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* برای اشتراک مجله به ما 

تلفن  ، ویابا آدرس زیرمکاتبه 
کنید:

Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455

Westwood, MA 02090
* حق اشتراک سالیانه 50 دالرفقط 
برای داخل آمریکاست و برای خارج 
ازآمریکا، اشتراک یکسال 50 دالر 
باضافه  هزینه پُست است. برای 

کسب اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  
ازساعت 9صبح تا 12 ظهر به وقت 

شرق آمریکا  تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190

* ازطریق ئی میل به آدرس 
زیر با ما درارتباط باشید

* لطفا مقاالت خودرا به 
فارسی تایپ کرده وبه یکی از 

آدرسهای زیر ایمیل کنید:
pmm@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com

*  آرشیو مجله برروی 
سایت زیر برای همگان قابل 

دسترسی است:
www.parsmassmedia.org
* مقاالتی که بفارسی تایپ شده 
وازطریق ئی میل دریافت میشود 
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی 

مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن 
باقی بمانند.

* زمانی که مدت اشتراک 
به پایان میرسد لطفًا نسبت 
به تمدید آن اقدام فرمائید 

وگرنه ممکن است ارسال مجله 
برای شما قطع شود.
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آفتابت هک فروغ رخ زرتشت ردآن گل کرده 

است

آسمانت هک زخمخاهن حافظ قدحی آورده است

کوهسارت هک ربآن همت فردوسی رپ گسترده است 

بوستانت کر نسیم نفس سعدی گل رپورده است 

همزباانن منـند
تاریخ معاصر ایران  به صورتی  کاماًل بی طرفانه  
تحریر  رشته  به  مهر  فرهنگ  پروفسور  توسط 
درآمده است . این کتاب که حدود 465 صفحه  
است شمارااز بسیاری ناگفته ها درباره ایران آگاه 
می کند و اززبان کسی که خود درشکل گیری 
موارد  دربعضی  و  داشته  حضور  آنها  از  بسیاری 
نقشی ایفا کرده است  به عمق این رویدادها  پی 

می برید.
پروفسور مهر  تاریخ  ایران معاصررا که منجر به 
روی کار آمدن حکومت اسالمی شد  به شیوه ای
 شفاف و روشن مورد بحث و بررسی قرار می دهد. 

این کتاب را به همه کسانی که مایلند  خواندن 
را  پادشاهی  آخر حکومت  سالهای  واقعی  تاریخ 

بدانند  توصیه می کنیم .

همزبانان من کتاب مرجع بسیار مهمی است که باید 
در کتابخانه شخصی هر ایرانی وجودداشته باشد.
ایران  نفتی  مسائل  شمارااز  من   همزبانان 
رژیم  تسلیحاتی  معامالت  تا  اوپک  وسازمان 
دیگر  پرده  پشت  مسائل  از  بسیاری  و  پادشاهی 

آگاه می کند. 
برای سفارش کتاب »همزبانان من« می توانید با » پارس بوک «
 1434Westwood Blvd., Los Angeles, CA 90024 

 تلفن 1015-441-310     ویا ُکلبه کتاب  تلفن : 6151   -446-310تماس بگیرید
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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 :

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

pmm@parsmassmedia.org

- عزیزمن مگه شما نمیدونید بختیار 
عضو جبهه ملی بود؟ و این جبهه ملی 
بود که مملکت را دودستی به خمینی 

دجال تقدیم کرد؟
خواهد  طوالنی  خیلی  بحث  این    -
به  پرداختن  برای  ما  متأسفانه  و  شد 
 . داشت  نخواهیم  وقت  خائنان  دیگر 
تاریخ  میکنم  توصیه  شما  به  بنابراین 
دقت  با  را  فتنه  از  قبل  لهای  سا 
بخوانید آن وقت متوجه خواهید شد 
که چه کسی خائن است و چه کسی 

خادم .
مجریان  از  بعضی  مثل  چرا  آقا   -
کنید.  می  بهانه  را  وقت  تلویزیونی 

جواب منو بدین 
- عزیز من ، اگه قرارباشه ما به هر 
جواب  بخواهیم  نامربوطی  سئوال 
را  مجله  چاپ  فرصت  دیگه  بدیم 
تاریخ  برو  شما   . داشت  نخواهیم 
دقت  با  را  منحوس  انقالب  همین 
با  فهمی خائن  موقع می  بخوان آن 

خادم چه تفاوتهائی دارد.  یاحق.

آگهی از اروپا؟
رستوران  یک  از  دیدم   52 درشماره 
اروپاست  نقطه  ترین  گران  در  که 
اید. خیلی  گذاشته  تبلیغ پشت جلد 
موفقیت  نشانه  این  شدم   خوشحال 
دیگر  از  است  ممکن  است.آیا  مجله 
ازاینگونه  هم  آمریکا  و  اروپا  نقاط 
بیشتر  موفقیت  بگیرید؟  تبلیغات 
بزرگ  خدای  از  را  دلخواهم  مجله 

خواهانم.
ج.س. از نیویورک

چاپ  شماره  درسه  که  تبلیغ  این 
مرکز  یک  به  مربوط  شد  خواهد 
سویس  در  که  است  فرهنگی 
بزودی  خدا  خواست  قرارداردوبه 
گزارش جامعی دربارۀ این مرکز که 
شامل گالری هنری و رستورانی برای 
است  ایرانی  های  خوراک  معرفی 
درمورد  کرد.  خواهیم  چاپ  و  تهیه 
باید  هم  آمریکاواروپا  رستورانهای 
بگوئیم که ما مراکزی که نظیر همین 
فرهنگی  فعالیت  خاوری«   »قصر 
آگهی  چاپ  به  بسیار  عشق  با  دارد 
اجازه  اما  کرد  خواهیم  اقدام  شان 
بدهید فعاًل از چاپ آگهی چلو کباب 
خودداری کنیم .  آزادی آگهی های 
مربوط به کتاب و مراکز فرهنگی را 
آگهی  چاپ  از  فعاًل  کندو  می  چاپ 

های بازرگانی معذوراست .

حق اشتراک
در  شما   . هستم  آلمان  ساکن  من 
را  یکساله  اشتراک  حق   3 صفحه 
اعالم  پست  هزینه  باضافه  دالر   50
من  برای  بدانم  میخواهم  اید  کرده 
پست  هزینه  هستم  درآلمان  که 

چقدراست ؟
با تشکر . فرزانه آسمانی- آلمان

هزینه پست مجله ما به اروپا هرشماره 
حق  بنابراین   . است  دالر   7 حدود 
اشتراک برای شما دراروپا حدود150 

دالر درسال است .
حدود  هم  کانادا  برای  اشتراک  حق 

100 دالر است .

چاپ شعر
به  که  ای  وعالقه  عشق  با  مدتهاست 
ادبیات فارسی دارم شعرهایی نوشته 
آیا   . ام  نوشته  هم  داستان  و چند  ام 
خواهید  چاپ  بفرستم  شما  برای  اگر 

کرد؟
با تشکر: مرجان ادب خواه از آمریکا

 مرجان خانم احتمااًل نام فامیل شما 
مستعار است ولی به هرحال ما بارها 
اعالم کرده ایم هرخواننده ای برای 
با کمال  بفرستد  و  بنویسد  ما مطلبی 
میل چاپ خواهیم کرد. البته به شرط 
وقوارۀ  درحد  شما   شعرهای  اینکه  
شعر  چه  و  نو  شعر  چه  باشد  شعر 
عروضی.  برای شما آرزوی موفقیت 

دارم.

توهین به رضاشاه ؟
نوع  با  که  خوانندگان  از  یکی  اخیراً 
به  راهم  ایرانی  موسیقی  خواندنش 
دلیل  بهمین  شاید  و  گرفته  مسخره 
ازایران بیرون آمد چون کسی به  هم 
این صدا توجهی نداشت ، حاال آلبومی 
رایگان  به  هم  آن  که  کرده  منتشر 
ودریکی  قرارداده   اینترنت  برروی 
وهمیشه  مردبزرگ  به  هایش  ترانه  از 
اعلیحضرت  یعنی  ایران  تاریخ  جاوید 

آیا  کند.  می  توهین  کبیر  رضاشاه 
آلبوم  این  ایشان هزینه  شما میدانید 
منتشر  رایگان  به  که  آمیزرا  توهین 
رضاشاه  مخالفین  از  کدامیک  کرده 
دانشگاه  آیا  ؟  است  کرده  پرداخت 
استانفورد به ایشان کمک کرده است؟ 

یا خود جمهوری اسالمی ؟
درلوس  شما  خوانندگان  از  یکی 

آنجلس
یا  و  گفتن  صخن  گرامی   خواننده 
نوشتن دربارۀ این خواننده وقت تلف 
کردن است . اما فراموش نکنید که ما 
در سرزمین آزادی زندگی می کنیم 
نظرش  و  حرف  دارد  حق  هرکس  و 
ایشان هم نطردیگری  بازگو کند.  را 
لذا  نداشته  کردن  مطرح  برای 
امروز   . است  رفته  را  غلط  راه  این 
مدیریت  و  قدرت  بر  ودشمن  دوست 
به  خدماتش  و  شاه  رضا  سازندگی  و 
ایران  متفق القولند. حاال مگسی هم 
این وسط وز وزی بکند خیالی نیست.

واما  باشید.  داشته  صدر  سعه  شما 
منظور  استنفورد   دانشگاه  درمورد 
این  منظورتان  نشدم.  متوجه  شمارا 
دراین  مدتی  ایشان  چون  که  است 
سازمانهایش  از  یکی  با  دانشگاه  
همکاری کرده  حاال هزینه آلبومش 
را پرداخته است؟ فکر نمی کنم این 
ازاین  ها  آمریکائی  باشد.  درست 
دربین  ایران  کنند.ولی  نمی  کارها 
ایرانیان عزیز به اندازه کافی دشمن 

دارد نیازی به غریبه نیست .
ایران سربلندی وبه ملت  به  خداوند 

ایران حس تشخیص عطافرماید.

پیام های شما

تصحیح و پوزش خواهی
که  شتابی  دلیل  به  گذشته  درشماره 
برای انتشار مجله پیش از موعد مقرر  
بدون  مقاالت  از  بعضی  گرفت  صورت 
غلطهای  و  شد  چاپ  نویسنده  نام 
چشم  به  مقاالت  در  زیادتری  چاپی 
می  پوزش  بدینوسیله  که  خورد  می 
فهرست  درباالی   3 درصفحه  طلبیم. 
مطالب  تاریخ انتشار اول اردیبهشت 
خردادماه  اول  که  است  شده  ذکر 
که  دیگر  اشتباه  .وچند  است  صحیح 
توجه  آن  به  عزیز  خوانندگان  حتمًا 
فرموده اند. ازهمه خوانندگان گرانقدر 

پوزش می طلبیم.
شورای نویسندگان

پول تمبر
اشتراک که  بادرود. 50 دالربابت حق 
صدها  آن  واقعی  ارزش  درحقیقت 
بابت  بیشتر است    50 دالرهم  برابر 
همکاری و 25 دالرهم پول تمبر  برای 
12 ماهنامه  که پست می کنید چون 
مهر  تمبرهایش  بار  هیچ  درحقیقت 
نمی خورد ومن دوباره جهت کارهای 
استفاده  تمبرها  ازاین  شخصی خودم 

می کنم .
قربان شما  م- ا داالس تکزاس
از محبت و همراهی شما سپاسگزاریم

گفتگو
و  هنرمندان  با  گاهی  قباًل 
گفتگوئی  کشورمان  سیاستمداران 
آشنا  آنها  با  مابیشتر  و  کردید  می 
می شدیم . اکنون مدتی است از این 
مصاحبه ها خبری نیست . اگر امکان 

دارد ادامه دهید.
دارا- ق .  ماساچوست

با  داریم  گفتگوئی  شماره  دراین 
که  صیاد  پرویز  کشورمان  هنرمند 
می  او  درباره  چیزرا  همه  تقریبًا 
هم  دیگر  سیاستمداران  با  خوانید. 

چشم بزودی این کاررا خواهیم کرد.
خودتان  نشریه  به  توجهتان  از 

سپاسگزاریم .

مسابقه داستان نویسی
امکان  آیا  نباشید.  وخسته  باسالم 
راه  نویسی  دارد یک مسابقه داستان 
بتوانبد  بیندازیدتا بدین وسیله شاید 

استعدادهای جدیدی را کشف کنید.
با تشکر. مستانه  م. از نیویورک

اواًل اگر بخواهیم مسابقه راه بیندازیم 
که  داریم  داور  گروه  یک  به  نیاز 
پیداکردن و جمع کردن آنها در یک 
ثانیًا برای  جا برای ما امکان ندارد. 
به  نیازی  جدید  استعدادهای  کشف 
هم  قباًل  ما  نیست  مسابقه  برگزاری 
درخواست کرده ایم هرکس فکر می 
این  دارد  نویسندگی  استعداد  کند 
نشریه تنها جائی است که داستان ویا 
به  الزم  تصحیح  از  پس  شمارا  نوشته 
چاپ می رساند. می توانید آزمایش 

کنید.

استاد دولتشاهی
را  دولتشاهی  محمدعلی  استاد 
مختلف  نشریات  طریق  از  مدتهاست 
هنوز  ولی  شناسم  می  زبان  فارسی 
گاهی   . ام  ندیده  ازنزدیک  را  ایشان 
مقاالت ایشان و کارهای هنری شان را 
درمجله »آزادی« می بینم وبا خواندن 
ودیدن آنها لذت می برم . امکان دارد  
بنویسند. بیشتر  بخواهید  ایشان  از 

زیبائی  همان  به  هم  ایشان  قلم  چون 
کارهای هنری ایشان است .

با تشکر-  ارغوان از دی سی
قدر  حد  این  تا  که  ازشما  تشکر  با 
شناسید.  می  خودرا  هنرمندان 
استاد  از  ما  درخواست  درمورد 
که  کنم  عرض  باید  دولتشاهی 
شلوغ  سرشان  بسیار  استاد  چون 
نمایشگاه  برگزاری  درگیر  و  است 
ممکن  هستند  آثارهنری  خلق  یا  و 
مابنویسند.  برای  نکنند  فرصت  است 

به  که  مهری  با  ایشان  خود  اما 
همانند  دارند  »آزادی«  خوانندگان 
وبیگاه  گاه  عزیزمان  همکاران  سایر 
می  ما  برای  خود  هنری  کارهای  از 
ارسال  ای  مقاله  هم  گاهی  فرستندو 
آن  چاپ  به  بالفاصله  که  دارند  می 
اقدام می کنیم .  بااین امید که پس 
که  جدیدشان  نمایشگاه  برگزاری  از 
پنجشنبه 12 جون از ساعت 6 تا 9 شب 
در محل زیر برگزار می شود  فرصتی 
برای نوشتن مقاله و ارسال کار هنری 
که  تصویری  دراینجا  کنند.  پیدا 
برروی کارت دعوت ایشان چاپ شده 
وبرای ماهم ارسال فرموده اند چاپ 
می کنیم تا عالقمندان به آثارایشان 
نمی  وازاینکه  ببرند.  لذت  ازآن 
افتخار  نمایشگاهشان  در  توانیم 
درهمینجا  باشیم  حضورداشته 

ازایشان عذرخواهی میکنم .
Thursday,June 12
6Pm-9Pm
Old Town Hall
Atlantic Street 175

 Stamford,CT 06901

ت

تولد خانم دکتر بصاری
دست  همه  و  شما  به  بسیار  درود  با 

اندرکاران نشریه خوب آزادی
تلفن کردم که تولد سرکارخانم دکتر 
بصاری را به ایشان و همکارانشان در 
همه  برای   . بگویم  شادباش  »آزادی« 

شما بهترین ها را آرزو دارم .
مینو ج.  از انگلستان

نسبت  شما  قدرشناسی  و  لطف  از 
و   . سپاسگزاریم  همکارانمان  به 
خدمت  ماهم  شمرده  مغتنم  را  موقع 
تولدشان  )قبله(  بصاری  سرکارخانم 
دکتر  خانم   . میگوئیم  شادباش  را 
انجام  باز  قلب  عمل  اخیرًا  بصاری 
بسیار  حالشان  خوشبختانه  و  دادند 
بیرون  به محض  ایشان   . است  خوب 
چندمقاله  بیمارستان  از  آمدن 
جالب برای  ما ارسال داشته اند که 
خوانندگان   برای  هارا  آن  ترتیب  به 
خواهیم  چاپ  شما  چون  قدرشناسی 
شادباش  عرض  ضمن  باردیگر  کرد. 
تولد، برای خانم دکتر بصاری عمری 
می  آرزو  سالمتی  با  همراه  طوالنی 

کنیم .

شاپور بختیار خادم بود 
یاخائن؟

-الو آزادی؟
- بفرمائید 

خواندم  بختیاررا  به  مربوط  مطلب   -
که گویا قراراست درچندشماره چاپ 

شود. 
- بله همینطوراست .

می  بها  اینقدر  خائن  این  به  چرا   -
دهید؟

ویا قصد  این نظر واقعی شماست   -
کارروزانه  خستگی  از  مارا  دارید 
شوخی  باما  دارید  و  بیاورید  بیرون 

می کنید؟
خسته  مطالب  این  نوشتن  با  اگر   -

شده اید بهتره ننویسید.
- اواًل کمی آرامتر باشید و بعد آیا 

دلیلی برای خیانت بختیاردارید؟
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درشمال کشور نیجریه فعلی مجسمه 
هائی پیداشده است که قدمت آن به 
999 یا یکهزارسال پس از میالد مسیح 
میرسد. درشمال غرب این کشور نیز 
درآغاز قرن نوزدهم  تحت فرمانروایی 
امپراتوری   Usman dan Fodio
 1903 سال  یافتوتا  تمرکز  فوالنی 
ای مستعمره  به  ازآن  هربخشی  که 
 . یافت  ادامه  شد  تبدیل  اروپایی   
نیجر  بنام  رودی  کشور  این  دروسط 
این  به  خودرا  نام  که  دارد  جریان 
دربین  معموالً   . است  کشورداده 
آفریقا  غول  نیجریه  ها  آفریقائی 
کشور  این  درشمال  شود.  می  نامیده 
مسلمانان و درجنوب کشور مسیحیان 
سکونت دارند. ازقرن هیجدهم مردم 
شدند  کشیده  بردگی  به  کشور  این 
کشور  این   1960 درسال  سرانجام 
بدست  انگلستان  از  خودرا  استقالل 
آوردودولتی مرکب از احزاب محافظه 
خلق  کنگره  آمدند.  کار  برسر  کار 
شمال  مسلمانان  اکثریت  با  نیجریه 
کشور وشورای ملی نیجریه با اکثریت 
مسیحیان  جمهوری فدرال نیجریه را 

همراهی می کنند.
دردهه 1970 نیجریه به سازمان اوپک 
دولت  نفت  فروش  براثر  و  پیوست 
نظامی توانست سطح زندگی مردم را 

بهبود بخشد. 
از  تقلیدی  درنیجریه  فدرالیسم 
جمهور  .رئیس  آمریکاست  حکومت 
که بارأی مردم انتخاب می شود در دو 
وظیفه  انجام  تواند   دورۀ 4 ساله می 
جمهوری   ریاست  بر  عالوه  کند.او 
مدیر  اجرائی ملی است. مجلس سنا 
ریاست  قدرت  نمایندگان   مجلس  و 

جمهوری را کنترل می کنند.
تصمیم  نیجریه   ، استقالل  از  پس 
کشورهای  بین  اتحاد  ایجاد  گرفت 
خود  وظیفه  مهمترین   را  آفریقائی 
نقش  آپارتاید  سرکوبی  ودر  دانست 

مهمی برعهده داشت .
مختلف  قوم   250 از  نیجریه   مردم 
تشکیل شده اند که با نزدیک به 500 

زبان مختلف صحبت می کنند.

موسیقی  پیشرفت  در  نیجریه  سهم 
است  بوده  چشمگیر  بسیار  آفریقا 
بنام  کشور  این  سینمایی  مرکز   .
دومین  اهمیت  نظر  از   Nollywood
می  بشمار  جهان  فیلمسازی   مرکز 
رود.و درآفریقا سینمای نیجریه از نظر 

تعدادتولید سالیانه  و از نظر کیفیت 

را  تولید شده  مقام نخست  فیلمهای 
دارد.

بوکوحرام
به  پیشرفته  و  متمدن  ملتی  ازمیان 
بنام  مخفی  بشدت  گروهی  ناگهان 
بوکو حرام  سر بر می کشد و به کشتار 
مسیحیان و مردم بی پناه می پردازد.

به  بوکوحرام   » هوسا  قومی»  درزبان 
معنی   »آموزش غربی حرام« است .

عنوان  رسمی  بطور  عربی  درزبان  اما 
الُسنه  اهل  جماعُت   «: گروه  این 
مردمی  یا  است  والجهاد«  لدعوتی 
جهاد  و  پیامبر  های  آموزه  به  که 
از  همه  گروه  این  اعضای  بندند.  پای 
اما  هستند  کشور  شمال  مسلمانان 
مطبوعات معموالً همان واژه بوکوحرام 

گفته  هم  آن  دلیل  برندو  می  بکار  را 
نخستین رهبر این گروه محمد یوسف 
را  غربی  سبک  به  آموزش  که  است 

حرام می دانست .
نیجریه  جوان  های  طلبه  از  ای  عده 
عربستان  های  وهابی  گروه  به  که  ای 
سعودی و یا  سلفی ها هم رأی   بودند  
یوسف   بوسیله    1990 دهه  نیمه  در 
سکوالر  حکومت  تا  شدند  دعوت 
برکنار  کار  از  زور  با  ولو  را  نیجریه 
جانشین  را  اسالمی  و حکومتی  کنند 

آن کنند.

از   جلوگیری  برای  یوسف  اگرچه 
عملیات  قرارگرفتن،  تعقیب  تحت 
انجام  درخفا  و  سری  بصورتی  خودرا 
از  انباری  توانست  کم   کم  داداما  می 
ببیندو  تدارک  را  مختلف  های  سالح 
دراطراف  نیرو  توجهی  تعدادقابل 
خود جمع کند وباعث رعب و وحشت 

مقامات کشورش شود.
واجرای  روانی  جنگ  ها  سال  از  پس 
در  نهایت  در  کوچک،  عملیاتی  
از  گروه  یک  که  هنگامی   2009 ژوئیه 
پیروان یوسف به سوی قبرستان شهر

محل  سنتی  بطور  که  مایدوگوری«   «
رفتند  می  است   بوکوحرام  فعالیت 
کنند  دفن  را  دوستانشان  از  یکی  تا 
وازآنها  شدند.  متوقف  پلیس   توسط 
خواسته شد طبق قانون موتورسوارها 
باشند.  داشته  برسر  ایمنی  کاله  باید 
پلیس  با  و  کردند  امتناع  آنها  اما 
چندنفر  درنتیجه  که  درگیرشدند 
گردیدند.  زخمی  ویا  کشته  آنها  از 
به  حمله  مأمور  را  ای  عده  یوسف 
دولتی  ساختمانهای  تخریب  زندانهاو 
کرد . زدوخورد به پنج استان شمالی 
چندروز  مدت  به  و   یافت  گسترش 
دولتی  نیروهای  واکنش  داشت.  ادامه 
که  زمانی  یوسف  بود.  شدید  بسیار 
دربازداشت نیروهای دولتی بود کشته 
شد. جسداو درحالیکه هنوز دستبند 
به دست داشت کشف شد. درمجموع 
یکهزارنفر دراین زدوخوردها  از  بیش 
حرام  بوکو  پس  ازآن  شدند.  کشته 
شناخته  غیرقانونی  گروه  بعنوان 
تخریب  مسلمانان  شد.مساجد 
و  پراکنده  گروه  این  شد.واعضای 

فعالیتشان زیر زمینی شد.
مسلمانان  یکساله   ای  وقفه  از  پس 
درروز    2010 درسال  نیجریه  شمال 
کریسمس چندین کلیسای مسیحیان 
بین  برخورد  کردندو  بمباران  را 
آغازشد.  ومسیحیان  مسلمانان 
نیجریه  انتخابات  که   2011 درآوریل 
مختلف  احزاب  دفاتر  میشد  برگزار 
بمباران شد ودر ماه ژوئن، آنها موفق 
داخل  در  بمب  یک  کردن  منفجر  به 
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بوکو حرام و 
مجهوری فدرال نیجریه

  نام رسمی :جمهوری فدرال نیجریه

 پایتخت : ابوجا

 بزرگترین شهر: الگوس 

 زبان رسمی کشور : انگلیسی

Hausa Igbo Yoruba :زبان اکثریت 

 اقوام مختلف : یوروبا 21درصد هوسا 21 درصد

 ایگبو18 درصد فوالنی 11 درصد  ، ایفیک - ایبی             

 بیو 7 درصد ، کنوری 4 درصد، تیو 3 درصد،  

 10 اقوام   بقیه  درصد،   2 ایجا   ، درصد   3 ایدو   
درصد

  ریاست جمهوری: گودالک جاناتان

 معاون رئیس جمهوری: نمادی سامبو

 شورای ملی قانونگزاری: مجلس علیایا سنا،   

  مجلس سفلی. یامجلس نمایندگان

 استقالل : از انگلستان درسال 1914اما در اول  

 اکتبر 1960 این استقالل به رسمیت شناخته شد

 تشکیل جمهوری : اول اکتبر 1963

 مساحت : 923768 کیلومتر مربع

 جمعیت : 174،507،539 نفر  طبق سرشماری 

 2013 میالدی.

  درآمد سرانه : 1725 دالر

وزیر دفاع آمریکا  و پرزیدنت اوباما تصمیم گرفتند 
5 تروریست طالبان را که درزندان گوانتانامو زندانی 
طالبان  توسط  که  آمریکایی  سرباز  یک  با  را  بودند 
دولت  کنند.  مبادله  بود  شده  اسیر  درافغانستان 
اعتراض  طالبان  و  آمریکا  معامله  این  به  افغانستان 
باد  به  اوبامارا  آقای  نیز  خواه  جمهوری  حزب  کرد. 
با شوروشوق  سرباز   این  همشهریان   . گرفت  انتاد 
شهررا  خود  همشهری  این  رسیدن  درانتظار  زیاد 
آذین بندی کردند. نوارهای زرد رنگ را که معموال 
به درختها می  بازگشت سربازان شجاع خود  برای 

بندند  ، به هردرخت شهر آویزان کردند. .
 این رویداد هم زمان بود با گفتگوی برایان ویلیامز  
آمریکائی   بزرگ  های  شبکه  از  یکی  خبر   گوینده 
بسر  پناهنده  عنوان  به  مسکو  در  که  با»سنودن« 
می برد.  مردم آمریکا دربرابر این دورویداد واکنش 
آیا  که  کردند  مطرح  را  سئوال  این  و  دادند  نشان 
پنج  با  برگدال«  باو  »»گروهبان  آمریکائی  سرباز 
یا  است  قهرمان  یک  طالبان  دردست  اسارت  سال 

یک یاغی؟ 
اطالعات  گذاشتن  دراختیار  با  »سنودن«  آقای 
سپس  و  بیگانه  دراختیار  آمریکا  دولت  امنیتی 
که  روسیه  چون  کشوری  دامن  به  شدن  پناهنده 
انجام  درستی  کار  است  دمکراسی  و  آزادی  قاتل 
محاکمه  باید  و  است  خیانتکار  یک  اوهم  ویا  داده 

شود؟
از پادگان خود فرارکرده بود  این سرباز  گفته شده 
وباین دلیل بدست طالبان افتاد. بنابراین اوسربازی 
 . آمده است  نقض کرده وگرفتار  را  قانون  که  است 
پس نباید به عنوان قهرمان مورد استقبال قرارگیرد. 
همشهریانش نیز از آن جوش وخروش افتادند و فعاًل 

دربارۀ او حرفی نمی زنند. 
اوباما باعث  اوباما می گویند  ضعف  منتقدین آقای 
قدرتمند  کشوری  بعنوان  نه  اکنون  آمریکا  که  شد 
و تصمیم گیرنده درسطح جهان بلکه به کشوری که 
فاحشی  اشتباهات  مرتکب  درهرموردی  رهبرانش 
اثبات  برای  آنها   . است  شده  معرفی  شوند  می 
ریاست  به  اسد  بشار  انتخاب مجدد  به  ادعای خود 
جمهوری سوریه  اشاره می کنند. بشار اسد که به 
بعنوان  باید  شیمیایی  های  سالح  از  استفاده  دلیل 
جنایتکار جنگی  محاکمه شود اینک به دلیل عدم 
تقلب گسترده  در  با  آمریکا  تصمیم گیری صحیح 

کاخ ریاست جمهوری سوریه باقی میماند.
درمورد ضعف های دیگر اوباما  می توان به  کوتاهی 
های او در اقدام علیه جاه طلبی های روسیه اشغال 

اوکراین  شرق  کردن  ناامن  و  کریمه  جزیره  شبه 
اشاره کرد. 

طرفداران اوباما ازسوی دیگر به دفاع از عملکردهای 
او برآمده اند. ودرحالیکه وزیر امور خارجه قبلی و 
سوریه  درقبال  آمریکا  اشتباهات  به   ، اوباما  فعلی 
اوباما  آقای  گویند  می  طرفدارانش   ، دارند  اذعان 
یکی  به عنوان  اورا  و  نشده  اشتباهی  مرتکب هیچ 
از صلح طلب ترین رؤسای جمهوری آمریکا  مورد 

تقدیر وستایش قرار داده اند. 
نمی  سطر  چند  دراین  اوباما  آقای  کارنامه  بررسی 
برهمه  که  است  کارشناسانی  برعهده  گنجدو 
می  و  آشنایند  جهانی  های  سیاست  زیروبمهای 
توانند نتیجه ای عادالنه ومنصفانه بگیرند. اما آنجا 
که به کشور ما مربوط می شود متأسفانه کارشناسان 
جمهوری  که  افتند  می  دامی  در  جهانی  مسائل 
اسالمی برای آنها پهن کرده است . این کارشناسان 
بارها دراین دام افتاده اند و بازهم خواهند افتاد زیرا 
شناخت درستی از دوزوکلک های رژیم فاسد غیر 
اسالمی ندارند.. وقتی رفسنجانی رئیس جمهور شد 
خواندند.  معتدل  و  رو  میانه  جمهوری  رئیس  اورا 
ایران  مردم  سال   8 تا  آمد  خاتمی  آقای  که  زمانی 
را دربرابر رژیم منجمد کند  بازهم این کارشناسان 
خواندند.  رو  میانه  و  متعادل  هم  اورا  که  بودند 
به  هارا  کوتاهی  همه  نیز  نژاد  احمدی  دردوران 
و  انداختند  می  دلقک  جمهوری  رئیس  این  گردن 
بود  نشسته  ای  خامنه  دستهای  بر  که  خونهائی  از 
این  از  غافل می شدند. وقتی روحانی روی کارآمد 
است  کرده  صحبت  اوباما  با  تلفنی  دقیقه  چند  که 
کردند. توصیف  اوباما   برای  بزرگ  موفقیتی  را  آن 

برای  را  موفقیتی  هنوز  لحظه  این  تا  درحالیکه 
کرد.  هرچند  تصور  توان   نمی  از طرفین  هیچیک 
می  قرار  خطاب  را  ایران  مردم  اوباما  آقای  بار  یک 
و  دیرینه  فرهنگ  با  ایران  ملت   : گوید  می  و  دهد 

پرافتخار خود  سزاوار حکومتی بهتر از این است . 
اما در ایام نوروز برای همین فرمانروایان  که لیاقت 
گرم  پیامهای  ندارند   را  ایران  ملت  بر  فرمانروایی 
نوروزی می فرستد. آقای اوباما درحالی به رهبران 
که  گوید  می  شادباش  را  نوروز  اسالمی  جمهوری 
نمی داند این گروه متحجر اصاًل عید نوروز را قبول 
ندارند. یعنی در دستگاه عریض وطویل کاخ سفید 
اوباما  آقای  به  که  ندارد  وجود  آگاهی  مشاور  هیچ 
ریشه  که  وسروری  جشن  هیچ  با  رژیم  این  بگوید 
در فرهنگ باستانی ایران زمین دارد موافق نیست. 
سروری  و  شادی  هیچ  با  اسالمی  جمهوری  اصوالً 
ملت  که  بود  پیش  چندرور  همین  ندارد.  موافقت 
شادی  بنام  ویدیوئی  دیگر  ملتهای  دنبال  به  ایران 

آمریکائی   ویلیامز  فارل  آهنگ  از  درآن  که  ساخت 
با  ایرانی می خواستند  بود و جوانان  استفاده شده 
جوانان  با  را  همگامیشان  و  همراهی  خود  کار  این 
دیگر کشورها نشان دهند. اما همه آنهارا باز داشت 
خواهد  چه  آنها  سرانجام  نیست  معلوم  و  کردند 
شدو به جرم شادی کردن چه تاوانی باید بپردازند. 
هیچ صاحب قدرتی درجهان از این قوم والظالمین  
و  دستگیری  به  نیازی  چه  کردن  شادی  نپرسید 

زندان و نظایرآن دارد. 
رژیمهای  دربرابر  بزرگ  قدرتهای  که  ضعفی  با   
اسالمی   جمهوری  و  اسد  بشار  نظیر  ای  خودکامه 
های  امنی  نا  ایجاد  شاهد  روبروز  دهند  می  نشان 
.درحالیکه  هستیم  جهان  وکنار  درگوشه  بیشتر 
تعداد قربانیان حکومت اسدرا بطورمداوم در رسانه 
از  ای  رسانه  هیچ  اما  کنند  می  منتشر  جهان  های 
اسالمی  فاسد  حکومت  سال   35 قربانیان  تعداد 
درایران ذکری به میان نمی آورد.و این رفتار باعث  
امروز جمهوری اسالمی فکر می  آن شده است که 
شده  تبدیل  جهانی  قدرت  یک  به  واقعًا  که  کند 
بیش  ایران  از مردم  این حکومت  . درحالیکه  است 
از هرکسی می ترسد و دلیل کشتارهائی که بصورت 
اعدام و به بهانه فروشندگان مواد مخدر انجام می 

دهد همین ترس رژیم از مردم است . 
اوضاع واحوال امروز جهان به گونه ای است که ملت 
رهاندن  برای  قدرت جهانی  هیچ  به  توانند  نمی  ها 

آنان از ظلم وستم حاکمان خود امیدوار باشند.
وهمه   ، اوکراین  مردم   ، مردم سوریه   ، ایران  مردم 
ظالمانه  فشارهای  از  پشتشان  که  کشورهایی 
حاکمانشان خم شده است تنها باید به قدرت جمعی 
خود باورداشته باشند. نه آقای اوباما می تواند ونه 
ایران در حکومتی که پای بند  می خواهد که ملت 
ابرقدرتی  هیچ  کند.  زندگی  است   انسانی  مسائل 
با  ایران  بزرگ  ملت  مانند  هایی  ملت  خواهد   نمی 
حکومت  به  درخشان  و  چندهزارساله  ای  پیشنیه 
که  هستیم  ملت  ما  خود  این  برسد.   خود  دلخواه 
باید برخیزیم و حق خودرا از بیدادگر بگیریم . این 
ماهستیم که باید  قدرتهای بزرگ را دربرابر خواست 
خودمان به تسلیم وادار کنیم . هیچ ابر قدرتی نباید 
با ملتها  در قرن بیست ویکم همانند قرون وسطی 

رفتار کند.
از  معین  ای  لحظه  در  باهم  همراه  باید  ایران  ملت   
صدا  یک  و  بریزند  بیرون  خود  کار  ومحل  ها  خانه 
کنند.  فریاد  را  اسالمی  فاسد  حکومت  برکناری 
خواست  تسلیم  هم  بزرگ  قدرتهای  درآنصورت 

مردم خواهندشد. به امید آن روز
مرتضی پاریزی

یادداشت
قدرتهای بزرگ و ملت 

ایران

* اوضاع واحوال امروز جهان به گونه ای است که ملت ها نمی توانند به هیچ 
قدرت جهانی برای رهاندن آنان از ظلم وستم حاکمان خود امیدوار باشند.

* این خود ما ملت هستیم که باید برخیزیم و حق خودرا از بیدادگر بگیریم

* ملت ایران باید همراه باهم در لحظه ای معین از خانه ها ومحل کار خود 
کنند. فریاد  را  اسالمی  فاسد  حکومت  برکناری  صدا  یک  و  بریزند  بیرون 



صفحه 9 آزادی شماره53- سال پنجم شماره53- سال پنجمآزادی صفحه8

می  دعوت  بختیاررا   ، تحقیق  ماه 
می  او  خدمات  از  تجلیل  وضمن  کند 
از  پس  است  درمسافرت  شاه  گوید 
خواهد  عرضشان  به  ماجرا  مراجعت  
مستعفی  کابینه  بعد  دوماه  رساند. 
کابینه  همان  بعد  دوروز  و  شود  می 
منهای غالمحسین فروهر  برروی کار 
می آیدو دکتر نخعی بعنوان وزیر کار 
تعیین می گردد. چندی بعد بختیار به 
وزارت کار برمی گردد و بعنوان مدیر 

که  بعد  سالها  شود.  می  مشغول  کل 
پیدا  درخوزستان  مأموریتی  نگارنده 
نیکی  به  ازاو  کارگران  هنوز  کردم  
گرامی  را  اش  خاطره  کردندو  می  یاد 
می داشتند. آقای طاهری که یکی از 
بود   کارگران  احترام  مورد  نمایندگان 
باتفاق  روزی  که  کرد  تعریف  برایم 
عازم باشگاه شرکت نفت شدیم وقتی 
وقتی  بختیار  رسیدیم   باشگاه  مقابل 
روی  که  افتاد  تابلوئی  به  چشمش 
وایرانی  سگ  ورود   «: بود  نوشته  آن 
ممنوع است«  پیش رفت تابلورا کند 
وقتی   . افتاد  راه  فرمانداری  وبطرف 
وارد فرمانداری شدیم بدون توجه به 
رئیس دفتر دراتاق فرماندارراباز کرد 

و  نمود  پرتاب  او  میز  روی  به  تابلورا 
کشی  نمی  خجالت  گفت   تغیُیر  با 
بعنوان فرماندار اینجا نشسته ای واین 
می  سکوت  و  بینی  می  را  مزخرفات 

کنی ؟
آقای طاهری از شجاعت و قاطعیت او 

بدون  را  کارگری  گفت  و  کرد  تعریف 
رأی شورای کارگاه اخراج کرده بودند. 
اوپس از تحقیق متوجه شد که او بی 
کارگر  بختیارباتفاق  بوده است    گناه 
مستقیمًا به اتاق مستر دریک  رئیس 
تند  برخوردی  وبدنبال  رفت  شرکت 
اخراج  حکم  لغو  دستور  دریک  آقای 
آن کارگر را صادرکرد وکارگر برسرکار 

خود برگشت .
باظهار کارگران کار جالبی  بنا  بختیار 
را  کارگران  از  یکی   . بود  کرده  نیز 
مأمور پخت وپز کرده بود و ظهرها به 

کارگران بیکار غذا می داد.

عضویت درحزب ایران
دراین  یکرنگی   درکتاب  بختیار 
سیاسی  نظر  از   « نویسد:  می  باره 
 . کردم  پیدا  بالفاصله  را  راهم  من 
شیفتۀ  سخت  تحصیل   درسالهای 
بودم.  شده  مصدق  وسخنان  ها  گفته 
مناسب  توانست  می  حزب  یک  فقط 

ستون  بعد  که  ایران  حزب  باشد:  من 
فقرات جبهه ملی شد. 35 سال ازآن 
روز گذشته است ومن هنوز عضو آن 
حزبم وروشن است که ازاین پس هم 

خواهم بود.«
مسئولیت  ایران  درحزب  بختیار 
و  گرفت  رابعهده  جوانان  سازمان 
سوسیالیست  جوانان  بنام  ای  نشریه 
منتشر نمود که ارگان سازمان جوانان 
نیز دست  به دبیر کلی حزب  او   . بود 

یافت .

معاونت وکفالت
 وزارت کار

به  مصدق   دکتر  حکومت  در  بختیار 
کار  وزارت  کفالت  وسپس  معاونت 
او  خدمت  بزرگترین  شد.  منصوب 
اجتماعی  های  بیمه  قانون  تدوین 
ومؤثرترین  بهترین  که  بود  کارگران 
وسیله مبارزه با حزب توده بود چون 
بخشید.  می  رابهبود  کارگران  زندگی 
دستمزد  از  کارگران  قانون  این  طبق 

ایام بیماری ، درمان مجانی بطور

نوزاد،  کمک   ، ازدواج  کمک   ، کامل   
نقص  غرامت   ، ودفن  کفن  هزینه 
بازنشستگی  و  وازکارافتادگی  عضو  
برخوردار می شدند. الیحه این قانون 
و  به دولت پیشنهاد  بختیار  امضای  با 
به  اختیارات  ازالیحۀ  استفاده  با  بعد 

تصویب رسید.

عدم قبول پیشنهاد
وزارت و سفارت

پیشنهادشاه  دوبار  مرداد   28 بعداز 
سفارت  و  وزارت  پست  قبول  رابرای 
رد کردکه اولی درزمان نخست وزیری 
زاهدی بود. دراین رابطه شاهد ماجرا 
لندن   درکیهان  مشیری  محمد  آقای 
نوشته بودند که روزی نزد آقای بختیار 
بوده است که امیر حسین ظفر بختیار

 

ازطرف  زاهدی   کابینه  مشاور  وزیر 
فردا  که  آورد  می  پیامی   زاهدی 
معرفی  وبرای  بپوشید  رسمی  لباس 
شویدکه  شرفیاب  کار   .زیر  بعنوان 
بختیار قبول نمی کند باردوم نگارنده 
پیام  قراگوزلو  آقای   که  شاهدبودم 
که  فرانسه  سفارت  برای  بود  آورده 
برای بختیار ایده آل بود چون بدنبال 
همسرش  طوالنی   مکررو  زندانهای 
بود  رفته  پاریس  وبه  کرده  اوراترک 
این  بهای  و  نکرد  قبول  بختیار  ولی 
و8  سال  پنج  هم  روی  با  را  سرکشی 
ماه زندان و7 سال ممنوعیت خروج از 

کشور پرداخت .

عضویت درشورا و
هیئت اجرائی جبهه ملی

اودر 23 تیرماه 1339 دردومین دورۀ 
وهیئت  شورا  عضویت  به  ملی  جبهه 
اجرائیه انتخاب شد. ازآن ببعد درتمام 
دوره ها  این دو مقام را بعهده داشت. 
کل  تشکیالت  مسئولیت  چنین  هم 
جبهه نیز به او محول شد. درماجرای 
اعتصاب دانشجویان  دانشگاه تهران 
جبهه  شورای  که   1340 دربهمن 
گرفت   آن  شکستن  به  تصمیم  ملی  
مخالف  تنها  اینکه   باوجود  بختیار 
دانشجویان  مسئولیت   چون  بود  
دانشگاه را بعهده داشت  مأمور ابالغ  
اعتراض  مورد  که  دستورشد  این 
ودانشجویان  قرارگرفت  دانشجویان 
سال  او  دانستند.  شکست  عامل  اورا 
ملی  جبهه  چهارم  دردوره  بعد  ها 
راباز  دلش  عقده  شورا   درجلسه 
که  کرد  گله  شورا  اعضای  واز  کرد 
که  نگشودید   لب  بار  یک  هیچکدام 
درمقابل  اعتراض دانشجویان و مقصر 
شناختن  من بگوئید که او تنها مخالف 

شکستن اعتصاب بود.

عضویت  درنهضت مقاومت ملی

اعضای  از  یکی  او  مرداد   28 بعداز 
ملی  مقاومت   نهضت  اجرائی   هیئت 
شد که جلساتش درمنزل آقای اصغر 
گیتی بین  معاون دبیر کل حزب ایران  
تشکیل می شدکه دیگر اعضا عبارت 
بودند از مهندس علیقلی بیانی ، دکتر 
دانشپور،  عبدالحسین   ، جناب  کمال 
بازرگان  مهندس  و  قاسمی  ابوالفضل 
می  تالش  بازرگان   آقای   . نگارنده  و 
کرد چند روحانی ویا باصطالح امروزی  
ملی - مذهبی هارا به نهضت  بیاورد. 
بقیه درصفحه 48

بختیار 
وقتی درشرکت نفت 

چشمش به تابلوئی افتاد 
که روی آن نوشته بود :

» ورود سگ وایرانی ممنوع 
است«  پیش رفت تابلورا کند 

وبطرف فرمانداری راه 
افتاد .

بختیار 
بنا باظهار کارگران 

کار جالبی نیز کرده بود. 
یکی از کارگران را مأمور 

پخت وپز کرده بود و ظهرها 
به کارگران بیکار غذا

 می داد.

بعداز 
28 مرداد بختیار 

دوبار پیشنهادشاه رابرای 
قبول پست وزارت و سفارت 

رد کردکه اولی درزمان 
نخست وزیری زاهدی 

بود. 
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ریاست  اداره کل کار 
دراصفهان

درآن زمان حزب توده درتمام کشور 
نا   ، کارگران  از  حمایت  عنوان  تحت 
آرامی هائی ایجاد کرده بود بخصوص 
عمده  مناطق  از  یکی  که  دراصفهان 
بودند  کرده  نصب  را  توده  نفوذ حزب 
عقیده  هم  آنها  با  که  کارگرانی  وبا 
وبه  آمد  می  بوجود  برخورد  نبودند 
تولید لطمه می زد. باآشنائیبه روحیات 
اجتماعی  مسائل  اوبه  وآگاهی  بختیار 
اداره  رئیس  بعنوان  وی  وعقیدتی 
استخدام  با  شدوچون  تعیین  کار  کل 
رسمی حقوق ناچیزی بدست می آورد 
خدمت  به  قراردادی  بصورت  را  وی 
به   1325 سال  گرفتندودراواسط 
اصفهان رفت .بختیار ابتدا تالش کرد 
تفهیم  کارگران  به  گفتگو  طریق  از 
یک  به  اختصاص  کار  محیط  که  کند 
هم  دیگری  کارگران  زیرا  ندارد  گروه 
با طرز فکر وعقیده ای دیگر  درآنجا 
انحصارطلبی  قبیل  واین  مشغولند 
کارخانه  درکار  ووقفه  تشنج  موجب 
رفت  نمی  فرو  گوششان  شود.به  می 
که  »فداکار«  با  مکرر  .مذاکرات 
حزب  قدرت  به  باتکیه  دراصفهان 
بجائی  نیز  کرد  می  حکمرانی  توده 
کارمند  تنها  باتفاق  روز  یک  نرسید. 
به  دراختیارداشت  که  جیپی  با  خود 
ها وشعارها  . عکس  رفت  ها  کارخانه 
وبه  گذاشت  ودراتومبیل  رابرداشت 
اعتنائی  کارگران  واعتراض  تجمع 
برای  جانی  خطر  که  اقدام  این  نکرد. 
تا  پیداکرد  انعکاس  درشهر  اوداشت  
آنجا که استاندار ازاین اقدام شجاعانه 

وشهامت او تقدیر کرد.

مأموریت خوزستان
با  مواجه  ایران   ، دراواخر سال 1324 
قوای  از  آذربایجان  تخلیه  دشواری 
توجه   با  السلطنه  قوام   . بود  شوروی 

نخست  به  الزامًا  زمان  ضرورت  به 
دردوران  شد.  برگزیده  ایران  وزیری 
توده  حزب  اوقدرت  وزیری  نخست 
آن  به  وابسته  کارگران  وسندیکای 
که درحوزه  بود  ه  بجائی رسید  حزب 
آبادان  نفتی خوزستان بخصوص  های 
کرده  برپا  دولت  دربرابر  تشنجاتی 
باتفاق  . وزیر کار احمد آرامش  بودند 
کار  وزارت  معاون  نفیسی  مهندس 
به  تا  گردیدند  آبادان  عازم  وهیئتی 
البته وضع  کنند   رسیدگی  تشنجات 
خیز  نفت  ومناطق  درآبادان  کارگران 

بسیار بد ونامناسب بود.
حاکم  تنها  نه  نفت  انگلیسی  شرکت 
حتی  بود  خوزستان  وسلطان  مطلق 
می  دخالت  کشور  شئون  درتمام 
ووزراء  وکالء  درتعیین  تاآنجاکه  کرد 
می  نظر  اعمال  وزیران   ونخست 
بدست  کارگران  سرنوشت  کرد. 
رؤسای انگلیسی بود. اخراج کارگران 
ونداشتن تأمین شغلی ونبود امکانات 
زندگی مشکل اصلی بود. اکثر کارگران 
زندگی  وبرق  آب  بدون  درحصیرآباد 
تصمیم  مزبور  هیئت   . کردند  می 
زمان  درآن  که  شاپوربختیاررا  گرفت 
رئیس کار اصفهان بود به ریاست کار 
اوضاع  درچنین  برگزیند.  خوزستان 
آمد  خوزستان  به  بختیار  واحوالی 
تشکیل  با  ابتدا   کرد.  بکار  شروع  و 
مورد  سخت  که  ها  گاه  کار  شورای 
مخالفت اولیای شرکت بود ، سرنوشت 
کارگران را به شورای کارگاه ها مرکب 
ودولت  وکارفرما  کارگران  نماینده  از 
کارگران  جنسی  های  سپرد.کمک 
رانیز که توسط مشتی دالل ومقاطعه 
کارگران  دراختیار  شد  می  اداره  کار 
ونماینده آنها قرارداد. شرکت نفت را 
موظف نمود  که به هریک از ساکنان 
حصیرآباد روزانه دوقالب یخ ، صبح و 
عصر بدهندوآب برای نظافت بوسیلۀ 
سپس  بگذارد.  آنها  دراختیار  تانکر 
وادار ساخت که طرح  را  نفت  شرکت 
راآغاز  کارگران  برای  سازی  خانه 
نماید. امروزه آنچه دراحمدآباد آبادان 

به چشم می خورد  یادگار اوست .
شرکت   ، بختیار  روش  این  بدنبال 

درلندن  مرکزی  بدفتر  گزارشی  نفت 
هارا  ای  توده  بختیار  که  فرستاد 
وناآرامی  اغتشاش  وباعث  تحریک 
مرکزی  دفتر  که  جوابی   . است  شده 
نظر  اظهار  نامه  دراین  بود:  جالب  داد 
ها  ای  توده  با  بختیار  که  بود  شده 
دارد  گرفتاری  آنقدر  خود  ومرکرز 
واقداماتی  نمی رسد  این کارها  به  که 
میکند  کارگران  رفاه  درجهت  او  که 
 . باتوجه به شرایط روز به نفع ماست 
متن انگلیسی وترجمۀ فارسی آن در 

دست است .

کاندیدای نمایندگی 
مجلس

بختیار در خوزستان چنان محبوبیتی 
کاندیدای  خودرا  که  آورد  بدست 
نمایندگی مجلس از آبادان نمودوچون 
انتخابش قطعی می نمود ، شرکت نفت  
بود  کرده  کاندیدا  را  راجی  دکتر  که 
واین مقام سالها درتیول  شرکت نفت 
بود  به تکاپو افتاد وبافشار به وزیر کار 
حکم انتقال او به مرکز صادرشدوآقای 
محمد مشیری به جانشینی او برگزیده 
مقامات  نگرانی  از  اینکه  برای  شد. 
بختیار  انتخاب  از  وخارجی  داخلی  
به  مطلع شوید   نمایندگی مجلس  به 
دراین  مشیری  محمد  آقای  اظهارات 
رابطه توجه کنید:» قبل از عزیمت به 
آبادان بدیدن آقای غالمحسین فروهر 
وزیر کاررفتم او گفت پیش از رفتن به 
دیداری  ارتش  ستاد  رئیس  با  آبادان 
تلفن  آرا  رزم  به  بالفاصله  و  بکنید 
دیدن  به  که  دستورداد  من  به  و  کرد 
موقع  درآن   . بروم  آرا  رزم  سرلشگر 
بختیار  انتقال  شنیدن  با  کارگران 
انداختندکه  راه  عظیمی  تظاهرات 
نفت  شرکت  مقامات  نگرانی  موجب 
درآبادان  شدوبالفاصله  ودولت 
رزم  گردید.  برقرار  نظامی  حکومت 
بختیار گفت  از  انتقادشدید  آرا ضمن 
به سرهنگ معین پور فرماندار نظامی 
تمکین  بختیار  اگر  که  ام  دستورداده 
باستناد ماده 5 حکومت نظامی  نکرد 
بفرستند.  تهران  به  دستگیر  اورا 

با  دردیدار  شد.  تهران  راهی  بختیار 
برخورد  کار  وزیر  فروهر  غالمحسین 
داد.  رخ  شدیدی  مشاجره  و  تند 
روز  کرد.  ترک  را  وزیر  دفتر  بختیار 

بعد از کار بر کنارشد.

پرونده سازی علیه بختیار
بختیار  تند  برخورد  از  که  کار  وزیر 
سازی  پرونده  برای  شود  می  ناراحت 
وزیر  گلشائیان  همکاری  با  او  علیه 
دارائی یکی از کارکنان وزارت دارائی 
رابه آبادان می فرستد. مأمور اعزامی 
می  گزارشی  کندوکاو  ماه  از سه  پس 
دهد که بختیار نه تنها خطائی مرتکب 
کرده  که  خدماتی  بخاطر  بلکه  نشده 

باید مورد تشویق قرار بگیرد.

نامه به شاه 
بختیاروقتی ازاین ماجرا آگاه می شود 
می  رابدست  مأموراعزامی  گزارش 
آورد وهمراه نامه ای خطاب به شاه به 
دربار می فرستدومی نویسد که دراین 
کشور با کسانی که قصد خدمت دارند  
آقای   . کنند  می  برخورد  چنین  این 
شکوه الملک که آن زمان رئیس دفتر 
ودردیدارش  احضار  بختیاررا  بود  شاه 
شود  می  او  وشخصیت  دانش  فریفته 
می  پیدا  ادامه  بعدها  دیدار  واین 
از یک  الملک  پس  کند. آقای شکوه 

شاپور بختیاررابشناسیم
                                                                                                                                                                                                                      رحیم ـشریفی  مدری مجله سهند - پاریس
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راازسیاست  دین  وتفکیک  جدائی 
الفبای  نمود.  اجرا  و  دنبال  بشدت 
به  عربی   الفبای  جای  به  را  التین 
این  انداختن  ودرجا  رسمیت شناخت 
از مردم ترکیه  ، که بسیاری  دوقانون 
مخالف  سخت  باآن   زمان   درآن 
شد.  متحمل  بسیار  بودندزحمات 
وباآنکه دربسیاری از موارد دیکتاتوری 
واستبداد پیشه کرداما بی تردید باید 
گفت این آتاتورک بود که  قانونمندی 
کردوجا  گذاری  درترکیهپایه  را 
انداخت . پس از گذشت سالیان دراز 
از مرگ او آثاروعالئم اقداماتش هنوز 
درزندگی اجتماعی مردم این سرزمین 
نشانۀ  به  ترکیه  ومردم  مشهوداست 
قدردانی وستایش از آتاتورک باوجود 
مذهبی   سران  وبیگاه  گاه  مخالفتهای 
اند توانسته  تاکنون  وحکومتی 
حمایت  قوانین  ازاین  بشدت 
برایشان معلوم  وپشتیبانی کنند زیرا 
متفکران  تفسیر  که  است  شده 
برقراری  برای  جهان  پرستان  ومیهن 
توهین    ، سکوالریسم  حکومتهای 
محترم  بمنظور  بلکه  نبوده   دین  به 
موردقبول  ادیان  نگهداشتن 
قرارگرفته است . البته با همه تالشها ، 
نسل کشی ارامنه  چون داغی ننگین 
کرده  رنگین  را  کشورشان  پیشانی 
موفقیتهای  به  پرداختن  اما   . است 
چشمگیر ترکیه امروز احتیاج به بحث 

مفصل تری دارد. ،  
اشاره به تفاوت های دولتهای موجود 
گویند  می  که  این   ، وایران  ترکیه 
بیکارندویا  یا   امروز  اکثراً  ایرانیان 
سیاست  امروز  ترکیه  اما   ، بدهکار 
داردووزیر  دردست  را  خاورمیانه 
خارجی  سیاست   ، اش  خارجه  امور 
کند:  می  بیان  چنین  را  کشورش 
عدم   ، ودمکراسی  امنیت  بین  تعادل 
  ، همسایگان  برای  مزاحمت  ایجاد 
دیپلماسی فعال و چند قطبی ،  مبتنی 
 ، نوعی دیپلماسی آهنگین    ، برصلح 
که  دهد  می  اجازه  کشورشان  به  که 
باشند.  بازتر   ، المللی  بین  درروابط   ،
 ، هم  ایرانیان  ما  سیاسی  زندگی  اما 

هفتادوچندسال پیش ،  ورق خورد.
به  وپرداختن  گفتن  سخن  البته 
حکومت رضاشاه کبیرو خدمات میهن 
که   ، اش  خواهانه  ترقی  و  پرستانۀ 
ایران    ، سال   16 تراز  کوتاه  درزمانی 
ترین  رفته  از پیش  به یکی  تبدیل  را 
برعهده  نمود،   کشورهای  خاورمیانه 
بسیار  بسیار  و  است  نگاران  تاریخ 
درزمان  ترکیه  تاریخ  تراز  مفصل 
با  ما  سخن  درکوتاه  اما،     . آتاتورک 
درشهریور  ؟  کردیم  چه  رهبرخود 
را  ایران  شوروی  و  انگلیس    1320

را  کردندورضاشاه  نظامی  اشغال  
راندند.  کشور  از  باری  خفت  طرز  به 
ایران داخل یکی از تاریک ترین وغم 
انگیزترین مراحل تاریخ  خود گردید 
داد. ازدست  خودرا  استقالل  وعماًل 

پهلوی  که   ، همدانی  مشفق  مرحوم 
شناخته  می  دیکتاتور  و  مستبد  هارا 
آن  با  هرگز  اینهمه  با  گوید  می    ،
  ، الوقت  ابن  مردم  نکوهیدۀ  حرکات 
موافق  ازایران   ، رضاشاه  ترک  درروز 
نبودم . آن روز مردم غافل وبی سواد،  
نسبت به اجنبی که با نهایت جسارت 
خاک میهنشان را اشغال نظامی کرده، 
وبه زور سرنیزه ، شاهشان را ازتخت 
سلطنت پائین کشیده ، به عوض ابراز 

نفرت ابراز شادمانی می کردند.
مرحوم سعیدی سیرجانی ،  درهمین 
حکومتی که دشمن خونی  سازندگی 
های رضا شاهی است ،  شجاعانه می 
گوید ،: وجود رضاشاه میهن پرست و 

صریح الهجه وبی باک ، که به تصدیق 
دوست ودشمن ،  جز ترقی ملت ایران، 
وحفظ حیثیت ایرانی ، آرزویی نداشت 
، بزرگترین غنیمت و نعمتی بود که ،  
وعقب  ریخته  درهم  ایران  نصیب 

افتادۀ ونکبت زدۀ عهد قاجار ، شد
باغفلت  ایران   ملت  بدبختانه  که  
را  طالیی  فرصت  این   ، وناآگاهی 

ازدست داد.
بزرگ  الهی  ازقول حکیم  الهی  دکتر   

می گوید:قراربود ایرانی سِر کارباشد 
بماندهیچکس  باقی  ایران  و 

غیرازرضاشاه قادربه این کار نبود. 
ایران هرگز فرزندی به وطن پرستی او 
انگبیسی  وقتی  اما   . است  نداشته   
ریختند   ، را  اش  وبچه  وزن  شاه  ها 

توی کشتی و بردند، ایرانی ها گفتند 
نداشت.  وایمان  دین  او  ندارد  عیب 
پیشانی  عرق    ، کمی  تعداد  وفقط 
ستردندوگفتند: عجب ملت بی غیرتی
 هستیم . اگر بد بود اگر ظالم بودچرا 
خودمان به حسابش نرسیدیم ؟  چرا 

اجازه دادیم خارجی اورا ببرد؟
وروزی دیگر بغض کرده گفتند:  رضاشاه 
. ندانستیم  را  قدرش  شدو  مرحوم 
چه؟   یعنی  فهمی  می  ُمرد.   درُغربت 
درغربت  که  . حاال  نفهمیدیم  روز  آن 
بسر می بریم و به او فکر می کنیم می 
فهمیم . ُمردن درغربت یعنی پراکنده 
نیست  تو  مال  که  درهوائی  شدن 
حکیم  وقتی  که  فهمیم  می  .وحاال 
برسری  خاک  بود:»ملت  گفته  الهی 
که  امروز  یعنی   . چه  یعنی  هستیم«  
قانون  مجری   قانونمند  حکومتهای 
اساسی را سرنگون کردیم  ، به زیربار 
حکومتی می رویم که دکتر الهی  خود 

آن را چنین توصیف می کند: 
» والیت را درکشور لوله کشی کرده اند .

ولی فقیه مخزن .ومنبع اولی است .
اول  که  حقی   . مطلق  حقی  صاحب 
 ، خمینی  آقای  ی  گفته  براساس 
»میزان مردم است« بود واکنون تبدیل
شده است به » مردم خس وخاشاکند.« 
قدرتی که منبعش برروی زمین نباشد،  
نوع  این  پرسش؟  به  چه  را  زمینیان 
نگاه به حکومت تا پائین ترین سطوح
تازد،   آقا می  دردفتر  یکی   . رفته  نیز 
وآن  درکهریزک  یکی  دراوین.  یکی 
وبه   . قضائیه  وقوه  درمجلس  دیگری 
کشی،   لوله  این  درپرتو  ترتیب  این 

سیاه جامگان ، بساط و قدرتی پهن

تمام  گشادی  به  اند  کرده   
سبزنیز  انشعاب   کشورودارندگان 
اند.  حلقه  در  که   هستند  همانها 
پروردگان  دست  اینها   . بنفش  سبزو 
تفکری هستند که اگر مسلمان درنده 
نباشند  نوعی مسلمانی وباوری است 
الئیک  حکومت  بایک  درنهایت   که 
ندارندوبیرون  سازگاری  سر  هرگز  
که  است  قانونی   بی  چوب  حلقه،  از 
 . قانون  بنام  وعجبا  باالست  جا  همه 
به  نیاز  بدون  بکشند  توانند  می  آنها 
واستقبال  باشند  قاتل     . پاسخگوئی 
کنند  دالری  میلیارد  اختالس  شوند. 
ایران  منافع   . تاوان  از  هراس  بی 
رود.  باالتر  شان  رتبه  برباددهندو  
نظم  که  اند  کرده  فراموش  آقایان  اما 
و  دبدبه  باهمۀ  فروپاشید  آهنین 
کبکبه اش . چه رسد به لوله کشی من 
بوی   امروز  که  فقیه  درآوردی  والیت 
پیچیده  جهان  درسراسر  نامطبوعش 
است . غافل ازاینکه این بوی دل آزار 

بزودی نفس آقاراهم خواهد گرفت .
مامردمی  که  میرسد  بنظر  شاید 
وهرآنچه  وقدرناشناسیم  ناسپاس 
پاسداری   . نهیم  نمی  ارج  داریم  را 
.ازتاریخ  کنیم  نمی  ونگهداری 
پرفرازونشیب خود نمی آموزیم وپند 

نمی گیریم .
 اگر پند خردمندان بجان ودل نیاموزی 
جهان آن پند با تلخی بیاموزد ترا روزی

سلطان   ، اول  جهانی  جنگ  درآغاز 
از   ، کرده  بزرگی  اشتباه  عثمانی 
از  پس  نمود.  جانبداری  کشورآلمان 
استفاده  فرصت  ازاین  متفقین  جنگ 
کرده برآن شدند تا امپراتوری عثمانی 
راکه درفساد ، ارتشاء وتباهی غوطه ور

امپراتوری  این  سازند.  نابود  بود   
کشورهای  وبه  ساخته  متالشی  را 
عملیات  با   . نمایند  تبدیل  کوچکی 
متعدد،  جنگهای  و  مشترک 
به  فعلی  یااستانبول  قنسطنطنیه 
فرانسه  درآمد.  متفقین  قوای  اشغال 
قسمتهایی از سوریه ولبنان را تصرف 
درسایر  انگلیسی  سربازان   . نمود 
دولت  -آسیائی  عربی  مستعمرات 
عثمانی مستقرشدندونواحی کوچکی 

تصرف  به  نیز  فعلی  ترکیه  خاک  از 
درآمد.وسرانجام  یونان  و  ایتالیا 
کرد  امضاء  را  پیمانی  عثمانی  دولت 
که متصرفات آن کشور تجزیه شوند.

اما این پیمان با مخالفت شدید ملّیون 
مشکل   ، متفقین  ازدیدگاه  روبروشد. 
النفس  ضعیف  سلطان   ، اساسی 
جانب  از  اصلی  مشکل  نبود.  عثمانی 
درآنکارای  ترکیه  ارتش  افسر  یک 
کنونی بروز کرده بود که سپاه متفقین

 را درتنگه داردانل  به سختی شکست 
آنها  قوای  به  داشت  وتصمیم  داده  
یک  او  کند.  حمله   ، درقنسطنطنیه 
بودواز  داده  تشکیل  مقاومت  گروه 
با دولت  مقاومت ومخالفت   به  یکسو 
داخلی  جنگ  ویک  پرداخته  عثمانی 
انداخته  براه  سلطان  ارتش  علیه 
متجاوزین  علیه  دیگر  وازسوی  بود 
برخاسته ، قصد داشت پای اجنبی را 
زمان  دراین  سازد.  کوتاه  کشورش  از 
این  ازمردم،  شماری   انگشت  تعداد 
و  جدی  ای  چهره  که  را  ارتش  افسر 
او کسی  داشت می شناختند.  مصمم 
جز مصطفی کمال پاشا نبود که بعدها 
لقب  ترکیه  پدر ملت  یعنی   آتاتورک 
کشوررا  آن  تاریخ  ومسیر  گرفت  
جهانی  جنگ   از  دوسال  داد.  تغییر 
به  را  بشریت  که  اول   چهارسالۀ  
، که  خاک وخون کشید  می گذشت 
او که گروهی  پاشا و طرفداران  کمال 
داده  تشکیل  بودنددولتی  ملیون  از 
که  نامیدند  می  »کمالیون«  خودرا 
بود.  متفقین  درچشم  خاری  بمنزلۀ 
برای  جنگ  از  خسته  بزرگ  دَول 
استقالل صلح درجهان ،  به هر قیمتی 
کوشش می کردندوبهیچوجه آمادگی 
باردیگر  اما  نداشتند.  جدیدرا  جنگی 
جغد شوم جنگ ،  چهرۀ کریه خودرا 
وقوع  درصورت  بود.  کرده  نمایان 
آن  به  بودند  ناگزیر    ، جنگی  چنین 
با این شورشی  تن دردهندوبه مقابله 
شده  بزرگی  شاخ  برایشان  که  ترک 
بودبپردازند. مشغول بررسی ومذاکره 
بودند که چگونه می توان بدون جنگ 
پیدا  نجات  تنگنا   ازاین  وخونریزی 
یونان  وزیر  نخست  ناگهان  که  کرد 
که از سیاستمداران  مشهور آن زمان 
بود وکشور متبوعش سالهای متمادی  
سودای جاه طلبانۀ تأسیس  امپراتوری 
بی  درسرداشت  درترکیه  را  یونانی 
مقدمه گفت : حساب این شورشی را 
به ما بسپارید.ماحاضریم این جنگ را 

بخاطر متفقین انجام دهیم .
جلسۀ   ، رضایت  از  حاکی  همهمۀ 

متفقین را فراگرفت . ازاینکه توانسته 
سپر  را  کشوری  آسانی  به  بودند 
شود  حفظ  آنها  منافع  سازندکه  بال 
یونان  ارتش  کردند.  آرامش  احساس 
مراکز    ، سال  یک  از  بیش  ظرف 
،  سپس  اشغال کرده  را  ترکیه  اصلی 
وبه   ، نهایی  ضربۀ  نمودن  وارد  برای 
یعنی   شورشیان  رهبر  رساندن  قتل 
وقلعۀ  اقامتگاه   به  کمال  مصطفی 
نابرابر   نبردی  کردند.  حمله  او  نظامی 
تعدادسپاهیان   . درگرفت  آنها  میان 
یونانی چندین برابر بیشتر ، با انضباط 
و دیسیپلین  وبا تجهیزات و سازوبرگ 
ای   عده  دربرابر   ، بسیار  جنگی  
ای واهمه  که  پرست   وطن  شورشی 

قلب  به  محابا  نداشتندوبی  مرگ  از   
تن  صدها  بردند.  می  یورش  دشمن 
وآتش  توپ   گلولۀ  درمقابل  آنان  از 
وخون  درخاک  یونانیان   سالحهای 
عقب  با  کمال  مصطفی  اما  غلطیدند. 
بجائی  را  یونانیان  خود  سپاه  نشینی 
بود..  ناشناخته  آنها  برای  که  کشاند 
کرده   قطع  را  ارتباطیشان  خطوط 
سپس سربازان او دیوانه وار  وبی امان 

به آنها حمله کردند.
جهان مثل همیشه ناظر این نبرد بود 
ومنتظر بهره برداری. یونانی ها که از 
افتاده  مرگ  به حال  شدت خستگی  

بودند ناچاربه عقب نشینی شدند.
ترک ها با روحیه ای قوی ،  سربازان 
سخت  حمالت  مورد  را  دشمن 
قراردادند ودیری نپایید که یونانی ها 
قلع وقمع شده  بسوی کشتی های خود 
سربازان  به  کمال  مصطفی  گریختند. 
خود گفت : ما به صف پایانی مبارزات 
 . ایم  رسیده  خود  پرستانه  میهن 
رگهایمان  ترکیه در  بزرگ  خون ملت 
اند  به ما آموخته  جریان دارد. پدران 
بیگانگان  دربرابر  خطری  هیچ  از  که  
تهراسیم. ما حق دشمنان خودرا  کف 
درس  آنها  وبه   . گذاردیم  دستشان 
بیگانگان  دیگر  که  آموختیم  عبرتی 
حساب عاقبت کارخودرا کرده وبیش 
ببازی این غرور ملی وشرافت مارا  از 

مسئولیت  متفقین  نگیرند.وباألخره 
ودیگر  یونانی   سربازان  خروج 
گرفتندوبه  برعهده  را  اشغالگران 

ترکیه  جدید  جمهوری  ترتیب  این 
متولدشدکه مصطفی کمال پاشا  بالقب 
رئیس  نخستین  بعنوان  آتاتورک  
اموررابدست  زمام  کشور  آن  جمهور 
حکومت  عمر  ترتیب  این  به   . گرفت 
625 سالۀ خاندان عثمانی به سر آمد.

جدید  سیاست  ترکیه  جدید  دولت 
ازنخست  که  را  شدیدی  ضدمذهبی 
کرد.  بتدریج شدیدتر  بود  کرده  آغاز 
مناصب ذمذهبی را ازمیان برد. قانون 

گالویژ معتمدی

رضا شاه  و آتاتورک
سعیدی سیرجانی:  وجود رضاشاه میهن پرست و صریح الهجه وبی 
باک ، که   جز ترقی ملت ایران، وحفظ حیثیت ایرانی ، آرزویی 
نداشت ، بزرگترین غنیمت و نعمتی بود که ،  نصیب ایران درهم 
ریخته وعقب افتادۀ ونکبت زدۀ عهد قاجار ، شدکه  بدبختانه ملت 
داد. ازدست  را  طالیی  فرصت  این   ، وناآگاهی  باغفلت  ایران  
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مذاکره،که  ویژگی  بخاطر  وهمچنین 
میشود،چگونه  بسته  دِراتاق  معموالً 
اتاق  درآن  حاضران  های  ازگفته 
نشانی  است؟مگراینکه  میشده  آگاه 
گوش  وفال  دِراتاق  بودن  ازگشوده 

ایستادن سیدضیاء الدین ارائه شود.
ضمنأ باید توّجه داشت که شیپورچی 
نظامی  فرد  نظامی،یک  نیروی  درهر 
صدادرآوردن  به  برای  که  است 
خود  نظامی  ازمافوق  شیپور،تنها 
نظامی دستور می  افراد  همانند سایر 

گیردنه از یک شخص غیر نظامی .
نگارمشهوِر  روزنامه  الهی   صدرالدین 
1343به  مادرزمستان  میهن 
سعادت  درمزرعۀ  همسرش  همراه 
الدین  ضیاء  سید  ومنزل  آبادملک 
انجام  ای  طباطبایی،بااومصاحبه 
کیهان  ی  نامه  هفتگی  در  که  میدهد 
وپنجم  ی644بیست  شماره  به  لندن 
به  شود،که  می  1375درج  ماه  بهمن 
کودتای  با  درپیوند  که  ازآن  بخشی 
می  باشداشاره  اسفند1299می  سوم 
ایم  نویسد:»...آنچه شنیده  کنم،اومی 
کتابی  الدین  این است که سید ضیاء 
وقایع  به  سیاه«که  نام»کتاِب  به  دارد 
منتشرنشده  وتاکنون  نوشته  کودتا 
ازبانکهای  دریکی  وبطورامانی  است 
سویس قرارداده است وقراراست پس 
هروقت  هم  اومنتشرشود،وحاال  از 
می  شود،جواب  ازاومی  پرسشی 
در  است  بهتر  را  گذشته  دهد»وقایع 
می  ساکت  بدانیم«...دوباره  آینده 
فشارد. می  را  اش  وپیشانی  شود 
فلسفه عاجز  به  ازاین سفسطۀ شبیه 
تازم  می  شود.بازهم  می  وعصبانی 
بیاورم،سیدمرابازی  حرفش  به  که 
به  راجع  خواهد  دهد،نمی  می 
کتاب  ازترس  کودتابگوید،مدعیان 
سیاه که هرگز نوشته نشده وهرگزبه 
امانت گذاشته نشده،مراعات این بلوف 
رابااودرمیان  کنند.فکرم  می  را  زدن 
است بسته  گذارم،چشم  می 

می  دهد،سماجت  رانمی  وجوابم   
کنم:آقاپول کودتاازکجاآمد؟

  - انگلیسی ها دادند.
  - به کی؟

 - به من.
  - چرا؟

 - گول شان زدم.
  - چه وعده ای؟

 - جواب نمی دهد،زنم بااشارۀ چشم 
وابروساکتم می کند،آرام نمی گیرم.

 - بارضاخان چه کسی تماس گرفت؟
 - من. 

 - به بهانه ی کودتا؟
  - نه.

- به چه بهانه ای؟
 - دریافت حقوق پس افتاده ودرجات 

معّوقه.«
وحّتی  ومدارک  اسناد  که  تاآنجا 
پایه  بی  وسخنرانیهای  تقریرات 
درمجلس  ضیاءالدین  سید  واساس 
میدهند،عامل  گواهی  ملی  شورای 
اسفند1299  سوم  کودتای  اصلی 
نبوده  پنج  میر  خان  بجزرضا  »کسی 
ازچندسال  وآرزوییکه  است،دغدغه 

پیش اورا رها نمی کرده است.
سید  سخنرانیهای  و  ازتقریرات 
ملی  شورای  درمجلس  ضیاءالدین 
پس از شهریور1320 ونزد جمال زاده 
الهی  وصدرالدین  پورفاطمی  وسیف 
معّوقۀ  درجات  اعطای  ویاداستاِن 
معمول  مراحل  طی  بدون  که  قزاقها 
قوا  کل  ی  فرمانده  که  شاه  وتوشیح 
سردارهمایون  بودویادرخواست 
شاه،  پیشگاِه  قزاقهااز  اسمی  فرماندِه 
کرده  دریافت  انگلیس  سفارت  از 
به  افتاده  پس  همراه حقوق  به  تا  بود 
گویای  وهمه  برساند!همه   نیرو  آن 
درغیاب  که  است  نکته  این  روشن 
عامل کودتاودرغریبی می توان گفتار 

یکسویه وپریشان درغربال ریخت !
نگاران  ازتاریخ  برخی  متأّسفانه   
ویا  بخاطرغرض  ونویسندگان 

تقریرات  اینگونه  ازسرناآگاهی 
رابدون  پایه  وبی  ُسست  های  ومّدعا 
دانسته  ُمسّجل  تحلیل،اسنادی 
وازآنها به عنوان سندومدرک تاریخی 

یادکرده ومی کنند.
کرده  اشاره  ازاین  پیش  آنچنانکه 
 ، خان  کودتادررضا  ی  ایم،اندیشه 
در  سیدضیاءالدین  آنکه  از  پیش 
پشتیبانی از وثوق الدوله بخاطرامضای 
ی»  1919درروزنامه  قراردادننگین 
بنویسد»آقای  ای  مقاله  رعد«طّی 
دهاد«!  عمرت  خدا  الدوله  وثوق 
ازآنچه  دورتر  ای  سابقه  به  مسبوق 
که دیگران به خیال اجرای آن افتاده 

باشند،بوده است.
جنگ  که  روزها  درآن  رضاخان 
جهانی نخست هنوز به پایان نرسیده 
تاخت  میدان  ایران  وسرزمین 
وانگلیس  روس  نظامی  وتازنیروهای 
آلمان  سفارت  بود،ازطریق  وعثمانی 
»مسیورودلف  واستقبال  درتهران 
از  سفارتخانه  آن  شارژدافر  زومر« 
بردرخواست  مبنی  پیشنهادرضاخان 
کمک ازامپراتورآلمان به منظور برپایی 
است،وزومر  بوده  کرده  کودتا،اقدام 
آنچه که ازرضاخان شنیده بود،توسط 
»عبدالّرحمان  مورداعتمادبنام  پیکی 
خارجه  امور  وزارت  آزاد«به  سیف 
آلمان  میدهد،امپراتور  گزارش  آلمان 
ی  ازمتارکه  پس  زمان  درآن  که 
ی  برسرکارآمده  تازه  بادولت  جنگ  
انگلستان  بادولت  بلشویک،همچنان 
ازانجام  بود،بااستقبال  جنگ  درحال 
بدست  درایران  ضِدانگلیسی  کودتای 
که  وشجاع  دوست  میهن  نظامی  یک 
ازایران  هارا  انگلیسی  دست  بتواند 
راباتجهیزات  کند،مأموری  کوتاه 
باچندنظامی  الزم،همراه  وبرگ  وساز 

کارآزموده به ایران ُگسیل میدارد.
کّحال  خان  میرزاابوالقاسم 
خود  که  آلمان  سفارت  زاده،ُمنشی 
خان  ودیداررضا  آشنایی  ی  واسطه 
درکتاب  است  زومربوده  مسیو  با 
ازمرگش  پس  سالها  که  خاطراتش 
نویسد:»...دراول  می  انتشاریافت  
ذیقعده  با14  سپتامبر1918مطابق 
1297آقای  6شهریور بربا 1336وبرا
ازبرلن  سیف  عبدالرحمن  شیخ 
همراه  رمزیکه  ونوشتجات  مراجعت 
امپراطوری  سفارت  کفیل  به  داشت 
بسیار  کرد...قسمت  تسلیم  آلمان 
نام  بودکه  این  واصله  دیگررمز  مهم 
امپراطوری  دولت  العاده ی  مأمورفوق 
آلمان را اطالع  داده بودند که»لیتن« 
امپراطوری  سفارت  سابق  سکرتر 
درجنگ  اخیراً  که  آلمان]درایران[ 
وبه  احضار  ازفرونت  کرده  شرکت 

وزارت  ایران،مجدداًبه  به  منظوراعزام 
وباتعلیمات  شده  منتقل  خارجه 

بسیارمحرمانه وتجهیزات مفّصل  
به  فوراً  وغیره  آلمانی  افسر  باچندین 
ایران اعزام خواهد شد،مراتب  فوراً به 
شودکه  داده  اطالع  رضاخان  میرپنج 
عاجل  اقدام  طهران  ورودبه  از  پس 
بودند  داده  اطالع  آورند،ونیز  بعمل 
که آقای »ویلهلم لیتن«حامل نامه ی 
مخصوص امپراطور آلمان برای میرپنج 
ازورودبه  پس  که  هستند  خان  رضا 
وخاطر  محرمانه  بسیار  وسایل  تهران 
جمع فراهم شودکه نامه ی امپراطوربه 

آقای رضاخان داده شود.«)8(
سرکردگی  به  نظامی  ستون  این  اما   
»سرگردویلهلم لیتن«که تابلغارستان 
استعفای  بود،بخاطر  آمده  پیش 
امپراتورآلمان  »ویلهلم«  ناگهانی 
وپایان یافتن جنگ به برلین بازگشت 

ورضاخان درانجام کودتا ناکام ماند*
آخرین  دوم  نیکالی  سقوط  از  پس   
تزار روسیه وبرسرکارآمدن بلشویکها 
میدان  شدن  کشوروخالی  درآن 
یعنی  زورمندانگلستان،  ازرقیب 
وزیر  درایران،لردکرزن  روسیه 
سبب  به  دولت   آن  ی  خارجه  امور 
ناالیق  زمامداران  ودرماندگی  ضعف 
ونفوذ  ازگسترش  که  ایران،ازآنجا 
از  ویژه  به  ومنطقه  درایران  کمونیزم 
جنوبی  دربخش  نفتی  منابع  جهت  
به  آن  مردم  که  وهندوستان  ایران 
انگلستان  درازمّدت  استیالی  خاطر 
برآن   سرزمین  ورفتار غیر         بشر 
دوستانه ی آن دولت به شدت ناراضی 
ونافرمانی  شورش  به  دست  گاه  وگه 
برای  راه   بود،بهترین  میزدند،نگران 
وهندوستان  درایران  منافعش  حفظ 
نظامی  نیروی  گرفتن  را،دردست 
ومالی ایران زیرنظر فرماندهان نظامی 
اختیارات  با  انگلیسی   وُمستشاران 
این  به  رسیدن  بیندوبرای  می  تام 
به  رشوه  وپرداخت  بادسیسه  هدف 
هزارتومان(  پانزده  احمدشاه)هرماه 
به منظور روی کارآوردن وثوق الدوله 
وپشتیبانی  وزیری  نخست  مقام  به 
به  که  را  قراردادی  گردید  ازاو،موّفق 
نماینده  قرارداد1919مشهورشد،بین 
خوددرایران)سرپرسی  سیاسی  ی 
نصرت  و   الدوله  ووثوق  کاکس(   
الدوله)وزیرامورخارجه( وصارم الدوله 
که  کند  مسعود)وزیردارایی(منعقد 
ی                                                                                                                                                 رشوه  مبلِغ  به  پیش  دربخش 
پرداختی به نامبردگان اشاره شده است 
                                    ادامه دارد

این  به  مربوط  های  پانوشت  لطفًا 
درصفحه 48  را  قبل  و شماره  شماره 

مطالعه بفرمائید

دکتر مصطفی الموتی مینویسد:
تقریرات  از  قسمتی  زاده  »...جمال 
می  نقل  راچنین  سیدضیاءالدین 
وثوق  ازطرف  1920که  کند»درسال 
ی  عهدنامه  بستن  مأمور  الدوله 
شدم،کلنل  شوروی  جدیدبادولت 
کاظم خان سّیاح ُمنشی من بود،وقتی 
کردیم،من  می  صحبت  خان  باکاظم 
مسلح  نفرآدم  توپانصد  گفتم 
راعوض  بگذارتااوضاع  دراختیارمن 
ایران،کاظم  به  ازمراجعت  کنم،پس 
خان ومسعودخان]کیهان[وزمان خان 
قوای  شدند...سرانجام  مأمورقزوین 
کرد،رضاخان  حرکت  ازقزوین  قزاق 
ابرازداشت..بدون  العاده  فوق  لیاقت 
بادرشکه  خبربدهم  احدی  به  آنکه 
بااتوموبیلی  رفته  دروازه  بیرون 
آورده  ومسعودخان  خان  کاظم  که 
رابرداشته  عّمامه  بودندسوارشده 
پیاده  قوای  برسرگذاشتم،  کاله 
درمهرآباد  وسواره  رسید  کرج  به 
خانه  درقهوه  بار  اولین  بود،برای 
حضور  با  روبروشدم  خان  رضا  با 
آقا                                                                                                                            واحمد  خان  مسعودوکاظم 
راگذاشتم... مذاکره  بنای  خان 

برای  ُمهّیجی  نطق  بعدرضاخان 
قزاقهاکرد،بعد من پیشانی اورابوسیدم 
رییس  من  از  بعد  شما  وگفتم 
قزاق  هستید...قوای  قزاق  دیویزیون 
که  نبود  فشنگ  ولی  داشت  تفنگ 
گردید...نمایندگان  تهّیه  رزم  وسایل 
انگلیس هم رسیدندوبا  شاه وسفارت 
پرداختند،نگران  مذاکره  به  خان  رضا 
شدم که اگرآنها رأی رضاخان رابزنند 
خواهیم  زندان  به  شده  خراب  کارها 
حرفهای  درمقابل  خان  رفت،رضا 
سنجیده ی ادیب السلطنه داشت کم 
کم نرم میشد که من پریدم توی اطاق 
این  وگفتم  گذاشتم  را  نطق  وبنای 
آنها  به  قزاقهاخیلی غیرتمند هستند 
خیلی ظلم شده وحاضر نیستند بیش 
طرزدست  کنندبااین  تحمل  ازاین 

ازاطاق خارج شده  را گرفته  رضاخان 
حرکت  شیپور  ها  شیپورچی  گفتم 
دعا  رضاخان  درگوش  بزنند،من  را 

خواندم وراه افتادیم.
السلطنه  باادیب  رضاخان  وقتی 
دراطاق صحبت میکردمن به رضاقلی 
رییس  به  ]امیرخسروی[گفتم  خان 
یک  بگوکه»اِتاماژور«*میگوید  خود 
بیاوریدبیرون،اوکه  تشریف  دقیقه 
مثل  خوشگلی  ی  قیافه 
دخترفرنگیهاداشت نزدرضاخان رفت 
گفت:»اِتا  داد،کهاعصبانّیت  وپیغام 

ماژورچه خری است؟«...«)6(
ازسید  زاده  جمال  راکه  آنچه  اگر 
برای  که»  عبارت  این  به  ضیاءالدین 
خان  باردرمهرآبادبارضا  نخستین 
درست  میکند  است«نقل  شده  روبرو 
سید  سخنان  باشد،بنابراین  بوده 
ضیاءالدین پس از شهریور1320دردوره 
ملی)بنا  شورای  مجلس  چهاردهم  ی 
فاطمی( پور  سیف  دکتر  ی  برنوشته 

کودتا  وُمبتکر  اصلی  عامل  خودرا  که 
پول  مدعی  ونیز  میکرده  معّرفی 
اردوگاه  قزاقهای  به  رسانی  ولباس 
آقابابادرچندنوبت بوده است، نادرست 
چگونه  است،چراکه  واقعّیت  از  وبدور 
بوده است باحضورچندباره دراردوگاه 
موردی  کارها،  آنهمه  آقاباباوانجام 
پیش نیامده بود تابا رضاخان فرمانده 
ازسوی  اُردوکه  آن  مقتدروُکنجکاو 
ژنرال آیرونساید به این مقام برگزیده 
آن  بیشتر  شرح  به  بود)که  شده 
دیداری  پرداخت(  خواهیم  درآینده 

داشته باشد!؟
باتوّجه به ُخلقیات رضاخان که دوست 
اتفاق  اش  باکی  وبی  درتهّور  ودشمن 
آیرونسایدفرمانده  نظردارندوژنرال 
درشمال  بریتانیا  نظامی  نیروی 
مختار  ووزراء  فورث(  )نورپر  ایران 
ولورین( درایران)نورمن  انگلیس 

نیزدرگزارشات  ویاخاطرات خودازاوبا 
چنین ُخلق وخویی یادکرده اندورفتار 

پیش وپس از کودتای او ویاآنگونه که 
نوشته  نویسان  نگاران وخاطره  تاریخ 
دارد،جای  ویژگی  ازچنین  اندحکایت 
بودن  وسست  پایه  بی  برای  تردیدی 
نمی  باقی  سیدضیاءالدین  تقریرات 

ماند.
سرهنگ  صورت  به  زدن  سیلی   
دولت  ازسوی  که  »کلرژه«افسری 
گذشته  روال  به  شوروی  ی  روسیه 
درایران  قزاق  نیروی  فرماندهی  به 
به  منجر  بودکه  شده  واعزام  منصوب 
اوازایران  وترک  کلرژه  گیری  کناره 
نیروی  ی  نظامنامه  نظر  از  و  گردید 
مافوق  به  کیفراهانت  حداقل  قزاق، 
ازآن  انفصال  وباالخره  زندان 
تهّور وبی  نیروبود،از مصادیق  روشِن 

باکی اواست.)7(
گفته  رضاخان  ازاین،اینکه  گذشته 
بود»اِتا ماژور«ه خری است؟»ازاساس 
میکندکه  ضیاءراباطل  سید  اّدعای 
بوسیدم  اورا  گفت»پیشانی 
یزیون  دیو  ،رییس  ازمن  وگفتم»بعد 

قزاق هستید«!
   اوکه به گفته ی خود تازمان رسیدن 
درچند  مهرآباد)دهی  به  قزاقها 
وردای  باعّمامه  تهران(  کیلومتری 
می  ،چگونه  است  بوده  آخوندی 

توانسته است  رییس دیویزیون قزاق 
بوده باشد!همچنین چگونه بوده است 
همراه  َسَمتی،   چنان  باداشتن   که  
قزاقها  حرکت  اززمان   خود   نیروی 
نبوده  پایتخت،    سوی  ازآقابابابه 
زیر  افراد  با  رضاخان  وزمانیکه  است 
میرسد  مهرآباد  به  اش  فرماندهی 
خانه  درقهوه  باربااو   نخستین  ،برای 
دیگر  میکند؟ازسویی  مالقات  ای 
که  نمیسازد  روشن  خود  درتقریرات 
مقام ریاست دیویزیون را از سوی چه 
است،که  بوده  کرده  دریافت  مقامی 
تفویض  خان  رضا  به  آنرا  ازخود  بعد 
ریاست  َسَمت  باداشتن  میکردویا 
بوده  فرماندهی  دیویزیون،چگونه 
خطیر  امر  یک  انجام  برای  که  است 
رابا  زیرفرمانش  افراد  کودتا،  یعنی 
فشنگ  بدون  های  تفنگهاومسلسل 
،که  میکرده  هدایت  تهران  بسوی 
یک  اجرای  کار،  ازاین  هدف  گویی 

برنامه ی نمایشی بوده ا ست!؟
 پرسش دیگر این است که اگراو عامل 
ورضاخان  واتاماژور  وُمبتکرکودتا 
که  بود  بود،چگونه  او  فرودست 
به  بااو  ازتهران  اعزامی  نمایندگان 
که  است  سهل  نپرداختند  مذاکره 
اوحتی به عنوان مستمع آزاد دراتاق 
هیأت  وطرِف  حضورنداشت  مذاکره 
اعزامی تنها رضا خان بود نه او؟وانگهی 
به  بودوباتوّجه  اتاق  دربیرون  که  او 
هوای سردروزهای نخستین اسفندماه 

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم

 پژوهشی از ک. هومانقسمت هشتم

تاآنجا که اسناد ومدارک وحّتی تقریرات وسخنرانیهای بی پایه واساس سید ضیاءالدین درمجلس شورای 
ملی گواهی میدهند،عامل اصلی کودتای سوم اسفند1299 کسی بجزرضا خان میر پنج نبوده است
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حکومت جدا باشد بهمین دلیل وقتی 
نماینده شیعیان  که  بروجردی  آخوند 
تلگرافی  شاه  کرد  فوت  قم  در  جهان 
عراق  نجف   در  که  حکیم  آخوند  به 
برد مخابره کرد.  و خواست  بسر می 
مرجع  او  که  دهد  نشان  بهانه  این  به 
جدید شیعیان جهان  است تا بتواند با 
این ترفند کانون آخوند  ها را  از ایران  
به  خارج  انتقال  دهد.  ولی متآسفانه  
در این راه رندان ) افراد زرنگ و تیز 
بین (  به افکار و نقشه محمد رضا شاه 
شاه  عمل  این  نگذاشتند  و  بردند  پی 
جامعه عمل بخود گیرد و ایران  از شر 

آخوند ها تا حدودی نجات یابد.
برای    ها   و آشوبی که آخوند  جنجال 
اصالح  قانون  انتخابات  به  پا  کردند.

و   انتخابات  قانون  اصالح  پنجم   اصل 
و والیتی.  ایالتی  انجمن های  تشکیل 
و  سودمند  بسیار  اقدامات  از  یکی 

مفید محمد رضا شاه پهلوی بود.
توجه شود:  در این قانون قید اسالم 
انتخاب  از شرایط  بودن    ) ) مسلمان 
در  و  بود  شده  برداشته  کنندگان 
مراسم سوگند. نمایندگان به راستی ، 
امانت و صداقت سوگند یاد می کردند 
اصالح  مورد  در  لذا      . قرآن  به  نه 
چه  هر  آن  مزایای  و  انتخابات  قانون 

بنویسیم و بگوئیم باز کم است.
در  ها  آخوند  العمل  عکس  بررسی 
انقالب  ششگانه  لوایح  تصویب  مقابل 

شاه و ملت
انقالب  گانه  شش  لوایح  تصویب  با 
به  ، آخوند ها  سفید محمد رضا شاه. 
در  ای  جلسه  و  برخاستند  مخالفت 
منزل آخوند شیخ عبدالکریم حائری 
نشست  این  در  شد.  تشکیل  قم  در 
مطرح  را  شاه  با  مبارزه  های  محور 

نمودند.
1 -  ترسیم دور نمای سیاه و وحشت 

بار آینده برای آخوند ها
ها  آخوند  نظر  از  شاه  قدامات   -  2

نابودی اسالم و مسلمان ها بود.
آن  موارد  و  ملت  و  شاه  انقالب   -  3
و  اسالم  علیه  های خطرناک  دسیسه 
گوکننده  باز  و  بارز  نمونه  آن  تصویب 

آن است.
4 - آخوند های حاضر در جلسه معتقد 
بودند اقدامات شاه و انقالب او بر علیه 
است  اسالمی  های  کشور  و  اسالم 
دادند  هوشدار  و  نمودند  آوری  ویاد 
مسامحه  خطرات  این  مقابل  در  اگر 
شود اسالم محکوم به فنا است و امت 
معرض  در  اسالمی  مناطق  و  مسلمان 
سقوط و زوال قرار خواهند گرفت لذا 
به دنبال نشست مقامات باالی آخوند 

ها تصمیم های زیر اتخاذ شد.
لفت  مخا  شاه  به  تلگرافی  طی   -  1

نامه  تصویب  محتوای  با  ها  آخوند 
اعالم و لغو فوری آن درخواست شود 

که این موضوع انجام شد.
به سایر آخوند  پیغام  و  نامه  2 - طی 
عوارض  ها  شهرستان  و  تهران  های 
اصول  اغماض  قابل  غیر  و  گوار  نا 

ششگانه انقالب شاه باز گو شود.
3- هر هفته یک بار و در صورت لزوم 
نظر  تبادل  و  مشاوره  جلسه  بیشتر 

میان آخوند ها برگزار شود.
4- خمینی گجستک عالوه بر مخابره 
علم  اسداهلل  و  شاه  به  هائی  تلگراف 
ها  شهرستان  در  ها  آخوند  سایر  با 
از  خارج  در  که  هائی  آخوند  حتی 
استقالل   که  خطرهائی  بودند  ایران 
کرد  می  تهدید  را  و مسلمانان  اسالم 
مردم  طبقات  تمام  و  نمود  گوشزد  را 
را به استقامت ، اتحاد و همکاری فرا 
خواند و با شیوه های شایسته و برنامه 
مراجع  سایر  همکاری  با  شده  ریزی 
عظام  گام به گام به سوی یک تحول 
اسالمی  جامعه  در  گزار  تآثیر  فکری 
مقدسات  از  دفاع  در  و  رفت  پیش 
و  ایران   ملت   گردید.  پیروز  اسالم 
روشنفکران که با پفی روشن شده اند  
و سازمان های سیاسی و رسانه های 
گروهی باید از آخوند ها شیوه مبارزه  
از  را  ایران  کردن  آزاد  و  دشمن  با 

خمینی و گروه آخوند ها یاد بگیرند. 

توطئه  دیگر:
پس از ماجرا های بسیار در سال 1341  
رفته رفته ایام نوروز  نزدیک می شد 
 1342 سال  نوروز  اینکه  به  توجه  با 
امام  شهادت  روز  سال  با  مصادف 
به پیشنهاد خمینی و  بود.  صادق هم 
مبنی  ای  اعالمیه  تقلید  مراجع  سایر 
صادر  سال  این  در  نوروز  نداشتن  بر 
و  عادی  مردم  لذا  نمودند  منتشر  و 
می  قم  به  معتقد  و  مومن  مبارزین 
به  مکان   ترین  نزدیک  در  تا  رفتند 
حضور  شاه  رژیم  ضد  جنبش  قلب 
ابلیس  بار  طوفان  اعالمیه  در  یابند. 
خمینی آمده بود شاه اسالم و آخوند 
و  مضر  خود  مقاصد  اجرای  برای  را 
مانع می داند. اسداهلل علم مستبد به 
جرم تخلف از احکام اسالم و تجاوز به 
قانون اساسی کنار باید برود و دولتی 
که پای بند به احکام اسالم است روی 

کار بیاید.

ماهیت  15  خرداد:
واقعه  من  نظر  به  محترم  خوانندگان   
و  اسالمی  حرکتی   1342 خرداد   15

همه  همکاری  با  که  بود  اسالم  برای 
جانبه آخوند ها بوجود آمد. درد آنها 

دردخودشان و اسالم بود و  هیچ رنگ 
ایرانی  و  ایران  برای  میهنی  و  ملی 

نداشت.
 واقعه 15 خرداد برای این بوجود آمد 
تا آخوند ها بتوانند برای حفظ منافع 
خود زیر نام اسالم و قرآن دفاع کنند. 
به شاه و اسداهلل علم  توانند  تا می  و 
انداخته  خطر  به  را  آنها  منافع  که 

بودند تهمت بزنند  و فحاشی کنند.
توسط  شده  انجام  اقدامات  تمام   
و  ترقی  از  جلوگیری  برای  ها  آخوند 
را  آن  حرکت  شاه  که  بود  پیشرفتی 
شروع کرده بود که در تضاد با اسالم و 

منافع آخوند ها بود.
پرستی  تازی  و  خبری  بی  و  غفلت   
ایران سبب شد که گول آخوند  ملت 
ها را بخورند و ندانسته دنبال  آخوند 

ها راه افتادند
بسیج  وسیله  به  مذهب  قدرت   
عقب  و  واپسگرا   مردمی  گسترده  
های  حرکت  مقابل  در  فکری  مانده 
شاه  رضا  محمد  دموکراسی  و  مترقی 

پهلوی آشکار شد.
جهت  از  که  گوناگون  اقشار  اتحاد   
پائین  به  سیاسی  و  اجتماعی  شعور 
 1400 حاصل  بودند.  رسیده  ترین حد 
و واپسگرایی و خرافات  سال سکوت 
اسالم  تشکیل شده بود و تحت تآثیر 
های  آخوند  فریبانه  عوام  های  گفته 
نابود  و  کوبیدن  هم  در  برای  شیاد 
خواهانه  مترقی  های  حرکت  کردن 
داشت  شاه   رضا  محمد  زمان  در  که 
شکل می گرفت زیر خیمه بر افراشته 
خمینی  جرثومه  بخصوص  ها  آخوند 
گرد آمدند و ایران عزیزمان را به این 

روز انداختند.

ایران بدون عمامه  و آخوند حق مسلم 
ماست.

ستم  ملت  آگاهی  و  بیداری  امید  به 
کشیده و  بی یار و  یاور ایران

* واقعه 15 خرداد برای این بوجود آمد تا آخوند ها بتوانند برای حفظ منافع خود 
زیر نام اسالم و قرآن دفاع کنند. و تا می توانند به شاه و اسداهلل علم که منافع آنها 

را به خطر انداخته بودند تهمت بزنند  و فحاشی کنند.
*غفلت و بی خبری و تازی پرستی ملت ایران سبب شد که گول آخوند ها را بخورند 

و ندانسته دنبال  آخوند ها راه افتادند
* با تصویب لوایح شش گانه انقالب سفید ، آخوند ها به مخالفت برخاستند

قسمت دوم 
یک کشور ودو حکومت

تیتر مقاله قدری نا مأنوس به نظر می 
است  نشده  شنیده  و  دیده  زیرا  آید 
باشد.   حکومت  دو  دارای  کشوری 
!  ایران  خوانندگان گرامی: آن کشور 
عزیز  خودمان می باشد که حدود 500 
در  نامرئی  حکومت  این   است   سال 
ایران وجود دارد  ولی نا شناخته بود. 
و  روشنفکران  متوجه  کوتاهی  این     
پژوهشگران است. لذا میتوان این دو 
یکی  کرد.  تعریف  چنین  را  حکومت 
و  مترقی  قوانین  با  دولتی  حکومت 
منطبق با منشور سازمان ملل متحد، 
در جهت تأمین رفاه و ترقی و آسایش 
آخوندی  حکومت  دیگری  و   ، جامعه 
است که قوانین مربوط خود را دارد که 
که  اسالم  اصل  چهار  از  گرفته  نشأت 
اساسنامه اسالم  از قرآن که  عبارتند 
است و غیر قابل تغیر ، سنت محمد ، 
اجماع و قیاس است.  قوانین حکومت 
مترقی  قوانین  با  تضاد  در  آخوندی 
است،  متحد  ملل  سازمان  منشور  و 
مانند قانون قطع دست و پا - قصاص 
- تعداد همسر - صیغه - سنگسار و 

غیره .
دارای   دارد  که  دو حکومتی  با  ایران   
دو پایتخت است،  یکی تهران است و 

دیگری  قم است..
دو حکومت سیاست خارجی خودشان 
را  دارند،  هر دو  سفیر  به کشور  های  
دولتی  فرستند. حکومت  می  مختلف 
دینی  حکومت  و  فرستد.  می  سفیر 
مانند  شعیان  نماینده  عنوان  تحت 
آخوند بهشتی بدرک واصل شده را به 

آلمان می فرستد
از طریق  آمد  در  دولتی  در حکومت   
می  تأمین  تجارت  و  مالیات  کسب 
شود. ولی در حکومت آخوندی کسب 
عبارتند  که  است  راه  از چند  آمد  در 
قدس  آستان  مانند  مقدس  اماکن  از  
 5 تا   4 حدود  سال  در  که  رضوی 

میلیون دالر در آمد دارد. و از موارد

ذکات،  و  خمس  نذر،  مانند  دیگر 
فطریه، صدقه دادن و اوقاف و غیره.

 در حکومت دولتی هر وقت الزم باشد 
مورد  را  مدارک  و  اسناد  توانند  می 
حکومت   در  لی  و  دهند  قرار  بررسی 
بررسی  و  آخوندی کسی حق دخالت 
این وجوه هنگفت را ندارد که از کجا 

آمده و به چه مصرف رسیده است.
بنام  پارلمانی  دولتی  حکومت  اگر 
حکومت   دارد،  شورایملی  مجلس 
آخوندی هم  پارلمانی بنام  منبر  دارد 
که از آن  باال میروند  و از آن  جا  هر 
چه  دلشان  بخواهد  به  هر کس می 

گویند. 
 دو حکومت دولتی و آخوندی ارتش 
دولتی  ارتش  سربازان  دارند.  را  خود 
از راه سرباز گیری است که در سرباز 
ولی  هستند.  ها  پادگان  و  ها  خانه 
و  ها  خوان  روضه  ها  آخوند  سربازان 
می  ها  خانه  به  که  هستند  ها  مداح 
آیند و یا در تمام مراسم چه عزا و چه 
جشن ها حضور دارند و مشغول تبلیغ 
الزم  آنچه  هستند.  خود  های  هدف 

که حکومت  است  این  است  گفتن  به 
سرباز  هزار  هزاران  داری  آخوندی 
داوطلب متعصب جان بر کف است که 
حاضرند جان و مال و فرزندان خود را 

در راه آخوند و اسالم  نثار کنند.
قوانین  به  انتقاد  حق  هیچکس   
حکومت آخوندی نداشته و ندارد، اگر 
کسی انتقاد کند مرتد نامیده می شود 
و  مجازاتش مرگ است. به یاد داریم 
فردی بنام رشیدی مطلق مقاله ای بر 
روزنامه  در  گجستک   خمینی  علیه 
حاج  اصغر  علی  کرد.  چاپ  اطالعات 

سید جوادی روشنفکر اولین نفری  
علیه  بر  آمیزی  انتقاد  مقاله  که  بود 
رشیدی مطلق نوشت و تمام روز نامه 
ها هم نامه او را چاپ کردند و در نامه 
اش خمینی گجستک را رهبر شیعیان 

جهان نامید. سوال در این است علی
حقی  چه  جوادی  سید  حاج  اصغر 
داشت و چه کاره بود و به چه دلیلی 
شیعیان  رهبر  را  گجستک  خمینی 

جهان نامید. 
 مگر رشیدی مطلق چه نوشته بود؟ 

است.   زاده  بود خمینی هندی  نوشته 
هندی  مگر  بود   گفته  راست  خوب 

زاده نبود. 
باور  و  فلسفه  که  قومی است   آخوند 
های خودش را دارد، لباس خودش را 
می پوشد. جالب است وقتی  آخوندی 
و  عبا  استفاده  از  او  کند.  خالفی  کار 
عمامه منع می شود به اصطالح  خلع 

لباس می شود و لباسی مانند من و
شما می پوشد. آیا  توهینی باال تر از 
این بما هست . چرا ما باید این قبیل 
توهین ها را تحمل کنیم ؟ باید پاالن 
روی آخوند خلع لباس شده گذاشت و 
یا با لباس تازیان  افسار و قالده ای بر 
نوشته  آن  روی  که  باندازیم  او  گردن 
با  از معاشرت  ای  مردم   باشد   شده 
این جانور خطرناک دوری کنید و در 

خیابان ها بگردانیم. 
 در حکومت آخوندی  هیچ کدام کار   
خود  معاش  امرار  برای  و  کنند  نمی 
معنای  به  کشند  نمی  زحمتی  هیچ 

واقعی مانند زالو مفت خور هستند.
چیزی  ندارند  چندانی  سواد  اکثراً   
در  و  است  پرروئی  دارند  زیاد  که 
هر  وارم  استادند..امید  عوامفریبی 
را  اسالم  مرداب  بتوانیم  تر  زود  چه 
از  تا  کنیم  عزیزمان خشک  ایران  در 
شر کرم های آن که آخوند ها هستند 

نجات پیدا کنیم.   
 برگردیم به بحث برنامه جدائی قدرت 
یاد  از سیاست توسط زنده  آخوند ها 
محمد رضا شاه پهلوی. بعد از دخالت 
و  مملکت  امور  در  گجستک  خمینی 
شاه  سفید.   انقالب  ششگانه  اصول 
آخوندها  قدرت  که  انداخت  بفکر  را 
کند.  منتقل  خارج  به  ایران  از  را 
یعنی مرکزیت آخوند ها را از مدرسه 
فیضیه قم   به خارج انتقال دهد تا از 
خمینی  مانند  ها  آخوند  های  دخالت 
و خوانساری ها جامعه در امان باشد.  
و  سیاست  از  دین  دیگر  عبارت  به 

بررسی  کامل 
و همه جانبه  از 

واقعه  15 خرداد  
 1342

محمدمجزا

آخوند قومی است که فلسفه و باور های خودش را دارد، لباس خودش را می پوشد. جالب است 
وقتی  آخوندی کار خالفی کند. او از استفاده عبا و عمامه منع می شود به اصطالح  خلع لباس 

می شود و لباسی مانند من وشما می پوشد. آیا  توهینی باال تر از این بما هست؟
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از  بیش  سرخ  خمرهای   ، درکامبوج 
کشتند  را  ازمردم  نفر  میلیون  یک 
 ، جهان  کشورهای  از  دربسیاری   .
تعداد  منجمله   ، غیرنظامیان  کشتار 
همچنان  وکودکان  اززنان  بیشماری  

ادامه یافته است .

دیوان کیفری بین المللی
 )ICC( المللی  بین  کیفری  دیوان 
دیپلماتیک   درکنفرانس  سرانجام 
متحد  ملل  األختیار   تام  نمایندگان 
بین  کیفری  دیوان  تأسیس   به  راجع 
ژوئیه   17 تا  ژوئن   15 از  که  المللی 
آمد.  بوجود   ، برگزارشد  ُرم  1998 در 
 ، کشور   160 نمایندگی   های  هیئت 
سازمان   14  ، دولتی  بین  سازمان   17
تخصصی و صندوق ملل متحد، و 124 
کنفرانس  واین  دولتی  غیر  سازمان 
تاریخی شرکت کردند.  ای  پنج هفته 
اساسنامۀ رم برای دیوان کیفری بین 
المللی با 120 رأی موافق درمقابل 7 رأی 
ممتنع تصویب شد رأی   21 و  مخالف 
درواقع   ، المللی  بین  کیفری  دیوان 
بین  درارتباط   . مفقودۀ  حلقۀ  همان 
که  است  المللی  بین  حقوقی  نظام 
جزئی از دیوان بین المللی دادگستری 
)ICJ ( مستقر درالهه فقط به دعاوی 
کند.  نمی  رسیدگی  دولتها  بین 
اصل  روی  المللی  بین  کیفری  دیوان 
که  کند  می  عمل  فردی  مسئولیت  
درمورد  مساوی  بطور  و  استثنا  بدون 
دولت  مراتب  درسلسله  هرفردی 
گردد.  می  اعمال  ارتش  یافرماندهی 
جهت  هائی  مجازات  لزوم  درصورت 
فرمانده  وافسران  کشورها  رؤسای 
صحنۀ  در  پائین  ردۀ  سربازان  نیز  و 
شبه  گروههای  افراد  یا  عملیات  
نظامی مقرر میگردد. بخصوص درمورد 
خشونت های داخلی ، در کشورهائی 
 ، ندارد  وجود  مشروعی  حکومت  که 
از حساب پس دادن  حصول اطمینان 
درسطح بین المللی بسیار مهم است .
متشکل  الملل  بین  کیفری   دیوان 
 ، محاکمه  بخش   ، دیوان  ازریاست 
بخش پیش از محاکمه ، بخش تجدید 
ثبت   وقسمت   ، دادستان  دفتر  نظر، 
می  ولی  شده  واقع  هلند   درالهه  
درهرمحلی  لزوم   درصورت  تواند  
تشکیلجلسه  دهد  . مجمع دول عضو ، 
دادستان  دیوان و 18 قاضی  آن را برای

 مدت 9 سال انتخاب  می نمایدکه دونفر  
ازقضات نبایستی از یک ملیت باشند. 
قضات مزبور  رئیس دیوان  را انتخاب می 
کنند. مجمع دَول  عضو ماهیت دقیق 
روابط  دیوان با سازمان  ملل را  درمرحلۀ 
بعدی  معین می کند. حداکثر مجازاتی 
که دیوان می تواند تحمیل کند  حبس 

ابد است .
دیوان کیفری بین الملل مکمل محاکم 
قاعدتًا  بایستی  که  است   ملی  جزائی 
متهمان به جنایات را درقلمرو خودشان 
محاکمه کنند. دیوان کیفری  بین المللی  
موقعی ضروری  است که نهادهای ملی 
 ( نماید  می  سقوط  مناقشات   بخاطر  
تمایل  یا موقعی که دولت  مثل رواندا( 
 ( کند  محاکمه  را  اتباع خودش  ندارد  
مثل یوگوسالوی سابق( دادستان  این 
دیوان می تواند  اقدام به تحقیق کند 
 ، کشی  نسل  مرتکب  که  را  وافرادی 
جنایات علیه بشریت و جنایت به دلیل 
اعمال  تجاوزکارانه شده اند به پای میز 

محاکمه  بکشد.
درسال  نورنبرگ  محاکمات  اززمان  
1945 ،  تجاوز به خاک دیگری  به عنوان 
یک جنایت بین المللی عمده ، وجنایت 
علیه صلح شناخته شده که غالباً منجر 
به جدی ترین موارد نقض جمعی حقوق 
جنایات   ، کشی  نسل  منجمله   ، بشر 
جنگی و جنایات علیه بشریت می شود.

المللی  بین  کیفری  دیوان  اساسنامۀ 
جنایت برای  جزائی  مسئولیت  حاوی 

تجاوز است که درکل بعنوان  طرح ریزی 
انجام  یا  آغاز  صدوردستور،   ، تدارک   ،

حملۀ مسلحانه یا دست زدن به 
جنگ تجاوز کارانه ، برخالف معاهدات 
دراین  شود.  می  توصیف  المللی   بین 
حالت ، تنها افرادی که درمشاغل رهبری 
تجاوزکارانه  اعمال  واینگونه  هستند 
رادستورمیدهند یادرآنها  فعاالنه شرکت 
می کنند ، مسئولیت آنهارابرعهده دارند. 
که  المللی  بین  جنایات  از  برخی 
دراجالس  ُرم مورد بحث قرارگرفت ولی 
در اساسنامۀ رم برای دیوان کیفری بین 
المللی درج نگردید، عبارتنداز: قاچاق 
 ، تروریسم   ، وروانگردان  موادمخدر 

وجرائم علیه 
سازمان ملل وپرسنل آن.

بین حقوقی  نظام  باینکه    باتوجه 
جرم با  برخورد  برای  واحدی  المللی 
وجود وتروریسم  موادمخدر  قاچاق 
توافق نمایندگی  های  هیئت   ، ندارد 

توسط  بایستی  جرائم  این  که  کردند 
مقامات ملی طبق قرارداد های موجود 
همکاری بین المللی تعقیب وتحقیق شود 
تااین که دیوان کیفری بین المللی چنین 
کاری بنماید. باهمین استدالل ، جرائم 
علیه پرسنل سازمان ملل که در سالهای 
اخیر افزایش یافته است ؛ دراساسنامه 
المللیگنجانده شد.  بین  دیوان کیفری 
ازسال 1992 ، حدود 300 نفر غیر نظامی 
جان خودرا درراه خدمت درسازمان ملل 
متحد از دست داده اند. پرسنل نظامی 
 ، حمله  هدف  اغلب  نیز  صلح  پاسدار 
این اند.  قرارگرفته  قتل  و  ربائی،  آدم 

شده  باعث  کننده  نگران  وضعیت 
 ،  1994 درسال  عمومی  مجمع  که 
کنوانسیون ایمنی سازمان ملل و پرسنل 
وابسته آن را تصویب کردکه حاوی تأیید 
مسئولیت جزائی افراد جهت حمله به 

پرسنل سازمان ملل متحد  است .
پایان

درسال 1945 ضمن برگزاری دادگاه نورنبرگ  که برای محاکمۀ 
متهمان جنایات جنگی آلمان نازی تشکیل شده بود، جامعه بین 
که  نخواهدداد  اجازه  دوباره«   هرگز   « که  شد  متعهد  المللی 

جنایات وحشتناک  علیه بشریت یا نسل ُکشی رخ بدهد...

                                                           دیوان کیفری  بین المللی درالهه

 Song Sang-Hyun, President of the Court

مصونیت از مجازات
تاریخ مصونیت از مجازات ، به قدمت 
دولتهای  علیه  مدنی  جامعه  تالش 
متحد   ملل  سازمان   . است  خودکامه 
آنکه  از  پس   1970 دهه  درخالل 
وگروههای  غیردولتی  سازمانهای 
ایجاد  پیشاهنگ  بشر  حقوق  طرفدار 
جهت  المللی  بین  استراتژی  یک 
فراگیرشدند،  مسئله  این  با  برخورد 
از  مصونیت  با  مبارزه  برای  کارخودرا 
فقدان  به  کرد.باتوجه  شروع  مجازات 
دیوان کیفری بین المللی ، گاهی آرای  
قاطع دادگاهها  باعث پرکردن شکاف 
حقوق  به  مربوط  قوانین  بین  موجود 

بین الملل بشر شده است .
ازقوانین  گیری  بهره   ،1980 دردهه 
دیکتاتوری   های  نظام  توسط  »عفو« 
مصونیت  تأمین  منظور  به  نظامی  
داشتن  دست  به  درمدت  خود  دائمی 
شدیدی  واکنش  باعثبروز   ، قدرت 
افراد  واین  گردید  قربانیان  توسط 
سلسله  عدالت،  به  یابی  دست  جهت 

مبارزات حقوقی را آغاز کردند.
دوران  خاتمه  بدنبال   1990 دردهه 
به  دمکراسی  واعادۀ  سرد  جنگ 
مسئلۀ   ، جهان  نقاط  از  بسیاری 
درچارچوب  مجازات  از  مصونیت 
یک  بصورت  ملی  سازش  های  برنامه 
درآمد.  المللی  بین  مسئلهموردتوجه 
درمواردی که قربانیان سابق درجریان 
حرکت به سوی دمکراسی ، قدرت را 
بدست آوردند، اغلب آنها ناچارشدند 
که تعهدات اولیه خودرا علیه مصونیت  
کنند.ولی  تعدیل  ملی   بخاطر سازش 
دریک  بشر   حقوق  آمریکائی  دادگاه 
عفو  که  کرد  اعالم  ساز  دوران  رأی 
مرتکبین نقض جدی حقوق بشر باحق 
محاکمه  از  برخورداری  جهت  هرفرد 
منصفانه  درمقابل دادگاه مستقل وبی 

طرف مغایرت دارد.
کارشناس  دو   ،  1997 درسال 
کمیسیون فرعی پیشگیری از تبعیض 
هائی   گزارش  ها  اقلیت  وحمایت 

دربارۀ مصونیت دارند که یکی مربوط 
ودیگری  وسیاسی  مدنی  حقوق  به 
درخصوص حقوق اقتصادی ، اجتماعی 
ها  گزارش  دراین  بود.   وفرهنگی 
ترویج  اصول  مجموعۀ   « نویس  پیش 
مبارزه  ازطریق  بشر  حقوق  وحمایت 
با مصونیت از مجازات« پیشنهادشده 
قانونی  حقوق  به  اصول  این   . است 
جامعه،  تعهدات  عنوان  به  قربانیان  
حق  ، یافتن  اطالع  حق  بخصوص 

 

دریافت  حق  و  عدالت  از  برخورداری 
خسارت  اشاره شده است . 

دادگاه  برگزاری  ضمن   1945 درسال 
متهمان  محاکمۀ  برای  که  نورنبرگ  
تشکیل  نازی  آلمان  جنگی  جنایات 
متعهد  المللی  بین  جامعه  بود،  شده 
اجازه  دوباره«   هرگز   « که  شد 
وحشتناک   جنایات  که  نخواهدداد 
علیه بشریت یا نسل کشی رخ بدهد.. 

برای مدت حدود نیم قرن ، سازمان 
ملل ضرورت ایجاد  یک دادگاه جهانی  
جهت  پیگرد و مجازات افراد  مسئول

جنایات ، مورد توجه بین المللی ، مثل 
نسل کشی ، جنایات علیه بشریت ، 

 جنایات جنگی و جنایت تجاوز را به 
رسمیت شناخته است . درسال 1948 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   ،
ومجازات  پیشگیری  کنوانسیون 
یک  درست  را  کشی  نسل  جنایت 
روز پیش از آغاز بکار اعالمیه جهانی 

حقوق بشر ، تصویب کرد.
دیپلماتیک  کنفرانس   1949 درسال 
برای انعقاد کنوانسیون های بین المللی 
حمایت از قربانیان جنگ  از21 آوریل 
وچهار  درژنوبرگزارشد  اوت    12 تا 
کنوانسیون  را که اعمال بشردوستانه 
جنگ  درزمان  سربازان  به   نسبت 
نمود.  تصویب  است   کرده  راتدوین 
کنوانسیون های چهارگانه ژنو  حاوی 
انسانی  رفتار  نمونۀ  اصلی  خطوط 
یارزمندگان  بیمار   ، زخمی  افراد  با 
اسراوغیرنظامیان   ، شده  تسلیم 
است که گروگانگیری عمدی وکشتن 
  1951 درسال  کند.  می  منع  آنهارا 
المللی علیه نسل  بین  این معاهدات  
کشی ، جنایات جنگی و جنایات علیه 
األجرایی  الزم  مرحلۀ   وارد  بشریت  
تحت  حقوق  از   ای  شدومجموعه 
عنوان  حقوق بین الملل  بشردوستانه  
به  متحد  ملل  سازمان  بوجودآمد. 
کمیسیون حقوق بین الملل مأموریت 
دیوان  اساسنامۀ  نویس  پیش  دادکه 
اما  نماید.  راتهیه  المللی  بین  کیفری 
برای مدت زیادی عدم توافق بین دَول  
دیوان  این  صالحیت  به  راجع  عضو 
چشمگیر  تحوالت  حصول  از  مانع 

دراین زمینه شد.
شقاوت هائی که  درجریان مناقشات  
داد  رخ  رواندا  و  سابق   یوگوسالوی 
کوتاهی  بمنزلۀ   بسیاری  ازدیدگاه 
بموقع   درمداخلۀ  المللی  بین  جامعه 
جهت جلوگیری  از نقض جدی حقوق 
، یوگسالوی و رواندا   بود. معهذا  بشر 
درآنها  که  مناقشه  مناطق  بعنوان 
وحقوق  بشر  حقوق  گسترده  نقض 
بین الملل بشردوستانه  رخ می دهد، 
های  دردهه  نیستند.  بفرد  منحصر 
اخیر ، موارد متعددی از جنایات  علیه 
بشریت درجنگ  ها رخ داده که هیچ 
نشده  شناخته  آنها  مسئول  فردی 

است . برای نمونه دردهه 1970 

    ترجمه : دکتر بهمن آقائی دیبا                                                                                                               قسمت یاز دهم

سازمان ملل متحد
وحقوق بشر

جنایات علیه بشریت

نسل کشی )ژنوساید( یعنی اعمالی که به قصد نابودی خبشی یا هم یک گروه 
قومی ، نژادی یا مذهبی ، ازطریق کشنت  یا وارد کردن صدمه جدی جسمی یا 
اجنام می شود.نسل کشی مهچننی شامل حتمیل عمدی  به اعضای گروه  روانی 
شرایط زندگی به وجهی  است که باعث نابودی عملی گروه شود، مثل حتمیل 

تدابریی جهت جلوگریی ازتولد نوزادان یا انتقال اجباری کودکان گروه .
ازمحالت  خبشی  عنوان  به  بطورعمدی  است که  اعمالی  بشریت  علیه  جنایات 
گسرتده ومنظم علیه مجعیت غری نظامی اجنام می شود. این نوع جنایات شامل 
قتل ونابودساخنت ) حمرومیت عمدی ازدسرتسی به غذاو دارو به منظور فراهم 
آوردن موجبات نابودی مجعیت ( است . جنایات علیه بشریت مهچننی شامل 
اخراج یا انتقال قهرآمیز مردم وزندانی کردن حتقری آمیز برخالف قواعد اساسی 
حقوق بنی امللل است پیگرد یک گروه مشخص یا مجعی خباطر مسائل سیاسی ، 
نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، جنسیتی  نیز درسطح جهانی  طبق 
 ، افراد   اجباری  ناپدیدشدن  امر شامل   این  باشد.  منی  امللل جماز  بنی  حقوق 
جنایات آپارتاید و سایر اعمال  غری انسانی است  که موجب واردآمدن صدمات 

جدی جسمی یا عذاب شدید می شود.
ازموارد نقض جدی کنوانسیون  های 1949 هستند. موارد  جنایات جنگی  
غری  مجعیت  علیه  عمدی  شامل محالت  جنگ  رسوم   و  قواننی   جدی  نقض 
نظامی که بطور مستقیم  در خماصمات  شرکت ندارند  یا اخراج مجعیت مناطق 
از سالح ها ، مواد و بکاربردن روش های جنگی  که  از  استفاده  مسکونی  
یا بطور  یا رنج های زیادی می شوند  موجب واردآمدن صدمات غری ضروری 
ذاتی برخالف حقوق  بنی امللل مناقشات مسلحانه خباطر حالت  عدم تفکیک 
وامتی؛  شیمیائی   ، میکربی  های  سالح  .مثل  است  نظامیان  وغری  نظامیان  بنی 
بردگی جنسی، روسپیگری اجباری، حاملگی اجباری ، ناباروری اجباری  یا هرنوع  
سال   زیر 15  نام  کودکان  ثبت  یا  استخدام  و  ؛  از خشونت جنسی  دیگری 

درنریوهای مسلح یا گروههای مسلح که درجنگ شرکت دارند.



صفحه 19 آزادی شماره53- سال پنجم شماره53- سال پنجمآزادی صفحه18

 اول بسم اهلل : شاه سابق و بعد به این 
ترتیب:

 دشمنی های کفار و 
صهیونیست:

از  اخیر  سال  پنج  و  سی  طول  در 
هجوم  و  دنیا  شدن  اسالمی  وحشت 
برای  رأی  صندوقهای  به  الناس  عوام 
 - آخوندی  جمهوری  نظام  استقرار 
بویژه  دنیا  کشورهای  تمام  در  امتی 
دسیسه  با  کفار  این   ، آمریکا  و  اروپا 
با  و  فرهنگی  هجوم  و  شیطانی  های 
فالن  فالن  اسراییل  اون  همدستی 
و  بسته  امت  نابودی  به  کمر  شده 
شده  عالم  مستضعفین  دماغ  موی 
یک  درجه  انقالب  بخاطر  چون  اند. 
بار  زیر  اسالمی  امت  ،این  تاریخی 
استعمار نرفت ، مورد تحریم های ضد 
باعث آشفتگی  بشری قرار گرفت که 
و  ارزشها  وگرنه  اقتصادی شد  اوضاع 
قوانین پیشرفته در باب اقتصاد از نوع 
اصوآل  است.  زا  ترقی  بسیار  اسالمی  
داللی  مثل  ای  کننده  نابود  عوامل  از 
و رشوه خواری و دزدی در روز روشن 
میباشد.  خالی   ، گیری  باج  و  فساد  و 
هر خبری هم که در مورد اختالسهای 
نجومی بگوش میرسد همه جو سازی 
اسالمی  جمهوری  معاند  های  رسانه 
میداند  خوب  استکبار  ولی  میباشد. 

که با آشفته کردن اوضاع اقتصادی 

را  مقدس  نظام  های  پایه  میتواند 
بلرزاند و آنرا ضعیف کند. پس برنامه 
قرار  بهانه  را  خوانها  روضه  ای  هسته 
دادند تا تحریم ها را با شدت تمامتر 
آمدند  بعد  و  دهند  ادامه  و  گسترش 
یک معجون بیربطی را به اسم حقوق 
را  فشارها  تا  گنجاندند  آن  در  بشر 

قانونی جلوه دهند.

پا فشاری در مورد حقوق 
بشر بسبک غربی:

راستای  در  ایران  دلسوز  دولتمردان   
اسالمی،  فرهنگ  و  انقالب  ارزشهای 
به  انسانی  حقوق  و  حق  میدان  در 
مبارزه  حال  در  بشدت  غربی  سبک 
میباشند. همانطوریکه یکی از برادران 
الریجانی مرتب به رسانه های خارجی 
و نهاد های مدافع حقوق بشر گوشزد 
ای  مسئله  اصأل  جان  آقا  که  میکند 
مدل  به  انسانی  و  بشری  حقوق  بنام 
میباشد.  مبین  شرع  مخالف  شماها 

ولی مگر بگوش آنها میرود؟
چه  بپوش  چه  نخور  چه  بخور  چه   
همه  اینها   ، نگو  چه   بگو  چه  نپوش 
باید بر مبنای فرهنگی و مناسب حال 
اجتماعی  و  فردی  آزادی  باشد.  امت 
است.  اسالمی  مبانی  به  بسته  افراد 

بانوان  که  میکنید  اصرار  همش  شما 
را  پوشیدن  لباس  انتخاب  آزادی 
میدانیم  همه  ما  که  باشند  داشته 
و  باری  و  بند  بی  چیست.  اش  نتیجه 
آن  اسالم  جامعه.   انحطاط  و  لودگی  
مشخص  آنها  برای  قبل  از  را  آزادی 
کرده که چادر و مقنعه و گونی مشکی 
میباشد. شما حرف از فشار به اقلیت 
منظورتان  اگر  میزنید.  مذهبی  های 
بهائیان میباشد، آنها که آدم نیستند 
تا حق و حقوق داشته باشند. کلیمیها 
کار  به  سرشان  که  هم  ها  مسیحی  و 
هر  آزادند  کامآل  و  است  خودشان 
از حد  تا زمانی که  البته  بکنند  کاری 
حرف  اگر  نشوند.   خارج  آن  اسالمی 
بیان و گرد هم آیی و بحث  از آزادی 
و مبادله میزنید، ما که هر جمعه این 
به  احتیاجی  دیگر  میکنیم  را  کارها 
سوسول  جور  این  و  جهانی  تارنمای 
و  مجلس  وکیل  از  نیست.  ها  بازی 
وزیر و مدیران دولتی و هر عمله اکره 
جمعه  نماز  در  بخواهید  که  دیگری 
به  از  حرف  اگر  میکنند.  سخنرانی 
و  کردن  قطع  پا  و دست  آویختن  دار 
شالق زدن و توهین به مردم میزنید، 
باید بدانید که این ها همه در راستای 
مجازات اسالمیست و شما نمی فهمید 
که معنی قصاص و دیه  و امر به معروف 
و نهی از منکر چیست از هزار و پانصد 

دمپائی پارۀ آقا، رهبر پابرهنه ها

سال پیش بوده و تا زمانی که خون در 
رگهای ماست ادامه خواهد داشت. اگر 
ما اینکارها را نمیکردیم ، مردم درس 
عبرت نمیگرفتند و کماکان به فساد و 
فسق و فجور مشغول میبودند و همه 
همجنس  و  مطربی  و  بازی  رقاص  به 
حاال  همانطوریکه  افتادند  می  بازی 
در بالد کفار این کارها رایج است .اگر 
نقض حقوق بشر نبود ! هم امنیت ملی 
بیضه اسالم در خطر  کم میشد و هم 

می افتاد. 
 زیاده خواهی مردم و 
انتظارت بیش از حد: 

سطح  مردم  که  دارد  معنی  چه  اصأل 
در  هم  است؟  رفته  باال  توقعشان 
میدان مالی و هم در میدان اجتماعی. 
باید از رهبر معظم یاد بگیرند که با آن 
همه پول و پله و بارگاه و دم و دستگاه 
با دمپایی پاره در مجالس امتی ظاهر 
یاد  خنگ  مردم  این  به  که  میشوند 
چه  حاال  خب  کنند.  قناعت  بدهند 
و  روز تخم مرغ  اگر مردم دو  میشود 
برنج نخورند؟ دنیا به آخر میرسد  اگر 
مثأل یارانه نگیرند؟ آنقدر شلوغ بازی 
بقیه درصفحه 48

باید از رهبر معظم یاد بگیرند که با آن همه پول و پله و بارگاه و دم و دستگاه با دمپایی پاره در مجالس امتی 
ظاهر میشوند که به این مردم خنگ یاد بدهند قناعت کنند. 

دخترورزشکارمادرزمان طاغوت

 بگو مرگ بر عالم و آدم
انقالبی  این نشریه ضد  پیش در آمد: 
چاپ  سال  چهار  از  بعد  هنوز  آزادی  
مالی  کمک  آن  به  مبادا   . میشود 
 ، هجویات  و  ازخرافات  بغیر   ، کنید 
از  پر  و  نمیکند  چاپ  را  دیگری  چیز 
بنظر  و  است  پرند  و  چرند  تبلیغات 
میاید هم طاغوتی است و هم جاسوس 

موساد. 
مقاله این ماه را با شعار ملی- مذهبی، 
گیاه  ،فدایی،  مجاهدی  کمونیستی، 
و  کلسترل  ضد  چربی،  ،ضد  خواری 
آدم  و  عالم  بر  مرگ   « آفرین  وحدت 
« آغاز میکنیم که مثل نقل و نبات به 
وجود ایران و ایرانی شیرینی و امید و 
لطافت بخشیده و اثرات مثبت آن پس 
مشاهده  بخوبی  سال  پنج  و  سی  از 
این  که  ایران  مردم  بیچاره  میشود. 
جز  راهی  و  اند  افتاده  گیر  وسط  
سوختن و ساختن ندارند. همانطوریکه 
رژیم  است  مبرهن  و  واضح  برهمگان 
و  خود  مصلحت  و  منفعت  بجز  سابق 
دیگری  هدف  هیچ   » فامیل  هزار   «
نداشت و با نوکری امپریالیسم و بیعت 
با کفار و صهیونیست ، کمر به نابودی 
باالخره  بود  بسته  اسالمی  ایران 
و  زورگویی  و  استبداد  آنهمه  از  بعد 
ایرانسازی، بدست امت شریف شهید 
 ، روشنفکر   ، ،متجدد  متمدن  پرور، 
خود   ، مختار  خود   ، اندیش  عاقبت 
بین  از  اسالمی   ، همه  باالتراز  و  کفا 
 ، استعمار  مهم  ارکان  از  یکی  رفت.  
است  اقتصادی  وابستگی  و  آشفتگی 
که بحمداهلل و با همت و زحمات شهدا 
و مجذوبین انقالب اسالمی عزیز ، آن 
اسالمی  ایران  و  شد  لرزانده  ها   پایه 
بدست  را  خود  اقتصادی  استقالل 
سابق  حکومت  زمان  در  چون  آورد 
بود  آن  و  این  وابسته  کامأل  اقتصاد 
پنجم  چهارم  جهان  کشورهای  ومثل 
ها  خبرنامه  در  بود.  گدا  و  بدبخت   ،

شده  تومان   3200 دالر  که  میخواندم 
قدرت  میگویند  این  به  خب  است. 
دالر   ، کنید  قضاوت  شما  اقتصادی. 
کدام   ، بود  تومان   7 استبداد  زمان 
ارزشش بیشتر است ؟ سه هزار تومان 
مقایسه  مثل  درست  تومان؟  هفت  یا 
است.  بنز  مرسدس  و  ژیان  ماشین 
بخاطر انقالب اسالمی بود وگرنه هنوز 
ما باید نوکری استکبار را میکردیم و 
بود  ممکن  میدادند  اجازه  خیلی  اگر 
تومان  چهل  سی  به  اکثر  حد  دالر 
میلیون  یک  طال  سکه  قیمت  برسد.  
و  حول  تو  ها  اونموقع   ، است  تومان 
حوش هزار تومان بود که باز هم نشانه 
گدایی و یا حیف و میل دربار و بارگاه 
خرج  اینکه  بجای   . بود  پادشاهی 
نفت   ، بکنند  ایران  پیشرفت  و  مردم 
را مفت و ارزان دو دستی به آمریکای 
بپاچ  بریز  آن  یا  و  میدادند  جهانخوار 
جشنهای نمیدونم چند هزار ساله که 
یک  عظمت  و  فرهنگ  و  هویت  مثآل 

تمدنی را که دستاورد های بسیاری 

در دانش و ادب و انسانیت به جهانیان 
ارمغان داد، به اهل عالم بشناسانند که 
بابا به پیر به پیغمبر قسم ما وحشی و 
شترسوار نیستیم. آن دوران گذشت و 
آن خدابیامرز ایراندوست و ایرانساز با 
همه اشتباهات و کمبودهایی که همه 
برخوردارند  آن  از  بنوعی  بشر  ابنای 
را   ایران  پول  بی  و  بدبخت  ،کشور 
سرشار  پول  حاال  والکن  کرد.   ترک 
بی  و  عظیم  تولیدات  و  گاز  و  نفت  از 
همتای ملی را بنام  » یارانه « نه تنها  
به مردم ایران بلکه به امت فلسطین و 
سوریه و لبنان میدهند و بجای آتش 
زدن بیت المال ، برای بهتر شناساندن 
و  ایرانی  قضیه  نفی  و  اسالمی  امت 
هویت ملی حسابی خرج میکنند . آن 
ای  بگویند  که  کردند  را  گروگانگیری 
اسکتبار مسجد جای اون کار نیست. 
بعد با فرستادن هیئت سربازان گمنام 
امام زمان و با فتاوی مرگ بر این و آن 
، تمام دشمنان اسالم از قبیل هنرمند 

و نویسنده و مخالف سیاسی خود را 

از بین بردند و برای بیشترشناساندن 
انسان دوست اسالمی  و  مهربان  روح 
از نوع شیعه دوازده و خرده ای امامی 
، بساط تروریستی و دشمنی شاخه ای 
را به بهانه مبارزه ا آمریکا و اسراییل 
در خاورمیانه پهن کردند.  کدام بیشتر 
در ذهن مردم دنیا میماند ، جشنهای 
فالن و بهمان و سری در سرها بودن 
و  انسانی  ضد  رفتار  و  خونریزی  یا 
و  وحشت  و  رعب  ترویج  و  خشونت 

تروریسم و انزوای بین المللی؟  
پول   ، عمامه  و  عبا  رژیم  که  خالصه 
البته  کرد  مدیریت  عالی  را  نفت 
 » هدفمند   « ها  یارانه  این  بتازگی 
و  خر  خرتو  حسابی  قبأل  چون  شده 
کامأل  الحال  فی  ولی  بود  بخور  بخور 
است.  کتاب  حساب  روی  از  و  منظم 
طبق آمار دولت آخوندی حدود هفتاد 
چندرغاز  دریافت  برای  ایرانی  ملیون 
هم  هرچقدر  کردند.  نام  ثبت  یارانه 
دولت تدبیر و امید به التماس از مردم 
افتاده بود که شما را به حضرت عباس 
خزانه  بگذرید   ها  یارانه  این  خیر  از 
سر  قهرمانانه  نرمش  از  و  است  خالی 
و ته مون جابجا شده است، مردم زیر 
بار نرفتند. فقط یکی دو میلیون نفر از 
گذشتند  آخوندی  دولت  بخشش  این 
رسیده  دیر  نام  ثبت  برای  البد  که 
دکتر  ریاست  زمان  در  گویا  بودند. 
زمان  ترین  درآمد  پر  یعنی  مموتی 
مردم  برای  مشکالتی  ایران  تاریخ 
پیش آمد که مسئولیت برطرف کردن 
آنها به گردن دولت تدبیر و امید دکتر 
آشیخ حسن افتاد. البته همه میدانیم 
 ، اجتماعی  اوضاع  های  نابسامانی  که 
اقتصادی   ، زیستی  ،محیط  فرهنگی 
تقصیر  رقم  هیچ  به  ایران  سیاسی  و 
سیستم آخوندی و مدیریت خرچنگ 
و  نیست  آن  اسالمی  ای  قورباغه 
نبوده و نخواهد بود بلکه ریشه تمامی 
دغدغه های نظام مقدس  بدالیل زیر 

است که خدمتتان عرض میکنیم.

رد    ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟

تیمورشهابی

عکس یادگاری هیئت بانوان طلبه ایرانی که درماه مه به آمریکا اعزام شده اند
حاال به چه منظوری به آمریکا آمده اند؟ به ما چه مگه ما فضولیم؟
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درخت  یک  به  که  هنگامی  دارکوب 
حمله ور می شود منقاررا با سرعت 6 
تا 7 متر درثانیه به آن درخت می زند. 
واین سرعتی است معادل 20 کیلومتر 

درساعت .

با  یررا  سرعت  بااین  که  دارکوب 
به  نسبت  کوبد   می  درخت  به  منقار 
که  دارد  را  بزرگ  تفاوت  این  انسان 
 2 از  متوسط   بطور  و  کوچک  مغزش 
داده  نشان  .ومحاسبه  است  گرم  تا 4 
که  ی  ضربت  از  ناشی  آسیب   است 
مغز  وسعت  با  آید  می  وارد  برمغز 
بزرگتر  مغز  وهرقدر  دارد.  تناسب 
بیشتر  آید  وارد می  که  باشد آسیبی 
همان  با  انسان  یک  اگر  حال   . است 
بدرخت  بامنقار  دارکوب  که  سرعت  
براثر  فرودبیاورد  بردرخت  میزند  

شدت صربت بیهوش خواهد شد.

مراسم  برای  سیاه  رنگ  انتخاب 
دیگر  و  غربی  درکشورهای  عزاداری  
کشورها از عقاید خرافی قرون وسطی 
زمان  درآن  گیرد.  می  سرچشمه 
فکر  مردم   ، بود  تریک  ها  خانه  که 
سیاه   لباس  پوشیدن  با  کردند  می 
ارواح  دست  از  تر  آسان  توانند  می 
مردگان تازه از دنیا رفته که درحوالی 
آن  به  دیگران  بردن  امید  به  خانه 

و  نمایند  فرار  هستند  درگردش  دنیا 
استفاده از تور سیاه که مقابل صورت 
همان  به  مربوط  نیز  دهند   می  قرار 
هرچه  شدن   پنهان  بخاطر  و  زمان 

بیشتر از دید این ارواح بوده است .

تماشای  به  تا  رفت  المپیا  به  افالطون 
با  درآنجا  بپردازد.   ورزشی  مسابقات 
عده ای ناشناس هم خانه و درجریان 
مسابقات همدم وهمراه شد. سرانجام 
درتمام  برگشتندو  آتن  به   ، اتفاق  به 
آنها  به  را  خودش  افالطون  مدت  این 
معرفی نکرد. درآتن افالطون آنهارا به 
خانه بردو از ایشان خواست اگر کسی 
او  به  ببینند   می خواهند  را  جائی  یا 
بگویند تا وسیلۀ دیدار را فراهم کند.

آنها درجواب گفتند :

افالطون  دیدار  عشق  به  فقط  ما   -
فقط  بتوانی  تو  اگر  ایم  آمده  آتن  به 
بااو  مارا  دیدار  وسیله  دقیقه  چند 
فراهم سازی حاضریم هرچه بخواهی 
تقدیمت کنیم . افالطون درپاسخ آنها 

با تواضع گفت :
شما  زیرا  نیست  زحمت  به  الزم   -
و  اید  دیده  را  افالطون  است  مدتی 

دارید با او زندگی می کنید.

برای  نواجوز  پوستان  سرخ  زبان 
شاید  و  سخت  بسیار  غیربومی  افراد 
این   . است  ممکن  غیر  آن  فراگیری 
سخن  فرم  ترین  مشکل  دارای  زبان 
گفتن برای رساندن مفاهیم می باشد. 
برای مثال  برای اینکه بگویند  باران 
صحبت  خاص  فرم  یک  باید  بارد  می 
احتماالً  بگویند   اینکه  برای  و  کنند 
فرم  بارد   می  باران  اطراف  درآن 
کوتاه  بسار  عبارات  نیز  گاهی   . دیگر 
معنی یک جمله بسیار طوالنی را می 

رساند مانند: »ناایل دیل«که معنی آن  
مواد  که  داری  توعادت   «: است  این 
اینکه   برای  جداکنی   غذاراازهم  یک 

بتوانی هریک راجداگانه بخوری«

درسال 1392 میالدی قانونی در شهر 
»ونیز« به مورد اجرا گذاشته شد که بر 
طبق آن نجیب زادگان می توانستند  
با اسب حتی در خیابانهای بسیار تنگ 
حرکت  دارند  میل   که  سرعتی  هر 
مردم   مواقع  بعضی  بطوریکه  کنند  
درکانال  خودرا  جانشان  نجات   برای 

ها می انداختند.!

درسال 1945  تمام ادارات ومؤسسات 
تعطیل  درآمریکا   اوکالهما   درایالت 
نیمه  حالت  به  ها   پرچم  کلیه  شد.و 
مرگ  بخاطر   واین  درآمد  افراشته 
بنام  عالی  بسیار  نژاد  از  نر  گاو  یک 
تولید  برای  که  بود  رابرت«  رویال   «
گرفت   می  قرار  استفاده  مورد  مثل 
ایالتی  مجلس  در  جهت  بهمین  که 
یادبودی تشکیل شد که کلیه  جلسه 

نمایندگان درآن شرکت داشتند.

دربین رودخانه های بزرگ جهان  رود 
آمازون وضعیت خاصی داردوآ» مسیر 
پیچ  بسیار  که  است  رودخانه  این 
زیادی  های  شاخه  از  و  است  درپیچ 
دریانورد   یک  اگر  گیرد.  می  شکل 
بخواهد با کشتی  از رود آمازون  وهمه 
شاخه های فرعی آن عبور کند  باید 

پنجاه هزار  کیلومتر دریانوردی کند.
تقریبًا   مسیری  درمصر  اما   ، نیل  رود 

مستقیم دارد.
دراطراف رودخانه آمازون ،  جنگلهایی 
وجود دارد که احتماالً هنوز پای هیچ 
بشری به آنها نرسیده و همچنان بکر 

ودست نخورده هستند.

بر  جان  خلبانان  یعنی  ها  کامیکازه 
کف  نهاده ژاپنی  که درجنگ جهانی  
دوم با هواپیما  خودرا به کشتی های 
باعث  و  زدند   می  دشمن  جنگی 
قبل  شدند  می  وکشتی  خود  نابودی 
خود  مأموریت  سوی  به  حرکت  از 
به  را  ای  جعبه  نداشت  بازگشت  که 
که  دادند   می  خود  مافوق  مقامات 
پس از مرگشان  تحویل خانواده آنها 
دراین   . باشد  آنها  از  ویادگاری  شود  
جعبه ها  بجای خاکستر  اجساد ناخن 
های  این خلبانان قرارداشت که قبل 
از مأموریت گرفته و به عنوان یاد بود 

به خانواده خود می دادند.

قدرت دارکوب

لباس سیاه عزاداری

فیلسوف شناس!

زبان سرخپوستان

نجیب زادگان ونیزی

تعطیل رسمی برای گاو

عظمت آمازون

کامیکازه ها

میالدی   1857 درسال  کشتی  یک 
غرق  جنوبی  کارولینای  سواحل  در 
این کشتی غرق  بقایای  از  شد.اکنون 
شده بیش از یکهزار اونس طال برابر با 
28 کیلو و350 گرم کشف شده است 
میلیون   یک  از  بیش  آن  قیمت  که 

وسیصدهزار دالر برآورد می شود.

شرکت سونی تکنولوژی جدیدی برای 
کرده  ابداع  نوار  برروی  آهنگ  ضبط 
. این نوار جدید که حدود 185  است 
 60 تواند  می  دارد  گنجایش  ترابایت 
ضبط   خود  برروی  را  آهنگ  میلیون 

کند.

هردانشجوی  میالدی   2014 درسال 
التحصیل  فارغ  کالج  از  که  آمریکائی 
هزاردالر   33 متوسط  بطور  شود  می 
وام دانشجوئی بدهکاراست. این مبلغ 
نسبت به سال قبل ده درصد افزایش 

را نشان می دهد.

کردند  اعالم  درآرژانتین  دانشمندان 
که فسیل بزرگترین دایناسورشناخته 
شده را که گیاهخواربوده است کشف 

کرده اند.بلندی قامت این دایناسور 

16/5متر   تقریًا  برابربا  پا   66 حدود 
بوده است .

عمومی  انتخابات  درهندوستان  
مه  دوازدهم  تا  آوریل  هفتم  از 
نفر  میلیون   834 برگزارشد.   2014
تنها  بدهنداما  رأی  میتوانستند 
رأی  صندوف  پای  نفر  میلیون   554
دراین  حزب  حاضرشدند.464 
انتخابات  این  بودند.  فعال  انتخابات 
خاک  درسراسر  هفته   5 به  نزدیک 
را  انتخابات  این   . گرفت  صورت  هند 
درجهان  دمکراسی  تمرین  بزرگترین 

نامیده اند.

کشور   138 مردم  از  گالوپ   سازمان 
یکبار  چندوقت  که  است  پرسیده 
خواهند  می  و  دارند  مثبت  احساس 
این  به  که  پاسخی  ند.  بخند  دل  ازته 
به  کشورهارا  مقام  شد  داده  سئوال 
تعیین  خوشحالی  نظر  از  ترتیب  این 

کرد:
 ، ششم  دانمارک   ، اول  پاراگوئه 
آمریکا نوزدهم ، روسیه یکصدوسوم، 
جای   . هم  شانزد  یکصدو  پاکستان 

ایران کجاست . آخر؟

بالغ بر 9800 سرباز آمریکائی تا پایان 
مانند  می  درافغانستان  جاری  سال 
آنجارا  آمریکائی  سربازان  واکثریت 
می  سفید  کاخ  کرد.   خواهند  ترک 
گوید آخرین سرباز آمریکائی تا سال 
2016  افغانستان را ترک خواهد کرد. 
اخیراً پرزیدنت اوباما یک سرباز اسیر 
از  نفر   5 با  درافغانستان  را  آمریکائی 
طالبان که در زندان گوانتانامو زندانی 

انتقاد  مورد  که  کرد  معاوضه  بودند 
حزب  همچنین  و  افغانستان  دولت 

جمهوری خواه آمریکا  قرارگرفت .

وجه تسمیه  سرخه حصار آن است که 
درحول وحوش این باغ ودامنۀ  تپه ها 
وکوههای مجاور ، خاک وسنگ سرخ 
عمارت  بعدهم  شد.  می  دیده  فراوان 
مزید  رنگ  قرمز  شیروانی  با  یاقوت 
سرخ  ای  منظره  وازدور  شد  برعلت 
نام سرخه  کم  لذاکم  بود  گرفته  رنگ 
ناصرالدین  شد.اما  اطالق  برآن  حصار 
شاه نام یاقوت  رابرای عمارت سرخه 
ودرباریان  ورجال  کرد  انتخاب  حصار 
می  بکار  را  نام  همین  پیوسته  نیز 

بردند.

خواندنی و کوچک
طالی آب آورده

60 میلیون آهنگ

دانشجویان بدهکار

بزرگترین دایناسور

انتخابات هندوستان

ملت های خوشحال

خروج سربازان آمریکا

سرخه حصار

پارک ملی سرخه حصار
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جوانان  از  درصد   70 که  است  شده 
ازرسدن  قبل  درآمریکا   21 سال  زیر 
که  بارهم  یک  برای  قانونی  سن  به 
شده طعم نوشابه الکلی را می چشند.
درحال حاضر سن مجاز برای نوشیدن 
الکل در آلمان 16 سال ودر فرانسه و 

ایتالیا 18 سال است .

آیا می شود بلندای قامت انسان بالغ 
را اززمان کودکیش حدس زد؟  پاسخ 
مثبت است . معموالً اطفال پسر وقتی 
درصد   59 رسند  می  چهارسالگی  به 
بزرگی  درزمان  را  قدشان  طول  از 
درچهارسالگی  ودختران  داراهستند. 
64 درصد از بلندای قامت بزرگیشان 
 23 حدود  تا  داراهستند.پسرها  را 
سالگی قد می کشندو بیشتر دخترها 
افزوده  قدشان  طول  بر  سالگی   20 تا 

می شود.

متقابل  بروابستگی  که  تعادل طبیعت 
است  استوار  ونباتی  حیوانی  زندگی 
برود.  ازبین  بشر  بدست  تا  رود  می 
حشره  از  وسیع  استفاده  با  انسان 
کش های مختلف  بطور جدی  زندگی 
مورد  را  وحشرات  پرندگان  و  گیاهان 
خطر نابودی قرارداده است . استفاده 

وسیع از علف ُکش ها نیز باعث ازبین 
رفتن پروانه ها می شود. ازبین رفتن 
بسیاری  نابودی  باعث  خود  ها  پروانه 
از گیاهان و نباتاتی می گردد که ادامه 
پروانه  وجود  به  زندگیشان  و  حیات 
با  ها  پروانه  که  چرا  دارد  بستگی  ها 
لقاح  باعث  گیاهان  برروی  نشستن 
چنانچه  و  شوند  می  آنها  باروری  و 
نباشند این لقاح و باروری صورت نمی 

گیرد.

آبان  بیستم  تا  مردادماه  نوزدهم  از 
بیشماری   تعداد  با  زمین   ، هرسال 
دیگر   عبارت  به  یا  سماوی  اجرام  از 
دیگر  کرات  از  شده  جدا  سنگهای 
برخورد  سرگردانند  کیهان   در  که 
سرگردان  ی  سنگها  این   . کند  می 
که  دراثر قوه جاذبه زمین ، بسوی آن 
زمین  درآتمسفر  شوند   می  کشیده 
براثر تماس با هوا می سوزند و بارانی 
شهاب  و  آسمانی  های  سنگریزه  از 
آورند  می  پدید  وکوچک  بزرگ  های 

که شب ها با چشم دیده می شوند.

خورشید که درمرکز منظومه شمسی 
از  داغ  ای  گلوله  است  قرارگرفته 
 900 حدود  که  است  مختلف  گازهای 
هزار مایل  برابربا1/4 میلیون کیلومتر  
است.ظاهر خورشید همیشه  آن  قطر 
.گاهی شعله های  تغییر است  درحال 
شود،  می  بلند  آن  سطح  از  عظیمی 
آن  برسطح  سیاهی  های  لکه  گاهی 
پیدایش  زمان  از  شود.  می  ظاهر 
خورشید  4/6 میلیارد سال می گذرد  
خورشید  کنون  تا  زمان  همان  واز 
سیارات  و  زمین  برای  انرژی  منبع 
دیگر بوده است وبه آنها نور و حرارت 
انرژی در  مولد  منبع   . است  بخشیده 
که  دارد   قرار  آن  خورشیددرمرکز 
نور  ای    هسته  های  واکنش  درآنجا 
می  باعث  نیز  خورشیدرا  از  ساطع 

شود.

 

علم ودانش آگاهی است و تکنولوژی 
نحوۀ دست یابی به این آگاهی و دانش 
است تا کارهارابرای ما آسان تر کند تا 
ما زندگی راحت تری داشته باشیم و 
از بروز بیماری ها جلوگیری کرده و یا 
همان  از  بپردازیم.  بیماریها  درمان  به 
و  کرد  کشف  را  آتش  بشر  که  زمانی 
خلق  تکنولوژی  داد  شکل  را  ابزاری 
پیش  هزارسال  ده  حدود  تا  گردید. 
وقتی  اما  بود.  ساده  بسیار  تکنولوژی 
کشاورزی  آغاز شد اختراع ابزار مادر  
به سرعت زندگی مارا تغییر داد. برای 
مثال چرخ ، کوزه گری ، و ریسندگی 
بکمک  دیگر   چیزهای  و  بافندگی  و 
دراواخر  تکنولوژی صنعتی  آمدند.  ما 
بخار   اختراع ماشین  با  قرن هیجدهم 

آغاز گردید. 

 درزمانهای بسیار دور مردم  روزهارا 
می  آن   غروب  تا  خورشید  طلوع  از 
در  که  دریافتند  ها  بابلی  شمردند 
وجود  مساوی  قسمت  دوازده  سال  
دادند   انجام  که  محاسباتی  با  دارد.و 
 6 و  روز   365 سال  که  دریافتند  
ساعت  است .امروزه ثابت شده است 
بوده  دقیق  زیادی  تاحد  ها  بابلی  که 
اند . اکنون دانشمندان محاسبه کرده 
اند که هرسال  365 روزو6 ساعت و 
اولین    . است  ثانیه    59 و  دقیقه   41
دقیق  خیلی  شد  ساخته  که  ساعتی 

نبود. اما آخرین ساعتها که به ساعت 
اتمی  معروف است  درهر 1/6 میلیون 
حقیقی   زمان  با  ثانیه  یک  فقط  سال 

اختالف پیدا خواهد کرد.
فرمانروای  میالد  از  قیل   46 درسال 
هر  که  کرد  امر  سزار    ژولیوس  روم 
 366 و  کبیسه  سال  یکبار  چهارسال 
درتقویم  که  اشتباهاتی  تا  باشد  روز 
دراوایل  شود.   تصحیح  بود  قبلی 
با  نیز  تقویم  این    1500 سالهای 
اشکال روبرو شد. درسال 1582  پاپ 
جدیدی    تقویم  سیزدهم   گریگوری 
درسال  تقویم  این  کرد.  پیشنهاد  را  
1752 درانگلستان  پذیرفته شد و تا 

امروز نیز مورد استفاده است .

.

طوالنی  مراحلی  داروئی   تحقیقات 
دارد. از هر ده هزار  داروئی که مورد 
به  دارو   یک  گیرد  می  قرار  پژوهش 
عنوان داروی جدید  به بازار راه پیدا 
دارو  یک  پیرامون  تحقیق  کند.   می 
می  پانزده سال  طول  تا  بین  هشت 
تهیه یک  برای   که  ای  کشد.  هزینه 
داروی جدید صرف می شود بین 300 
تا 500 میلیون دالر است .  البته این 
ارقام واعداد مربوط به ساخت داروی 
درکشورهای   . آمریکاست  در  جدید 
دیگر تا حدی این زمان کوتاه تر است.

طول قد انسان

خطر حشره کش ها

شهاب های آسمان

وسعت خورشید

تعریف تکنولوژی

اندازه گیری زمان

زمان تصویب یک دارو

مغناطیس بودن از ویژگی های موادی 
که  نیز  برق  جریان   . است  آهن  مثل 
باردار در حرکت هستند   درآن ذرات 
زمین  کند.  می  ایجاد  ربایش  نیروی 
میدان  و  مغناطیسی  های  قطب  نیز 
سوزن  یک  اگر  دارد   مغناطیس 
آب  کاسه  دریک  را  شده  مغناطیس 
راستای  در  سوزن  این  کنیم  شناور 
قطب های مغناطیسی زمین قرار می 
قطب  یک  را  آن  توان  می  که  گیرد 
را  آن  توان  می  نامیدکه  ساده  نمای 
قرارداد.  استفاده  مورد  رهیابی  برای 
بین  اختالف  باید  مورد  دراین  البته 
قطب جغرافیائی و قطب مغناطیسی را 

درنظر گرفت . بعضی از پرندگان مانند 
برای  زمین  مغناطیس  قطب  از  کبوتر 

جهت یابی استفاده می کنند.

شدت زلزله با دومقیاس اندازه گیری 
برپایۀ  که  مرکالی  مقیاس  شود:  می 

اثرات قابل رؤیت زلزله سنجیده می

آن  شدت  نشود  احساس  اگر  شود.   
یک د رجه مرکالی است و اگر تخریب 
کلی صورت گیرد  شدت آن 12 درجه 
ریشتر  دوم  .مقیاس  است  مرکالی 
امواج  ضربه  اندازه  برمبنای  است که 
ای است که براثر زلزله تولید می شود.

درمقیاس  زلزله  شدت  جدول  درزیر 
شده  داده  نشان  ریشتر   و  مرکالی 

است :
-کمتر از 3 درجه بسیار خفیف است 
زلزله  دستگاههای  بوسیلۀ   تنها  و 

سنج  آشکار وثبت می گردد.
بوسیله  تا3/4درجه  درجه   3-
کسانیکه درحال استراحت هستند و 

تحرکی ندارند احساس می شود. 
همانند   . خفیف   : درجه   4 تا   3/5-
وزن  سنگین  کامیون  یک  عبور 

احساس می شود.
- 4/1 تا 4/4 درجه: متوسط  ارزیابی 
است   ممکن  حالت  دراین  و  شود  می 

پنجره ها بشکنند
شدید  نسبتًا    : درجه   4/8 تا   4/5  -
وحشت  را  خفتگان  درخواب  و  است 

زده بیدار می کند.
: زلزله ای قوی  -4/9  تا 5/4  درجه 
است که درختان را ممکن است به این 
سوی و آن سوی حرکت دهدو دیوارها 

شکاف بردارند.

- 5/5 تا 6 درجه : بسیار قوی  است 
هستند  حرکت  درحال  که  انسانهائی 
خراب  ساختمانهارا  و  میزند  برزمین 

می کند.
:  مخرب  است.  تا 6/5 درجه   6/1  -
و  افتد  می  برزمین  ها  دودکش 

ساختمانها جابجا می شوند.
با  مخرب   : درجه   7 تا   6/6  -
خسارتهای بسیار زیاد در ساختمانها 

و ایجاد شکاف درزمین .
بیشتر  کننده  ویران   :  7/3 تا   7/1  -
رانش  شوندو  می  ویران  ساختمانها 

زمین  روی میدهد.
ویرانگر   بسیار   : درجه   8/1 تا   7/4  -
و  آب  های  لوله  و  ها  آهن  خط  است 

نفت وگاز می ترکد.
- باالتر از 8/3 درجه : فاجعه باراست 

وهمه چیز  ازبین میرود.

از  حکایت  خبرها  تیتر  روزها  این 
از حمله  برای جلوگیری  که  دارد  این 
قلبی نیازی به مصرف روزانه آسپرین 

نیست . 
آمریکا  دارویی  و  غذائی  مواد  اداره 
دلیلی  علمی  نظر  از  گوید  می  نیز 

قلبی  ازنظر  هرکسی  که  وجودندارد 
روزانه   بطور  چون    است  سالم 
سکته  به  کند    می  مصرف  آسپرین 
نکته   این  اما  است.  دچارنشده  قلبی 
روزانه  مصرف  که  رسیده  اثبات  به 
آسپرین می تواند از باز گشت حمالت 

قلبی جلوگیری کند.

از  استفاده  منع  قانون  پیش  سال   30
نوشابه های الکلی برای جوانان زیر 21 
سال  به تصویب کنگره آمریکا رسید . 

در ماه جوالی امسال مورد بحث قرار 
وقتی  که  میرود  احتمال  و  گیرد  می 
بتوانند  رسیدند  سال    18 به  جوانان 
سن  کنند.  مصرف  الکلی  مشروب 
مراعات  آمذریکا  در  فقط  21سال 
اروپاو  کشورهای  همه  و  شود  می 
کشورهای کوچک خاورمیانه  ازسنین 
الکلی  توانند مشروب  18 سالگی می 
نتیجه  این  به  دانشمندان  بنوشند. 
برای  سال   21 سن  که  اند  رسیده 
نطر  از  و  باالست  بسیار  الکل  مصرف 
جبران  های  لطمه  جوانان  به  روحی 
ثابت  دیگر  سوب  از  میزند.  ناپذیری 

پُرسش وپاُسخ علمی 
مغناطیس زمین

شدت زلزله

مصرف روزانه آسپرین

جوانان والکل
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زنده  موجودات  از  درصد   99 از  بیش 
میکروسکپی دریاها هنوز بطور علمی 
این  و  اند  نگرفته  قرار  مطالعه  مورد 
آنها  از  امکان وجود دارد که بسیاری 
بیماری  دیگر  و  سرطان  درمان  برای 

های انسانی مفید باشند.
آنتی  دریایی،  باکتریهای  از  بسیاری 
می  که  کنند  می  تولید  بیوتیکهایی 
مورد  جدید  داروهای  عنوان  به  تواند 
این دست  تنوع  بگیرد.  قرار  استفاده 
زیاد است که حتی  آنقدر  باکتریها  از 
امکان  تاکنون  نیز  آنها  تخمین میزان 

پذیر نبوده است.
متخصص  ایمهاف،  یوهانِس 
مرکز  از  دریایی  میکروبیولوژی 
آلمان  در  کیل  اقیانوسی  تحقیقات 
بسیار  تنوع  اقیانوسها  می گوید: »در 
وجود  میکروارگانیسمها  از  باالیی 
دارد و ما تنها با بخش کوچکی از آنها 

آشناییم.«
پروژه  یک  در  فعال  دانشمنداِن 
مشغول  اروپایی،  تحقیقاتی 
این  از  هایی  نمونه  آوری  جمع 
کم  دریاهای  در  میکروارگانیسمها 
جلبکها  هستند.  جهان  سراسر  عمِق 
بسیاری  اصلی  حامالن  از  اسفنجها  و 
هستند  میکروارگانیسمها  این  از 
تهدیدات  مقابل  در  آنها  بوسیله  و 

زیست محیطی محافظت می شوند.
»بیش  گوید:  می  ایمهاف  یوهانس 
را  اسفنج  توده  یک  از  درصد   40 از 

باکتریها و قارچها تشکیل می دهند

آنها  از  توان  می  دلیل  همین  به  و   
فعال  مواد  تولید  برای  آزمایشگاه  در 

زیستی استفاده کرد.«
در آزمایشگاههای شیمی، دانشمندان 
نمونه هایی از قارچها را انتخاب کرده 
قارچها  این  را رشد می دهند.  آنها  و 
بطور طبیعی شروع به تولید ترکیبات 
است  ممکن  که  کنند  می  بیوشیمی 
از جمله  از سلولها  بعضی  باعث مرگ 

سلولهای سرطانی شوند.
آنتیه البِس، پژوهشگر میکروبیولوژی 
می گوید: »ما باید در داخل آزمایشگاه 
دوباره  میکروارگانیسمها،  این  برای 
تا  آوریم  بوجود  طبیعی  شرایطی 
بتوانند ترکیباتی را تولید کنند که به 
آن نیاز داریم. باید برای آنها محیطی 
با درجه حرارت مناسب، مواد غذایی 
قلیایی  یا  اسیدی  محیط  یک  الزم، 
محیط  یک  مجموع  در  و  مناسب، 

زیست مطلوب بوجود آوریم.«
می  سنج،  طیف  دستگاه  کمک  به 
این  جدید  ترکیبات  روی  بر  توان 
مورد  تاکنون  که  میکروارگانیسمها 
و  کرد  تمرکز  نگرفته،  قرار  مطالعه 
فعال  خواص  دارای  ترکیبات  این  اگر 
در  آنها  از  توان  می  باشند،  زیستی 

علم پزشکی استفاده کرد.
یان اوستوال بسلو، داروساز می گوید: 
سالمتی  برای  توانند  می  »قارچها 
نمونه  یک  سیلین  پنی  باشند.  مفید 
کامال شناخته شده از این قارچهاست 

که  است  کرده  اعالم  آلمان  دادستانی   :BBC
تحقیقات درباره ادعاهای مربوط به شنود آژانس 
امنیت ملی آمریکا از آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 

را آغاز می کند.
شنود  نشانگر  می گویند  رسانه ها  که  اطالعاتی 
دستگاه های اطالعاتی آمریکا از تلفن خانم مرکل 
است، سال گذشته منتشر شد. از آن زمان تاکنون، 
این ادعاها بر روابط دو کشور سایه انداخته است و 
تحقیقات دادستانی آلمان در این باره می تواند از 

نظر سیاسی حساسیت برانگیز باشد.
کمیته  اعضای  به  آلمان  دادستان  رنگه،  هارالد 
امور حقوقی پارلمان آن کشور گفت که تحقیقات 

درباره افرادی » ناشناس« انجام خواهد شد.
اوباما، رئیس جمهور آمریکا  باراک  در سفری که 
به اروپا داشت، خانم مرکل علنا خواهان توضیح 

آمریکا درباره ادعاهای جاسوسی شد.
و متقن  »مدارکی  براساس  گفت:  رنگه  آقای 

معالجه سرطان با میکروارگانیزم ها

آلمان تحقیقات درباره شنود از مرکل را شروع می کند

کافی« اعضایی از سرویس های اطالعاتی آمریکا 
که هویتشان معلوم نیست، به جاسوسی از تلفن 

آنگال مرکل مشغول بوده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، او اضافه کرد که با 
ادعاهای  درباره  تحقیق  برای  پرونده ای  تشکیل 
جاسوسی اداره امنیت ملی آمریکا از شهروندان 

آلمان موافقت نکرده است.
باراک اوباما و آنگال مرکل، رهبران آمریکا و آلمان 
در حاشیه نشست گروه هفت در بروکسل دیدار 

می کنند.
ادوارد اسنودن، افشاگر اطالعاتی آمریکا، اسناد 
مربوط به این شنود را در اختیار رسانه ها گذاشت.

با این حال، سخنگوی خانم مرکل گفته است که 
درباره تصمیم دادستانی آلمان اظهارنظر نمی کند. 
او گفت: »دولت بر دادستانی، اعمال نفوذ نکرده 

است.«

کالسکه جدید ملکه بریتانیا

روز چهارشنبه چهارم ژوئن 2014 ملکه انگلیس با  کالسکه جدید خود از کاخ 
ایراد سخنرانی به ساختمان پارلمان  باکینگهام برای مراسم ساالنه گشایش و 
به همراه کالسکه های سلطنتی  این کالسکه  ازاین مراسم،  بریتانیا رفت. پس 

دیگر، در کاخ باکینگهام در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

عکسی از توفان سیزدهم خرداد درتهران

وزیر    2014 مه  ماه  ششم  درروز 
رادهم  هیالری  آمریکا  خارجه  امور 
کلینتون  در مریلند  گفت او میداند که 
می خواهد نخستین ریاست جمهوری 
زن آمریکا باشد و براین باوراست که 
ترین  محکم  و   ترین  رفیع  باید  ما   «
آمریکا  درسیاست  ای   شیشه  سقف 
آمریکا  سابق  اول  بانوی   . بشکنیم« 
باید  حاضر  درحال  اما   « گوید:  می 

کمی به آنچه  برای من مناسب است

  فکر کنم .« خانم کلینتون  با مجله 
قبل  چندروز    people یا  »مردم« 
شود   چاپ  جدیدش   کتاب  اینکه  از 
گفتگو کرده است .   کتاب جدید خانم 
کلینتون » روزهایی که   وزیر خارجه 
بودم.«  اوباما  باراک  جمهور  رئیس 
خود  درگفتگوی  دارد.کلینتون  نام 
نگران  من  گوید:»  می  مردم  مجله  با 
رویدادهایی هستم که درکشورم  ودر 

کشورهای دیگر صورت می گیرد.« 

یورونیوز: باراک اوباما، رئیس جمهوری 
ایالت متحده آمریکا روز چهارشنبه4 
لهستان،  پایتخت  ورشو،  در  ژوئن 
در  واشنگتن  راسخ  عزم  بر  تاکید  با 
حمایت و دفاع از همپیمانانش، روسیه 

را به باد انتقاد گرفت.
کنفرانس  و  گفتگوها  دیدارها،  محور 
های مطبوعاتی آقای اوباما در سفرش 
ناتو  نقش  امنیتی،  مسائل  را  اروپا  به 
در اروپای مرکزی و شرقی و خصوصا 

بحران اوکراین تشکیل می دهد.
کشورهای  رهبران  میان  در  وی 
گفت:»ماده  شرقی  و  مرکزی  اروپای 
است  ای  ماده  ناتو  اساسنامه  پنج 
به  اعضاء،  از  یکی  به  حمله  صریح. 
ناتوست.  اعضای  تمام  به  منزله حمله 
وظیفه خطیر ما به عنوان متحد و در 
از دفاع  آور  الزام  ای  معاهده  قالب 

تمامیت ارضی شماست و ما این کار را 
می کنیم. همه با همیم اکنون و برای 
ماست.  آزادی  شما  آزادی  همیشه. 
نه  بود.  نخواهد  تنها  هرگز  لهستان 
هرگز  نیز  استونی  لهستان،  فقط 
لیتوانی  و  لتونی  و  بود  نخواهد  تنها 
بود.« نخواهند  تنها  هرگز  رومانی  و 

به  اعتمادی  بی  گوید  می  اوباما  آقای 
روابط  برقراری  و  بازیافتنی  روسیه 
اما  است  ممکن  کشور  این  با  خوب 
اگر روسیه دست به تحریک زند باید 
منتظر عواقب آن از جمله تحریم های 

بیشتر باشد.
از  دیگری  بخش  در  وی  وجود  این  با 
سخنانش گفت آمریکا و همپیمانانش 
اجازه نخواهند داد تا روسیه تمامیت 

ارضی اوکراین را تهدید کند.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از مهندس هوشنگ سیحون درآمگاه خود جای گرفت

طراح  سیحون  هوشنگ  مهندس  استاد 
وادب  فرهنگ  بزرگان  از  بسیاری  آرامگاه 
ایران ، سرانجام خود آرام گرفت وداغی بر 
استاد   . گذاشت  برجای   دوستدارانش  دل 
سیحون دراول شهریورماه 1299  درتهران 
بدنیا آمد . پدربزرگ او میرزا عبداهلل استاد 
مولود  مادراو  بود.  ایران  سنتی  موسیقی 
خانم نوازنده تاروسه تاربود و دائیش استاد 
او  بود.  تار  سه  استاد  که  بود  عبادی  احمد 
رفت  فرانسه  به  درایران  تحسیالت  از  پس 
کرد.  تکمیل  معماری خودرا  دانش  ودرآنجا 
خود  فعالیت  سالهای  طول  در  سیحون 
شورای  باستان شناسی،  ملی  شورای  عضو 
تمام  مرکزی  شورای  شهرسازی،  عالی 
بین المللی  کمیته  و  ایران  دانشگاههای 
یونسکو  به  وابسته   ،Icomos( ایکوموس 
در پیش ازانقالب( بوده و به مدت 15 سال 
را  ایران  تاریخی  بناهای  مرمت  مسؤولیت 

برعهده داشته است.
هوشنگ سیحون  در ونکوور کانادا زندگی 
فرانسه  افتخاری  شهروند  وی  می کرد. 
 1393 خردادماه  پنجم  درروز  او  بود  نیز 
استاد سیحون   . کانادا درگذشت  درونکوور 

به هنگام مرگ 94 سال داشت .

اوباما در ورشو: اشغال کریمه رانمی پذیریمهیالری کلینتون و پُست  ریاست جمهوری
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حمام عمومی
بود.  ده  عمومی  حمام  همان  حمام 
حمام های قدیمی که شاید هریک صد 
سال  عمر داشت . اول خزینه داربود و 
پس از آنکه دردورۀ رضاشاهی دستور 
دوش دادند  دوسه دوش  درکنار آنها 

نصب گردید. 
زود   خیلی  صبح  ها   جمام  این 
اختصاص  به مردها داشت تا دوساعتی 
زنان  دست  به  انگاه   ، برآمده  روز  از 
را  آن  غروب   تا  که  شد  می  سپرده 
از  بیش  مردها   داشتند..  دراختیار 
سه ساعت درروز حمام نداشتند . تاز 
یک ساعت پیش از آفتاب شروع می 
شد  که هنوز هوا تاریک بود . کسانی 
که می بایست غسل  جنابت کنند  با 
عجله می آمدند  که خودرا پاک کرده  
این عده خیلی  نماز صبح برسند..  به 
می  وخارج  کردند   می  غسل  سریع 
ازبیم  آنکه فوت  نماز را  شدند گاهی 
بدین  خواندند.  می  بینه  سر  نشود  
کردگان   جماع  حساب  مردم   صورت 
بعضی  داشتند.  را  ده  گذشته  شب 
معروف می شدند  به خروس مسلکی  
زیرا هرروز  یا جند روز درهفته  توی 
عکس   بر  بعضی  بودند.  حاضر  حمام 
بیش از ماهی  یک بار  پیدایشان  نمی 
انگشت  بیگارگی  جهت  از  آنها  شد.. 
از  بعضی   دربارۀ  این  نما می گشتند. 
متظاهران  گفته می شد که بی جهت  
تا  آمدند  می  حمام  به  »مزورانه«   و 
»کثیرالعمل«  که  کنند   وانمود  چنین 
حکام  درکنار  کوچکی  حمام  هستند. 
محقری  خزینه   دارای  بود   بزرگ 
پیش  بود.  زنها  غسل  مخصوص   که 
، صبح  فوت شود  نمازشان   اینکه  از 
خیلی زود  که ازآن  کنار می گذشتید  
الی   خودرا  که  دیدید  می  آنهارا 
وخجول   زده  شرم  و  پیچیده   چادر 
می  حمام  توی  خودرا   اشباح  مانند 
اندازندو چند دقیقه بعد  ازآن بیرون 
گناهی  گوئی   چنانکه   ، دویدند  می 
مرتکب شده اند ونمی خواهند  کسی 

آنهارا شناسائی کند.
این حمام  ها  نصف بدنه شان راتوی 
زمین  قرارداده بودند  که گرم بمانند. 
معماری   ، ماندگی  گرم  انگیزه  همین 

و  تاریک  که  بود  داده  آنها  به  خاصی 
پیچ وخم دارباشند . بهمین جهت  من 
از بچگی  از حمام می ترسیدم. حالت 
بخار  دار،  سوسک   ، وتاریک  نمور 
می  زده  مرا وحشت  آن  مرموز  آلودو 
بود  روشن  قدری  که  بینه   سِر  کرد.  
می  بالفاصله  ولی   ، نداشت  اشکالی 
تاریکی  باریک   راهرو  وارد  بایست 
دیوار   به  بودید  دست  ناگزیر  که  شد 
وارد  که  دری  به  برسید  تا  بروید  راه 
گرمخانه می شد. چشم چشم را نمی 
دیدو بخارآب برتاریکی آن می افزود . 
فقط چند سنگ مرمر با جام های کدر 
آبی  رنگ  باالی سقف گرمخانه  کار 
گذارده بودندکه نور ضعیفی ازبدنۀ آن 
 . ها به زحمت خودرا عبور می دادند 
جن   به  راجع  که  راهم  هائی  حکایت 
براین حالت   کردند   نقل می  درحمام 

مرموز  وهم آلود می افزود.
زحمت  به  خیلی  مرا  اول  سال  دوسه 
ازآن داالن سیاه  بردند   به حمام می 
متاذی بودم وجیغ می کشیدم  وگریه 
می کردم . درآغاز بهمراه مادرم میرفتم
یادم  دوران  ازاین  منظره  یک  تنها 
هیکل   ، بخارآب  البالی  وآن  هست 
باالی  بلند   پیر  زن   . بود  دالک  زن 
استخوانی که لنگ راجمع کرده والی 
از  خارج  اورا  من   . بود  گذارده  پایش 
حمام بارها دیده بودم که زن مهربان  

حمام  توی  ولی  بود.  آوری  وزبان 
دیگر  زنهای  آمد.  هیوالئی  بنظرم 
توی هم می لولیدند ومن درآن حالت 
نفس گرفتگی وترس خود ، کنجکاوی 
مرا   . نداشتم  آنها  تماشای  برای  ای 
کردند.  می  بیرون  و  زود می شستند 
اندازه دریافته بودم که دربدن  همین 
انسان - زن ومرد- یک نقطه مرموزی 
داشت  نگاهش  پنهان  باید  که  هست 
وازآن حرف نزد. این ترس از حمام  تا 
سالها  درمن ماند که تبدیل شده بود  
 . تاریک  زیرزمینو جاهای  از  ترس  به 
بهمین سبب بود که چندسال بعد که 
به زیارت مشهد رفته بودیم  درقدمگاه 
چون حالت  زیرزمینی داشت  ، جیغ 

کشیدم و فرارکردم .
چند سالی که گذشت ، دیگر به حمام   
ده عادت کردم وخودم  درساعت های 
ای  قطیفه  هرکسی   . میرفتم  مردانه  
داشت که درنزد  سرایدار  حمام که اورا 
»حمامی « می گفتند  حفظ می شد.
حوله   : شامل  بود  بندی  بقچه  وآن 
بام  پشت  دراتاقکی  آنهارا    ، ولنگ 
قطیفه  . حمامی  بودند  حمام  گذارده 
هرکس را می شناخت واو که به حمام 
می آمد  برایش پائین می آورد و پهن 
ارباب  جای  نیز  سر»بینه«   کرد  می 
ها و رعیت ها  جدا بود.  ُصفه مقابل  
روی  حصیری  که  بود  محترمانه  جای 

آن  انداخته بودند ولی در صفه کناری 
برای افراد  عادی بکار می رفت .

هرکسی روی  زیرانداز  قطیفه خود که 
برای افراد متعین از ترمه  یا رضاترکی 
می  لنگ   ، کند  می  را  اش  جامه  بود 
بست ووارد گرمخانه می شد.اعیان ها 
آوردند  می  خود  با  را  وکیسه  صابون 
ولی رعیت ها بایک تخم مرغ و قدری 
اشنان می آمدند که سروتن خودرا با 

آنها می شتند.
توی گرمخانه نیز جای صدرودیل بود. 
 ، داشت  که سنگ صافی  جلو خزینه 
استادغالمحسین  بود.  محترم  جای 
برای  بست  می  کوتاهی  لنگ  دالک 
غالبًا  که  حدی  تابه  بماند  فرز  آنکه 
 . میزد  بیرون  آ»  کنار  از  آلتش  نوک 
اول اربابها رابه ترتیب سن  ومقامی که 
داشتند  می شست .کیسه می کشیدو 
باقی  وقتی  اگر  میزد.بعدازآ»  صابون 
هاهم  رعیت  تن  به  دستی  ماند   می 
دور  دورتا  که  درحمام  کشید..  می 
می نشستند حرف و صحبت بود  ولی 
کسی وقت تلف نمی کرد . می بایستی 
بی فوت وقت کارخودرا بکند که حمام 
درساعت مقرر برای زنها خالی بماند. 

اثر  »روزها«  جلدی    4 ازکتاب   
األمینی  روح  محمود  دکتر  شادروان 
تهران  دانشگاه  شناسی  استادمردم 
صفحه 29 ببعد  انتشارات یزدان تهران 

حمام عمومی

کلم پیچ وخواص آن 
کلم  شفابخش  اثرات  پیش  سالها  از 

پیج ) Kale ( شناخته شده است .
باستان  درروم  سودمند  سبزی  این 
درمان  برای  بسیار  استفاده  مورد 
بیماریهای مختلف بوده است . دریک 
درسال  ژاپن  درکشور  وسیع  بررسی 
که  افرادی  شد.  داده  نشان   1986
مصرف  به  پیچ  کلکم  زیادی  مقادیر 
آنها  ومیر  مرگ  میزان  بودند  رسانده 

بعلت های گوناگون کمترین بود.
های  ضداکسیدان  حاوی  پیچ  کلم   *
ویتامین C ، وتامین  E و بتا کاروتن 

است .
آور  زیان  مولکولهای  ترکیبات   این 
به  که  را  آزاد(  های  )ریشه  اکسیژن 
رسانند  می  آسیب  بدن  سالم  نسوج 
خنثی  کنند  می  تغییرات  ودچار 
بروز  موجب  تغییرات  این  کند.  می 
بخصوص  ها  سرطان   ، قلب  بیماری 
سرطان های سینه ، پروستات ورودۀ 

بزرگوبیماریهای دیگر می گردد.
ویتامین آهن،   ، کلسیم  مهم  منبع   *
A  ، اسید فولیک و کلروفیل می باشد

پیچ   درکلم  موجود   ، ویتامین    *
نموده  تقویت  را  ایمنی  دستگاه 
و  نموده  مقابله  قلبی   بیماری  با   ،

فشارخون را پائین می آورد.
* کلم پیچ سرشار  از ویتامینK  می 

باشد. این ویتامین درانعقاد خون 
نقش مؤثر دارد.و به بهبودجریان

خون کمک می کند.
* لو تئین ) Lutein ( موجود  درکلم 
سایر  و  مروارید  آب  بروز  خطر  پیچ 

بیماریهای چشم را کاهش می دهد.
اسفناج   برابر  سه  آن  لوتئین  مقدار 

خام است .
پیچ  کلم  در  موجود  مغذی   مواد   *
با  و  کرده  تسهیل  را  غذا  هضم 

اختالالت گ.ارشی مقابله می کند.

خواص سیر
باز  ازدیر  سیر   شفابخش  اثرات 
که  سبب  بدین   . است  شده  شناخته 
سیر یک گیاه سودمند باارزش غذائی  
ودردرمان  بوده  بسیار  درمانی  و 
بسیاری از بیماری ها مؤثر است . آن 

را گیاه معجزه گر نامیده اند.
پزشکی  های  وآزمایش  ها  بررسی 
برروی  سیر  که  است  داده  نشان 
دارد  مطلوبی  اثر  گوارش  دستگاه 
 . آورد  می  پائین  نیز  را  وفشارخون 
خون را رقیق نموده و از بوجود آمدن 
کلسیم   رسوب  و  چربی   های  پالک 
درجدار رگ ها جلوگیری می کند. با 
جلو گیری  از انسداد شریان ها از بروز 
بیماری های قلب و عروق مانند حمله 

قلبی و سکته پیشگیری می کند.
آشکار  دانشمندان  های  پژوهش 
ساخته است که سیر در ازدیاد ایمنی                          
                      وافزایش مقاومت بدن 

درمقابل هجوم میکرب ها وویروس ها 
تأثیر به سزایی دارد. 

عمل  ها  بیوتیک  آنتی  همانند  سیر 
می کند.ولی برعکس آنتی بیوتیک ها 
هیچگونه عوارض جانبی ندارد. خواص 
درمانی ، ضد میکربی و بوی قوی سیر 
موجود  گوگردی   ترکیبات   سبب  به 

درآن است .
سیر همچنین به سوخت و ساز چربی 
ها کمک کرده ، چربی های خون مانند 
کلسترول و تری گلیسرید هارا پائین 
خون  قند  مقدار  آورد.ودرتنظیم  می 

نیز مؤثراست .
داد  پژوهش های  دانشمندان  نشان 
سرطانی  های  غده  رشد  از  سیر  که 
گیری  ودرپیش  کرده  جلوگیری 
سرطان ها ی معده ، روده ، پروستات 

، سینه و پوست مؤثر است .

خواص سیر خواص کلم پیچ
دکتر همایون آرام
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ناهار  باهم  تونیم  می  شده،  ظهر   -
بخوریم . من امروز بیکارم .

دعوتش را قبول کردم . بیلچه را توی 
که  را   شرابی  شله  و  گذاشتم،  پستو 
درون جنگل به گردن بسته بودم  باز 
کردم و به میلۀ قفس آویختم تا نگاه 
 . کنم  پارچه غرق  را درسرخی  پرنده 
با  اسپانیا   گاوبازان   که  کاری   همان 
می  نبرد   هنگام  خودشان   گاوهای 
کنند.، یک جور فریب ... و بعد، از خانه 
خارج شدیم . هنوز لبخند زهزآلود  و 
گزندۀ حاج اسمال بقال  برلب داغمه 
های   بودوچشم  نشسته  اش   بسته 

هیزش مرا می پائید.
درآن حال  که با مشتری چانه می زد  
این  از  همیشه    . بود  من  به  نگاهش 
مردک بقال  حساب می بردم.  نمیدانم 
چرا... گوئی چشمهایش مرا می کاوید. 
گاهی نیشخند  میزد.  و سرو وضعم را 
و رفتارم را و تنهائی ام را مسخره می 
کرد.  دربرابر نگاه کاونده اش  خودم 
  . کردم  می  حس  زبون  و  عریان   را 
ودرآن حال  قهقهه اش  را می شنیدم 
که روحم را ، روح رنجور وعصیانی ام 
را می تراشید. هیچکس  به اندازۀ  او 

درمن راه نیافته بود.
 . دورشدم  عجله  وبا  کردم  درراقفل 
چشم  درشعلۀ  .که  گریختم  تقریبًا 
جوان  همسایه   . بسوزم  کمتر  هایش 
سرکوچه  آمد.  پایم  پابه  هم  هم  
شدیم  ای  دررفته  زوار  سواردرشکه  
که سورچی اش پیر مرد  چروکیده ای 

بود. ، با پشتی خمیده و پلک های  

 . آویخته  وسبیلی   ، کرده  ورم  سرخ 
بود. حرکاتش  زوی نشیمن قوز کرده 
می  چیزی  از  گوئی  که  بود   طوری 
را  وتازیانه  کشید  سوتی  ترسید. 
رابه  وسر  نواخت.  ها  اسب  برگردۀ 

طرف ما برگرداندوگفت :
- کجابرم؟

همسایه ام گفت :
- سه راه عزیزخان .

اسب های درشکه  الغرومردنی بودند. 
استخوانشان  اززیرپوست  بیرون زده 
رفتند. درصدای سم  یورتمه می  بود. 
شان  بیشتر خون بود تادررگهایشان 
به  اش   هستی  که  کرکی   مثل   .
بود. مثل خودم  صدایش منتقل شده 
که  زندگیم  را به سایه ام  بخشیدم . 
بین راه ، سورچی سرفه خراشیده ای 
شروع  آویخته  ولوچۀ  لک  با  و   ، کرد 
سیاهش   بخت  از   . نالیدن  به  کرد  
داری  رگه  صدای  وبا  کرد.   ها  شکوه 
رو  زنم   موقع  همین   پارسال   : گفت 
پسرمو.  زود  امروز صبح   . کردم  چال 
تو خواب  ها   قدیم  بود.  یازده سالش 
 ، نشست  می  آأم  روی سینۀ  بختک  
حاال تو بیداری . از ُصب تا شب  جون 
می کنم ، اونقدر گیرم  نمیاد که یونجه  
پول   . . خودم هیچ  بخرم  اسبها  برای 
 ، . مرض  نداشتم  پسرمو درمان کنم 
شوخی بردار نیس . باس بری درخونۀ 
طبیب . بعدهم دوا. کو پولش ...؟  هنوز 
چشمام خیسه .  اگه این اشک ها نبود  
آدم با داغ دلش چه می کرد؟  همسایه 

ام پرسید:
- چه اش بود؟

- روده اش پیچ خورده بود. ازدل درد 
مثل مار زخمی به خودش می پیچید. 
اونقدر  نالید تا کله سحر  تموم کرد. 
موندم  من  حاال   . گذاشت  تنها  ومنو 
پاهاشون   . لکنته  حیوون  دوتا   واین 
می  طویله  تو  ها  شب   . شدم  قاطی 
گرم  .وازبخار دهنشون خودمو  خوابم 

می کنم .
گفتم :

زود   صبح   . تنهام  تو  مثل  هم  من   -
رفتم دوست مو  زیر خاک کردم . تنها 

همدم من بود.
گفت :

- مرگ از پیرهن  به آدم نزدیک تره . 
هیشکی نمیخواد  اینو بفمه .

گفتم :
- مثل سایه  به آدم چسبیده . هرجا 
بری باهات میاد. تو تاریکی میره زیر 

پوست آدم .
با صدای طنین داری گفت : 

- برو  اینو به مردم بگو  که دارن  مثل 
گرگ  یکدیگرو میدرن .

دوباره گفت :

بچگی   از   . ترسم  می  همیشه  من   -
تاریکی  تو  بود.  تاریک  ام   زندگی 

بزرگ شدم . 
گفتم :

- منم همینطور. مثل اینکه  ازروز ازل  
یکی چراغ مونو فوت کرد  که تا ابد  تو 

تاریکی بمونیم .
امانش  سرفه  که  درحالی  سورچی 
گردن  لوالی   روی  سررا  داد   نم 

چرخاندوگفت :
نون  صنار.  هفت  ای  کیله  یونجه   -
رحم  ما  به  خدا   . عباسی  سه  چارکی 
ترمه  قنداق  تو  میکنن  خیال   . کنه 
بزرگ شدیم که این همه پول داشته 

باشیم .
گفتم :

- کجاشو دیدی . صبر کن .
شدیم  پیاده  خان  عزیز  راه  سرسه 
هم   من   . افتاد  جلو  ام  همسایه   .
چند  بعداز   ، خیابان  وسط  دنبالش. 
بزرگی  ای   درشیشه  داخل   ، مغازه 
شدیم وتوی سالن ، پشت میز کوچکی 
میشد  بود.  خلوت  سالن   . نشستیم 
نخشان  توی  حتی  هارا  شمرد.   آدم 
دیوار   کنار  کرد.  وراندازشان  .و  رفت 
میان  مرد  میز دورتر   فاصلۀ سه  به   ،
سالی  با دوستش  نشسته بود. طوری 
گوئی   که  بودند  برده  سر درگوش هم 
داشتند  رازی را به هم می گفتند. به 

همسایه ام گفتم :
- اون مردو می شناسی ؟

دو  آن  رابطرف  سرش  ام   همسایه   
مردبرگرداند، و با کنجکاوی نگاهشان 

کرد وگفت :
- نه .

گفتم :
هیچ   . گذاشته  دنیا  به  پا   زورکی   -
انداختمش   باتیپا   . نداشت  رغبتی 
توی مرداب زندگی . ازهمون روزهای 
را  خودش  که  زد  پا  و  دست  اول 
بوتیمار   مثل   . نتونست   . بده  نجات 
خودش  الک   توی   ، ودورازهمه  تنها 
تا  تابید  خودش  به  آنقدر    . فرورفته 

دوسال بعد  خودش را کشت .
همسایه ام با تعجب گفت :

- دوسال بعد؟
دستپاچه شدم وگفتم :

 دوسال قبل .
به خنده گفت :

- حرفهای عجیبی میزنی .گفتم :
- حوصله داشته باش   دوسال صبرکن 
که  هست   اسراری  صورتها  پشت   .
هرکس نمیتونه بفهمه . چشم تیزبین 

میخواد.که آینده رو بخونه .
پیر  که  بود   نشده  تمام  هنوز حرفم  
مرد  ، یابه قول  خودش پدرم ، با کت 
مشکی  راه راه  و پاپیون خال مخالی 

 داخل سالن شد. وبا قدم های تند  به 
نشست  صندلی  وروی  آمد.  ما  طرف 
وعرق  درآورد  ازجیبش  را  دستمال   .
صورتش را خشک کرد. درحالی که  از 

خستگی نفس میزد گفت :
دراز  سرتون  پشت  درشکه   بایه   -
گم  شمارو  خیابون  توی  اما   . شدم 
رفتم   باالوپائین  دفعه   چند   . کردم 
توی  برو   : گفت  گوشم  دِر  یکی  تا 

رستوران .
پرسیدم :

- ناهار خوردی ؟
گفت :

 . بودم  بقال  اسمال  حاج  مهمون   -
سیری   آبگوشت  دکونش  پستوی  تو 
ازمن   . گرم  سنگک  بانون   خوردم 
خواست براش  یه لچک به سر دست 
وپا کنم . سه تا داره کمشه .... دنبال 

چهارمیه .
پرسیدم : 

- سیامک کجاست ؟ 
گفت :  

. توی  - همون روز رفت  پیش زنش 
سرزمین خورشید سوزان . اونجا  که 
باالی سر  نی   یه  بلندی   به  آفتابش  
آدم ایستاده، مثل آفتاب روز محشر...

***
ونسیم  بود.   نزده  تیغ  آفتاب  هنوز   
نزدوده  سحر  صورت  از  را  شب  ُگرته 
بود که صدای جیغ  پرنده بیدارم کرد. 
چشمهارا باز کردم . هوا گرگ ومیش 
بود.  توی تاریک روشن دیدم  سگ از 
چارچوبش  گریخته است . توی خواب 
زنی سکوت   که شیون  بودم  وبیداری 
آشنای کوچه را درهم شکست . میان 
گفتم  لب  وزیر   . نشستم  تختخواب 
سنگی   دست  کدام  خبرشد؟  چه  :باز 
چه  یا  زائید؟   کی  ؟  انداخت  دربرکه 
درخت  شاخه  به  را   شوالیش  کسی 
می  را  لباسم  داشتم   . ورفت  آویخت 
پی  های  که صدای  مشت   . پوشیدم 
درپی  درخانه رابه لرزه درآورد. نگران 
شدم . وسرازپا نشناخته  پریدم پائین 
.و دررا باز کردم .مادردختر هفده ساله 
بود.که با چشم های  سرخ پراز اشک  
جز  درون  سوز  واز  ایستاد  پله  روی 
جگر می زد. چشم خیس و غمناکش 
مرا به یاد  چشم های مادرم  انداخت 
که هروقت  تب می کردم کنار بالینم  

می نشست و اشک می ریخت .
پرسیدم :

چه اتفاقی افتاد؟
گفت :

دامادم مرد. دختر بیچاره ام بیوه شد.
توی دلم گفتم : عشق من بیوه شد نه 

دختر تو ...
ادامه دارد.

 
که  منم  کرد.فقط  رارنجور  بشر  روح  خشم  تاول 
روح  ریخته  درهم  وصورت  وکوله  کج  هیکل  بااین 
یه فرشته آسمانی رو درقالب خودم دارم . خضر از 

پیالۀ من آب حیوان خورد.
. دوباره  صدایش درگوشم طنین مخصوصی داشت 
خاموش  جنگل  توی  او  چرا   : پرسیدم  خودم  از 
وخلوت با چاقویش بند از بندم سوا نکرد و به دوش 
را در  . شاید آن چاقوی آب حیات خورده  نکشید 

کوله بارش نداشت .
بیرون  متراکم جنگل  های  سایه  میان  از  مردقوزی 
آمدوبا قدم های بلند به من نزدیک شدوچشم های 
به  بود  خوفناک  پلنگ  چشم  مثل  که  را  سرخش 

صورتم دوخت وگفت : 
- حرف هایت راشنیدم ، وازاون سر شهر برگشتم که 
بهت بگم ، چاقو توی کوله بارم بود، ولی تو لیاقتش 
را نداشتی . حاال مثل  این پرنده باید بپوسی .او زیر 

خاک و تو زیر پوستت .
خیره  زده  رگ  های  چشم  با  ها  زده  جن  مثل  من 
نگاهش کردم .قیافه اش وحشتناک تر شده بود. او 

ادامه داد:
. تنت  .از روز تولدت  از مدتها پیش مرده ای  تو   -
گور توئه . داری تو جهنم خودت می سوزی .اگه همۀ 
مردم درخواب گرفتار کابوس میشن ، تو دربیداری 

با کابوس دست به گریبانی. گفتم :
- کابوس من توئی . فقط ازتو میترسم .

شانه هایش رابه شدت تکان داد ونعره زد:
- من یه فرشته ام .فرشته نجات ... دم چاقویم آب 

حیات خورده است .
دوباره غیبش زد اما نعره اش هنوز توی گوشم بود 
. با خودم گفتم : هرکس خودش را فرشته می داند 
به  آیا فرشته   ، او فرشته است  آیا   . . مقرب درگاه 
به  نداشتم  جوابی  ؟  است  وهولناکی  زشتی  این 
خودم بدهم .ازسایۀ درخت افرای پیر بیرون آمدم 

. آهسته آهسته ، در آن حال که به مرگ وزندگی

از جنگل خارج  فکر می کردم  وافسانه جاودانگی   
شدم .جنگل روح خواب آلود خودرا همراهم فرستاد 
تا درتنهائی همدمم باشد. نزدیک ظهر بود . آفتاب 
گرم نیمروز پوستم راسوزاند. توی کوچه ، جلو خانه ام

وقیحی  خندۀ  با  دستگاهش  پشت  از  اسمال  حاج   
گفت :

- خسته نباشی.
بودو  بغلم  زیر  بیلچه  زد.  زنگ  درگوشم  صدایش 

آلوده به گل . پرسید:
 . بگی  من  به  میخواستی  ؟  کردی  چال  رو  کی   -

گورکن قابلی ام . گفتم :
می  که  کاری  .تنها  ایم  کاره  این  همه   . میدونم   -

تونیم بکنیم همینه . به خاک سپردن  الشه ها...
خندۀ تکان دهنده ای سرداد و گفت :

. یه روز به دردت می خوره .  - بیلچه رو قایم کن 
مواظبباش . گول اون مردقوزی رو نخوری . روحش 
وحشتناک  ابلیس  قیافۀ  از  اش  قیافه   . شده  مسخ 

تره . گفتم :
- می شناسمش ، صابونش به تنم خورده.

دستی به ریش حنائی اش کشیدوگفت :
- ازاون سر دنیا برات مهمون اومده .

گفتم :
- کجاست ؟

- گفت :
- توی خونه س.

 گفتم:
- درخونه که قفل بود.

گفت :
واجب  کار  یه  گاهی   . ببندیش  بود  رفته  یادت   -
از  تر  واجب  گور  .کندن  کنه  می  پرت  آدمو  حواس 
بستن درخونه بود. دررا با دست فشاردادم . بازشد. 
حاج اسمال راست می گفت . کلید خانه درجیب کت 

خودم بود که آن مرد قوزی اشتباهی پوشیده بود.
جیغ  صدای  گذاشتم  داالن  داخل  پارا  که  همین 
کرکی بلندشد. سپس صدای عوعو سگ . دور خودم 
چرخیدم .مثل دیوانه ها. نمی توانستم این صداهای 
دیدم   . رفتم  جلوتر  آرام  .آرام  کنم  راباور  عجیب 
می  درخواب  را  اش  چهره  گاهی  که  آشنا  جوانی 
به پرنده آب ودانه می داد.تامرا دید  دیدم  داشت 
مثل سایه ام جمع وکوچک شد و با ادبی آمیخته به 

شرم وخوشروئی گفت :
یک  فروشی  پرنده  مغازه  از  مادرزنم  دستور  به   -

کرکی قشنگ برای شما خریدم .
تشکر کردم وگفتم :

- خیلی تنها بودم.
با حجب مخصوصی گفت :

- من درخدمتم . طبیم . هروقت تب آمد . تب الزم 
مرا خبر کن .همسایه دیواربه دیوار شما هستم . گفتم 
یادت   . بودیم  همکالس  ها  سال  ما   . دونم  می   -

هست ؟
- بله ، خوب به یاد دارم .چه سال های خوشی بود. 

گفتم :
نمی  .وهذیان  نداشتم  تب الزم  ها  آن سال  من    -
کوزه  .مثل  گرفت  ازمن  رو  فروغ  آن  .پیری  گفتم 
گلی کدر شدم . کاش می تونستم  توی حال وهوای 
.  عمردراز  به آدم چی میده ؟   بچگی  باقی بمونم 
انبانی از خزعبالت  دیگران . دیگر خودم  نیستم. 
 . بست  برآن  نقشی  هردستی  که  هستم  دیواری 
 . گذشته  های  نسل  و حماقت   اندیشه  از  معجونی 
دیگران درمن زندگی میکنن . با افکار و احساسات 
سلیقۀ  به  مرا  کند   می  سعی  هرکس   . خودشان 
خودش  دربیاره.  آدمکی دست آموز. این مسخره 
نیست ؟ اما این پرندۀ قشنگ تا آخر  عمرش دست 
سپرده  بهش  که  رو  امانتی    . میمونه  باقی  نخورده 
که  اینه  آدمیزاد   عیب   . کنه  می  اند خوب حفطظ 
هیچوقت  خودش نیست . مدام عوض میشه . مثل 

حرباء... 
جوان ساعت مچی اش را جلو چشم گرفت وگفت :

تا اینجا خوانده اید:
پیرمرد خنازیری به خانه ام آمد . اعضای بدنم راازهم جداکرد ودرکیسه ای ریخت و به خانه اش 

بردودرقفسه ای جای داد. . روزدیگر دوباره بدنم را به حال اول درآورد وگفت به دنبال من بیا. درمیان 
جمعیت اوراگم کردم .  به مردی برخوردم که گفت : من پدرتوأم. شبی باز پیرمرد آمد تا اعضایم را 

ازهم جداکندخودرا به طناب که از سقف آویزان بود آویختم وپیرمرد با دیدن من گفت میخواستم عمر 
جاوید بهت بدم . لیاقتش رانداشتی .صبح زنی که درطبقه پائین میزیست برایم صبحانه آورد صدایش 

شبیه مادرم بود.او مرا به همه خطوط و گوشه وکنارزندگی سالهای دوربرد.مردقوزی که باز گشته بود به 
من می گفت : خواستم بهت جاودانگی ببخشم . لیاقتش رانداشتی .ازخودم می پرسیدم روح این مرد 

بیمارنیست؟ واو از قعر تاریکی جنگل فریاد کشید که : نه روح من بیمارنیستم مرغهای جنگل شهادت 
میدن که من درست میگم  واینک دنباله داستان
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ریاست جمهوری  و  نخست وزیری 
به  آشنایی  این  شد.  آشنا  رسید، 
دوستی صمیمانه این دو انجامید و تا 
زمان مرگ محمدعلی رجایی )هشتم 

شهریور ماه 1360( ادامه یافت.
وقت  بیشتر  پنجاه،  دهه  در  صابری 
کرد  تدریس  و  مطالعه  صرف  را  خود 
فوق  اخذ  به  موفق   1357 سال  در  و 
دانشگاه  از  تطبیقی  ادبیات  لیسانس 

تهران شد.
الجزایر،  سابق،  شوروی  هند،  به  او 
سوئیس،  فرانسه،  ایتالیا،  سوریه، 
مالزی،  اتریش،  ترکیه،  تایلند، 

سنگاپور، کنیا و آلمان سفر کرد 
صابری  نمی توانست  سیاسی  مشاغل 
را ارضاء کند، به همین علت به تدریج 
از مشاغل سیاسی کناره گرفت و بُعد 

فرهنگی کار خود را وسعت بخشید.
ادب  رشد  مجله  مسؤولیت  که  او 
گهگاه  داشت،  برعهده  را  فارسی 
اطالعات  روزنامه  برای  مطالبی 
می نوشت. سفرنامه شوروی او که بعداً 
با عنوان »دیدار از شوروی« به صورت 
کتاب منتشر شد، از این دست مطالب 

بود.
روی طرح ستون طنز خود  مدتی  او، 
نام  عنوان،  چند  میان  از  کرد.  کار 
برگزید  را  حساب«  حرف  کلمه  »دو 
یکی  به  داشتن  نظر  با  همچنین  و 
توفیق  در  خود  مستعار  اسامی  از 
را  »گل آقا«  مستعار  اسم  )میرزاگل( 

برای خود انتخاب کرد.
گل آقا،  حساب  حرف  کلمه  دو  اولین 
در   1363 ماه  دی  سوم  و  بیست 
روزنامه اطالعات به چاپ رسید. طنز 
به   1359 سال  از  تقریبًا  که  سیاسی 
این سو تعطیل شده بود، با شکل گیری 
این ستون طنز، دوباره به بار نشست و 

جان تازه ای گرفت.
آغاز  از  کوتاه  زمانی  مدت  گذشت  با 
حساب«،  حرف  کلمه  »دو  انتشار 
منتقد  مهم ترین  عنوان  به  صابری 
حکومت در داخل کشور، مطرح شد. 
قدرت قلم و جسارت صابری در بیان 
اجتماعی،  و  سیاسی  واقعیت های 
موجب شده بود که او را سوپاپ دولت 
قلمداد کنند، ولی صابری بدون توجه 
برخی  که  دلسردکننده ای  نظرات  به 
ادامه  خود  کار  به  می کردند،  عنوان 
توانست  کوتاهی،  مدت  ظرف  و  داد 
ادبا،  از مردم، مقامات،  توجه بسیاری 
و  داخلی  رسانه های  و  نویسندگان 
استاد  کند.  جلب  خود  به  را  خارجی 
کسانی  اولین  از  جمالزاده  محمدعلی 
نامه، صابری  با ارسال چندین  بود که 
طنز  و  کرد  تشویق  راه  ادامه  به  را 

صابری را ستود.

صابری درمورد طنز و هزل می گوید: 
» طنز جراحی است و هجو سالخی . 
هزل و شوخی و مطایبه  بدون اینکه 
یا  باشم  داشته  گذاری  ارزش  قصد 
تفریح   زنگ  کنم   نفی  آنهارا  بخواهم 
تدریس  و  تعلیم  طنز   . است  زندگی 
است .مبتنی بر هدف عالی است . طنز 
اجتماعی  تکلیف  یک  ادای   ، نویسی 
است  محکمی  سیلی  طنز   .. است 
زنندتا  می  مسموم  یک  بصورت  که 
ادامه  به  کمک   ، هدف  نبرد.  خوابش 
که  است  فشاری  مثل  اوست.  حیات 
به سینۀ یک مغروق وارد می شودچه 
بشکند. راهم  هایش  دنده  که  بسا 
را  وحیاتش  رافعال  هایش  ریشه  اما 

تضمین می کند.«
او تقاضای امتیاز هفته نامه طنز با نام 
»گل آقا« را کرد و توانست در آبان ماه 
1369 اولین شماره هفته نامه گل آقا را 
منابع  از  نظیره سازی  کنددر  منتشر 
توانا  فوق العاده  فارسی،  ادبیات  غنی 
و  سهل  صابری،  نگارش  شیوه  بود. 

ممتنع و غیرقابل تقلید بود.
کرد.  ازدواج   1345 سال  در  صابری 
یک  و  پسر  یک  ازدواج،  این  ثمره 
سال  در  آرش  پسرش  بود.  دختر 
اتومبیل  سانحه  یک  اثر  بر   ،1364
که سال دوم  او  درگذشت. درگذشت 
دانشگاه را می گذراند، بر قلب صابری 
باعث نشد  اما  داغی جانکاه گذاشت، 
و  شادی آفرینی  که  هدفش  از  او  که 

مقابله با مفاسد بود، دست بردارد.
در  حساب  حرف  کلمه  دو  ستون 
تدریج  به  و  شد  کمرنگ  ـ  اطالعات 

حذف گردید.
همزمان  و   1381 ماه  آبان  در  صابری 
انتشار  سال  سیزدهمین  آغاز  با 
هفته نامه گل آقا، انتشار آن را متوقف 
توقف  این  علت  که  وی  ساخت. 
ناگهانی را دالیل شخصی ذکر کرد، تا 
آخرین لحظه روزه سکوت خود را در 

این باره نگشود.
صبح  در  سرانجام  صابری  کیومرث 
ماه  اردیبهشت  یازدهم  جمعه  روز 
بیماری  دوره  یک  طی  از  پس   1383
. نمونه هائی ازطنز گل آقا  درگذشت 

را می خوانیم:

خوابی یا بیدار؟

اعضای  شنیدی   ، رجب  مش   : گفتم 
دایمی شورای امنیت چی کرده اند؟

گفت : نخیر، چی کرده اند؟
متحد  ملل  سازمان  دبیرکل   : گفتم 
علت  دربارۀ  که  اند  کرده  رامأمور 

جنگ تحقیق کند.
گفت : کدام جنگ؟

؟  رجب  مش  کردی  قاطی   : گفتم   -
علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  همین 

ایران دیگر!
گفت : عجب ! مگر جنگ شده ؟

هفت  دراین  جنابعالی  پس   : گفتم 
هشت سال کجابودی؟

گفت : همین درخدمت شما...
البد  پس   : وگفتم  دادکشیدم  سرش 

چرت می زدی ؟
هشت  ؟  چرادادمیزنی  حاال   : گفت 
خوابش  ملل  سازمان  که  است  سال 
گیرم من یک   ، نمیگوئی  برده چیزی 

چرتی زده باشم .
.....

عجب روزگاری شده ... سازمان خفته، 
غایب،   غضنفر    ، چرتی  رجب  مش 
حرف  من  پس   ... مرخص  شاغالم 
حساب می زنم برای چی ؟ برای کی ؟

تفسیراللغات 

مفاعله  بروزن  مصدراست    : مصاحبه 
وآن چنان باشد که دوتن باهم سخن 
پاسخ  دیگری  و  پرسد  یکی  گویند.. 

گوید.
است  مبحثی   : مطبوعاتی  مصاحبۀ 
ازباب   . نگاری  جریده  شریف  درفن 
ارباب  باشدکه  چنین  واین   !! معامله 
گرداگرد  قلم  واصحاب  جراید 
نبودن  خالی  میزینشینندازبرای 
هرآنچه  آید  مسئول  .ومقامی  صحنه 
خواهد فرماید و اینان الم تا کام سخن 

نگویند!
بروزن  و  طنز  ازباب   : حساب  حرف 
و  مختصر  است  سخنی  وآن  مزاح)!( 

کالمی است بی اثر!
»گل آقا« سه شنبه3/9 /1366

تأثیر موشک بربازارآزاد

الو، گل آقا؟
- بفرمائید پدرجان!

این موشک اولی که آمد کجابودی؟
- توی آبدارخانه شاغالم بودم داشتم 
چائی نیمروزی می خوردم .حضرتعالی 

کجابودی؟
- توی الستیک فروشی ، داشتم برای 
بازارآزاد  می  ابو طیاره الستیک نرخ 

خریدم !
- چند خریدی پدرجان؟

دوحلقه15   ، موشک  انفجار  از  -قبل 
تمام  داشت  معامله   . هزارتومان 
فروشنده  ترکید.  موشک  میشدکه 
کمتر  هزارتومان   16 دیگر   : گفت 

نمیشود.
- جنابعالی چی گفتی؟

انشاهلل   : کردم  عرض  ایشان  خدمت 

گرفتار تعزیرات حکومتی بشوی !
ایشان چی فرمود؟ 

نمکینی  خندۀ  یک  داشت  ایشان   -
می فرمودکه موشک دومی هم ترکید، 
فرموده  رابلندتر  اش  خنده  ایشان 
هزارتومان   17 از  دیگر  حاال   : گفت 

کمتر نمی شود!
- حضرتعالی چی عرض کردی؟

- بنده دیگر فرصت نکردم که چیزی 
هم  سوم  موشک  زیرا  کنم   عرض 
خیرالستیکوتعزیرات  از  ترکیدوبنده 
صدام  جدوآباد  گذشته  حکومتی 
عمومی  تلفن  جنبانیدموبه  یزیدرا 
ومش  شما  خدمت  اقاًل  بلکه  آمدم 
ویک  کرده  رجب  یک سالمی عرض 

احوالپرسی نموده باشم .
- صحیح !!

مشکوکی  صدای  یک  هنگام  )دراین 
به گوش رسیدکه ما نفهمیدیم صدای 

موشک بود یا یک چیز دیگر!(
»گل آقا« شنبه 1367/1/27

آگهی ترحیم

»طرح  بیک  دنبال  ها  بعضی   «
مارشال«  دیگری برای بازسازی ایران 
کنندکه  می  فکر  ها  هستند.بعضی 
را»  نفت  ما  اینکه  یعنی   بازسازی 
نسخه  این   ... وبفروشیم  کنیم«  پمپ 
هابه درد ما نمی خورد. ما »پتانسیل« 
سیستم  البته  داریم...  مالی  قوی 
نیست  خوبی  خیلی  »یوزانس«روش 
که  است  این  ودرست  صحیح  راه   .
فایننس  امکانات»  از  طرحها  درانجام 

« که دراختیارداریم استفاده کنیم .«
به نقل از مصاحبه معاون وزارت امور 

خارجه )مندرج در جراید(
درگذشت  تأثر  و  تاسف  بانهایت 
فارسی  وادبیات  زبان  نابهنگام 
و  دوستان  اطالع  به  مألوف  رادروطن 
ختم  مخارج  رساند.  می  دوستداران 
را  عمری  که  مرحوم  آن  وترحیم 
به فرهنگ ومعارف  بشری  درخدمت 
درراه  بودند،  نموده  سپری  وملی 

بازسازی صرف خواهدشد!
فردوسی   - سمرقندی  رودکی 
سعدی  نیشابوری-  خیام  طوسی- 
حافظ   - بلخی  شیرازی-مولوی 
عریان  باباطاهر  شیرازی- 

وسایربستگان!

تا شماره بعد برای شما بهروزی و برای 
تندرستی  و  سالمتی   ، بهروزی  آقای 
لبخندی  امیدوارم   . کنم  می  آرزو 

برلبانتات نشسته باشد.

غم مخور
    

ی پسر وزبهر دنیا غم مخور     گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش              گوش کن پندا

طرح چهره کیخسروبهروزی کارژاک فراست

کیخسروبهروزی

یاور  یارو  و  پرکار  همکار   : اشاره 
بهروزی  کیخسرو  آقای  مهربان 
این  نتوانست  و  بود  بیماری  دربستر 
آن  وباعث  بانی  خود  که  را  صفحات 
سعی  بنده  لذا  بنویسد.  است  بوده 
همکارانمان  های  نوشته  از  کردم 
آقا  گل  با  بیشتر  که  ایران  درداخل 
سرهم  مطلبی  اند  بوده  درارتباط 
آقای   . کنم  پر  را  دوصفحه  واین  کنم 
شما  که  اکنون  خوشبختانه  بهروزی 
هستید  سطور  این  خواندن  درحال 
نوشتن  ومشغول  است  خوب  حالش 
تا  حتمًا  که  است  بعد  شماره  مطلب 

یکماه دیگر آن را خواهید خواند. 
 

کیومرث صابری فومنی 
)گل  آقا( )1320-1383(

زندگینامه:
کیومرث صابری فومنی )گل آقا( ادیب 
شهریور  هفتم  معاصر،  طنزپرداز  و 
متفقین  ارتش  حضور  زمان   ،1320
در  ایران،  در  جهانی  دوم  جنگ 
صومعه سرا ـ یکی از شهرهای استان 

گیالن در شمال ایران ـ به دنیا آمد.
پدرش کارمند دون پایه وزارت دارایی 
و اصاًل اهل رشت بود، در سال 1317 
به اداره دارایی صومعه سرا منتقل شد. 
فومن  دارایی  اداره  به   1321 سال  در 
بعد در همان  ماه  و چند  یافت  انتقال 

شهر درگذشت.
مادر صابری فرزند یک روحانی و مورد 
باسواد  از معدود زنان  احترام مردم و 
شهر بود، در مکتبخانه قرآن تدریس 
می کرد و تنها ممر معاش خانواده پس 
تحصیالت  بود،صابری  پدر  مرگ  از 

فومن  شهر  در  را  خود  دبستانی 
تحصیالت  پایان  از  پس  او  گذراند. 
مغازۀ  یک  در  شاگردی  به  ابتدایی، 
خیاطی پرداخت ولی در اواخر مهرماه 
همان سال، به اصراِر مادر و دوستانش، 

تحصیل در دبیرستان را آغاز کرد.
ناگفته نماند که او در طول تحصیالت 

ابتدایی و متوسطه در مغازۀ برادرش

بود، شاگردی  دوچرخه  تعمیرکار  که   
می کرد.

در شانزده سالگی )1326( در امتحان 
ساری  کشاورزی  دانشسرای  ورودی 
که از شهرستان فومن فقط یک نفر را 
می پذیرفت، قبول شد. دو سال در آنجا 
تحصیل  ـ  بود  هم  شبانه روزی  که  ـ 
امتحانات،  در  قبولی  از  پس  و  کرد 
به   )1338( سالگی  هجده  سن  در 
روستایی،  دبستان  یک  معلم  عنوان 
به »َکسما« از توابع صومعه سرا رفت و 
یک سال در آنجا معلم بود. سال بعد 
نام »کوچه  به  به دهی  از آن )1339( 
از توابع »ماکلوان« در نزدیکی  چال« 
یک سال،  مدت  او  منتقل شد.  فومن 
مدرسۀ چهار کالسۀ آنجا را به تنهایی 

اداره می کرد.
رشتۀ  در   )1340( سالگی  بیست  در 

و  داد  امتحان  متفرقه  طور  به  ادبی، 
کنکور  در  سال،  همان  گرفت.  دیپلم 
حقوق  دانشکده  سیاسی  رشته 
دانشگاه تهران پذیرفته شد و همزمان 
با تدریس در دبستان و دبیرستان، به 
تحصیل پرداخت. او جز چند ماهی در 
او  با دستگیری  که  تحصیل  اول  سال 
تهران  دانشگاه  سیاسی  تظاهرات  در 
مقارن بود، در کالس درس حاضر نشد 
دانشگاه  به  امتحانات  موقع  فقط  و 
چهار  از  پس  حال  این  با  می رفت. 
سال )1344( توانست لیسانس حقوق 
مذکور،  دانشکده  از  را  خود  سیاسی 

دریافت دارد 
به  روز  دو  مدت  به  بار  یک  ماه  هر  او 
تا جزوه های درسی  می آمد  دانشکده 
را از دانشجویان دیگر بگیرد و از روی 

آن نسخه بردارد.
چهارده  در  را  شعرش  اولین  صابری 
هشتم  کالس  هنگامی که  سالگی 
روزنامه  در  درج  برای  بود،  دبیرستان 
یک  که  سرود  مدرسه شان  دیواری 
بود.  یتیم  عنوان  با  بیتی  هشت  غزل 
مشخص  کاماًل  نامگذاری  این  علت 
بود. او می گفت: »از چهارده سالگی تا 
سرودم  شعر  نه  جمعًا  سالگی  شانزده 
یا  یا عنوان یتیم داشت  که تمام آنها 

درباره یتیم بود!«
سالهای  بین  صابری،  نوشته  اولین 
ایران  امید  مجله  در  1339ـ1336 
چاپ شد. عنوان آن شعر هم یتیم بود!

او شعری به طنز و سیاسی سرود و با 
امضای »گردن شکسته فومنی« برای 

توفیق ارسال کرد.
پس از چاپ این شعر در چند شماره 
طنزنویسی  به  صابری  توفیق،  بعد 
گهگاه   1345 سال  تا  او  شد.  کشیده 

اشعاری برای توفیق می فرستاد.

سال 1345 با کمک »حسین توفیق« 
از  یکی  در  و  شد  منتقل  تهران  به 
تدریس  به  تهران  دبیرستانهای 
ثابت  همکار  عصرها،  او  پرداخت. 
توفیق بود و پس از مدت زمانی کوتاه، 
به معاونت حسین توفیق که سردبیری 

توفیق را به عهده داشت، رسید.
او در کنار این کار، صفحه بندی و بعضًا 
مطالب  کردن  چاپ  آماده  و  اصالح 

اعضای هیأت تحریریه را نیز برعهده
 داشت. خود او بعدها ستون ثابتی را 
با عنوان »هشت روز هفته« می نوشت 
 )1350( توفیق  توقیف  زمان  تا  و 
در  او  امضاهای  بود.  آن  ثابت  همکار 
میرزاگل،  از:  بودند  عبارت  توفیق، 
عبدالفانوس، ریش سفید، لوده، گردن 

شکسته فومنی و...
به  صابری  توفیق،  تعطیلی  از  پس 
اشعار  گهگاه  او  داد.  ادامه  تدریس 
جدی می سرود که جز به ندرت، چاپ 
اشعار  مجموعۀ  بعدها  او  نمی کرد. 
معتقد  چراکه  برد  بین  از  را  جدی اش 
متوسط  او  است.  متوسطی  شاعر  بود 

بودن را دوست نداشت.
هنرستان  در  بعدها  صابری 
محمدعلی  با  تهران،  صنعتیکارآموز 

رجایی که بعد از انقالب اسالمی به 

* صابری در طول تحصیالت ابتدایی و متوسطه در مغازۀ برادرش که تعمیرکار دوچرخه 
بود، شاگردی می کرد.

* در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و همزمان با تدریس 
در دبستان و دبیرستان، به تحصیل پرداخت.

*محمدعلی جمالزاده از اولین کسانی بود که با ارسال چندین نامه، صابری را به ادامه 
راه تشویق کرد و طنز او را ستود.
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است بشود.
خواب  رمضان  مبارک  درماه   : مسئله 
است.  حرام  وافوری  برحضرات  شب 
بکشند  وافور  را  شب  تمام  باید 
وبعوض خواب روز  راکه روزه هستند 
مانده  آفتاب  غروب  به  تادوساعت 
بخوابند  وپس از بیدارشدن  درتدارک 
احوط  و  وافورباشند  اسباب  وتهیه 
آنست که باوافور  افطار نمایندو دعای: 
اَللُهَم لََک  َصمُت وَعلی َرزُقَک اَفَطَرَت 
چسبانیدن  راحین  تََوَکلُت  َعلیَک  َو 

حب وکباب نمودن آن بخوانند.
وافوری  برحضرات  زکوۀ   : مسئله 
هریک متمول هستند هر 10 حثی  2 
حب باید منظوربدارند.وبه اذن علمای 
برسانند  وافوری  مستحق  به  وافور 
تریاک  سوخته  األمکان  وحتی 

خودراهم بدهند به فقراء وافوری.
مسئله : درفش چوبی درسوراخ دوات 
وافور کردن حرام است مگر درهنگام 

اضطرار وممکن نشدن درفش وافور.
سفر   ، چراغی  وافوریان   : مسئله 
وچنانچه  است  حرام  کردنشان 
اضطراراً باید سفر کنند حتی األمکان 
وافور  به  مبدل  را  وافورشان  درسفر 

متعارف غیر چراغی نمایند.
مستحق  وافوری  هرگاه   : مسئله 
مشغول  که  تریاکبگذرد  برزراعت 
گرفتن آن باشند سهمی از آن تریاک 
راباید به او بدهند واورامحروم نسازند.
مسئله : شخصی وافوری حتی األمکان 
باید خواب قیلوله را ترک نکند به این 
معنی که پس از فراغت ازوافور صبح 
وافور  وقت  که  ظهر  تا  بخوابد  باید 

کشیدن داخل شود.

تمت بالخیر
تمام  توفیقه  وحسن  تعالی  بحمداهلل 
شد کتاب مسائل عملیه حضرت وافور 
جناب  آن  نگارنده  واهتمام  سعی  به 
األطیاب  و  األنجاب  عمده  مستطاب 
آقا ابوالقاسم ابن مرحمت وغفران پناه 
محمد  حاجی  آرامگاه  ورضوان  جنت 

باقر تاجر یزدی طاب ثراه مَد

تکمله
 1867 درسال  که  ای  نسخه  ازروی 
میالدی درچاپخانه گلزار حسنی شهر 
بود  گردیده  طبع  هندوستان  بمبئی 

رونویسی شد 
تاچه قبول افتد وچه درنظر آید

کرمان دی ماه 1361 - ژانویه 1983 

حسین

) توضیح سردبیر(
 این حضرت حسین ارجمند که همیشه 
به  که  بعدها  باد  بردوام   عمرش  ایام 
رحل  تکزاسیه  االیالت  فی  داالس 
داالسی  حسین  به  افکند  اقامت 
شدکه  وعام  خاص  ومشهور  معروف 
درهمین جا از مرحمت ایشان و عشقی 
اند  داشته  جلیله  مطبعه  این  به  که 
وبه تبع آن این رونویس  بسیار معزز 
»آزادی«  در  درج  جهت  را  ومکرم 
شکروحمدوسپاس   فرمودند  ارسال 
نثارشان کرده وبه دعای خیر یادایشان 

همیشه معزز است . و عمُرُهم مزیداً
وافوری  حضرات  ازهمه  درضمن 
دراین  آنها  ذم  بر  ای  نکته  چنانچه 
خود  همشهری  ازطرف  آمده  نوشته 
بجا  تقصیر  عذر  مستطاب  نویسنده 
آتش  همواره  امیدکه  و  آورم  می 
قوطی  و  انداخته  وگل  سرخ  منقلتان 
تریاکتان از تریاک های ماهان کرمان 

انباشته باشد. 
این کتاب را باچندرباعی وساقی نامه 
که درصفحات پیش باقی مانده بود به 

پایان می بریم :

رباعیات
درعالم  نیامدی  وافوراگر 
مبهم بودی  تمام  جهان  لذات 
نهاد عرصه  بدین  اوپای  تاحضرت 

خاتم اوشد  دخانیات،  برجمله 

ایضاً

تومیدانستی وافور  گرحرمت 
رستی می  زمان  زعالقات  دیگر 
وغافل معرفتی  بی  که  صدحیف 
پستی خود  کنی  اونمی  گرحرمت 

ایضًا

وافوربکش جان برادرکه خوش است
است وش  دلبرماه  هزار  ز  بهتر 
هرکو که بود منکرش اهل غرض است
بشنوزمن وبکش توحبی که خوش است

ایضًا

وافوری یکی  دیدمش  درواقعه 
رنجوری؟ چراتواینقدر  که  گفتم 
تریاک ندارم  که  گفتابجوابم 
دوری افیون  حضرت  زمن  بنموده 

ایضًا

وافور دوحبی  کشد  جهان  به  هرکس 
معذور تومدارش  وتجارت  ازکسب 
اورابحساب درحشرچوآورند 
حور دامن  نهد  سر  خلد  درجنت 

ایضًا 
کلک درپای  نشسته  دیدم  شخصی 
بمحک بودومیزد  خریده  تریاک 
هی سیخ  به وافور زدوخوش می گفت
میخک بوی  یاکه  است  عطرگل  این 

ایضا

آب وافوری  قلیان  کند  که  هرکس 
باآداب بیاورد   ، کند  چاق  هم 
اول اورا  شود  جنت  داخل  چون 
سنجاب زپوست  حله  دوصد  پوشند 

ساقی نامه
را ساز  کن  ساز  بیا  مغنی 
را آواز  ز  رموزی  هر  بزن 
وفا اهلش  به  دنیانکرده  که 
قفا از  ترا  اینک  مرگ  رسد 
ناز به  پرورانی  می  که  را  تنی 
دراز عمر  امید  داری  زحق 
فزون یا  شود  صد  تو  عمر  اگر 
واژگون شوی   نمانی  دنیا  به 
غرور و  کبر  تو  داری  چه  برای 
مور و  مار  طعمۀ  شوی  فردا  که 
کنی می  مؤمنان  غیبت  گهی 
زنی می  آن  از  و  این  از  حرف  گهی 
حرام و  ازحالل  توباک  نداری 
احترام نبود  حقت  فرمان  به 
روی خواران  نشئه  مجلس  گهی 
روی مردم  زنهای  دنبال  به 
تباه را  خود  عمر  کنی  غفلت  به 
سیاه رو  و  وشرمنده  کار  گنه 
هنر و  فضل  و  علم  بود  گر  را  تو 
خبر بی  جملگی   از  باشی  ویا 
دبه چندین  تو  شراء  و  بیع  به 
تبه را  خود  عمر  همه  نمودی 
قمار در  گهی  و  لواط  در  گهی 
کار هیچ  را  تو  نباشد  اینها  جز 
سرور و  عیش  به  جا  هر  تو  نشینی  
گور تو  آخرین  منزل  بود 
شوی دنیا  کل  مالک  اگر 
روی دنیا  ینگه  تا  ملک  بهر 
تمیز با  عاقل  ای  صورت  این  در   
ریز اشک  خود  برحال  گوشه  نشین 

زود  وافور  به  خودرا  نفس  بُکش 
زود وچه  دیر  چه  رفتن  بایست  که 
را وافور  خویش  عادت  بکن 
را تو  او  معصیت  از  سازد  رها 
کسی فروشد  بدرا  تریاک  چو 
..سی سیصد  ..زو  دوصد  ریشش  به 
عزیز ای  خوب  تریاک  تو  کن  طلب 
تمیز وبا  عاقل  شوی  مردی  که 
خادمم وافوررا  که  آن  منم 
ابوالقاسمم. بخواهی  نامم  چو 

بی خود فکرنکنید که شبیه چه کسی است ...

قسمت آخر
سؤال: شخص فقیر وافوری درمحضر 
تکلیف  وافوری نشسته   شخص غنی 

آن غنی چیست ؟
اورا  هرقدر  را  تریاکش  باید   : جواب 
کفایت کند به او بدهدتا بکشدواحوط 
آن است که به جهت یکدفعه دیگرش 
وافوری می  نوکر   : سؤال  بدهد.  راهم 
تواند نوکری شخص غیر وافوری بکند 
 : سؤال   . است  حرام   : جواب  یانه؟ 
وافور  کشیدن  دروقت  وافوری  نوکر 
اگر آقایش صدا یش زد وفرمانش داد، 
درآن  جواب :  تکلیف نوکر چیست ؟ 
وفرمان  دهنده  فرمان  حکم  وقت 
وقت  درآن  بلکه  است  یکسان  برنده 
است  حرام  آقایش  به  او  دادن  جواب 
 : سؤال  بزند.  صدایش  هرقدر  ولو 
غیر  ویکی  وافوری  یکی  دوبرادر 
وافوری . میراث چه قسم باید ببرند؟ 
جواب : برادروافوری باید دوسهم ارث 
واحوط  سهم  یک  ببردوغیروافوری 
ارث  تمام  برادروافوری  که  است  آن 
کسی  را  وافوری  آتش  راببرد.سؤال: 
جهت سرقلیان یا جهت مصرف دیگر 
جواب:  ؟  چیست  حکمش  بشکند 
سرآن شخص راباید شکست . سؤال: 
درحال  آن  برخش  یا  وافور  آتش 
یا  ای  درجامه  وافور  حب  کشیدن 
چیست؟  تکلیف  بیفتد  فرش  روی 
تا  نیست  جائز  آن  برداشتن   : جواب 
کشیده  تمام  وافور  حب  که  مادامی 
بدن  بگوشت   آتش  آنکه  ولو  نشود 
وبسوزد  باشد  قیمتی  فرش  یا  برسد 
مگر آنکه  دیگری درآن مجلس بوده 
ذغال   : سؤال  رابردارد.  وآتش  باشد 
باشد؟  باید  چوب  چه  از  وافور  آتش 
چوب  آتش  که  درهرجائی   : جواب 
جایز  دیگر  آتش  با  شود  ممکن  بنه 
نیست وافورکشیدن بلکه حرام است 
وچنانچه ذغال بنه ممکن نشود آتش 
و  وانجیر  وپسته  کوهی  بادام  ذغال 
نشود  ممکن  اینهاهم  چنانچه  ُکنار 
وچنار  وتوت  وگالبی  ُرز  چوب  آتش 
هریک  آنکه  مشروط  است  جایز  هم 

پِِهن  زیر  باشد   بوده  که  چوبها  ازاین 
کند و دود کند تا آتش شود و ذغال  
بکاربرندوتمام  حاجت  دروقت  نموده 
بدانند.  را  مسئله  این  باید  وافوریان 
سئوال : نبات یا چائی خوردن شخص 
 : جواب  یانه؟  است  چائز  وافوری 
چنانچه نبات نگین سفید خوب باشد 
از  یزد  وافوریان  از  بعضی  فتوای  به 
حب   : .سؤال  است  بهتر  اُرسی  قند 
تریاک که وافوری باید به دوات وافور 
چسبانیده بکشد چه مقدارباید باشد؟ 
مسئله   دراین  وافور  علماء   : جواب 
نخود   2 حبی  بعضی  دارند.  اختالف 
بعضی  نخود    2/5 بعضی  اند  فرموده 
مرحمت  فرمایندوفتوای  می  نخود   3
ثراه  شأن آقا سید احمد رشتی طاب 
پناه  وغفران  مرحمت  نخود.   3 هم 
یزدی  صدر  آرامگاه  ورضوان  جنت 
اند  فرموده  نخود  چهار  ثراه  طاب 
وجناب آقاسید ابوالقاسم ماهانی شش 
نخود میفرمایند وجناب مستطاب لب 
شهیر  یزدی  اکبر  علی  آقای  األلباب 
نخود  هشت  فرمایند  می  تفتی  به 
الطلبه  اقل  این  فتوای  باشدوبه  باید 

کمتراز3 نخود جایز نیست ولی تقلید 
دیگران  هم دراین مسئله عیب ندارد. 
سئوال : چائی درمجلس وافوریان چه 
درصورت   : جواب  باشد؟  باید  چائی 
جایز  دیگری  چائی  آغپر  چائی  بودن 
سفیذ  چائی  عدم  ودرصورت  نیست 

چای لمسه اعلی هم عیب ندارد.
نزدیک  وافور چون  اما آداب کشیدن 
می  وافور  کشیدن  وقت  شدن  داخل 
نماید  امر  وافوری  شخص  باید  شود 
چائی  بدهندواسباب  صفا  را  منزل 
مصفا  نیز  را  کنندوقلیان  راپاکیزه 
پاک  راهم  نمایندومنقل  وچاق  نموده 
وپاکیزه نمود بلکه باید خاکستر منقل 
را با حنابیز به بیزندوسفرۀ چرمی زیر 
منقلی بگسترانند ومنقل را درمجمعه 
گذارده  درمیان سفره بگذارندواحوط 
آن است که منقل کتابی باشدوسفره 
چهارطرف  گره  پنج  باید  منقلی  زیر 
بوده  متجاوز  منقل  زیر  مجمعه  از  آن 
برسر  باید  وافوری  نفر  الی 3  باشدو2 
کشیدن  مشغول  نشسته  منقل  یک 
شوندواحوط آن است که هرگاه سه نفر 
شدند منقل را عالوه نمایند وهر2 نفر 

باشند باید داشته  قلیان  وافوری یک 
باید  خوری  چائی  وسماورواسباب 
باشدوچائی  بوده  خودشان  نزدیک 
دم  خودشان  بدست  باید  هم  را 
جلو  منقل  گوشه  نمایندودرهمان 
می  چائی  بگذارندوهروقت  رویشان 
بریزند  خودشان  باید  بریزند  خواهند 
دشلمه  چائی  که  است  آن  واولی 
باید  کشیدن  وافور  بخورندودرمیان 
حرف زدن را موقوف نمایندمگر بعداز 
به  غیروافوری  وچنانچه  حب  اتمام 
اورا  األمکان  بیایدحتی  آنها  مجلس 
نیست  ممکن  ندهندوچنانچه  راه 
اورا  بتوانند  وآمدواردشدهرگاه 
نیست   قابل  کنندوچنانچه  وافوری 
زنهار چائی وقلیان خودرا به او ندهند 
قلیان  خارج  از  نمایند  امر  آنکه  مگر 
وچائی جها او بیاورندوشخص وافوری 
که وافور کشیدومیخواهد چائی بخورد 
رابیندازدوهروقت  انبر  دم  آتش  باید 
می خواهد آتش را بردارد پف نمودن 
جایز نیست نه به آتش دم انبر ونه به 
منقل که خاکسترآن به صورت رفیق 
مقابلش بریزد بلکه آتش که بر میدارد 
آهسته درهمان منقل حرکتش بدهد 
که خاکستر آن بریزد وآتش هم شهید 
نشود وپس از فراغت از کشیدن وافور 
، وافوررا پاک نمایند واحوط آن است 
دستمال   با  رانیز  وانبروافور  میانه  که 
تمام  بااحترام  نموده  پاک  ابریشمی 
ودرمحل  کرده  پاکیزه  ظریف  درجلد 

خوبی بگذارند.
مسئله : هرگاه شخص وافوری میزانی 
قرارداده  کشیدنش  تریاک  جهت 
مالحظه  را  تریاکش  قوطی  که  صبح 
کرد  دید یک حب یا بیشتر از شبش 
فهمید  که  وقتی  ازهمان  مانده   باقی 
کشیدن  بنشیندومشغول  فوراً  باید 
وافور شودتا همان موسم شب گذشته 
بوده  باقیمانده  تریاک  حب  این  که 
وقت  کشیده  آنچه  بعالوه   وقت  وآن 
هرشب  اندازۀ  تریاک  شد  داخل  که 
امید  وقت  آن  بکشد  راهم  خودش 
شده  ازاوفوت  آنچه  تالفی  که  هست 

  هذالکتاب 

رساله وافور
که حضرات وافوریه باید به

 مسائل آن عمل منایند

األحقر ابوالقاسم یزدی
مرجع وافوریان جهان

هو
وجوب حرمت وکراهت واباحه

که دراین رساله مطرح شده است
وجوب ارشادی است نه وجوب
شرعی تا که علمای اعالم  کثرهللا

امثاهلم درحمل طعن و دقت درنیاورند
نسخه بردارو احیا کننده :

حسنی داالسچی
از نسخه اصلی چاپ هند
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فرصت شیرازی

نـهال واف
چه خوش آن که ماه من ازوفا ، شب تیره ام زدری رسد

که اگر رسد ، شب تیره را زجمال او سحری رسد
همه شب دودیده به هررهم ، مگر از نسیم سحرگهم

زشمیم طره آن َمهم ، به مشام جان اثری رسد
نبود شکیب و تحملم ، به فغان وناله چو بلبلم

به امید آن که ازآ» گلم ، دل خسته را خبری رسد
فکند چو ناوکی از ستم ، سوی عاشقان خود آن صنم

من وصدهزار حسرت وغم ، که مباد بر دگری رسد
منما رخ ای مه سروقد، همه دم به این همه دیو ودد

که خدانکرده زچشم بد، به جمال تو نظری رسد
چو غبار کوی تورا صبا، بپراکند همه جابه جا

همه رشکم آید ازآن چرا، که به چشم بی بصری رسد
بنشانده )فرصت( بوالهوس ، به دلش نهال وفا وبس

به امید آن که ازین سپس ، مگرش ازآن ثمری رسد

یداهلل رؤیایی

ردیائی
سکوت دسته گلی بود

میان حنجرۀ من
ترانه ساحل ،

نسیم بوسه من بود و پلک بازتو بود
برآبها پرنده باد

میان النه صدها صداپریشان بود
برآبها،

پرنده ، بی طاقت بود
صدای تندر خیس ،

ونور ،  نور تورا آذرخش ، 
درآب آینه ای ساخت

که قاب روشنی از شعله های دریا ،
 داشت

نسیم بوسه و
پلک تو و

پرنده و باد ،
شدند آتش ودود

میان حنجره من ،
سکوت دسته گلی بود

بلبل یزدی

کمند عشق
درپیش خسان زدست گل دادمکن بلبل ، زجفای دوست فریاد مکن  
خودرا   زکمنــد عشق، آزادمکن خواهی که  زقید عالم آزادشوی  

سیمین بهبهانی

امـید خاطر

ستاره دیده فروبست و آرمید بیا
شراب نور به رگهای شب دوید بیا

زبس به دامن شب ، اشک انتظارم ریخت
گل سپیده شکفت و سحر دمید بیا

شهاب یاد تو درآسمان خاطر من
پیاپی از همه سو خط زر کشید بیا

زبس نشستم و با شب حدیث حدیث غم گفتم
زغصه ، رنگ من و رنگ شب پرید بیا

به گامهای کسان  می برم گمان که توئی
دلم زسینه برون شد  زبس تپید بیا

 نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت
کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا

امید خاطر »سیمین« دلشکسته توئی
مرا مخواه ازاین بیش ناامیـــــد بیا

سعدی 

می ؟ تو کدا
تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی؟

خون عشاق حاللست زهی شوخ حرامی
بیم آنست  دمادم که چو پروانه بسوزم

از تغابن که تو چون شمع چرا شاهد عامی
فتنه انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانت

که چه شیرین حرکاتی وچه مطبوع کالمی
مگر از هیئت شیرین تو می رفت حدیثی

نیشکر گفت کمربسته ام اینک به غالمی
کافر ار قامت همچون بت سنگین تو بیند

باردیگر نکند سجده بتهای رخامی
بنشین یک نفس ای فتنه که برخاست قیامت

فتنه نادر بنشیند چو تو درحال قیامی

 

       ردرپندنیلی    شعروزغل

   سهراب سپهری

ات گل چیھ

  می رفتیم و درختان چه بلند و تماشا چه سیاه
  راهی بود از ما تا گل هیچ

  مرگی در دامنه ها   ابری سر کوه    مرغان لب زیست
  می خواندیم     بی تو دری بودم به برون 

  ونگاهی به کران    وصدایی بکویر         می رفتیم
 خاک از ما می ترسید          و زمان بر سر ما می بارید

  خندیدم : ورطه پرید از خواب     و نهان آوایی افشاند
  ما خاموش و بیابان نگران       و افق یک رشته نگاه

  بنشستم      تو چشمت پر دور      من دستم پر تنهایی
  و زمین ها پرخواب

  خوابیدم        می گویند : دستی درخوابی گل می چید

دکتر حسام کریم الدینی

سکوت
یارا! سکوت تو دیگر زبهر چیست ؟

خاموشیت نبَود رسم زندگی
دراین زمانه که گردون پراز صداست

کهسار ازطنین شکوهین چشمه ها
جنگل زریزش باران به شاخه ها

صحرا، زچرخش طوفان سهمگین
دریا ، زجوشش امواج  خشمگین

پهنای آسمان ، زغرش ابرونهیب رعد
سرشار ازفسانه ولبریز از نداست

حتی سکوت گلکده ها هم شکسته است
اینجا ترنم جادوئی نسیم

درالبالی برگ درختان و بوته ها
موسیقی ترانۀ مرغان خوش نواست

برخیز وبین که جهان زنده گشته است
درهرکناره صدائی ونغمه ای

آن پرده خموشی شب هم دریده شد
برجای آن همه غوغا وماجراست 

اکنون سکوت تو دیگر برای چیست ؟
خاموشی و نشسته  تهی از صدا چرا؟

باید نداشدو فریاد وهمهمه...!
تالحظه های کهنه دگرباره نوشود.

درگوشه ای لمیدن و چون مرده بی نوا؟
باید شکست مهر سکوت گذشته را

یورش به قلب تیرگی وخامشی خوشست
چون رشته های نور وسرافراز روشنی

درعالمی که چنین پر زجنبش است
آرام وخسته زهر ماجرا چرا؟

دیگر برای هیچ سکوتت بهانه نیست ...

***                         
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فیلمهای سه بعدی  نشان می دهد.
توان  دیگری هم می  تفاوتهای  البته   
جمله  از  کرد  پیدا  داستان  درخط 
ساعات  در  قبلی  های  گادزیال  اینکه 
ظهر ظاهر می شدند اما اینبار درشب 

ظاهر می گردد.
اکتیو  رادیو  مواد  گادزیال  خوراک 
است و این اوج انتقاد از آالینده های 
زیست  ودرمحیط  درزمین  خطرناک  
ماست و ترس همه کشورهائی را که از  
کارخانجات برق اتمی سود می برند بر 

می انگیزد.
 ، هیروشیما  به  نویس  فیلمنامه 
آزمایش بمب هیدروژنی سالهای 1950 
وسونامی  زلزله  و  نوادا،  درصحرای 
سال 2011 ، که درژاپن فاجعه ای اتمی 
ببار آورد، یعنی  همه چیزهائی که به 
با  دست بشر بوجودآمده ویا دررابطه 
اشاره  است   بشر  دست  های  ساخته 
به  ما  می کند. همه چیزهای بدی که 
مورد  ایم  شده  آن  مرتکب  اشتباه  

توجه گادزیالست .
صاحب  آن  موجودات  که  فیلمی 
به  نیاز  نیستند  انسان  اما  قدرتند 

موردقبول  تا  دارد  انسانی  عوامل 
فاقداین  فیلم  اما  گیرد.  قرار  بیننده 
عامل است . برای مثال پسر  دانشمند  
جانسون    - تیلور  آرون  اورا  نقش  که 
قهرمانانه   چرخشی  با  کند   می  بازی 
کودک  ازچند  مراقبت  خواهدبا  می 
اما  دهد.   نجات  دنیارا  گمشده  
ای  عاطفه  کوچکترین  گادزیال  دراین 

همانند  فیلم  شود.   نمی  برانگیخته 
آماده  باسرعت  که  است  ای  بسته 
داخل  در  اینکه چیزی   بدون   شده  
فیلم  دراین  که  باشد.هنرمندانی  آن 
  : از  عبارتند  اند   کرده  نقش  ایفای 
برادی  جو  درنقش   کرانستون  بریان 
. آرون  که دانشمند وپژوهشگر است 

تیلور  - جانسون  که نقش لوتننت  

کودکی  نقش   . کند  بازی می  را  فورد 
اورا کامرون جان آدامز بازی می کند.  
خردسالی  هنرمند  آدامز  جی   . سی 
ُردآیلند  کوچک  ایالت  از  که  است 
در شمال شرق آمریکا به هالیوود راه 
اورا  کننده  خیره  نقش  و  است  یافته 
درفیلم زندگی عجیب  تیموتی گرین  
 The  . بودیم  شاهد   2012 درسال 

Odd Life of Timothy Green
برادی  الی  درنقش   اُلسون   الیزابت   
ظاهر می شود. ژولیت بینوشه هنرمند 
نقش  فیلم  دراین  نیز  فرانسوی 

ساندرابرادی رابرعهده دارد.
کارگردان فیلم گِرت ادواردز انگلیسی 
را  قیلم  یک  فقط  قباًل  که  است 

درکارنامه خودداردو او درسال 2010 

فیلمی از نوع هیوال ساخت که بودجه 
یافته  اختصاص  آن  به  کم   بسیار  ای 
گادزیال حدود  فیلم  برای  واینک  بود. 
دراختیارش  بودجه  دالر  میلیون   160

گذاشته بودند.
فیلم  این  ماه می که  درروز جمعه 16 
درآمد  نمایش  به  سینماها  برپردۀ 
درآمریکا 38 میلیون و 500 هزار دالر 

نیز  کشورها  دیگر  در  و  کرد  فروش 
مبلغ 16 میلیون و 200 هزاردالرروانه 

گیشه کردکه تقریبًا بی سابقه است .
ممکن است شما از فیلمهای هیوالئی 
با  است  ممکن  احتماالً  نبرید.  لذت 
بسیاری از منتقدین هم رأی باشید که 
این فیلم بدترین فیلم هیوالئی است 
که ساخته شده است اما اگر به دیدن 
می  روبرو  هائی  صحنه  با  بروید  آن 
شوید که هیوالها با دم های پرقدرت 
خود ساختمانی را درهم می کوبند و 
گادزیال با این هیوالها مبارزه می کند.

اینجاست که شمارا به احساس دوران 
وهمین  گردانند.  می  باز  تان  کودکی 
به  را  این فیلم  احساس، ارزش دیدن 

ما گوشزد می کند.

        Bryan Cranston
Scientist Joe Brody

Aaron Taylor-Johnson
Lieutenant Ford

Elizabeth Olsen
 Elle Brody

Ken Watanabe
Dr. Daisuke Serizawa

Juliette Binoche
 Sandra Brody

 
CJ . Adams

Lieutenant Ford

بار درسال 1954  اولین  برای  گودزیال 
 daikaiju یا  گودزیال  شد.  خلق 
درزبان ژاپنی به معنی موجود عجیب 
سری  هیوالشخصیت   این   . است 
 tokusatsu بنام  ژاپنی  فیلمهای 
سال  از  که  هیوال   این  خالق   . است 
ظاهرشده  فیلم  در28  تاکنون   1954
واینک  است  هوندا  ایشیرو  است 
نام  همین  با  فیلمها  این  ترین  تازه 
 . دنیاست  سینماهای  برپرده  گودزیال 
گودزیال از میان قارچ اتمی هیروشیما 
گودزیال   . برآورد  سر  وناکازاکی 
تجسمی از دلواپسی های ما از محیط 
 Gareth زیستمان است .گرت ادواردز
Edwards کارگردان 38 سالۀ آخرین 
گودزیال می گوید:» نسل من با جنگ 
ترور  ویا  ویتنام  جنگ   ، جهانی  دوم 
است. نشده  بزرگ  .کندی  .اف  جان 

بسته  نقش  ما  درمغز  که  تصاویری 
کاتریناست.  طوفان  و  سونامی  است 
بازتاب  تخیلی   - علمی  داستانهای 
دهندۀ ترسی است که بر عصروزمان 

ما سایه انداخته است.«
ماه مه  و گودزیال که درروز شانزدهم 
درآمده  نمایش  به  سینماها  برپرده 
بسیار  های  خرابی  از  ای  سابقه  است 
شهرهای  گذشته  درسالهای  که  را 
اند  کرده  تجربه  آمریکا  مختلف 
باخوددارد . روی دادهائی که نمایشی 
از یک قارچ اتمی نبوده اند اما ازنوع 
طوفانهای سهمگین و مخربند که جان 
عده ای را گرفته اند. بهمین دلیل به 
نام  بعضی   ، تخیلی  علمی  واژه   جای 
داده  آن  به  را  تخیلی«   وهوای  »آب 
نظر  از  فیلم  این  آمدن  برصحنه  اند. 
زمانی بسیار مناسب است زیرا در روز 
ششم ماه مه  مؤسسه ملی هواشناسی 
شاهد  اکنون  ازهم  که  کرد  اعالم 

آثارتغییراتی هستیم که  در آب و هوای 
 آمریکا بوجود آمده است .

دراین  خود  که  جانسون  تیلور  آرون 
می  کند  می  ایفا  را  نقشی  فیلم 
کند  می  تالش  گوید:»کارگردان 
آلوده  به  را که  ای  وجدان های خفته 
پردازند  می  زیست  محیط  کردن 
آنها  که  بفهماند  آنها  به  و  بیدارکند 
زیست  محیط  آلودگی  مسئول 
توجهی  بی  پاسخ   طبیعت،  هستند. 
و  دهد  می  زیست  محیط  به  مارا 
پاسخگوئی  این  نماینده  گادزیال 

است.«
هیوال برپشت خود آرم آرامش سبز را 
درمعرض دید ما نمی گذارد. او هنوزهم 
ضدقهرمان یک فیلم هیوالئی است . 
چیزهائی  کننده  بازگو  دقیقًا   فیلم 
است که درطبیعت شاهدآن هستیم:  
درقلب   اتمی   های  انبارزباله  امنیت 
جای  زیست  محیط  های  آلودگی  این 
استودیوهای  و  فیلمسازان   . دارد 
موضوعات  که  آگاهند  فیلمبرداری 
زیست محیطی با سیاستهاوخط مشی 
برمی  خود  فعالیتهای  برای  که  هائی 
گزینندهمراه است و خطری که محیط 
به مراتب  زیست مارا تهدید می کند 
ترسناک  فیلم  هیوالی  شخصیت  از 

تراست .
آمریکا  مردم  چهارم  یک  از  بیش 
هوا  و  آب  تغییرات  که   باورند  براین 
حقیقت ندارد. زیرا دلیل قاطعی برای 
دراوایل   . نیست  دردست  تغییر  این 
بهار امسال ،  فیلم کشتی نوح ببازار 
بینندگان  فیلم،   نمایش  از  قبل  آمد 
نگران بودند که شاید  مذهبی شدیداَ 
محیط  های  پیام  رساندن  برای  فیلم  
ذکرشده  های  واقعیت    ، زیستی 
درانجیل را  باتغییراتی همراه کند.   ,

فیلم نوح توانست براین مشکل فائق 
میلیون  سیصد  حدود  امروز  تا  و  آید 

دالر فروش داشته است .
کننده  تهیه  گادزیال  فیلم  درمورد 
    Thomas Tullتول تامس  فیلم  این 
با  خواهند   نمی  فیلمسازان  میگوید 
بکوبندو  بینندگان خود  برسر  پیامی  
منبع اصلی  موضوعاتی که بکار گرفته 
باید  .آنها  نیست  انجیل  الزامًا  میشود 
مختلف  طرفدران  واکنشهای   نگران 
که می  باشند  فیلم درسرتاسر جهان 
عالقه  مورد  هیوالی  بدانند  خواهند 

آنها چگونه بر صحنه ظاهر می شود.
بهنگام  که  گوید  می  فیلم  کارگردان 
نکته  این  به  گادزیالهمیشه  ساختن 

می اندیشیده است که فیلم هیوالئی

معنی  بی  باشد  عاری  حقیقت  از  اگر 
را  تابستان  دلیل   وبهمین  است 
بهترین فصلی دانستیم که برای طرح 
به  را  وآن  است  مناسب  فیلم  این 

حقیقت نزدیک تر می کند.
از  بعضی  کارگردان   گفتۀ  برخالف 
در  آنچه  که   اند  نوشته  منتقدین 
این  شود  می  دیده  فیلم  کوتاه  نمونه 
ترسناک   ، هوشمندانه  فیلمی  باید 
داستان  وقتی  اما  باشد  بار  وفاجعه 
می  جای  کارگردان  دردست  فیلم 
گیرد خیلی از صحنه ها گم می شوندو 
کند.اُبهت   می  تغییر  فیلم  داستان 
هیوالی بزرگ بنظر می رسد در شکوه 
می  خالصه  تاریخش  ماقبل  وجالل 
توان  می  ندرت  به  فیلم  دراین  شود. 
شکل وشمایل کامل این هیوالرا تماشا 
ماکت  معموال  قبلی  هیوالهای  کرد. 
هائی بودند که گاهی انسانی دردرون 
آنها قرار می گذفت تا حرکات الزم را 
که  بودند  روباتهائی  یا  و  دهد  انجام 
طبق خواست کارگردان برمبنای خط 
داستان برنامه ریزی می شدند و این 
فیلمبرداری  دوربین  درمقابل  روبات 
گادزیال   بار  این  اما   . گرفت  می  قرار 
یک موجود مجازی است . تنها برروی 
و  کامپیوتر خلق شده  مانیتور  صفحه 
سپس بر سطح فیلم جای گرفته است  
با  هیوال  این  قامت  دیگر طول  تفاوت 
قامت  فیلم  دراین   . اوست  پیشینیان 
هیوال به حدود 36 متر میرسد که یک 
و  شود.  می  محسوب  او  برای  رکورد 
تفاوت سوم آن نیز سه بعدی بودن آن 
است که پس از موفقیت تجاری فیلم 
آواتار  ، هالیود عالقه زیادی به تولید 

هیوال
گادزیال با بودجه ای نزدیک به 160 میلیون دالر  

بصورت سه بعدی ساخته شده که تنها امتیاز آن این 
است که شمارا به احساس دوران کودکی تان نزدیک 

می کند و برای حفاظت از محیط زیست نیز به شما 
هشدار می دهد.
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بقیه : بختیاررابشناسیم

بعداز  کردندولی  مخالفت  دوستان 
و  بین   گیتی  و  بختیار  دستگیری 
اینجانب  به خواست خود  دست یافت 
تحت  ای  درمقاله  را  آن  ماجرای  که 
یا  خدمت  آزادی  نهضت   « عنوان 
خیانت« در مجله آزادی قباًل به چاپ 

رسیده است .

وضع مالی بختیار

فعالیتهای  بدلیل  بختیار   مالی  وضع 
سیاسی و زندانهای مکرر خوب نبود. 

بانک  ازوام  بااستفاده  که  را  ای  خانه 
ساختمانی  به زحمت روبراه کرده بود. 
باتوجه  خلیلی  مهندس  آقای  دوبار 
بدهی   پرداخت  از  بها پس  افزایش  به 
بانک نزد بانک دیگر گرو گذاشت  تا 
تفاوت  افزایش قیمت  بمصرف هزینه 
دراین  برسد.   بختیار  جاری   های 
رابطه بجاست  خاطره ای از  وارستگی 
مرحوم   که  بختیار    وجوانمردی  
عباس نراقی وکیل دادگستری  آن را 
درپاریس باآقایان محمد مشیری وعلی 
شفیعی  درمیان گذاشته وطی نامه ای  
نوشته  پوروالی  آقای   برای  تهران  از 
   : که  بدینقرار  بیاورم   دراینجا  است، 
زندان   چندسال  گذراندن   بعداز 
اهواز   نیشکر  سازمان  عامل   اومدیر 
هیئت  ازاعضای  بایکی  ولی  شد 
سخت  برخوردی  عضد  آقای  مدیره 
نمود.چون  ترک  را  پیداکردوشغلش 
برای  ها  ازبختیاری  که  را  هائی  زمین 
کرده  خریداری  نیشکراهواز  مؤسسه 
بود به اسم او بود روزی آقای بهبهانیان  
از آقای عباس نراقی خواهش می کند 
که با مراجعه به بختیار ترتیب انتقال  
بدهدوچک  سازمان  به  هارا  زمین 
سفید امضائی  به او می دهد که پس 
آقای  بختیاربدهد.  به  کار   ازپایان 
به  بختیار  با  گوید   می  نراقی  عباس 
من  سند  ازانتقال  پس   . محضررفتیم 
بود   داده  بهبهانیان  آقای  را که  چکی 
او   . گذاشتم  او  پوشت  محل  درجیب 
متن  به  اینکه   بدون  رابرداشت  چک 
؟  چیست  این  پرسید  کند  نگاه  آن 
را  اوچک  شماست  القدم  حق  گفتم 
درصورتی  ریخت  زمین  وبه  کرد  پاره 
بختیار  روزها   آن  که  خبرداشتم  که 

سخت درمضیقه مالی بود. 

ادامه دارد

بقیه : رضاشاه
پانوشت های مربوط به ) بخش دوم(

چگونگی رویدادکودتای سوم اسفند            
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1ـ تاریخمختصراحزابسیاسیایران،

جلد1 صفحه 90
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نگارش  وآثارآن   1299 کودتای  کتاب 
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4ـ همان. صفحه 183-182
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بقیه : درُام الُقرای اسالمی 

مهربان  و  دلسوز  دولت  که  درآوردند 
به  کاال«  سبد   « شد  مجبور  آخوندی 
مردم بدهد. مردم پر توقع هم از کله 
سحر تا بوق سگ در صفهای طوالنی 
و  مرغ  تخم  دوجین  تا  شدند  منتظر 
مرغ  دوتا  و  روغن  و  برنج  کاسه  یک 
که  بگیرند  چینی  وارداتی  زده  یخ 
المللی  بین  مجامع  در  را  نظام  آبروی 
مالحظه  بی  مردم  اینکه  یا  ببرند. 
فکری  کوته  و  خودخواهی  روی  از 
را  گاز  و  بنزین  آور  سرسام  مصرف 
تا  کردند  بیشتر  و  بیشتر  بمراتب 
ببرد.  باال  را  قیمتها  شد  مجبور  رژیم 
توقعشان  هم  اجتماعی  میدان  در 
دسیسه  بخاطر  میزند.  کوه  به  سر 
های شیطانی و تبلیغات مسموم مثل 
از آزادی  جریان ماهواره همش حرف 
هویت  و  ملیت  و  دموکراسی  و  بیان 
ایرانی و اراجیفی از این قبیل میزنند. 
دکتر مموتی خودمون راست میگفت 
که “ مردم از شنیدن اسم دموکراسی 
حالت تهوع می گیرند “. البد میپرسید 
این  بر  مرگ  به  ربطی  این حرفها چه 
و آن دارد؟ سی و پنج سال است که 
و  ابلهانه  رفتارهای  و  ها  عربده  این 
از  اول  که  است  کار  در  ستیز  انسان 
همه نمادهای ایرانی بودن و ملیت  و 
سپس، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی 
شده  قیمتی  هر  به  را  فکری  رشد  و 
است خراب کند. جامعه توحیدی که با 
مدیریت امام زمان و توضیح المسائل 
و بحار االنوار اداره میشود شعارهایش 

هم باید به ماهیتش بخورد.

بقیه : آشنایی باموسیقی 
برده  نام  دستجات  همراهی  برای 
آالت  اولین  نیز  بادی  وسازهای  است 
شده  بکارگرفته  که  است  موسیقی 

است .
هیچ  گابریلی  زمان  از  تاقبل 
آهنگی  خلق  به  اقدام  آهنگسازی 
سازهای  پشتیبانی  با  که  بود  نکرده 
میتوان  بنابراین  گردد  اجرا  بادی 
ارکستر  گزار  پایه  اولین  را  گابریلی 
همگی  امروز  که  دانست  سنفونیک  

شاهد عظمت آن می باشیم .
منقدین موسیقی براین عقیده اند که 
هنری  کارهای  بخش  الهام  گابریلی 
)کالسیک(  »موتسارت«  العاده  خارق 
و برامس )رمانتیک( بوده است واوبود 
های  دروازه  رابه  رنسانس  دوره  که 

دوران باروک رسانید. 
ادامه دارد.

 بقیه : بوکوحرام
 که به شدت محافظت میشد،  منفجر 
یک  که  هنگامی  آن  از  گردید.پس 
خودروی  یک  انتحاری  گذار  بمب 
مانع  دو  از  را  منفجره  مواد  از  مملو 
سازمان  دفاتر  به  عبوردادو  امنیتی  
ملل متحد در ابوجا  برد وباعث کشته 
شدن نزدیک به 24 نفر و زخمی شدن 
خبرهای  صدر  در  شد  دیگر  نفر   80
گرفت.  قرار  جهان  های  روزنامه 
دردومین کریسمس پیاپی بوکو حرام 
ساختمان  و  کلیسا  چند  شد  موفق 

دولتی را منفجر کند.
در همین حال، هزاران نفر از نیروهای 
نظامی فدرال، به شمال شرقی نیجریه 
محل  از  را  بوکوحرام  تا  بردند  هجوم 

امن خود خارج کنند 
بوکوحرام خود را گرفتار دید، وبا بمب 
فرار،  و  ضربه  انتحاری،  های  گذاری 
حمالت با بمب های دست ساز. خودرا 

از هجوم پلیس رهانید.

خواست بوکوحرام
درنیجریه همه چیز درهاله ای از ابهام 
بوکوحرام  های  خواسته  قراردارد. 
اما    ، المللی  بین  های  نگرانی  اگرنه  
به خود مشغول   را  درسطح ملی همه 

ساخته است .
انتخاب کلیساها بعنوان هدف بمبهای 
اختالف  ایجاد  درحقیقت   ، بوکوحرام 
و  است  مسیحیان  و  مسلمانان  بین 
صورت  به  را  نیجریه  فشاربر  شاید 
گرایی  افراط  توسط  داخلی  جنگ 
از  برخی  زد.  خواهد  دامن  مذهبی 
چشمگیر  رشد  به  توجه  با  ناظران، 

و   حمالت  تعداد  در  چشمگیر   
گیرند  می  نتیجه  حمالت  پیچیدگی 
کردن  باز  در  خارجی  های  گروه  که 
جهانی  جنگ  در  جدید  جبهه  یک 
وتأثیر  شده  فعال  تروریسم  علیه 
گذارشده اند. در آگوست 2011، ژنرال 
کارتر هام، رئیس ارتش ایاالت متحده 
بوکو  ادعا کرد که   آفریقا،  فرماندهی 
اسالمی  کشور  در  القاعده  با  حرام 
در  گزارشی  و  دارد.  همکاری  مغرب 
فرعی  کمیته  توسط   2011 نوامبر 
که  متحده  ایاالت  نمایندگان  مجلس 
دارد  رابرعهده  تروریسم  با  مقابله 
منتشر شده است که نشان می دهد  
با  است  ممکن  همچنین  حرام  بوکو 
گروه الشباب سومالی درارتباط با شد.

آنکه  با  باورند  براین  دیگر  برخی 
بوکوحرام  ارتباط  بر  مبنی  اسنادی 
القاعده  اما  است  دردست  القاعده   با 
سرنگونی  هدفش  همواره  مغرب 
نمی  بنظر  و  است  بوده  الجزایر  رژیم 
های  هماهنگی  دوگروه  این  که  رسد 
باشند. آنها اشاره  باهم داشته  نظامی 
با  حرام   بوکو  ارتباط  که  کنند  می 
نیجریه  در  حاضر  حال  در  الشباب، 
الشباب    . میخورد  چشم  به  بیشتر 
نظامی  نیروهای  با  همزمان  طور  به 
اتیوپی، کنیا، و اتحادیه آفریقا درحال 
یوسف  محمد  چه  اگر  است.  مبارزه 
در  اسالمی  حکومت  یک  استقرار  از 
عمیقا  اما   ، کرد  می  حمایت  نیجریه 
حرام  بوکو  خانگی  های  سیاست  از 
در استان Borno ناراضی بود. برخی 
شمال  در  برجسته  های  شخصیت  از 
استدالل می کنند که این گروه امروز 
گذشته  تراز  پروازانه  بلند  سختی  به 
مسیحیان  از  بسیاری   . است  شده 
نیروهای  بیشتر  خواستار شدت عمل 
نظامی بربوکوحرام شده اندو برعکس 
برخی از اسالمی ها  از رئیس جمهور 
خواسته اند که خودرا رئیس جمهوری 
همه مردم بداندودرنتیجه به بعضی از 
مثبت  پاسخ  بوکوحرام  خواستهای  

بدهد. 
اکنون بسیاری از معلمان چه مسیحی 
و چه مسلمان خواستار آزادی بیش از 
250 نفراز دختران ربوده شده توسط 
بوکوحرام شده اند .  دولت نیز به اندازه 
یک پنجم بودجه کشور را به مبارزه با 
.اما  است  داده  اختصاص  گروه   این 
تروربیستی  گروههای  همه  همانند 
مالی   کمک  از  نیز  حرام  بوکو  گروه 
تا  و  برخورداراست  خارجی  دولتی 
حمایت مالی این دولت را داشته باشد 
به خرابکاری های خود ادامه می دهد.
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ملک  بنام  سوئدی   فیلمساز  یک 
Malik Bendjelloul چند  بنجلول  
سال عمر وهمه سرمایه خودرا صرف 
یک  دربارۀ  مستندی  فیلم  تا  کرد 
»سیکستو   بنام   آمریکائی  خواننده 
که  ای  خواننده  بسازد.  رودریگز« 
در  اما  بود  مانده  گمنام  درآمریکا 
ای  اسطوره  به  جنوبی   آفریقای 
تبدیل شده بود وخودش ازآن آگاهی 

نداشت. 
سال  ها  ده  رودریگز   که  این  عجیب 
خواننده  یک  بعنوان  دیترویت   در 
مقلد  بکار مشغول بود و هیچ آگاهی 
نداشت که  درقاره ای دیگر خواننده 
ای سرشناس است .و طرفدارانش در 
آفریقای جنوبی این شایعه را باورکرده 

بودند که رودریگز فوت کرده است .
فیلم بنجلول  که » درجستجوی مردی 
 Searching for Sugar” شیرین« 
برنده  گذشته  سال  است    ”Man
بهترین مستند  شد.و  بخاطر  اُسکار  
تا   کرد  کمک  رودریگز  به  فیلم  این 
جنوبی  درآفریقای  خود  طرفداران  با 
طرفدارانش  به  و  کند  برقرار  ارتباط 
نیز آگاهی داد که خواننده مورد عالقه 
سری  یک    . است  زنده  هنوز  شان 
آفریقای  در  رودریگز  کنسرتهای  از 
و همه  برگزار  موفقیت  با  نیز   جنوبی 

بلیط های آن بفروش رسید.
تازه  دور  عجیب   داستان  این  اکنون 
بوجود  را  منتظره  غیر  رویداد  از   ای 
 13 شنبه   سه  درروز    . است  آورده 

ماه مه 2014  جسد بنجلول 36 ساله  
دراستکهلم کشف شد..برادرش جوهر  
افتون  سوئدی   روزنامه  به  بنجلول  
براثر  برادرش  داد.وگفت  خبر  بالدت  
زده  کشی  خود  به  دست  افسردگی  

است .
یک  و  سوئدی  مادری  فرزند  بنجلول 
پزشک الجزایری بود  پس از ساختن 
چند مستند کوتاه دربارۀ خوانندگان 
سوئد   های  تلویزیون  برای  سوئدی 
درسال 2006 به آفریقای جنوبی رفت  
ودرجستجوی سوژه برای فیلم جدید 

خود برآمد.
من    سگر  استفن  با    ، تاون  درکیپ 
فروشی   صفحه  یک  سال  میان  مالک 
که مانند سایر سفیدپوستان هم سن 
رودریگز  موسیقی  عاشق  خود  وسال 

بود  بود آشنا شد.
کارهای  عاشق  آنقدر  سیگرمن 
بنام   سایتی   وب  که  بود  رودریگز 
درست  رودریگز   بزرگ  شکارچی 
بتواند  آنکه   امید  به  بود   کرده 
اطالعاتی درباره خواننده  ای که بدون 
برجاگذاشتن اطالعاتی از خود ناپدید 

شده بود بدست آَوَرد.
بیشتر طرفداران رودریگز درآفریقای 
مرده  او  که  باوربودند  براین  جنوبی 
بودند که  نیز متعجب  . و برخی  است 
رودریگز  چون  معروفی  خواننده  چرا 
خبر  بی  خودرا  طرفداران  سالهاست 

گذاشته است .
بنجلول تصمیم گرفت این داستان را 

به صف  پیوستن  با  و  فیلم درآورد  به 
رودریگز سرانجام  بزرگ   شکارچیان 
رودریگز  پیداکرد.  دیترویت  در  اورا 
می  زندگی  محقری  آپارتمان  دریک 
کرد . از زنش جداشده بود و با کار در 
شرکت ساختمانی  هزینه زندگی سه 

دختر خودرا پرداخت می کرد.
حقیقت  بنام   رودریگز  آلبوم  اولین 
و  ببازارآمد   1970 درسال  طالئی 
ازنظر  اما  ربود  را  منقدین  جایزه 
تجاری فروش خوبی نداشت . دومین 
آلبومش  درسال 1971 بانام »بازگشت  
از  ازآن  از واقعیت« منتشرشد و پس 

دنیای موزیک خداحافظی کرد 
توسط  او  آلبومهای  که   2012 درسال 
اشخاص نامعلومی به آفریقای جنوبی 
سرازیر شد مردم ازخود می پرسیدند 
پس چرا آلبوم جدید منتشر نمی کند 
رودریگز  مرگ  شایعه  دلیل  بهمین  و 

قوت گرفت .
اعتراضی  لحن  رودریگز  آهنگهای 
عالقه  مورد  دلیل  بهمین  و  داشت 
برضد  که  جنوبی  آفریقای  مردم 

آپارتاید بودند قرارگرفته بود.
منتشر  بنجلول  فیلم   2012 درسال 
شد و سال بعد دراسکار حضوریافت. 
بنجلول  دعوت  گوید  می  رودریگز 
اسکار  درمراسم  شرکت  برای  را 
از  مراسم  پخش  درمیانه  نپذیرفتم  
فیلم  وقتی  برد.   خوابم  تلویزیون 
بنجلول برنده شد من درخواب بودم .

به  بنجلول  زندگی  داستان  واینک 
آخرین صحنه  خود رسید و درحالی 
که رودریگز را زنده کرد اما درروزسه 
شنبه 13 ماه مه ، خود مرگ را پذیرا شد.

فیلمسازسوئدی برنده ُاسکار خودکشی کرد

Malik Bendjelloul Sixto Rodriguez 

نیکول کیدمن درنقش 
گریس کلی

 Grace of Monacoموناکو زیبای  فیلم 
داستان زندگی پرفرازونشیب گریس 
کلی ملکه موناکو است که از هالیوود 
مکان  نقل  دراروپا  پادشاهی  قصر  به 
که درنام این فیلم   Grace کرد.  واژۀ 
اُدبای  بکار گرفته شده است به قول 
ملکه  نام  هم  دارد  ایهام  جنبه  ما 
 ، زیبائی  معنای  به  و هم  موناکواست 
وجاهت ، آراسته و ... است که همه از 
صفات ملکه موناکو بود. نقش گریس 
کلی را هنرپیشه زیباروی استرالیائی 

نیکول کیدمن بازی می کند
گریس کلی از هالیوود فرار کرد تا با 
 Rainier موناکو  زیباروی  شاهزاده 

ازدواج کند. 
کن  فیلم  جشنواره  در  فیلم  این 
شدید  انتقاد  با  و  درآمد  نمایش  به 

وکوبنده منتقدین فیلم قرارگرفت .
 یکی از منتقدین نشریه ورایتی می 

نویسد :
فیلم  درسرتاسر  کیدمن  نیکول   «
خودرا  ای  لحظه  حتی  تواند  نمی 
هماهنگ  کلی  گریس  شخصیت  با 

کند.«
فیلم با یکی از گفته های گریس کلی 

آغاز می شود که می گوید:
» این عقیده که زندگی من داستانی 
داستان  یک  خود  است،  تخیلی 

تخیلی است.«
درنقش  کیدمن  نیکول  فیلم  دراین 
راث  تیم  موناکو،   ملکه  کلی  گریس 
رینر همسر گریس  درنقش شاهزاده 
کلی ، ظاهر میشود. دربارۀ این فیلم 
نمایش  به  برپرده سینماها  زمانی که 
درآید خواهیم نوشت . درحال حاضر 
از  یکی  فیلم  این  شود  می  گفته 
تاکنون  که  است  فیلمهائی  بدترین 
درآمده  نمایش  به  کن  فستیوال  در 

است .
هم  پیش  درشماره  که  همانگونه 
یکی  حاتمی  لیال  خانم  نوشتیم 
امسال  داوران  هیئت  اعضای  از 

فستیوال کن بود.

طال  مشهور  نخل  اهدای  با  کن  فیلم  جشنواره 
به فیلم “خواب زمستانی“، ساخته نوری بیلگه 
هفتمین  و  شصت  به  ترک  سینماگر  جیالن، 
دوره خود پایان داد. این دومین باری است که 
سینمای ترکیه نخل طالی کن را از آن خود می 

کند.
کارگران  به  را  خود  جایزه  ترک،  کارگردان 
در  را  جانشان  که  جوانانی  و  سوما  معدنچی 
داده  دست  از  ترکیه  اخیر  ماههای  اعتراضات 

اند، تقدیم کرد.
“شگفتی  فیلم  به  کن  جشنواره  بزرگ  جایزه 
ها” ساخته آلیچه روراچر، کارگردانی از ایتالیا، 

رسید.

جشنواره فیلم کن پایان یافت

فیلمی از جشنواره ساندنس

حضور لیال حاتمی  در هیئت داوران فستیوال فیلم کن  و روبوسی مدیر 
جشنواره با او عرش خدارا به لرزه درآورد و ازسوی اوباشان رژیم اسالمی  
زشت  وبا  شد.  کشیده  حاتمی  لیال  خانم  برای  زیادی  های  نشان  و  خط 
ترین الفاظ اورا مورد توهین قراردادند. بالفاصله خانم حاتمی عذرخواهی 
کرد و مردم ایران را بهت زده کرد که چرا درقبال کاری که درعرف بین 
المللی کار زشتی نیست عذرخواهی کرده است .یکی از سایت های ایرانی  
برای آشنایی  لباس خانم حاتمی گزارشی منتشرکرده است که  درمورد 
شما با طرز برخورد رسانه های ایرانی با خانم حاتمی آن را دراینجا می 

خوانید:
» صفحه رسمی برند مشهور »دیور« (Dior) با انتشار این عکس از لیال 
حاتمی اعالم کرد که این لباس را در جشنواره فیلم کن برای این بازیگر 

سرشناس ایرانی طراحی کرده است.
جنفیـر الرنس ، ماریون کوتیار و چارلیز
 ترون از دیگر ستاره های سرشناس جهانی
 هستند که لباس های شان در این مهم
 ترین رویداد سینمایی سال به دست دیور
 طراحـی شده است. تم اکثر طرح های
 دیور در فستیوال کن 2014 رنگ هـای

 نقره ای، صدفی و طوسی است که برای 
لباس لیـــال حاتمی هم از این رنگ ها
 استفاده کرده. دیور مشهورترین برند 

لباس فرانسوی است که فعالیت خود را 
به  برند  این  است. شهرت  کرد  پاریس شروع  در  میالدی  از سال 1935 
گران  و  لوکس  بسیار  جواهرات  و  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  و  ها  لباس 

قیمت آن است که تنها ثروتمندان می توانند از آنها بهره ببرند.
تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل.

هنرپیشه های ذوب شده دروالیت و تنفرمردم ازآنها

این روزها  مردم داخل ایران تنفر خودرا به گونه های  مختلف  نسبت به 
هنرمندانی که به هرعلت نسبت به رهبر جمهوری اسالمی  کرنش می کنند  
نشان می دهند.  همه چیز پس از حضور الهام چرخنده در برنامه تحویل سال 
1393 شبکه چهار شروع شد. الهام چرخنده بازیگر زن سینمای ایران در 
برنامه زنده تلویزیونی ابتدا شعری در وصف علی خواند و سپس سال جدید 
را به رهبر انقالب تبریک گفت. این تبریک در برنامه پخش زنده دستاویزی 
برای حمالت طیف خاص رسانه ای علیه او شد. در ادامه همین ماجرا لعیا زنگنه 
هم به مناسبت روز زن در برنامه سه ستاره شبکه سوم سیما حاضر شده بود  
با ارادت ضمنی به رهبر  مطرح کردوگفت افتخار می کند در مملکتی زندگی 
می کند که ریشه رهبرش به یک زن همچون فاطمه زهرا )س( می رسد. 
این سخنان زنگنه هم دستاویزی برای حمالت تندایرانیان علیه وی شد.

طراح لباس لیال حاتمی چه کسی بوده است؟

جولیان  به  زن  اول  نقش  بازگر  بهترین  جایزه 
بهترین  جایزه  اسپال  تیموتی  و  رسید  مور 
اسپال  کرد.  کسب  را  مرد  اول  نقش  بازیگر 
در  بریتانیایی  پرداز  منظره  ترنر،  ویلیام  نقش 

سالهای آخر عمرش را ایفا کرد.
هم  روس  کارگردان  زویاگینتسف،  یی  آندره 
جایزه بهترین سناریو را از آن خود کرد. فیلم 
یک  با  مالک  مردی  مبارزه  داستان  هم  وی 
شهردار بر سر زمین خانوادگی این مرد است.

یک   )Surrogate( جنسی”  “بدل  فیلم 
جشنواره  در  که  است  آمریکا  محصول  فیلم 
هیئت  ویژه  جایزه  برنده  ساندنس  سینمایی 

داوران و مخاطبان شد.
بازی  با  نگار معلول  فیلم روایت یک روزنامه 
جنسی  رابطه  هرگز  که  است  هاکس  جان 
نداشته است. او با کمک کشیش و درمانگرش 

با یک فروشنده سکس تماس می گیرد.
هلن هانت، در این فیلم در نقش یک درمانگر 
مسائل جنسی است که خود را نه یک روسپی 

بلکه فروشنده سکس می داند.
بازیگر دیگر فیلم، ویلیام اچ میسی در نقش 
پدر باردن بعد از بازی در فیلم فارگو ساخته 
فیلم  رسید.  به شهرت جهانی  کوئن  برادران 
شده  منتشر  مقاله  اساس  بر  جنسی”  “بدل 
و  از سکس  استفاده  باره  در  روزنامه  در یک 
مارک  مقاله  نویسنده  و  شده  تهیه  معلولیت 
اُبرایان و کارگردان فیلم، بن لوئیس هر دو به 

فلج اطفال مبتال بوده اند.
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