گرد نیز درفروشگاهها دردسترس است .

کرفس : 
شریانی   فشارخون  کاهش   Celery کرفس  ازفوائد 
درکرفس    Acetylenic به  موسوم  .ترکیبات  است 
مؤثر  ن  سرطا  روی  ودرپیش  کرده  سمتوقف  رشد 

است .
زیرا  است  گیاه  قسمت  ترین  مغذی  کرفس  برگ 
مقادیر کلسیم ، آهن ، پتاسیم ، بتا کاروتن و ویتامین  
                                           C آن  ازساقه 
بیشتراست .

 برگهای کرفس را می توان باساالد به مصرف رساند.

کیوی:
مواد  وسایر   E و   C های  ازویتامین  سرشار  کیوی 
مواد  این   . است   Phytochemical کمیکال  فیتو 
با خنثی کردن ریشه های آزاد ازآسیب سلولی که 
بروز سرطان می گردد جلوگیری میکنند.  به  منجر 
گیوی همچنین حاوی ترکیبات ضداکسیدان لوتئین 
محافظت  در  ترکیب  دو  این  باشد.  می  وزیگزانتین 

چشم نقش مهمی ایفا می کنند.
فیبری  ماده  دارای  که  پوست  رابا  کیوی  بهتراست 

وویتامین C بیشتری است مصرف کرد.

کرنبری:
کرنبری ازانواع بری ها ودارای فوائد بسیار است .

دن  آور  درپائین  دیگر  های  بری  مانند  کرنبری 
فشارخون ، کاهش خطر بیماری رگهای قلب ، کاهش 
خطر سکته مغزی و نیز درباالبردن میزان کلسترول 

خوب خون مؤثر است .
محققین نوشیدن آب کرنبری رابطور روزانه بهترین 
روش برای پیشگیری یا درمان عفونتهای ادراری می 
دانند.سبب آن وجود تانین Taninدرکرانبری است 
مثانه  به جدار  میکربها   از چسبندگی  ترکیب  این   

ومجرای ادرار جلو گیری می کند.
ویتامین   ، موادلیفی  خوب  بسیار  منبع  کرنبری 
ترکیبات   این   . است  واسیدفولیک   A,E, Cهای
را  آزاد  های  هستندوریشه  قوی  های  ضداکسیدان 
تولید  که درنتیجه سوخت وساز موادغذائی دربدن 
می شوند وبه سلولهای بدن آسیب میرسانند خنثی 
میکنندوموجب توقف رشد سلولهای سرطانی شده 
خطرناک  های  بیماری  وسایر  قلبی  بیماری  وازبروز 

جلوگیری میکنند.
است  دردسترس  وکپسول  قرص  بصورت  کرنبری 
می  بدن  جذب  وبهتر  مفیدتربوده  آن  ی  تازه  ولی 

گردد.

خردل:
یکی  سلنیوم   . است  سلنیوم  خوب  منبع  خردل  
را  بدن  که  است  وضداکسیدان  معدنی  ترکیبات  از 
درمقابل سرطان ها محافظت کرده وباافزایش میزان 
کلسترول خوب خون HDL از خطر حمله قلبی   و 

       سکته می کاهد. 
از کارکردهای دیگر سلینیوم تقویت دستگاه
 ایمنی بدن ، وجلوگیری ازآب مروارید  و
 استحاله  شبکیه )پرده داخل چشم(

                          است . 
                        استحاله شبکیه علت اصلی کاهش 
                           بینائی وکوری درسالمندان است .
                            منیزیم موجود در خردل به تخفیف
                         عالئم قبل از یائسگی درزنان کمک

                           می کند.
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کمدی انتخابات
بلبشوی غریبی است . همه بهم ریخته 
می  سمتی  به  شکلی  به  اند.وهریک 
تازند. شکل کارمرا بیاد آش نذری می 
اندازد. همه میدوند. هریک به طرفی. 
این  درواقع   . درکارنیست  مدیریتی 
یک مدیریت  خودجوش است  بعضی 
ازسر   . سرذوق  از  میدوند.  واقعًا  ها 
وبیشتر  عادت  سر  از  وبعضی   . ایمان 
از سر حفظ ظاهر بادیگران همگام می 
شوند. گرچه ممکن است آش نذری به 
سبب تکرار وهم به جهت تشعشعات  
معتقدان  ازسوی  که   ، اندکی  مثبت 
ساطع  کارجمعی   دراین  وپاک  مؤمن 
خوردن  وقابل  گرددخوشمزه  می 
. تأکید می کنم این خوشمزگی  باشد 
به دلیل تکرار و تشعشعاتی است که 
برشمردم ولی دراین وانفسای دوندگی 
کارمثبت ، که هم تکرارش  کذب است 
این  قهقرائی  ازنوع  تشعشعاتش  وهم 
نقطه  فراوان  با  جماعت  عظیم  خیل 
گردنددرحالیکه  می  چه  دنبال  نظر 
ندارند  مشترکی  نظر  نقطه  هیچکدام 
استواری  مسند  برهیچ  هیچکدام   ،
تکیه ندارند. انگار آکروبات بی مایه ای 
ای  استوانه  متعدد  از  باالرفتن  ژست  
که بی هیچ نقطه اتکاء مطمئنی رویهم 
قرارگرفته اند  ، بی تردید اوهیچوقت 
استوانه  این  برباالی  رفتن  باال  جرأت 
ها راندارد. چه این استوانه ها هم خود 
جرأت  خود  آکروبات  وهم  اند  سست 

وقابلیت باالرفتن را ندارد.
واین کوتاه وصف حال ماست وملت ما 
ازدرستی نشانی  هیچ  که  درشرایطی 

 

مشهود  درکارورفتارشان  وحقیقت 
فاقدهرگونه  نیز  خود  وبعالوه  نیست 
هستیم.  تشخیص  برای  معیاری 
مسند  چون  ایم   مانده  بالتکلیف 
ماُسست است . معیارهای ما بی محتوا 
است . هیچکس نقش وتکلیف خودرا 
نه  آش  این  قطعًا   . نمیداند  بدرستی 
سم  بلکه  نیست   خوردن  تنهاقابل 
از آنهمه  ورد  . حیف  برای همه  است 
ودعا و شب بیداری که پای  این آش 
صرف کردیم . البته دراین میان نباید 
نقش  ارباب رسانه و ُرلی که دربه بند 
کشیدن اذهان ما ایفاء می کندرا ازیاد 
برد. مدتهاست برای به هویت کشیدن 
حلقه  عرفان  درقالب  شما  وذهن  فکر 
 . کنیم  می  هزینه   ، میکنیم  تالش 
، شکنجه  زندانی می شویم  بخاطرش 
اعتصاب  .وبارسنگین  شویم  می 
بردوش  را  ومتوالی  متعدد  غذاهای 
میگذاریم   بزرگوارمان  و  صبور  استاد 
فکر  به  که  دلیل  همین  به  ودرست 
وقضاوت  تشخیص  هویت  شما  وذهن 
به  را  ازنامالیمات  بسیاری  بخشیم.  به 
که  خاطر  این  به  صرفًا  خریدیم  جان 
گیری   دشوارتصمیم  مرحله   دراین 
وتخته  گاهی  تکیه   ، مسندی    ، ملت 
ازگرداب   نجات  برای  را  ای   پاره 
روی  پیش  وخرافات  تحجر  و  دروغ 
فحوای  که  بینید  می   . شماقراردهیم 
گویای  بدرستی  دوستان!  کالم 
ایست  ارزنده  امتیازات  این  همه 
مارا  وافکارملت  ذهن  سالهاست  که 
مارامی فرساید وما  وارواح  بکارگرفته 
مثل همیشه بدلیل نداشتن معیارهایی 
ومسخ  وپابسته  دست  تشخیص  برای 
شده خودرا گرفتار  می بینیم وچونان 

فریادمان  زده   بختک  انسانهای 
خواهم  می   . است  خشکیده  درگلو 
بیاورید  بیاد   . آئید  بخود  یکباردیگر  
ماوارث حقایق  دلچسبی  ازنیاکانمان  
که  هستیم  هستی  جهان  و  ازخداوند 
اکنون درقالب گفته های  عرفان حلقه 
با تالش وهمت و هم پایمردی  استاد 
گرانمایه محمدعلی طاهری ، بی هیچ 
شماقرارگرفته  دراختیار  ای  شائبه 
هرچه   ، دراین شرایط سخت  تا  است 
من  زعم  به  میگذارید)  را  اسمش  که 
کمدی انتخابات( به یاری شما بشتابد 
تاقادر به درک حقایق باشید وآنچه را 
که شایسته است برای خود ، فرزندان 
خود و ملت ومملکت خودانجام دهید. 
د.اختری
مانده  حلقه  عرفان  بحث  دنباله 

ازشماره 38
وقتي نور بي رنگ به منشور )منشور 

رنگین  رنگ  هفت  تابد  مي  وجود( 
هفت  این  آیند  مي  پدید  کمان 
یک  به  رنگي  بي  در  همگي  رنگ 
ارزشمندند.تمام  و  سهیم  اندازه 
به خود  که جلوه ي وجود  او  تجلیات 
برابرند و  ارزش  هم  همه  اند   گرفته 
ظاهر  نگاه  از  مارا  نگاه  حلقه  این 
سپس  و  بین  باطن  نگاه  به  بین 
رساند مي  بین  ذات  نگاه   به 
نگاهي ست که در هر  بین  باطن  نگاه 
تمام  او  براي  بیند  مي  را  او  چیزي 
از رخ یار هستند و  تجلیات جلوه اي 
همه در نهایت عکس او هستند وجه اهلل
تمام  که  ست  نگاهي  بین  ذات  )نگاه 
عدم  به  و  دیده  مجازي  را  تجلیات 
حقیقت   در  و  برد  مي  پي  آنها  بودن 
شود. مي  درک  عدم  نگاه  این   در 
مدت  طوالني  در  کیهاني  همفازي 
کند مي  ایجاد  ما  در  را  نگاه   این 
با این تعریف که تمام هستي جلوه ي 
حرمت  هتک  اوست  عکس  و  اوست 
واقع  در  چون  است،  کفر  ذره  هر  به 
به هر ذره هتک حرمت  هتک حرمت 
به خالق آن است. اگر عکس شخصي 
زشت  چقدر  بگوییم  و  کنیم  نگاه  را 
است« در واقع به فردي که در عکس 
گونه  همان  ایم...  کرده  توهین  است 

او هتک حرمت  تجلیات  به  وقتي  اگر 
و  ایم  ورزیده  کفر  او  خود  به  کنیم 
ایم. اصل  عاشق در جمال  کافر شده 
 معشوق خود عیب و زشتي نمي بیند.
تصور  را  فردي  توانید  مي  آیا 
تعالي  و  کمال  ادعاي  که  کنید 
بترسد؟ سوسک  یک  از  ولي   ندارد 

عاشقي  ادعاي  اي  ذره  اگر  نیز  ما 
 داریم در جمال او  نباید عیبي ببینیم
 بت خانه روم گرمن تا جلوه ي بت بینم
چون نیک نظر کردم  سیماي تو مي بینم
که  برسم  درک  این  به  باید  چطورمن 
اگر کسي پا روي یک مورچه میگذارد 
انگار بخشي از تن واحده مرا نابود کرده 
انگار خود مرا آزار داده است؟ است؟ 

حلقه ي همفازي کیهاني
همفازي  ارتباط  در  است  ممکن    -1
حسي  بدن  از  هایي  قسمت 
باشد داشته  لرزش  و  ویبره   مثل 
2-ممکناستدرارتباطصداهایيشنیده

شود.
همفازي  ارتباط  در  است  ممکن   -3
کیهاني جاي یکي از تجلیات قرار بگیریم 
و    سوسک  آسفالت،  گل،  درخت،  مثل 

...و وقایعي در همین ماجرا درک شود.

حلقه اسکن دوگانگی:

 این حلقه چند فاز دارد که به ترتیب اتفاق مي افتند
پتانسیل  انرژي  سازي  خنثي  و  شناسایي   1
 منفي موجود که هنوز به دادگاه ویژه نرفته است

2 تظاهر رفتارهاي دوگانه)بیرون ریزي خود 
رفتارهاي دوگانه(

بیماري  عمده  هاي  پرونده  بازخواني   3
دوره( اسکن   ( و  تني  روان   هاي 
 4 شیفت عمق وجودي به سمت وسعت بیشتر
5 تغییر تشعشع کالمي از منفي و شیفت آن به 
سمت مثبت بر اساس مکانیسم سخن کز دل 
بر آید الجرم بر دل نشیند) حلقه ي اسکن 
دو گانگي و حلقه ي همفازي کیهاني را 

ـعرافن حلقه )کیهانی (
د.اخـتری
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ازین پس با هم مي گیریم و این دو حلقه 
با هم در اتصال ها جاري مي شوند.  

چرا بیمارمی شویم؟
در هر دوره بحثي با نام چرا بیمار مي 
شویم؟« خواهیم داشت. در این دوره:

اسکن دوره
اثر و نقش رفتارهاي دوگانه در ایجاد 
همفازي  عدم  نقش  و  اثر  بیماري 
در  )که  بیماري  ایجاد  در  کالبدي 

صفحات بعد بررسي مي گردد(
تني  روان  هاي  بیماري  درمورد 
کند  مي  خودخوري  که  مثالکسي 
عشر  اثني  زخم  یا  معده  زخم  دچار 
مي گردد. کسي که حرص و جوش مي 
خورد دچار بیماري هاي قلبي عروقي 
خورد  مي  غضه  که  کسي  گردد.  مي 
گردد.  مي  تیروئید  مشکالت  دچار 
کسي که دچار تضاد مي شود مبتال به 

کولیت و... 

اسکن هم فازي کالبدي
ما  وجودي  مدیران  ما  هاي  کالبد 
هستند که هر کدام مدیریت قسمتي 
کالبد  مثال  براي  دارند.  عهده  بر  را 

ذهني: مدیریت ادراکات،
کالبد رواني: مدیریت احساسات و ...

و  هماهنگي  در  باید  نیز  مدیران  این 
همفازي با یکدیگر باشند.

اداره اي را در نظر بگیرید که هر واحد 
با هم هماهنگ  کار خودش را بکند و 
براي  برق  اداره  که  شهري  نباشند.یا 
خودش یک خیابان را بکند، اداره آب 

براي خودش، اداره گاز براي خودش و 
....این یعني عدم همفازي بین مدیران.

هماهنگي  ایجاد  نیز  کالبدي  همفازي 
مي  مختلف  کالبدهاي  بین  همفازي  و 

باشد.
کالبدي  فازي  هم  خوردن  بهم  دالیل 
روان  و  الکلي  مشروبات  مصرف 
گردانها و مواد مخدر و ... و نیز هرگونه 
به  عادت  چیزي)حتي  هر  به  عادت 
خوردن چاي در یک ساعت مشخص( 
همفازي کالبدي را به هم مي زند. یکي 
از فلسفه هاي روزه، همین ترک عادت

مي باشد.
اوج بهم خوردن همفازي کالبدي فرد 

را به سمت جنون آني مي کشد.
در  فقط  را  کیهاني  فازي  هم  حلقه ي 
کالس مي توانیم با چشم باز تست مي 
کنیم . در خارج از کالس فقط باید با 

چشم بسته انجام شود.
به این خاطر در کالس با چشم باز انجام 
مي دهیم که اشانتیونهاي دیگري نیز 

همراه با آن اجرا مي شود. مثال:
1 - رد تشخیص بیماري ها توسط هاله 
کالس  در  مسلح  غیر  چشم  با  بیني 
هاله  است  ممکن  حلقه  اعالم  از  پس 
که  شود  مي  دیده  و  شوند  رویت  ها 
هر کس هاله مربي را با رنگي مي بیند 
این بدین معناست که تمام رنگ ها در 

هاله افراد وجود دارد
2 - درک مجاز و درک یوم المجادله

ممکن است تغییر چهره هایي مشاهده 
شود )براي درک یوم المجادله در دوره 
4 در مورد آن بحث هایي را مطرح مي 

کنیم(.
این  به  همچنین  ها  چهره  تغییر  این 
معني است که انسان از ابعاد بیشماري 
تشکیل شده است و فقط این پوست و 

گوشت و استخوان نیست.
در خارج از کالس فقط با چشم بسته 

انجام مي دهیم.

جلسه دوم
و  کیهاني  همفازي  از  گزارش  گرفتن 

اسکن دوگانگي
توضیح خالصه ي مجدد در مورد این 

دو حلقه
سختي  و  رنج  بمعناي  به  ...مصیبت 
نیست ، کلمه ي مصیبت به معناي هر 

آن چیزي است که اصابت مي کند.
با این تعریف تولد ، مرگ ، ازدواج و ... 

همه مصیبت هستند.
که  نیست  آن  آیه  این  از  منظور  پس 
تنها در سختي ها باید به یاد خداوند 
زندگي  ي  لحظه  لحظه  در  بلکه  بود 
روانیم  و  اوییم  از  که  باشد  یادمان 
بینش  ي  واسطه  به  اما   ، او  سوي  به 
ها  سختي  در  ببیشتر  همواره  اشتباه 

از خداوند یاد مي شود تا در شادي ها.
انا  و  انا هلل  آیه  از شنیدن  بعد  ما  اکثر 
مرگ  یاد  به  ناخودآگاه  راجعون  الیه 
مي افتیم ، در حالي که این آیه بدین 
معناست که “ما ازخداییم و به سمت او 

باز مي گردیم”.
این تعریف را به شکل یک دایره نشان 

مي دهیم :

در این آیه استثنایي هم وجود ندارد، 
مي  باز  او  سوي  به  همه  شده  گفته 
و  متعالي  هاي  انسان  فقط  نه  گردیم 
اولیا ، بلکه همه ما به سوي او باز مي 

گردیم.
سوال : پس چرا در قرآن آیه اي وجود 
در  اي  عده  مثال  اینکه  بر  مبني  دارد 

جهنم جاودانه هستند؟
پاسخ : پاسخ کامل این سوال در دوره 
جا  همین  در  اما  میشود  بررسي   4 ي 
هم اگر بخواهیم کوتاه به این پرسش 
در  ما  که  بایدبگوییم  بدهیم  پاسخ 
چرخه ي انٌا هلل و انٌا الیه راجعون و در 
هاي  زندگي  او  به  رسیدن  مسیر  طي 
از  یکي  که  کنیم  مي  طي  را  مختلفي 
این  در   ، است  جهنم  ها  زندگي  این 
الزمان  ما  بعد  به  مقطعي  از  چرخه 
هم  جهنم  و  بود  خواهیم  )فرازمان( 
یکي از زندگي هایي است که مادر آن 

الزمان )فرازمان( هستیم
اگر قرار بود عده اي در طي این مسیر 

به او نرسند:
الیه راجعون  انا  انا هلل و  1 - چرخه ي 

چرخه ي انتقام بود.
2 - این تفکر پیش مي آمد که خداوند 
این  و  است  ناخالصي  داراي  باهلل  نعوذ 
چرخه خالص سازي اوست که قسمت 
در  تا  کرده  جدا  را  خودش  از  هایي 
هاي  قسمت  تنها  کند  خالص  چرخه 

خالص به او برسند.
مي  او  به  همه   ، نیست  گونه  این  پس 
رسند و جهنم نیز یکي از زندگي هاي 
قرآن  در  عالوه  به   ، است  مسیر  این 
 71 ي  آیه  مریم  ي)  سوره  در  کریم 
مي  وارد  جهنم  به  همه  که  شده  ذکر 
امکان  صورت  این  4(در  شوند.)دوره 
آن هست که با این سوال مواجه شویم 
شوند  مي  وارد  جهنم  به  همه  اگر  که 
چه  پس  رسند  مي  او  به  اگرهمه  و 
اهمیتي دارد که با چه کیفیتي زندگي 

کنیم؟

این  که  دارد  هدفي  خلقت  این  قطعًا 
که  یابد  مي  تحقق  وقتي  تنها  هدف 
این چرخه با کیفیت در جهت رسالتي 
خاص باشد . به عنوان مثال وقتي یک 
حرکت  خود  مقصد  سمت  به  اتوبوس 
مي کند تمامي مسافران به مقصد مي 
رسند اما یک عده در طول مسیر روي
و  نشینند  مي   A کالس  صندلیهای 
بصورت  را  مسیر  تمام  دیگر  اي  عده 
ایستاده طي مي کنند ، گرچه همه به 
مقصد مي رسند اماکیفیت طي کردن 

مسیر یکي نیست .
در مجموعه ي این زندگي ها، دنیایي 
و  شروع  ي  نقطه  هستیم  آن  در  که 
ي  دوره  در  که  نیست  صفر  ي  نقطه 
این موضوع اشاره کردیم،  به  نیز  یک 
نوزاد  دو  هیچ  شد  گفته  که  طوري 
متولد شده اي مانند یکدیگر نیستند ، 
حتي دوقلوهاي همسان هم که از نظر

ظاهري شبیه یکدیگر هستند از لحاظ 
شخصیت با هم تفاوت دارند ، چرا که 
هرکدام تجربه هاي متفاوتي را با خود 

آورده اند ..
واقعه  ي  سوره  در  خداوند  همچنین 
را  شما   : فرماید  مي   61 و   60 ي  آیه 
را  دنیا  این  که  برد  خواهیم  جایي  به 
از  که  ،همانگونه  آورید  نمي  خاطر  به 

جایي آوردیم که به خاطر ندارید .

چرخه  در  ما  حرکت  شروع  دنیا  این 
زندگي  نیز  این  از  پیش  ما  و  نیست 
هایي را داشته ایم که جزئیات آنها را 
جزئیات  که  آوریم.چرا  نمي  خاطر  به 

هر زندگي کاماًل top secret است.

ادامه این بحث درشماره بعد
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شاهنامه 
پهـلوی
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ویراستار داریوش پیرنیا
ناشر:انتشارات مهرایران

برای سفارش دادن کتاب با ناشر تماس 
بگیرید:

Tel: 301-279-6778
Fax: 301-738-2174

 E-mail:pirnia@pirnia.com

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

   I would like to recieve AZADI for:
        6months  for $30.00                12 months for $50.00

     My check is attached           Please bill me later
  First Name                                              Last Name
  Address:

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

حامیت کننده عزیزبرای مشرتک شدن   میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما متاس بگیرید

Dear Supporter for subscription you can mail  this form or send your Email to:
pmm@parsmassmedia.org
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گل مريم
تو به کس مهرنورزي

مگر آن دم که ز خود رفته در آغوش تو باشد

لیک چون حلقه بازو بگشایي

نیک دانم که فراموش تو باشد

»فروغ فرخزاد«

***

در سکوتي که شُکفت

مي گشایم همه آغوش نهفت

تا خیالت را با خود ببرم

به حریم سفري دور و دراز

که در آن خاطره هاي من و تو

به یکي بوسه پدیدار شوند

نه خودي هست و نه من

نه دلي هست و نه تن

من و تو ِمهر شویم

ِمهر را تا دم دیوار رضایت ببریم

خوابهاي شررآلود عطش را

تا نهایت ببریم

و در آن لحظه ي روییدن عشق

در فراسوي زمان جان گردیم

سوي خواب گل مریم با هم

دست در دست روان گردیم

دست هامان همه قلب

چشم هامان همه لب

بوسه هامان همه گل

لحظه هامان همه تب

خواب هامان بیدار

مثل نوشیدن گل

مثل بوییدن آب

لحظه هايي مرموز

روز مثل شب و شب همچون روز

آن زمان حلقه بازو بگشایم

که ز دیدار غروبي ابدي بازآیم

آن سکوتي که شکفت

آن سکوتي که مرا برد به الالیي خواب

و یکي بوسه سرخ

ماند بر پوست تب کرده ما

و نمي داني آیا که چه بود

آه شاید همه چیز

عشق، لذت، هستي

زندگي، هشیاري،  سرمستي

سفري دور به باغ گل سرخ

همه شاید

خواب کوتاهي بود

که گل مریم دید

همچو در آینه اي جادویي

خواب هم خواب خودش را مي دید

گل مریم در خواب،

گل مریم مي چید

در سکوتي که شکفت

مي گشایم همه  آغوش نهفت

  نام کتاب : شعری برای خط
  سروده = بهزاد دولتشاهی 

  ناشر = نشر ثالث 
  نقاشی جلد = بهزاد دولتشاهی 

  تعداد صفحات کتاب = 259 صفحه 
  چاپ اول = سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار 

   تعداد = 2000 نسخه
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ازایران   1977 درسـال  پور   کریمی  زهرا  دکتر 
به  انگلیسی  ادبیات  دررشته  تا  سفرکرد  آمریکا  به 
دکترااز  درجه  اخذ  به  او  دهد.  خودادامه  تحصیل 
ایالت  ودرهمان  شد.  موفق  اکالهما   دانشگاهایالتی 

بعنوان استاد زبان انگلیسی به تدریس پرداخت .
شهـر  در  که  است  نشسته  باز  استاد  یک  اکنون  او 

ادموند درایالت اکالهما  زندگی میکند.
و  ایران  »خاطرات   : بنام  او  شعر  کتاب  اخیراً 
زبان  آمریکائی«به  ایرانی  زنی  اشعاردیگر:سفر 
رسیده  بچاپ  ترافورد   انتشارات  توسط  انگلیسی 
به  پور   دکترکریمی  شعر،   مجموعه  دراین   . است 
دوران کودکی خود باز می گرددو خاطراتی را که از 
شهر خود بروجرد دارد بازگو می کند.ازروزگاری دراز 
که هنوز خاطره اش برجامانده از یک شب زمستانی 
بر  را  کوچکش  دستهای  که  کند  می  دربروجردیاد 
دری بزرگ نهاده و فشار می آورد تا آن را باز کند. از 
بوی خاکی که پس از خیس شدن خشتها بمشامش 
بود   فراز آن  بر  ازسماوری که قوری چای  میرسیدو 
این  دور  همه  که  مادروهمسایگان  حضور  خاطره  تا 
یادش  به  نوشیدند  می  چای  و  نشستند  می  سماور 
می آید. او خاطرات را بهانه می کند تا بتواند عشق  
نهفته در ذره ذره وجودش را به ایران عزیزش بازگو 

کند.  او یک زن ایرانی - آمریکائی موفق است .
. مدتها  بپایان رسانده  با موفقیت  تحصیالت خودرا 
سمت  اکالهما  در  آمریکا  معتبر  دانشگاه  یک  در 
زیادی  سن  اگرچه  اکنون  و  است  داشته  استادی 
ندارد اما خودرا بازنشسته کرده است تا بتواند بهتر 

به گذشته هایش سفر کند.
بر  را  خیال  مرغ  شهپر  بازنشستگی  دوران  دراین 
که  زمستانی  آن   . میگستراند  مهرگان«  »دبستان 
می  مدرسه  درحیاط  که  ازبادسردی  بینی کوچکش 
های سیاه  پوتین  در  پاهایش  اما  میشد  وزید سرخ 

براقش گرم بود. 
برگهای  آفتاب،    درزیر  که  آَوَرد  بیادمی  را  پائیز   
خشکیده را با پاهای کوچکش  ُخرد می کردوصدای 
خش خش برگها  برای گوشهای او موسیقی دلنوازی 
بود.  ازنام دبستان مهرگان به جشن مهرگان میرسد 
بوده  باستان  عهد  ایرانیان  بزرگ  اعیاد  از  یکی  که 

است .
به 50 تا 60 سال پیش باز می گردد. درشهر کوچک 
می  روزگار  آن  های  سرگرمی  دنبال   به  زادگاهش 
بازیهای کامپیوتری  ونه  بود  آتاری  بازی  نه  گرددکه 
نمایش  برای  ای  ونه وسیله  بود  تلویزیون  دیگر...نه 
عروسک  نه  و  بتمن  نه  بود  سوپرمن  نه  فیلم  دادن 
طوالنی  تابستانهای  در  که  کند  می  وتعجب  باربی. 
او  برای  سرگرمی  وهیچ  بود  تعطیل  دبستان  که 

وهمساالنش وجود نداشت چگونه می توانستند

  خودرا سرگرم کنند.
به  نانوائی های آن روزگار شهرش سر می کشدکه 
نیستند. دیروز  وصفای  لطف  آن  با  هم  امروز  دیگر 
جای جای بروجرد در نظرش مجسم می شود. از هر 
فروشنده  هنوز صدای   . دارد  ای  نقطه شهر خاطره 

دوره گرد نان که بالهجه لُری فریاد میزد :
»نون داغ ، بدو بیا« درگوشش طنین انداز است .

عروسکهایی را به یاد می آورد که درویترین
 مغازه ها با لباس های رنگارنگ لری 

نشستــه بودند.
به یاد زنان لرستان می افتد . ازشب 

یلدا طوالنی ترین شب سال یاد
می کند. دراین ایام سرد زمستان 

همه جا مادر را می بیند.
مادری که برخالف مادران 

امروزی همیشه شاد است .
مادر آجیل شب یلدارا 

آماده می کند. آنهارا
دریک سینی نقره 

آنتیک می ریزدکه برای ارتشی
از اقوام کافی است . سپس انارها

را پاره می کند ودر بشقابهای بزرگ جای
می دهد. با یادآوری این خاطرات به مخاطب 

کشوری  از  او  که  آموزد  می  خود  زبان  انگلیسی 
باستانی آمده است که فرهنگی غنی دارد. آنهارا با 

آداب ورسوم وسنتهای زادگاهش آشنا می کند.
اوتنهااز زادگاهش بروجرد یاد نمی کند . به سواحل 
دریای مازندران می رود. از او می خواهد تا اورا بر 
او رشد ونمو کند.  با  امواج خود بنشاندواجازه دهد 
خزر  برسطح  که  را  وهوایی  گشاید  می  را  بازوانش 

بوسه زده است می بلعد.
آنگاه به سراغ تهران پیر می رود که به جوانی هرزه 
تبدیل شده است . ازاو می خواهد باردیگر چهره ی 
باغهای  بدنبال  دهد.  نشان  او  به  پرافتخارخودرا 
گردد.و  می  خدابودند  بهشت  یادآور  که  گل   پراز 
است  دیری  آب  های  بیند.برکه  نمی  پرگلی  حیاط 
بر  بامدادی  اند. دیگر شعاع درخشان  که خشکیده 
دیوار همسایه ای نمی تابد. آرزوی دیدار تهرانی را 
می کند که در دوران کودکیش دیده بود. از ابرها می 
خواهد باردیگر ببارند و تهران را چون گذشته تمیز 
کنند . وباغهای بهشت را آنچنانکه بودند به تهران 

بازگردانَند. 
نوروز  نوروز یاد می کند.  از  دکتر زهرا کریمی پور  
نوروز  درایام  که  ورسومی  آداب  .از  پارسی  نو  سال 
ایرانی می  برپا می شود می ُسراید. نوروز را هویت 
از  هوشمندانه  های  واژه  پراز  را   فارسی  زبان  داند 
پارسی کهن معرفی می کندو خاطرنشان می کند که 
این                       زبان  با وجود   حمله اعراب ، پای       

                                  برجای باقی ماند. 
                                                    او ازنوروز چنین 

                                                      می گوید:

                                  

چشمهای 
جستجوگر هم
همه جا بازگو
 کننده این واقعیت
 است که »نوروزدرراه
 است.«خیابانها بازنان و
مردانی که  درآن حضوردارند

 بی آرامندهمه انبانهای خودرا 
پراز کاالها می کنندو دلهاشان پراز

 امید می شود.باشتاب بخانه می روند 
                    تا جشن بزرگ را برپادارند...                      

خاطرات ایران و اشعاردیگر:

 سفر زنی ایرانی -آمریکائی
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معصومه ضیائی

توخوب بودی ، مثل ماه
دلم برای تو تنگ است

برای ماه
که مثل توبود 

وخوب بود و نمی ترسید

توخوب بودی
مثل ماه 

وباستاره ها به دیدار دریا می رفتی 
من شهر کوچکم را دوست می داشتم

اردیبهشت شقایق هایش را

توبا باران می آمدی
بانم نم نرم باران

مثل آن مرد
که همیشه درباران می آمد

می  دوست  راهم  اردیبهشت  باران  من 
داشتم

- چشمهای مادرم را-

توخوب بودی
مثل ماه

مثل باران 
مثل کتاب فارسی

وهمه ی خوبی ها
من شب های بی ستاره ی نیامدنت را

به هیچ خوابی نگفته ام
ماه می داند!

***

جواد صمدی» پگاه«

مهربان من
آفتاب کاش  از ستیغ

سرب سرخ
سر نمی کشید

آن شب پر اضطراب 
پرمالل را

پشت سر نمی گذاشت 
کاش روز ، روز باورم   

نمی دمید
روی ماه تو 

بوته های سنبل سپید
که بهاررا و باغ را

صال دهند
چون تولدی دوباره 
دردلم نمی شکفت

فکر می کنم که عشق تو
مثل عمر سنبل سپید

دیرپای نیست
چشمهای تو

این دو پرده دار راز
یک جهان سکوت غم گرفته داشتند

من غم تورا
شناختم

خویش را ، دردخویش را
دربسیط شعله ی نگاه تو

گداختم
هرچه داشتم

درصالبت غرور خویش
پاک باختم

ای توبامن آشنا
من توراندیده

می شناختم

***
مهربان من 

درشتای عمرمن
بهارشد

شتاب پیریم
درنگ کرد

گوئی از کتاب کهنه زمان
زبرگ افتاده ای

فصلی ازشکوه عشق 
خوانده ای برای من

درنگاه تو
یک جهان بهاررا به باغ می برم

آن صدا
آن صدای تو، مثل آبشار

مثل یک نسیم
مثل یک طلوع

مثل یک ترانه بود
عشق بودو

عشق بودوجاودانه بود
باچراغ آفتاب آمدی؟

یا سراب وهم
باورمرا

درکویر خشکسال بادهای رفته ام
درشمیم شبنم خیال ها

به آب داده ای
دستهای من

مخمل تن تورا لمس می کنند
گرمی تنت هنوز

       ردرپندنیلی    شعروزغل

سنبل سپید



صفحه 39 آزادی شماره41- سال چهارم

دروجود من زبانه می کشد
دستهای تو

بذر عشق را به دست های من سُپرد
دردرون من 

شوق تازه ُرستن آزمود
هیچ خاک هم

الفت شکفتن دانه های
تازه زیستن نداشت

رویش غمی
نگاه آفتابی شبان دیرپای من

جوانه می زدند
من به غم نیازمند بوده ام

چو عشق
عشق رابا غمی به روشنائی ستاره ها

برسطوح آسمان بی ستاره ام
نشانده ای

تاسراب های دور
تا به عمق چشمه های راز

تازالل نور
شوق جاری مراکشانده ای

درمن ای دوباره زیستن
شوق تازه ُرستنی
شوق تازه ُرستنی

غالمحسین سالمی

دلتنگی 
اینجا غریبه ام 

بی آنکه خویش بدانم
اسب لگام گسیخته غربت
 باخود مراکشانده به اینجا

شهر 
ازمهربانی ولبخند

خالی است 
انگارعشق 

کوچ بزرگ وغمگنانه خودرا 
آغازکرده است

دلتنگی 
چون بختکی به جانم افتاده 

وراه برنفسم بسته است 
باران به پنجره  شالق می زند

من سیگار می کشم 
وتنهائی

ازپشت شیشه ها 
شب را به انزوای اتاقم  می خواند

شب مثل مارسیاهی
تو می خزد وپیش رویم چنبره می زند
ودرچشمهای مضطربم خیره می شود.

آنگاه بادمیدن  سپیده  صادق 
پوست می اندازد

من آن یهودی سرگردانم
که زهر وبای غربت ودلتنگی 

درجان بیقرارم 
جاخوش کرده 

وتنهائی
دربندبندم

ریشه دوانده است .
پاریس 1991

محمد عاصمی

اتردآن پیکر خاکی جان بود
قبله و کعبه ی او اریان بود
برای منوچهر فرهنگی - مادرید 

اردیبهشت 1387

باخون پاک خویش وضوساخت
وبه امشاسپندان پیوست
که درکردار وگفتارورفتار

خود امشاسپندی به کمال بود
نمونه ی یکتای بی نیازی

شیفته ی شیدای ایران وایرانی...
مرگی خونین بهره ی مردی شد

که برای یافتن مرمر شفاف انسانی

بی سپاه وسنگر
درتیررس سپاهیان جهل وستم بود

سیمرغی بود که بالها ازپرواز داشت 
ازسامان  آغازبود وسپیده ی صبح

نه پیشوا ونه مرشد ونه مراد
نه کوه ونه سنگ ونه آب ...

انسان بود  انسان ... ومی خواست 
باال  وزمانه   زمان  شدگان  خوار  ی  همه 

افرازند...
دانش تندرستی وزیبایی

که موهبت اورمزدان است
بهره ی همگان شود...و...

چنین گوهری را که ناید به دست
مرگی خونین می بایست!

درمیدان ونه دربستر...

***

منوچهر مینوچهر عزیزم
دلم تنگ است وجان وجهانم تنگ است

چه حاصل ازعمردراز
که جز دردهانی این چنین سوزان 

برگ وباری ندارد؟!...
چه دشواراست جهان رابی تو  پنداشتن

وسحررابی تو دیدن
که بافنده ی تافته ی مهرودوستی بودی...

باید عطر زمینی را ببویم که ترا دربرگرفته 
است

ودرکهربای  مهرت  روان شوم 
که چشمه ی جوشان مهربانی بودی
همه چیز بودی ومی گفتی هیچم!...

رسول حسین لی

یگتسبمه 
برگ ، درانبوه برگها

شاخه ، درشاخسارها
ودرخت ، درازدحام یک جنگل بزرگ

اینک درختی بربالهای آویخته
برقامت رسای درخت قرینه ای

تکیه می کند.
ماازریشه به هم رسیده ایم

ودرغربت خوفناک خاک
نمی  دریغ  راازهم  آب  جیره  هایمان  ریشه 

کنند.
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پرور  معارف  ای  خانواده  از  الدوله«  »امین 
نثر   . است  مشروطه  وآزادیخواه  وازروشنفکران 
زیبائی  به  مجدالملک  پدرش  همچون  را  فارسی 
ایران  وسربلندی  اعتال  به   . نوشت  می  واستواری 
عشق می ورزید . شیفته پیشرفت وترقی کشوربود. 
رابرای  رشدیه  های  کوشش  وصف  وقتی  درتبریز 
زمان  این  که  اورا  امر آموزش می شنود  برد  پیش 
تازه  ای  تا مدرسه  فراخواند  تبریز  به  بود  درروسیه 
برای  رشدیه  ورود  دربدو  الدوله   امین   . بگشاید 
سرمایه  به  ششکالن  محله  در  ای  مدرسه  ایجاد 
شخصی خود »هزارتومان حواله به حاج فرج صراف 
نوشت .« تا مدرسه راه بیفتد . به گفته رشدیه »حاج 
فرج تعجب میکرد که مگر می شود یک کسی برای 

تأسیس مکتبی هزارتومان پول بدهد.«؟ 
ای  بکار می کند. هنوز دوهفته  مدرسه جدید آغاز 
برای  فرهنگ  با  والی  که  بود  نگذشته  درس  کار  از 
شاگردان  رشدیه   . رود  می  مدرسه  به  سرکشی 
کالس اول راآماده می کند تادرس هائی را که دراین 
درحضوروالی  اند   گرفته  ویاد  اند  خوانده  مدرسه 
پس بدهند تا ارزش کار او شناخته شود. نتیجه آن 
بود  متأثرکننده  حال  ودرعین  بخش  رضایت  اندازه 
که امین الدوله »خودرا نگهداری نتوانست .« اشگ 

از چشمانش سرازیر شد و به مظفرالملک گفت :
» چندین مطلب ، رویهم به خاطرم آمده ، مرا گریاند.
بطالت  به  قرنهاست   ، ایرانیان  استعداد  این  اول 
گذشته وخواهد گذشت . دیگر »آن که  یک چنین 
یک  دیگر   . اند  زده  بهم  بار  چندین  را  ای  مدرسه 
که  اند  کرده  دنبال   ، کرده  تکفیر  را  معلم  چنین  

بکشند.«
مدرسه رشدیه که با سرمایه امین الدوله اداره میشد. 
بتهران  الدوله  امین  آنکه  تا  بود  درترقی  روز  روزبه 
احضارشد ودرذیقعده 1314 قمری - فروردین 1276 
هجری شمسی مظفرالدینشاه اورا به دریافت وزیران 
الدوله  امین  کرد  منصوب  صدارت  به  بعد  ومدتی 
رابرای  مظفرالدینشاه  موافقت  بتهران  ورود  دربدو 
مدیریت  به  درتهران  جدید  ای  مدرسه  تأسیس 
اشاره  به   1276 دی   20 رشدیه   . کرد  جلب  رشدیه 
امین الدوله صدراعظم فرهنگ پرور ایران واردتهران 
شد وکمی بعد نخستین مدرسه جدیدباسرمایه امین 
به  آغاز  درتهران  رشدیه  ونظارت  ومدیریت  الدوله 
کار میکند . دراین مدرسه پایه انجمن معارف نهاده 
درسایه  دوره  این  ازروشنفکران  ای  شود.وعده  می 
به  مظفرالدینشاه  وهمراهی  الدوله  امین  حمایت 
روی  ومعارف  فرهنگ  وگسترش  مدارس  تأسیس  
می آو ند.  به گفته یحیی دولت آبادی ، امین الدوله 
»مظفرالدین شاه «را خاطر نشان می نماید که تنها 
نگاه دارنده او از جمله افکار تجددخواهان ، سرگرم

تحصیل  ویگانه  معارف  توسعه  به  آنهاست  نمودن   
 » به روی ملت  ... گشودن درمعارف است  نیک  نام 
ونیز به شاه فهماند که پدرش هدف تیر بال نگردیده، 
مگر بواسطه ضدیت  نمودن با افکار تازه وجلوگیری 

نمودن از آزادی کلک وبیان«
کوتاه  ای  دوره  او  الوزرائی  ریاست  دوره  گرچه 
باعث  کوتاه  دوره  همین  اما  ودوماه(  )یکسال  بود 
معارف   - مدارس  درامر  شگرفی  وشکوفائی  تحول 

ومطبوعات کشورشد. درهمین دوره روزنامه هفتگی 
منتشر  فروغی  محمدحسین  نظر  زیر  که  تربیت 
میشد به روزنامه روزانه مبدل گردید واین نخستین 
درپایتخت   روزانه  صورت  به  که  بود  ای  روزنامه 

کشور، منتشر میشدو...
فرهنگ  به  الدوله  امین  خدمات  درخشان  کارنامه 
ایران ، چنانکه باید به درستی ارزیابی وبررسی نشده 

است و.... رئیس الوزرائی وصدارت  امین الدوله
 دردوره ای آغازشد که خزانه مملکت تهی ودولت 
نورسیدگانی   بود.  ورشکسته  کلمه  واقعی  بمعنی 
تا  بودند  به تهران آمده  ازتبریز   ، با حرص وولع  که 
آب  به   ، مظفرالدینشاه   ، جدید   ولینعمت  درسایه 
از در  بلندباالئی  ، هنوز طومار  برسند  ای  تازه  ونان 
خواستها و خواهشها دردست داشتند، امین الدوله 
وارث حکومت فاسدی بود که امین السلطان برای او 

به ارث گذاشته بودو...
درآن  بنده   «: است  گفته  مورد  دراین  مجداألسالم 
اززمان  آخوندها  ووضع  بودم  دراصفهان  تاریخ 
صفویه به این طرف همیشه اینطوربوده که علمای 
مداخله  قلدرانه  و  آزادانه  امور  درتمام   ، شهر 

نمایند.
تجارهم   . است  مجبورازاطاعت  باشد  هرکس  حاکم 

قوه اجرائیه علما هستند.«
می  ثلث  ومتروکات  ازاموال   ، اصفهان  آقایان 
گیرندوامام جمعه از تمام اموات محالت حق هشت 
یک گرفتن دارد ، حتی از بلوکات هم می گیرد وسایر 
آقایان هرکدام درقلمرو ریاست خوداین حق را دارند 
ولی درزمان صدارت امین الدوله جکومت اصفهان ... 
جلوی آقایان رابکلی بست وبرای تنبیه آنان چندنفر 
درباره  ازجمله  نمود  بلد  رانفی  متشخص  ازطالب 
خودبنده که درآن تاریخ »خواجه تامشان « و رئیس 
ازاصفهان  اخراجم   ، حکم  طالب مدرسه صدربودم 
صادرشدولی بنده ... به شرط سپردن تعهد  که ابداً 
بپردازم  تحصیل  به  وفقط  ننمایم  مداخله  کاری  به  
تمام  آنکه  .حاصل  شدم  خارج  ها  اخراجی  ازجمله 
گذشته  بودند.  الدوله  امین  دشمن  ایران   علم  اهل 
برای  هم  دیگر  جهتی  کردم  ذکر  که  جهت  این  از 
کافه  که  پیداشد  الدوله  امین  علمابا  آقایان  عداوت 
که  است  این  وآن  برخاستند  برضداو  و طالب  علما 
که  میدانست  بود  دانشمند  مردی  که  الدوله  امین 
ترقی مملکت بدون توسعه معارف امری محال است.

پس اولین اقدام او درتوسعه معارف بود وشروع کرد 
به تأسیس مکاتب ومدارس با اسلوب جدید.

آجودانی  ماشاهلل  دکتر    - ایرانی  مشروطه  ازکتاب 
ازصفحه 269 ببعد.

گشتی درمیان کتابها                                                                    به انتخاب م.ع.آشنا

میرزا علی خان امین الدوهل                         

 مجداألسالم : ازدوره صفویه  به این 
طرف حاکم هرکس باشد مجبورازاطاعت 
آخوندها است . تجارهم قوه اجرائیه علما 

هستند.

امین الدوله

 رشدیه
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بقیه مرگ
مرگ خبر نمی کند.

- دنیا پس از مرگ من چه دریا چه سراب
- من که شدم ازدنیا بدر دنیاشودزیروزبر

-پشت سرمرده بدنشاید گفت 
- نام نیک رفتگان ضایع مکن 

تابماند نام نیکت برقرار)سعدی(
- مکن شادمانی به مرگ کسی 

که دهرت نماند پس ازوی بسی)سعدی(
- اگر بمرد عدوجای شادمانی نیست

که زندگانی مانیز جاودانی نیست
- ای دوست برجنازه دشمن چوبگذری
- شادی مکن که برتو همین ماجرارود
- مردن به عزت به که زندگی به ذلت

- مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند
- با پای خود به مرگ رفتن

مسافرت
- سفر خام را پخته می کند.

- سفر آدمی را پخته می کند.
- سفر مربی مرداست وآستانه جاه)انوری(

- بسیارسفر باید تا پخته شود خامی
- جهان دیده بسیارگوید دروغ

- آن سفر کرده که صدقافله دل همره اوست
هرکجا هست خدایا به سالمت دارش

- درآن دیار که درچشم خلق خوارشده
سبک سفر کن ازآنجا برو به جای دگر

- درآن دیار که در چشم خلق خوارشدی
سبک سفرکن ازآنجا برو به جای دگر

مسئولیت

- کس نخاردپشت من جز ناخن انگشت من
- به دغم خوارگی چون سرانگشت من 

نخارد کس اندرجهان پشت من
- خودم کردم که لعنت برخودم باد- خودکرده 

راتدبیر نیست
- خودکرده را چه درمان

- خودکرده رادرمان نیست
- ازماست که برماست

مـهربانی
-مهربانی مهربانی آورد

- چه خوش بی مهربانی هردوسر بی
که یک سر مهربانی دردسربی)باباطاهر(

- تاتوانی دلی بدست آور
دل شکستن هنر نمی باشد
-       دوستان را دل نوازی کن که جانبازی کنند)ابن یمین(

- میازار موری که دانه کش است
که جان داردو جان شیرین خوش است

می
- مستی وراستی

- به مسیتی توان دراسرارسفت
که دربیخودی راز نتوان نهفت

- می دشمن مست و دوست هشیاراست
اندک تریاق ونبش زهرماراست

- دربسیارش مضرات اندک نیست
دراندک او منفعت بسیار است)پورسینا(

- دوای دردمن جام شراب است
- شراب دل سیاه کند وعقل تباه

- شاه دارو بود شراب ولی                    زوچوبراعتدال خوری
- مستی به نخست باده سخت است)نظامی(

- شراب  زاده را شراب  دواست
- باده ازدست دالرام چه شیرین وچه تلخ

- چون پیرشدی حافظ از میکده بیرون شو
- می بخور منبربسوزان آتش اندرخرقه زن

ساکن میخانه باش ومردم آزاری مکن
- می خور که فلک بهر هالک من وتو

قصدی دارد بجان پاک من وتو
- می نوش بخرمی که این چرخ کهن 

ناگاه ترا چو خاک گرداند پست
 - ساقیا امروز می نوشیم ، فردارا که دید

- می نوش ندانی ز کجا آمده ای
خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت

- شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش
که تا یکدم بیاسایم زدنیاوشروشورش

- مباش بی می ومطرب که زیرطاق سپهر
بدین ترانه غم ازدل به درتوانی کرد

- چنین دادپاسخ که از مردمست
خردمند چیزی نگیرد بدست

- ازمست سخن مگیر بردست
- مست گوید همه بیهوده سخن

سخن مست تو بر مست مگیر
 هرکه اوگیرد بردست شراب   

هرچه اوگوید بردست مگیر

میهـمان
- مهمان ناخوانده خرجش  با خودش است
- مهمان دیروقت خرجش با خودش است

- مهمان تا سه روز عزیز است
- میهمان گرچه عزیز است ولی همچونفس 

خفقان آورد ار آیدوبیرون نرود
- مهمان خنده روباشد ، صاحبخانه گریان

- میهمان نمی خواهی آب زیرپاش کن
- مهمان خر صاحبخانه است
- مهمان خر صاحبخانه است

- مهمان که یکی شد صاحبخانه گاو می کشد
- مهمان مهمان را نمی تواند دید صاحبخانه هردورا

- مهمان حبیب خداست .

اندانی
- داناهم داند وپرسد، نادان نپرسدونداند

- آنکس که نداند وبداند که نداند
لنگان خرک خویش بمنزل برساند
- اعتراف  به نادانی دانائی واقرار به ناتوانی توانائی 

است
- زمرده بتر هرکه نادان بود

 همه زندگانیش زندان بود
بفرمان نادان مکن هیچ کار

- برجاهل اعتماد مکن
- ازنادان مغرور اجتناب نما

- غافل نشود عاقل  عاقل نشود غافل
- اگر دنیا را آب ببرد اورا خواب برده است

- کوری دگر عصاکش کوردگر شود
- بی سواد کوراست

انرضایتی
- دوغ خانه ترش است

- مرغ همسایه غاز است
- آفتاب خانه همسایه گرمتراست

- پلوهمسایه چرب تر است
- درویش وغنی بنده این خاک درند

وانان که غنی ترند محتاج ترند
- پراکنده روزی ، پراکنده دل

درشماره  بخش   ازاین  قسمت  بیستمین  توضیح: 
پایانی   قسمت  که  می شود  پیشکش  به شما  آینده 

این بخش خواهد بود.

ضرب المثل های پارسی
دکتر همایون آرامقسمت نوزدهم
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زین  آقای  جلوی  ونحیف  الغر  پسر، 
ی  گنده  شکم  معلم   ، رهنما  العابدین 

فقه وشرعیات ایستاده است.
»درکالس من می خندی؟«

پا  زیر  خاکستری  کاشیهای  به  پسر 
نگاه می کند.

آهنی  کش  خط  که  درحالی  معلم 
نرمی  به  خودش  دست  کف  روی  را 
به  بالبخند می رود   ، امتحان می کند 

طرف پسر، فریاد می کشد:
رهنما،  العابدین  زین   ، من  »درکالس 
آنهم  خندی؟  می  وجبی  نیم  توبچه 

درموقع قرائت قرآن مجید؟!«

العابدین  زین  :»بخوان  گوید  می  مال 
بخوان« واو می خواند:

»ای اهل ایمان ، با محمد باادب گفت 
نزداوبلند  خودرا  وصدای  کنید  وگو 

نکنید«)حجرات2(
مال توضیح می دهد:

پیامبر      »یعنی     سر مبارک    حضرت 
دادنزنید.«

مال  همچنان حرف می زند، اما اوجای 
دیگریست .

به  زند  می  دارد،  برمی  سنگی  خرده 
ایستدونگاه  می  حرکت  بی   ، پنجره 

می کند. 
هیچ خبری نیست .

چشمهایش رامی بنددتا آنچه راکه می 
خواهد ببیند.

پنجره  پشت  آید  می  زنی  سایه 
ماند.  می  حرکت  وهمانطوربی 
درپشت  زن  که  بود  پیش  چندهفته 
بودبه  کرده  اشاره  او  به  سقاخانه 
دنبالش برود. واورفته بودوحاال هرروز 

با خودش می رفت . با دلش .
باز  العابدین  :»زین  گوید  می  مال 

حواست پرت شد؟«

معلم خط کش رابلند می کند. محکم 
می زند به کمر پسر.

پسرفریاد می زند :»آقا غلط کردیم . به 
خدا غلط کردیم . بخدا نمی خندیم.«

حواست  العابدین  زین  گوید:  می  مال 
کجاست؟

می  فریاد  معلم   . کند  می  گریه  پسر 
قیافه  که  ازکالس  زند!:»بروبیرون 

نحست را نبینم .«
پسر همچنان  گریه می کند.

غلط   . کردیم  غلط  »آقاببخشید. 
کردیم .«

زین العابدین سرش را می چرخاند  به 
طرف پنجره ای که رو به باغچه  مکتب 
خانه بازمی شودوباچشمانش گل سرخ 

پُر پری را می چیند. می برد به سوی 
رادرپشت   زن   سایه  که  ای  پنجره 
ی  جزوه  مال  بود.  داشته  نگاه  شیشه 
کند  می  راباز  قرآن  ازآیات  دیگری 

ومی خواند:
خدای  امر  از  اگر  ترسم  می  من  »بگو 
بزرگ  کنم دچارعذاب  خودسرپیچی  

روزقیامت شوم ...«)انعام 15(

سرت  :»تانزدم  زند  می  فریاد  معلم 
 . بروبیرونازکالس   ، ام  نشکسته  را 

بروبیرون.« 
می  را  اش  اشاره  انگشت  پشت  پسر 
مالد روی پلک بسته شده داخل گودی 

چشمش وهمچنان گریه می کند.
آقای رهنما بی حوصله دوسه بار دیگر 
های  شانه  روی  کوبد  می  کش  خط  با 
پسر وازاو می خواهد که کف دستش 
راببرد باال ومنتظر ، دست رادرهوا نگاه 
دارد. خط کش ، دوری می زند درهوا 
روی  نشیند  می  سنگینی  وبه  وازباال 

کف دست پسر.
پسر گریه می کند.

دست  حاال  گوید:»  می  خشم  با  معلم 
چپ باال، باالتر.«

واته                                                                                                                                                                                                                         نوشته علی اتجبخش داستان ک



صفحه 43 آزادی شماره41- سال چهارم

برد  به آرامی می  را  وپسر دست چپ 
باال. این بار خط کش به سرعت پائین 
می آید وپسرفریادی ازدرد می کشد.

باراولی نیست که پسردر کالس قرآن 
خندیده است .

»عجب دردی داشت . عجب دردی «.
می   ، کور  :»چشمت  گوید  پدرمی 
خواستی نخندی . تازه بدبخت ، تو چه 

خبرداری ازدرد...«
وپکی میزند به سیگارش .

مال به زین العابدین نگاه می کند.
 ، بودی  توبچه خوبی   ، العابدین  »زین 
حاالهم هستی . ذات خوبی داری. اما 
که  است  ای  چندهفته  چرا  دانم  نمی 
حواست پرت شده . گیج هستی . گیج 

گیج .

: »این آخرین  معلم به پسر می گوید 
می  قرآن  درکالس  که  باشد  باری 
خواندی  وااّل ازمدرسه اخراج خواهی 
استثنائًاَ  که  دهد  می  واجازه  شد.« 

امروزبرود سرجایش بنشیند.
داری  خبر  »توچه  بود:  پدرگفته 
ازدرد« وباز هم پک دیگری زده بود به 
 ، بود.:»بچه لوس  سیگارش. وخندیده 

کتک خوردن با خط کش درد داره؟«
وپسر گفته بود : آره خیلی هم . 

مثل  دست  پوست  بود:»  داده  وادامه 
می  باال.  میاد  کنه  می  ورم  بادکنک 

سوزه ، بد جوری می سوزه .«

کور  بود»چشمت  پدرخندیده 
میخواستی نخندی.«

زین العابدین دوزانو جلوی مکتب دار 
نشسته است . چشمهایش را لحظه ای 

می بنددوعطر زن را  حس می کند.
مالهمچنان قرآن می خواند.

طرف  به  رود  می  که  درحالی  معلم 
تخته سیاه با صدای بلند می گوید: 

» بددوره ای شده ، نه احترام به معلم ، 
نه احترام به شعائر ومقدسات .«

 ، کور  بود:»چشمت  پسرگفته  پدربه 
تقصیر خودته ، ازاین به بعد هم حرف 
ننه  بچه  چرا   . نداریم  وسوختن  درد 

بازی درمی آری؟« 

زین العابدین ازشش سالگی به مکتب 
رادوره کرده  قرآن  . چندبار  بود  رفته 
می  رادوره  الغیب  مفاتیج  بودوحاال 

کرد.

 . پسر می گوید:» من بچه ننه نیستم 
، خیلی می  آخه خیلی درد می گیره 

سوزه.«

ناظم به مدیر دبیرستان گفته بود:
خواندم  ها  مجله  ازاین  از  »دریکی 
گیرند.  می  اندازه  راهم  فلفل  تندی 
چون  نفهمیدم  فکرکردم  هرچه 

تندقرمز  فلفل   ، سوزشه   ، سوزش 
تند  فلفل  که  داره  همانقدرسوزش 

سبزو فکر نمی فرمائید؟«

اندازه  دردهم  بود:»  پرسیده  پسر 
داره؟«

پدرجواب داده بود:»معلومه که اندازه 
داره؟«

مدیربه ناظم دبستان گفته بود:»تندی 
 . است  دردنسبی  مقدار  مثل   ، فلفل 
یادم می آید یک وقتی پایم شکسته 
بار  اولین  برای   ، ودربیمارستان  بود 
می  پر  را  پرسشنامه  که  پرستاری 

کردپرسید چقدر درد داری؟
مگر  که  کردم  نگاهش  وواج  هاج 
بود:  داره؟وپرستارگفته  اندازه  دردهم 
»بله ، اندازه داره . اگرهیچ دردنداشته 
اگردردی  صفر.  شود  می  این  باشی 
غیرممکن  تحملش  که  باشی  داشته 
دراین  .حاالبگو  ده  شود  می   ، باشد 

مقیاس چقدر درد داری؟« 
ناظم ومدیر هردو به پسر  که صورتش 
خندیده  داشت  را  اشک  های  لکه 

بودند.
یعنی  زندگی  :»این  بود  پدرگفته 
بارکه  یک  سوختن.«  یعنی  درد. 
شکست  دستم   ، دیوارافتادم  ازباالی 
فریادزدم  ازصفرتاده   پرستارپرسید   .

صد، دویست ، سیصد...«

بود  نشسته  درمکتب  العابدین  زین 
 ، بغل  زیر  رازد  وکتابها  ها  جزوه  اما   .
عقب عقب رفت به طرف در. گیوه ها 
طرف  به  دوید  سرعت  پاکردوبه  به  را 
وباردیگرسنگ   ، خانه  همان   ، کوچه 
به  برداشت وزد  ازروی زمین  ریزه ای 

پنجره .
پشت  آمد  زن   . زیادانتظارنکشید 
سرخ  گل  واو  کرد  ونگاهش  پنجره 
صورتش  خواست   . داد  او  رابه  پَر  پُر 
زن  لبهای  وی  ر  را  ولبش  جلوببرد  را 
بگذارد اما صدای مال که استغفراهلل می 

گفت  اجازه نداد.

قرآن  رهنما  العابدین  زین  آقای 
خواندن  به  کرد  رابازکردوشروع 
وازبچه ها خواست که هرچه او ازقرآن 

می خواند آنها تکرار کنند:
دیوار  ازپشت  که  نیست  خوب  این   «
واردشوید   مردم  خانه  به  بام  پشت  و 
ازاین کار بپرهیزید.« )بقره 189(. بچه 
ها تکرارکردند: »این خوب نیست ...«

محل  های  بچه   . یادپدرافتاد  پسر 
که  بودند   زنده  طعنه   او  به  گاه   گه 
رود  باال می  مردم  ازدیوارخانه  پدرش 
 . کند  می  دزدی  بودند   گفته  وحتی 
کتک  که  بود  تنهاباورنکرده  نه  او  اما 

العابدین  بود.زین  کرده  هم  کاری 
رفت به کوچه پشت خانه. زن ازپشت 
پنجره به او گفته بود که درخانه قفل 
واوباید  نیست  خانه  وهیچکس  است 
زین  شود.  وواردخانه  ازدیوارباالبرود 
کند  می  پیدا  نفتی  پیت  العابدین  
آنرا می گذارد  زیرپا . خودش راازلبه 
می  طرف  وازآن  باال  کشد  می  دیوار 
وآرام  ساکت  زن  حیاط.  داخل  پرد 

درانتظارش ایستاده است.

به  بروند  گوید  می  ها  بچه  به  معلم 
تکرکنند:»بانوی  وبااو  یوسف  سوره 
زن  یعنی  دهد:»  می  وتوضیح   » خانه 

عزیز مصر«
»بانوی خانه ، بااو بنای مراوده گذاشت 
وبایوسف  رابست  درها  روز  یک  و 
عشق  اظهار  او  وبه  کرد  خلوت 
بیا من  نمودواورابه خوددعوت کردکه 
تکرار  ها  بچه   )23 )یوسف  ام«  آماده 

کردند.

پسر به پدرگفته بود:» تورو خدا دیگه 
کارتو عوض کن . من ئیگه ازحرف بچه 
ها خسته شدم « پدرسکوت کرده بود. 
گونه  کردن  پاک  به  کرد  شروع  پسر 
وچشمها ، وحاال دیگراشکها ازدردخط 

کش نبود  بی اختیار فرو می ریخت .
معلم ، آقای زین العابدین رهنما ، معلم 
قرآن وشرعیات ، حوصله اش سررفت 
مساعد  چندان  حالش  »امروز   : گفت 
نیست .«  بچه ها را مرخص کرد ودرس 

تعطیل شد.. 
راانداخته  پدرکتش  که  پسرازدوردید 
روی شانه ها وتسبیح چرخان با کفش 
خارج  ازخانه  خوابیده  پشت  های 

شدورفت .

 . راپوشید  شلوارش  العابدین  زین 
زن  به  نگاهی   . کرد  رامرتب  خودش 
نشسته  تشک   روی  که  انداخت 
زد.  می  سیگارپک  به  آرامی  وبه  بود 
پرید  طرف  وازآن  ازدیوارباالرفت 

پائین .
تعطیل  مکتب  »امروز   : گوید  می  مال 
پیچند  می  باسروصدا  ها  بچه   .
شوند.زین  می  وگم  ها   کوچه  درپیچ 
العابدین  جزوه قرآنش رابابوسه ای که 
جلد  درداخل  گذارد  می  میزند   برآن 
قرآن  مادرمخصوص  که  ای  تکه  چهل 
زند  می  ای  وبازبوسه  است  اودوخته 
برپارچه وآن ر ا می برد باالی صورت 
کار  واین  پیشانی  به  چسباند  ومی 

رادوسه بارتکرار می کند.

مالدارد با چوب جارویی زیرناخنهایش 
بقیه درصفحه 48
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جمال آریان
هنرمندان  از  ستایش  شیوه  دنبال  به 
کشورمان  وهنر  فرهنگ  وخادمان 
درزمان حیات ، دراین شماره به سراغ 
یکی  که  رویم  می  مشایخی  جمشید 
نمایش  عرصه  پرقدرت  ازبازیگران 
 . سیماوتآتراست  درصحنه  ایران 
بازیگر مشهوری که درفیلمهائی چون 
»گاو« ، »قیصر« ، » سوته دالن« ، کمال 
الملک« ،»شازده احتجاب«  وبسیاری 
ازفیلمهای دیگر اورا به یاد می آوریم 
.آقای مشایخی اکنون به یک اسطوره 
عزت  اودرکنار  است  شده  تبدیل 
کشاورز.  محمدعلی   ، انتظامی  اهلل 
ازپیشکسوتان   ، نصیریان  علی 
وتآترایران  سینما  پیشگامان  واز 
دراین  بشمارمیروند....امیدواریم 
دوران  کهن سالی همه این هنرمندان 
بسربرندوازعزت  کامل  درسالمتی 
هستند  آن  شایسته  که  وافتخاری 

برخوردارشوند.
درمصاحبه ای که آقای امیراسماعیلی 
با آقای مشایخی  داشته وآن رادرکتاب 
چاپ  درچهره«  »چهره  اسم  به  خود 
درباره  مشایخی  آقای  است  کرده 
به  واردشدن  چگونگی  خود  زندگی 
عالم هنر توضیحاتی میدهد که اززبان 

خود ایشان دراینجا نقل می کنم :
شهرک  یک  که  درپارچین  بنده   «
ازتهران  خارج  نظامی   - صنعتی 
مهندس  ..پدرم  ام  آمده  دنیا  به  است 
پایان  از  پس  ...او  بود  تسلیحات 
با  ایران  به  ودربازگشت  تحصیالت 
شغلی  کردوازلحاظ  ازدواج  مادرم 
ایام  درآن  بود.  شده  پارچین  مقیم 
به  ازپارچین  کسانی که می خواستند 
اتومبیلهای  با  بایستی  بیایند  تهران 
وصعب  خاکی  های  جاده  از  نظامی 
واین  لحاظ  کنندوبهمین  عبور  العبور 
مشکالت مععموالً خیلی کم به تهران 
که  است  این  .منظورم  آمدم  می 
دنیای  برایم  تهران  بودم  بچه  وقتی 
دیگری بود.وراه پیداکردن به این دنیا 
به  وقتی  حال  بود.بااین  بسیارمشکل 
به  توانستند مرا  سنی رسیدم که می 
بودم  دیده  تآتررا  تآترببرندچندباری 
)فیلمهای( هنوز  چون  ایام  درآن   .
سینما دوبله نمی شد واغلب زیرنویس 
داشت ویا بدون زیرنویس بود وکسی 
می  ها  صحنه  توضیح  به  کنارپرده 
نداشت  گیرائی  چندان  پرداخت 
داشتند. تآتر عالقه  به  بیشتر  .ومردم 
الله  تآترهای  هم  تآترها  وبهترین 
چند  با  سالها  همان  از  زاربود.من 
عالقه  دیدم  درتهران  که  نمایشی 

این  به  نسبت  درخود  زیادی  وشوق 
هنر احساس کردم .وعشق به بازیگری 

درمن به وجود آمد البته به هنرهای

هم  ونقاشی  موسیقی  مثل  دیگری   
چون  را  موسیقی  .ولی  داشتم  عالقه 
او  نزد  که  نبود  وکسی  نبود  امکانات 
کنم  دنبال  نتوانستم  کنم  شاگردی 
شخصی  کارذوقی  بعنوان  را  .ونقاشی 
به  تآتررا  .اما  کردم  تجربه  تاحدی 
هم  درمدرسه  شد  می  اینکه  دلیل 
تجربه کرد جدی تر گرفتم وبه کمک  
زمینه  دراین  کار  به  ها  چندنفرازبچه 
پرداختم .البته نمی خواهم بگویم تآتر
تآتر  هنر  اتفاقًا  خواهد  نمی  استاد 
بخواهید  که  هم  دیگری  هنر  وهر 
درست دنبال کنید استاد می خواهد.
قدر  همین  روزما  آن  درفضای  ولی 
پیدا  تآتر  به  عالقمند  افرادی  که 
ازمابزرگتربودند  البته  که  شدند  می 
شد  می  کردند  می  راراهنمائی  وما 
بزرگانی  که  کرد.بخصوص  تجربه 
استاد   ، نقشینه   ، حالتی  مرحوم  مثل 
ومحتشم  سارنگ  مرحوم  گرمسیری 
زمینه  بودند  ما  تآتر  هنرمندان  که 
وجود  در  را  وعالقه  عشق  این  های 

ای  نکته  بودند.باید  آورده  پدید  ما 
هائی  آدم  وقتی  که  کنم  اشاره  را 
کردند  شروع  تآتررا  گرمسیری   مثل 
دنیا  به  اصاًل  رفتندمن  صحنه  وروی 
معتقدم  لحاظ  .وبهمین  بودم  نیامده 
آنها پیشکسوت این هنر هستند.ومن 
زیادی  احترام  ایشان  برای  همیشه 
را  چوبی  تخته  باید  .ما  هستم  قائل 
تیرهائی  وبه  گذاشتیم  می  هم  کنار 
پتو  بودند  گذاشته  بند  پشه  برای  که 
تا  دوسه  وبکمک  کردیم  می  وصل 
وبعد  کردیم  می  درست  صحنه  المپ 
خودمان  نوشته  دست  با  کارتهائی 
تهیه می کردیم  وبه دست اهالی می 
رساندیم .عجیب آنکه بزرگان آن روز 
ها بچه هارا تحویل می گرفتند...واین 

باعث دلگرمی ما می شد.
داشت  ودوست  بود  نظامی  پدرم 
خاطر  .بهمین  شوم  نظامی  منهم 
فرستاد. نظام  دبیرستان  به  مرا 
رفتم  هم  نظام  وبعدازدبیرستان 
بخاطر  که   . افسری  دانشکده  به 

گرفتم  فرار  به  تصمیم  عالقگی  بی 
ماه   6 مدت  اینکه  .جالب  وفرارکردم 
ولی  داشت  نظر  زیر  مرا  دژبان  یک 
6ماه  بعداز  کردیعنی  نمی  دستگیرم 
ترا  همیشه  من  وگفت  خانه  دِر  آمد 
نخواست  دلم  اما  داشتم  نظر  زیر 
. خودت وخانواده ات  دستگیرت کنم 
هم  اینکه  برای  شناسم.حاال  می  را 
تکلیفت  و  بیا  وخودت  بشوم  راحت 
پدرم  ایام  .درهمین  کن  روشن  را 
ووقتی  برگشت  آمریکا  به  ازسفر  که 
فهمید من عالقه )به دانشگاه افسری( 
پزشکی  کمک  به  قرارگذاشت  ندارم 
از  مرا  رهائی  ترتیب  شناخت  می  که 
البته  آنهم  بدهدکه  افسری  دانشکده 
به  بعد  است  دیگری  جالبی  ماجرای 
سفارش پدرم پانزده روز دربیمارستان 
شماره 3 ارتش بستری شدم وبه امید 
اینکه دکتر بنویسد که بخاطر قلبم به 
ماندم  درآنجا  خورم  نمی  ارتش  درد 
پانزدهم  شب  درهمان  درست  .اما 
شوم  مرخص  فردایش  قراربود  که 
گفت  شوخی  به  پرستاربیمارستان 
فردا برمی گردی به دانشکده افسری 
.منهم از کوره دررفتم وگفتم اگر دکتر 
افسری  دانشکده  به  دوباره  را  من 
بفرستد یک سیلی می زنم توگوشش 
دکتر  به  مرا  همین حرف  .وپرستارهم 
به جای مرخص کردن  رساند.دکترهم 
من به عنوان مشکوک بودن به بیماری 
یک  شماره  بیمارستان  به  مرا  روانی 
روانی  بیماران  دربخش  که  فرستاد 
بمانم وشاید اگر کمک رئیس این بخش 
نبودسرنوشت دیگری درانتظارمن بود..

با مکافات زیاددوباره به بخش بیماران 
برگشتم   3 شماره  بیمارستان  قلبی 
ام نیامده  ازدانشکده  که  وازآنجا 

یادی از

استاد
 جمشید مشایخی
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تمهیداتی  با  ندارم  نظامی  ولباس   
خالص شدم .پدرم دوستی داشت که 
زیبا  هنرهای  اداره  کارگزینی  رئیس 
بودوگفته بود اداره هنرهای دراماتیک 
کارمندی  وهنوز  شده  درست 
فروغ  دکتر  آقای  آن  رئیس  نداردولی 
است وبه سفارش همین دوست پدرم 
رفتم  دراماتیک  هنرهای  اداره  به  من 
وکارمند آنجا شدم .وازآنجا که کارمند 
کهرهای  همه  تقریبًا  نداشت  دیگری 
اولین  بود..بهرحال  من  برعهده  آنجا 
وتنها کارمند این اداره بودم .با هدایت 
این  برای  زیادی  کارهای  فروغ  دکتر 

اداره وتأسیس سالن تآترانجام دادم .
دوستانی مثل اسماعیل شنگله ، ورکن 
بودندومیتوانم  هم  خسروی  الدین 
من  بازی  باعث  شنگله  بگویم 
هم  خسروی  الدین  رکن  درتآترشدو 
خیلی چیزهای زیادی به من آموخت.
هیچوقت  دورا  این  های  محبت  ومن 

فراموش نمی کنم .
اولین کاری که کردم نمایشنامه ای بود 
بنام وظیفه پزشک .که علی نصیریان 
هم  شیخی  بود.وخانم  آن  کارگردان 

درآن بازی می کرد.
جالب این بود که این نمایشنامه نقش 
یک مادرداشت وآن زمان هنرپیشه های 
داشتندونمی  کمی  تآترسن  اداره  زن 
این  کنند  راارائه  نقش  این  توانستند 
پدر  به  تبدیل  مادررا  نقش  که  بود 
من  بعهده  را  نقش  این  کردند.وایفای 
که  نقشی  اولین  گذاشتند.درحقیقت 
پیرمردبود. یک  نقش  گرفتم  برعهده 
طالئی  افعی  نمایشنامه  راه  درادامه 

قتل  ونمایشنامه  جوانمرد  باعباس  را 
گرانویچ را با آقای جعفز والی کارکردم 
زیادی  کارهای  والی  باآقای  .بعدهاهم 

داشتم .«
گفتگوی  دردنباله  مشایخی  آقای 
صحبت  نمایش  های  سالن  از  خود 
موقع  آن  که  گوید  کند.ومی  می 
داشت  سالن  یک  فقط  نمایش  اداره 
تلویزیون  برای  ها  وبیشترنمایشنامه 
که  مختلفی  کارهای  به  شد.  می  اجرا 
کندتازندگی  می  اشاره  داده  انجام 
را  حضورخودش  وچگونگی  خودش 
بدهد. شرح  ایران  نمایش  درصحنه 
کندکه  می  یاد  زیادی  ازهمکاران 
هم  حیات  درقید  ازآنها  بعضی  حتی 
نیستندازجمله مر حوم سمندریان که 
وچه  گفت  حیات  بدرود  گذشته  سال 
خدمات مهمی به تآتر ایران کرده بود.

به  ورودش  درباره  مشایخی  آنگاه 
شروع  چگونه  گویدکه  می  تلویزیون 

کردوچگونه ادامه داد.
بعضی از هنرمندان ما هستند که نقش 
کنندواین  می  هارابازی  «شخصیت« 
 ، مختلف  های  دربخش  شخصیت 
گوناگون   های  ونمایشنامه  درفیلمها 
ظاهر می شود.این شخصیت پرقدرت 
است که  به صورت یک چهارچوب در 
می آید وتنها بوسیله همان هنرپیشه 
بازی  را  شخصیت   این  توان  می  ها 
اینگونه  توانند  نمی  کرد.ودیگران 
آقای  مثاًل  کنند.  بازی  شخصیتهارا 

انتظامی  نقش بسیاری ازپادشاهان را
بخوبی ایفا می کند.اما آقای مشایخی 
بیشتر نقش یک پیرمرد ، نقش یک آدم 

خردمندرا بخوبی بازی می کند . نقش 
دائی درفیلم قیصر ، را درنظر بیاورید 
که  شود  مشخص  شما  برای  کاماًل  تا 
چگونه شخصیتهائی برازنده مشایخی 

است .
کاربازیگری   ، مشایخی  جمشید 
های  ازبرنامه  درتلویزین  خودرا 
آن  غیردولتی  تلویزیون  سه  کانال 
»بلبل  های  وبانمایش  کرد  آغاز  زمان 
، »سیاه«،  اول «   سرگشته«، »خشت 
»آواربرسنگ«، »آقای آریانفروخانواده 
اش«، »جعفرخان ازفرنگ برگشته « ،

»درمنطقه   ،» درخانه  ای  »بیگانه 
جنگی « ، »دوبرادر« ، »شبح کوچک«
»قصۀ ماه پنهان«، »عاشق مترسک« ،
»دردیارغریب«  و  پنهان«  ماه  »قصه 
کرد.اگر  دنبال  را  کارش  اینها  ومانند 
بخاطر داشته باشید »قصه ماه پنهان«

و »دردیارغریب« دو کار باارزش از 

استاد بهرام بیضائی است .
اثر  »جلدمار«  کوتاه  درفیلم  مشایخی 
هژیر داریوش هم بهمراه خانم فخری 
خوروش بطور حرفه ای درسال 1341 
رفت  فیلمبرداری  دوربین  جلوی 

ونقش جالبی را ارائه کرد.
»مرده  درنمایش  مشایخی  جمشید 
کارگردانی  به  ودفن«   کفن  بی  های 
ایران  درانجمن  سمندریان  حمید 
ابراهیم  کردکه  می  بازی  وفرانسه 
گلستان بازی اورادید وپسند ید وازاو 
وآئینه«  »خشت  درفیلم  بازی  برای 

دعوت کرد.
درفیلم  مشایخی   1344 درسال 
از  یکی  که  وآئینه«  »خشت 
تاریخ  فیلمهای  ترین  روشنفکرانه 
چهارسال  کرد  بازی  ماست  سینمای 
داریوش  آقای  که  بعدبود)1348( 
مهرجوئی کارگردان برجسته سینمای 
از  انتظامی  اهلل  عزت  ازطریق   ، ایران 
مشایخی  دعوت کرد تا درفیلم مشهور 
اعتبار  به  بازی کند. مشایخی هم  گاو 
نویسنده  ساعدی«  غالمحسین   « نام 
درنقش  که  کرد  قبول  فیلم  داستان 
کوتاهی از این فیلم  ایفای نقش کند. 
خان  درنقش  که  بود  سال  درهمین 
دائی درفیلم »قیصر«  ساخته مسعود 
تآترآن  مسئولین  کرد.  بازی  کیمیائی 
اداره  کارمندان  ازبازی  معموالً  زمان 
استقبال  سینمائی  درفیلمهای  شان 
درسینما  بازی  کردند.وبطورکلی  نمی 
زمان  آن  تآتر  بازیکنان  همه  برای 
آورد.باتوجه  نمی  همراه  به  اعتباری 
سینمای فیلمفارسی که آن موقع رایج 
رغبتی  تآتر  ازهنرمندان  بسیاری  بود 
برای بازی درسینما نشان نمی دادندو 
سعی می کردند درفیلمها ظاهر نشوند

اینکه  بخاطر  هم  مشایخی  آقای 
بود  کرده  بازی  باارزش  درچندفیلم 
مدتی از بازی او درتآتر جلوگیری می 

شد.  
 بقیه درصفحه 48 
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ترانه مازندرانی

 ترانه های روستائی
                                                 
                                                   

گردآورنده :
                                                
                                                   

روبیک گریگوریان 

                                      زعزی جون

زعزی جون
عزیز جون درمشوم م الوداع کن                        آخ م الوداع کن

سرراهم نشین ته گریه هاکن                            آخ ته گریه ها کن
اگر خواهی که من زودتر بیایُم                          آخ آخ زودتر بیایُم

نماز صبح وشب مرا دعا کن                 آخ آخ مرادعاکن
 ***

ستاره آسمون اشمارم امشو     آخ اشمارم امشو
بورین یار باوئن بیمارم امشو                              آخ بیمارم امشو

بورین یار باوئن امشور نیه      آخ آخ امشوِر نیه
تمام دشمنان بیدارن امشو               آخ آخ بیدارن امشو

توضیح : دراین شماره چاپ ترانه های روستائی به پایان میرسداما 
رابرای  ایران  موسیقی  شاهکارهای  نت  صفحات  دراین  هرشماره 
استفاده دانشجویان رشته موسیقی وعالقمندان به آواهای اصیل 
عالقمندبه  خوانندگان  شما  ازاقبال   . رسانیم  می  چاپ  به  ایرانی 

فرهنگ کشورمان از این صفحات موسیقی ، سپاسگزاریم.

»آزادی« 
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استاد محمود ذوفنون

 

قسمت دوم
قسمت  نخستین  گذشته  درشماره 
برای  زیبای  »شهرآشوب«   قطعه  از  
موسیقی  رشته  دانشجویان  استفاده 
وهمچنین دوستداران موسیقی ایرانی 
بپایان  که درچند شماره  کردیم  چاپ 
گوشه  و  آوازها  و  دستگاهها  میرسد. 
های موسیقی مابا 250 بخش، باسابقه 
را  گذشته  تاریخ  خود  چندهزارساله 

باتمام حوادث دربردارد. .

بلیغ است  دانی هم  سه گاهی که  آن 
وقاروخوشدلی  بافصاحت/  هم  ورسا 

داردچه شاداست چهارگاه بامناعت
که  گویم  چه  من  را  پرشورغنی  شور 
خواهد یک کتابت/  نوبت ماهورباشد 

شامل فخراست وگاهی باصالبت.
است  اصفهان  کشیده  هجرانی  آنکه 
هم  راست  وبانزاکت/  خجول  هم 
لطف  با  گوشه  ازهرچه  است  معجونی 

و صناعت

شـهرآشوب

ادامه دارد
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بقیه :روزنامه نگاری درایران

وعبرت   گرائی  قانون  خواهی،  عدالت 
ازژاپن را به مردم یادآورمی شدند. 

 ، شاه  مظفرالدین  ازفوت  پس  روز  ده 
که  درحالی  قمری   1324 درذیحجه 
قمری  سال  پایان  به  ماه  کمترازیک 
عبور  زمام  ، محمدعلیشاه   بود  مانده 
رابه دست گرفت . باطلوع سال 1325 
دورة  ازآغاز  ماه  یک  کمتراز  قمری  
گذشت  می  شاه  محمدعلی  حکومت 
غیردولتی  نشریات  برتعداد  هرروز   .
و  نما«   »چهره  شد.  می  افزوده 
المتین«  و»حبل  ازمصر  »حکمت« 
مرتب  بطور  هندوستان  از  هم 
این  درابتدای  شدند.  واردکشورمی 
شد  منحل  انطباعات  وزارت   ، سال 
محدود  که  را  آن  ازوظایف  وبخشی 
وروزنامه  ها  امورچاپخانه  به رسیدگی 
وجرایم  امتیازها  صدور   ، دولتی 
مطبوعاتی بود به وزارت علوم ومعارف 
این  در  سال   دراین  کردند.  واگذار 
وزارت خانه  دو اداره به منظور انجام 
وظایف وزارت انطباعات گشایش یافت 
سالهای  از  یکی  قمری    1325 سال 
عذاب آور برای محمدعلی شاه و نقطه 
ایران   مطبوعات   درتاریخ  عطفی 
ها  ده  دراین سال  محسوب می شود. 
نشریه  ازجمله »حبل المتین « تهران،

»صوراسرافیل«،   ، القدس«  »روح 
شمال«  »نسیم  و  »مساوات« 
منتشرشدندوتحول اساسی درمحتوای 

روزنامه های ایران پدیدآوردند.
مشروطه  دورة  مطبوعات  از  بسیاری 
اجتماعی  حرکت  درخدمت  اول 
ها  اندیشه  انعکاس  بودندوصحنه 
می  محسوب  مردم  مختلف  وعقاید 
وکاریکاتور   از طنز  گیری  بهره  شدند. 
پایگاه  مردم  عامۀ  رنجهای  وبازتاب 
آورد.  پدید  مطبوعات  برای  اجتماعی 
میدان  به  دوره  دراین  مطبوعات   ، اما 
برای  شد.  بدل  نیز  قلمی  جنگ 
مباحثۀ  دینی  عالمان  بار  نخستین 
حوزوی وتفاوت دیدگاه های خودرا به 
عهده  کشاندندومطبوعات  ئمطبوعات 
این  هاشد.  رسانه  سایر  وظایف  دار 
جانشینی به عکس پیش از مشروطیت 
بود که رسانه منبر به عنوان جانشین 
های  مسئولیت  از  ای  پاره  مطبوعات 

روزنامه نگاران رابه انجام می رساند.

ادامه دارد

بقیه : رضاشاه به روایت اسناد
که در ایران انجام داد این بود که گروه 
سمع  استراق  مأمور  را  خود  سیم  بی 
فرمانده  سلسکی  استاور  مخابرات 
گیالن  جبهه  در  اعزامی  های  قزاق 
سمع  استراق  مأمور  که  واحدی  کرد. 
شد به وسائل کامل مجهز بود و رئیس 
آن ستوانی بود که روسی را خوب می 
و  روسی  های  رمز  کار  در  و  انست  د 

تغیر پیام ها تخصص داشت.
اکتبر   14 با  برابر    1299 مهر   22 روز 
اطالع  وی  جاسوسی  دستگاه    1920
استارو  های  قزاق  زودی  به  که  داد 
را  گیالن  به  حمله  قصد  سلسکی 
گرفت  تصمیم  سلسکی  استارو  دارد 
که  جا  آن  از  کند.  حمله  غازیان  به 
حوصله  از  و  مفصل  حمله  این  شرح 
می  شرح  فقط  است  خارج  مقاله  این 
آیرون  ادموند  سر  ژنرال  که  دهم 
از دستگاه  استفاده  با  انگلیسی  ساید 
جاسوسی و استراق سمع و تغیر پیام 
از  سلسکی  استارو  که  کرد  کاری  ها 
خورد  شکست  روسی  متجاسرین 
دیگر  نقشه  رفت.  باد  بر  او  آبروی  و 
های  قزاق  که  بود  این  ساید  آیرون 
که  سلسکی  استارو  خورده  شکست 
ها  آن  جزو  هم  او  بریگاد  و  رضاخان 
زمینه  بعداً  تا  بمانند  قزوین  در  بودند 
آنها   فرمانده  و  روسی  افسران  اخراج 
را فراهم کند. لذا نورمن سفیر انگلیس 
در تهران ضمن تماس با احمد شاه می 
خواست که قزاق ها در قزوین بمانند 
باشند.  انگلیسی  افسران  نظر  و تحت 
و خواسته دیگر که خیلی مهم بود بر 

کناری استاور سلسکی روسی  بود.
و  خواست  مهلت  روز  یک  شاه  احمد 
چنین  نورمن  های  خواسته  مورد  در 

تصمیم گرفت
1- با ماندن قزاق های شکست خورده 

در قزوین موافقت کرد
بر  فرمان  وزیر   نخست  سپهدار   -2
ابالغ  او  به  را  استاور سلسکی  کناری 

خواهد کرد 
3- احمد شاه در مورد اخراج استاور 

سلسکی دو خواسته داشت.
تومانی  ماهیانه 15 هزار  پالف: مقرری 

او ادامه یابد.
به  ماه   6 شود  داده  اجازه  او  به  ب: 
اروپا برود زیرا از زندگی یکنواخت در 

تهران خسته شده بود.
سردار  خان  رضا  قوای  آمدن  علت 

سپه از قزوین  به تهران 
در خرداد 1299 ایران در حال تجزیه 
شدن بود. دولت وثوق الدوله بی نهایت 
کمونیستی   افکار  و   بود  شده  ضعف 
بین مردم  در حال توسعه  بود.   مردم  

همه وحشت کرده بودند و عده ای هم 
بفکر کودتا برعلیه احمد شاه  افتادند.

شاهد  خود  که  بهار  الشعرای  ملک 
اوضاع بود می نویسد در این گیر و دار 
و بی تکلیفی آخوند سید حسن مدرس 
به خیال کودتا و بدست گرفتن قدرت 
و برقراری  حکومت اسالمی افتاد. هم 
چنین ساالر جنگ در ورامین مقداری 
خود  دور  تفنگچی  ای  عده  و  تفنگ  
اصفهان  از  بود  قرار  و  کرد  جمع 
به  آمده  مسلح  افراد   از  ای  عده  نیز 
مشارالیه ملحق شوند و بقراری که می 
را  تهران  گرفتن  و  کودتا  قصد  گفتند 
بیش  سپه   سردار  خان  داشتند.رضا 
بنشیند  ساکت  توانست  نمی  این  از 
باشد.  ایران  شدن  متالشی  ناظر  و 
افسران  متوجه می شود  بخصوص که 
عده  همکاری  جلب  حال  در  روسی 
ای از قزاق های ایرانی هستند که در 
موقع  مناسب و به بهانه حفظ و حمایت

بقیه : جمشید مشایخی
ازطرفی جمشید مشایخی هم میلی به 
.بنابراین  نداشت  تآتر  دراداره  ماندن 
فعالیتهای  گرفت  تصمیم  ببعد  ازآن 
ادامه دهد  را درعرصه سینما  خودش 
وبی  باارزش  فیلمهای  آن  حاصل  که 
اعتباری است که درکارنامه هنریش به 

ثبت رسیده است ..
موارد  از  دربسیاری  زمان  مسئله 
تأثیر  فیلمها  دراین  او  درشرکت 
کم  ازفیلمهای  بعضی   . است  داشته 
بازی کرده عبارتند  ارزشی که ایشان 
ساخته  رود«  زاینده  »پسران  از 
عالمی  هم  »جوانی  مدنی،  حسین 
»آسمون   ، دستمالچی  داره«ساخته 
تا  »سه  مجتهدی،  ستاره« ساخته  بی 
جاهل« ساخته پرویز نوری، »آب نبات 
فیلم  چندین   . منطقی  ازامان  چوبی« 
متوسط هم دارد. اما کار او محدود به 
نیست  ومتوسط  ارزش  کم  فیلمهای 
دارد.  وماندگاری  فیلمهای شاخص  .او 
»چشمه«  درفیلم  او  درخشان  بازی 

ساخته آربی آوانسیان ، »نفرین« از

از جان شاه پایتخت را در تسلط خود 
کودتا   شاه  احمد  برعلیه  و  آورند  در 
کنند. متأسفانه احمد شاه به هیچ وجه 
 ( روسی  فرمانده  علیه  بر  نبود  حاضر 
دهد.  انجام  عملی   ) سلسکی  استارو 
بود  این  اصلی  دالیل  از  یکی  شاید 
قابل  مبالغ  سلسکی  استارو  کلنل  که 
مالحظه ای از بودجه قزاق را برداشته 
در  طرفی  از  داد.  می  رشوه  شاه  به  و 
پایان سال 1920 میالدی برابر با 1299 
زمان  در  خورشیدی حکومت شوروی 
قرار  پیشنهاد   ) تروتسکی  و  لنین   (
دادی را نمود که به روسیه این حق را 
می داد که در صورت احساس خطر و 
تهدید  خاک ایران بتواند قوای نظامی 
بود  دلیل  بهمین  دارد.  اعزام  ایران  به 
که قوای انگلیس عالقه داشت هر چه 
زودتر ایران را ترک کند تا بهانه ای به 

روس ها داده نشود.       
   ادامه دارد

»شازده   ، تقوائی  ناصر  های  ساخته 
احتجاب « از بهمن فرمان آرا،» سوته 
، حکایت  دالن « ساخته علی حاتمی 
یک  کار  از  درخشان  پرونده  یک  از 
که  هم  انقالب  از  پس  دارد.  هنرمند 
بصورتی  و  ریخت  بهم  ایران  سینمای 
خودراازسرگرفت  فعالیت  متفاوت 
واحتیاط  هزم  با  کرد  سعی  مشایخی 
بعضی  کند.  برخورد  سینما  این  با 
کرد  بازی  ازانقالب  پس  که  ازفیلمها 
البته سینمای  نبود،  درخشان  چندان 
ما هم درآن سالها درخشان نبودوبرای 
متوسط  فیلمهای  متمادی  سالهای 
ساخته می شد.فیلمهای »دادا« ازایرج 
قادری ،»آوار« ساخته سیروس الوند، 

افتخار«  »راه   ، اکبر صادقی  از  »آلما« 
شود«  »حاالچه   ، فرهنگ  داریوش  از 
فیلمهای  ازجمله   ، جعفری  محمد  از 
بود.فیلم   75 سال  از  پس  او  متوسط 
»پدربزرگ«   ، ازحاتمی  الملک  »کمال 
ازمجیدقاری زاده ، ازفیلمهای باارزش 
مشایخی  برای  است.  ازانقالب  اوپس 

طول عمر باعزت خواهانیم .

بقیه: داستان کوتاه  زین العابدین
 راتمیز می کند وزیرلب همچنان قرآن 

می خواند
زین العابدین بلند می شود که ازمکتب 
»زین   : گوید  می  مال   . شود  خارج 
ذات   ، توبچه خوبی هستی   ، العابدین 
چرامدتی  دانم  امانمی  و  داری  خوبی 
گیج  شده   پرت  حواست  که  است 
رهنما  ؟!«آقای  فهمی  می   . هستی 
مدرسه  ناظم  رود.  می  بیرون  ازکالس 
می پرسد : جناب رهنما . قبل اززنگ 

تعطیل فرمودید؟

بمعلم جوابی نمی دهد سرش را هم بر 
نمی گرداند تاطرف را ببیندوازمدرسه 
جوی  درداخل  پسر  شود.  می  خارج 
خشک پراز برگهای زرد وسرخ پائیزی 
برپایش  که  ملخی  وبا  است  نشسته 

نخی بسته  است بازی می کند.
زمزمه  با خودش  زیرلب  العابدین  زین 
نباشید.  شیطان  دنبال  به   «: کند  می 
به  شمارا   . شماست  دشمن  او  زیرا 
ناپسند  وکارهای  زشت  اعمال  سوی 

دعوت می کند.)بقره 169(

آزادی را همین امروز مشترک شوید
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آلمان  ماه ژوئن  در  روز جمعه هفتم  
ایران«  »امیدبرای  بنام  کنسرتی 
برگزارشد که خوانندگانی از کشورهای 
داشتند.  شرکت  درآن  جهان  مختلف 
ایرانی  ابراهیم حامدی»ابی«  هنرمند 
نیز دراین کنسرت سه ترانه اجرا کرد.

ابی در پایان کنسرت درگفتگوئی 

اکنون  ایران   : گفت  آلمان  صدای  با 
تاریک ترین دوران خودرا می گذراند.

ابی دراین گفتگو به وضع اقتصادایران 
اشاره کردوگفت ازشب تاصبح با تغییر 
ملی  سرمایه  درحقیقت  دالر   قیمت 

 
ایران به نصف تقلیل می بابد.

 1305 درسال  حافظی  فریدون 
مردی  پدرش  آمد.  بدنیا  درکرمانشاه 
تار  با  پدر  بود.  وارسته  و  هنردوست 
دوستان  ووقتی  داشت  والفتی  انس 
دورهم جمع می شدند  با زخمه هائی 
شوروحالی  میزد  تار  سیمهای  بر  که 
ها  میهمان  وقتی   . انگیخت  برمی 
منزل را ترک می کردند فریدون تاررا 
بدست می گرفت و سعی می کرد ادای 
که  کند.پدر  تقلید  درآوردوازاو  پدررا 
به  دید  می  تار  بنواختن  اورا  عالقه 
تربیتش همت گماشت . درسال 1323

ادبی  ششم  کالس  گذراندن  برای 
درهمین  آمدو  تهران  به  ازکرمانشاه 
ایام بود که آگهی »هنرستان موسیقی 
ملی«  نظرش را جلب کردو اوکه تا آن 
زمان تاررا به روش گوشی می نواخت 
نواختن  فراگرفتن نت ودرنتیجه  برای 
تار ازطریق علمی ، به هنرستان رفت 

موسی  به  اورا  درآنجا  کند.  نام  تاثبت 
تار  بنام  استادان  از  خان معروفی  که 
بود معرفی کردند..استاد ازاو آزمایشی 
بعمل آورد وازنحوه نوازندگی او بسیار 
به  تار مخصوص خودرا  آمدو  خوشش 
او بخشیدوگفت :» بیا جوان  ازتارمن 
 . ایم  پیرشده  دیگر  ما  کن.  استفاده 
حاالدیگر نوبت شما جوانهاست « این 
معروف  خان  یحیی  دست  ساخته  تار 

ترین استاد ساخت تاربود
خودرا  رادیوئی  برنامه  اولین  حافظی 
روزشنبه 23 آذر 1323 اجرا کردوپس 
ازآن با ارکستر مهدی خالدی شروع به 
شرکت  برای  ازآن  کردوپس  همکاری 
از  حافظی   . شد  دعوت  ازاو  درگلها 
دستگاه همایون  بسیار لذت می بُرد .

فریدون حافظی درروز 16 خرداددرسن87 
سالگی جهان فانی را بدرودگفت . روانش 

شادویادش گرامی باد. 

فریدون حافظی بازمانده ارکستر خالدی درگذشت

ابی: ایران تاریک ترین دوران خود را می گذراند

خـبراهی هـنری

خبرهای کوتاه هنری

همایون نوراحمر درگذشت 
نوراحمر مترجم و پیشکسوت رادیو روز یکشنبه )19 خرداد( در 86 سالگی، 
بر اثر کهولت سن در منزلش در تهران درگذشت.او به  سال 1306 در خانواده 
ای نظامی متولد شد. مدتی به مدرسه نظام رفت اما سرنوشتش با ادبیات گره 
خورده بود. عالقه زیادی به ادبیات داشت، در هفده سالگی شعری از شکسپیر 
وادبیات  زبان  در  را  لیسانسش  شد.  چاپ  صبا  مجله  در  که  کرد  ترجمه  را 
انگلیسی از دانشگاه تهران گرفت و از سال 1342 کارش را در رادیو آغاز کرد و 

تا انقالب 57 در رادیو در سمت تهیه کننده ارشد مشغول به کار بود.
او بیش از 100 نمایش را در رادیو سرپرستی کرد که بیشتر آنها را خود ترجمه 
کرده بود. در کنار کارش در رادیو به ترجمه ادامه داد و تا پایان عمرش بیش 
از چهل اثر از نویسندگان مطرح جهان چون آندره ژید، جرج ارول و آنتوان 
چخوف را ترجمه کرد. دو کتاب جنجالی قلعه حیوانات نوشته جرج اروول و 
ایران  در  بار  اولین  برای  او  را  کازانتراکیس  نیکوس  نوشته  گومورا  و  سودوم 
و  ترجمه  تلویزیون  برای  نمایشنامه   10 از  بیش  رادیو  بر  و عالوه  کرد  ترجمه 
سرپرستی کرد. همچنین  از نوجوانی زیر نظر استادانی چون علی تجویدی و 

ابوالحسن صبا نواختن ویولن را آموخت.
نوراحمر سال 1381 کتاب فرهنگ اصطالحات تئاتر را منتشر کرد. او در بیش از 
بیست مجله مقاله می نوشت که از جمله می توان  به ترقی، خوشه، فردوسی، 
اطالعات هفتگی، آناهیتا، کتاب هفته، کیهان فرهنگی، سخن، تاالر، شعر، سوره 

مهر، صحنه، مقام، جام جم، مجله نمایش، سروش و هنرهای تجسمی اشاره کرد.

مجلس  نماینده  حسینی،  مرتضی   *
ملت  خانه  سایت  به  اسالمی  شورای 
گفته است که صنعت سینما در سایه 
و  فرهنگ  وزارت  مسئوالن  »غفلت 
تعطیلی  آستانه  در  اسالمی«،  ارشاد 

قرار گرفته است.
سینماداران  انجمن  نیز  این  از  پیش 
بود  کرده  اعالم  بیانیه ای  در  ایران 
که به دلیل افزایش هزینه های جاری 
سالن های  نمی توان  دیگر  سینماها، 

سینما را باز نگه داشت.
بنابر آمار منتشر شده توسط وبسایت 
در  فیلم«  »هفت  ساالنه  خبرآنالین، 
سوی  از  و  می شووند  توقیف  ایران 
دیگر در حال حاضر بیش از هراز شهر 

در ایران فاقد سینما هستند.
* یک تخته فرش گران بها و کم نظیر 
ویلیام  مجموعه  از  بخشی  که  ایرانی 
کالرک بود، پانزدهم خرداد، در حراج 
 33 بهای  به  نیویورک  در  ساتبی 
فروش  به  دالر  هزار   700 و  میلیون 

رسید.
برای  اخیرا  که  کیارستمی  عباس   *
تدریس در یک کارگاه فیلمسازی در 

جریان جشنواره سینمایی هنگ کنگ 
به این شهر سفر کرده در مصاحبه ای 
با خبرنگار نشریه سینمایی »هالیوود 
ریپورتر« می گوید که شرایط ایران در 

دوره اخیر بسیار وخیم شده است.
* آناهیتا قزوینی زاده، فیلمساز ایرانی 
ساکن آمریکا که با فیلم »سوزن« در 
شصت و ششمین جشنواره کن حضور 
بخش  اول  جایزه  است،  کرده  پیدا 
این  فونداسیون«  »سینه  کوتاه  فیلم 

جشنواره را از آن خود کرد.
معاصر  آهنگساز  فرهت  شاهین   *
با خبرگزاری  ایرانی در گفت و گویی 
وضعیت  ایسنا  ایران  دانشجویان 
را »دلسرد  ارکستر سمفونیک تهران 

کننده«عنوان کرده است.
که  موضوع  این  به  اشاره  با  او 
به اجرای آثار  »ریزش مخاطب ربطی 
سفارشی« توسط این ارکستر قدیمی 
است  گفته  خبرگزاری  این  به  ندارد 
نکردن  اداری،تمرین  دالیل  »به  که 
صدا  خوب  اواخر  این  ارکستردر  و... 

نمی دهد، بد صدا می دهد.«






