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5 سال گذشت ! 5سال پیش درچنین 
روزهائی نخستین شماره مجله آزادی 
را منتشر کردیم . اگر امروز بخواهیم 
کارنامه 5 ساله خودرا بررسی کنیم با 
سرافرازی باید بگوئیم که ازسوی شما 
خوانندگان عزیز نمره قبولی گرفته ایم. 
نشریه   بانکی  حساب  گواهی  به  اما 
. ایم  نبوده  موفق  عنوان  هیچ  به 

مالی  موفقیت  فکر  به  هم  ازآغاز 
شمابوده  رضایت  ما  هدف   . نبودیم 
قبولی  کارنامه  شما  وقتی  و  وهست 
به آن معنی  به دست ما می دهید  را 

است که مابه هدف خود رسیده ایم.
نشریه ای که با چند نویسنده انگشت 
روزنامه  درخشان  باسابقه  اما  شمار 
نگاری  و عالقمندبه پی گیری مسائل 
ایران  آغاز بکار کرد امروز نویسندگان 
زیادی را درکنار خوددارد که بیش از 
سوزانندو  می  دل  نشریه  مسئول 
درست به مانند این که نشریه هفتگی 
فرستند.   می  مطلب  هرهفته  است 
مطلب  چند  گوئیم  می  آنها  به  وقتی 
شما هنوز به چاپ نرسیده می گویند 
بام  لب  به  عمرما  آفتاب  اما  میدانیم 
رسیده است و گفتنی ها بسیار است 
میرسد  ما  ذهن  به  آنچه  بنابراین   .
خوانندگان  برای  آن  دانستن  که 
نویسیم ومی  است  می  شما ضروری 
فرستیم تا اگر گرگ اجل رسیدو مارا 

درربود مجله بی یارو یاور نماند.
نویسنده دیگری به جای چند نفر حق 
اشتراک می فرستد . به او می گوئیم  
اینهم چوبی  است که در ازای  رایگان 
نویسی برپیکر نحیف ما می زنید! می 
گوید آقا مجله خودمان است دلم می 
زیر  دارم  توان  که  حدی  تا  خواهد 

بالش را بگیرم .
کشورهای  در  که  باارزشی  هنرمندان 
مورد  مارا  دارند  سکونت  مختلف 
محبت خود قرار می دهند و آثارخودرا 
قرار  ما  دراختیار  درمجله  چاپ  برای 

می دهند.
سایت  ازروی  را  مجله  که  هموطنی 
می  متوجه  وقتی  کند  می  مطالعه  ما 
کردن  عرضه  بهتر  برای  ما  که  شود 

نرم  به  احتیاج  سایت  برروی  مجله 
از  بیش  آن  قیمت  که  داریم  افزاری 
یکهزاردالراست بالفاصله از آن سوی 
نرم  این  خرید  پول  ما  برای  دریاها 

افزاررا حواله می کند ودرنتیجه 

به  برروی سایت  مجله  کیفیت عرضه 
لطف او بهتر وبهتر می شود.

شود  می  دیده  هرچه  ما  درکارنامه 
شما  همراهی  و  همیاری  و  محبت 
رتبه  واین  است  عزیز  خوانندگان 
قبولی، کارمارا سنگین تر ووظیفه مارا 
کند.وقتی  می  تر  درقبال شما دشوار 
هموطن عزیزی برای همراهی وکمک 
می  و  بدهد  آگهی  ما  به  خواهد  می 
تعجب  نداریم  آگهی  برای  جا  گوئیم 
پول  به  شما  مگر  گوید  ومی  کند  می 
احتیاج ندارید؟ می گوئیم چرا اما فقط 
پشت جلد واحیانًا داخل جلد را برای 

صفحات  و  ایم  داده  اختصاص  آگهی 
 . است  خوانندگان  به  متعلق  داخلی 
بخوانند  تا مطلب  پول می دهند  آنها 
معتقدیم  ما  ببینند.  آگهی  اینکه  نه 
به  شود.  چاپ  دریلوپیج  باید  آگهی 
که  داریم  پیجی  یلو  منظور  همین 
در  مشاغل  صاحبان  لطف  به  هرسال 
کنیم  می  منتشر  را  آن  ماساچوست 
به  مختصری  کمک  پیج  یلو  واین 

بودجه نشریه می کند.
باتوجه  توانستیم  گذشته   درسال 
بودن  غیرانتفاعی  و  مجله  تیراژ  به 
آن  پوشش  در  مجله  که  سازمانی 
تخفیف    ، شود  می  منتشر  سازمان 
پستی  های  هزینه  برای  بزرگی  
راه  وازاین  بگیریم  آمریکا  درداخل 
کمک  نشریه   بودجه  به  دالر  صدها 

کنیم .
با این همه هنوز نقطه سیاهی درکارنامه

برای  توانائی  عدم  آن  و  است  ماباقی 
نویسندگان  به  التحریر  حق  پرداخت 
اگرهم  مطمئنیم  است.  عزیزمان 
توانائیش را داشتیم آنها این دستمزد 

مادی را ازما نمی گرفتند. 
ما  خود  همانند  ماهم  نویسندگان 
نگارند.  روزنامه  آنها  همه  عاشقند 
باید  وروزنامه نگاری  شغلی است که 
عاشق باشی تا به آن بپردازی و ادامه 
دهی . روزی که کار نوشتن را درایران 
این  پیشکسوتان  از  یکی  کردم  آغاز 
معاش  امرار  برای  گفت  من  به  حرفه 
اما  من شاغلم  نه  گفتم  ؟  نویسی  می 

نوشتن را دوست دارم . گفت : دراین 
اما  شوی  موفق  است  ممکن  صورت 
شغل  عنوان  به  را  نویسندگی  اگر 
اول انتخاب کنی همیشه کالهت پس 
معرکه است .هنوز هم همینطوراست. 
یک  با  است  عاشق  ایرانی  نویسنده 

زندگی فقیرانه اما پرافتخار. 
این  اما  گفتیم  خودمان  کارنامه  از 
روشن  روزهای  مرگ  سالگرد  روزها 
است.  سرزمینمان  تاریخ  پرافتخار  و 
 ، آزادی  قاتالن  کارنامه   به  وباید 
بیمار  ستیزان  وزن  شادی،  غاصبان  
برکشورما  را  سیاه  روزهای  این  که  

حاکم کرده اند نیز بپردازیم :
فاسد  حکومت  سال   36 کارنامه 
سیاهی  کارنامه  آخوندی   وغاصب 
موفقیتی  موارد  از  درهیچیک   . است 
نداشته و برعکس با شکست فاحشی 
روابط  .درزمینه  است  روبروبوده 
بی  بورکینافاسوی  جز  خارجی  
ونزوئالی  و  مفلوک  گینه   . شناسنامه 
ودرمانده  بیچاره  کنگوی  و  بدبخت 
ها  غربی  به  هرروز   . نداریم  دوستی 
امتیاز می دهیم و درقبال آن هیچ به 

دست نمی آوریم . 
اسالمی  جمهوری  کالم:  دریک 
از شاگردان   درکالس سیاست جهانی 
بسیار عقب افتاده ومردوداست . همه 
نمراتش  صفر است اما هنوز از مدرسه 
و همچنان همکالسانش  نشده  اخراج 
بااو  تفریح  های  درزنگ  مایلند 
ازاو  هم  کالس  مبصر  شوند.  همبازی 
وتاچند  کی  تا  اما   . کند  می  حمایت 
پس  یابد؟  ادامه  تواند  می  بازی  این 
از 36 سال امروز جامعه جهانی  بادی 
است  کاشته   1979 درسال  که  را 
از  و  کند  می  درو  توفان  صورت  به 
را  داعش  اسالمی  جمهوری  درخت 
می چیند.  معلوم نیست فردا چه میوه 
تلخ دیگری از این درخت مسموم ببار 

خواهد نشست .
36 سال پیش چه داشتیم و اکنون چه 
داریم . این را بارها گفته اند وشنیده 
واستخوان  وگوشت  پوست  با  و  ایم 
و  اند  .گفته  ایم  کرده  لمس  را  آن 
انگشت  تعدادی  چگونه  که  ایم  دیده 
مردم  ثروت  رژیم  به  وابسته  و  شمار 
اکثریت  اند و  به جیب خود ریخته  را 
حال  به  تنگدستی   و  فقر  با  را  مردم 
درسطح  اعتیادرا  اند.  کرده  خودرها 
را  فروشی  تن  اند،  گسترده  جامعه 
هنوز  آنچه  اما  کنندو...   می  ترویج 
بگردیم  آن  دنبال  به  چراغ  با  باید 
 ، ملت  عاشق  خدمتگزار،  انسانهای 
به  زمانی  که  فسادهستند  از  دور  وبه 
امروز    . نداریم  وامروز  داشتیم  وفور 
باید بدنبال مهربانی بگردیم . مهربانی 

مرده است .
مرتضی پاریزی
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 ناشر:  رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول : مرتضی پاریزی

زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله با 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

azadi@parsmassmedia.org
*  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.

آزادی
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مخالفین رضاشاه
جناب پاریزی عزیز

بعد از درود فراوان ، واقعا دستتان درد 
نکند و همواره سالم و برقرار باشید، با 

اینهمه زحماتی که متحمل میشوید
برسانم  بعرض  میخواستم  ایکه  نکته 
و  خواندنی  و  ارزنده  مقاله  مورد  در 
محققانه جناب هومان در مورد رضاشاه 
کبیر است که واقعا با بی طرفی کامل 
معاصر  تاریخ  به  ایشان  ایکه  واحاطه 
ایران دارند مطالب ارزنده ای را ارایه 
میدهند که هر انسان با وجدانی را به 
تفکر وامیدارد که این راد مرد بزرگ و 
سازنده ایران نوین چه خدمات ارزنده 
که  داده  انجام  کوتاه  مدتی  در  را  ای 
بنیاد کهنه و پوسیده قرون را از بیخ و 

بن برانداخته است. 
جدیت  و  زنان  آزادی  مثال  بطور 
اجباری  تربیت  و  تعلیم  در  مستمر 
بانوان چنان دگرگونی  مخصوصا برای 
از  بعد  که  کرده  فراهم  را  عمیقی 
انها  نتوانستند  ایران  فاجعه فروپاشی 
را تغییر بدهند و باید مطمئن بود که 
اگر رضا شاه بزرگ این مهم را ریشه 
دار نکرده بود در دوران سیاه آخوندی 
دبستان  به  رفتن  برای  حتی  دختران 
مانند عربستان، افغانستان و پاکستان 

گرفتاری داشتند.
گوشزد  میخواستم  که  دیگر  مطلب 
کنم در مقاله شماره 5٨ جناب هومان 
 ٤ کبیر  رضاشاه  مخالفان  مورد  در 
گروه را عنوان کرده اند که بعقیده  من 
تمام کسانی که منافع شان را از دست 
داده اند باید اضافه کرد و برای نمونه 
فرزندان و نوه های دزدان سرگردنه و 
بوسیله  اجدادشان  که  الطریق  قطاع 
ان راد مرد بزرگ قلع و قمع و راهها 
امنیت عبور و مرور پیدا کرد و حتی 
در رژیم گذشته به مدارج عالی ارتشی 
و مقامات کشوری رسیده اند فیلشان 
روزهای  بیاد  و  کرده  هندوستان  یاد 
و  قانونی  بی  و  غارت  و  چپاول  خوش 
مقاالتشان  در  زمان  ان  تازیهای  یکه 
و  میکنند  ها  توهین  رضاشاه  به 
ارزویشان اینست که کاش رضا شاهی 
باجگیری  اجدادشان  مثل  انها  و  نبود 

ادامه  همچنان  را  سرگردنه  دزدی  و 
میدادند . تو خود حدیث مفصل بخوان 

از این مجمل 
خدا نگهدار ح- د     ازشرق آمریکا

سالگرد تولد آزادی 
خجسته باد

تولد  روز  هرسال  ماه  اسفند  اول 
نشریه آزادی است .  ششمین سالروز 
سودمند  و  خواندنی  نشریه  این  تولد 
را به همه خوانندگان وفادارآن و همه 
نشریه صمیمانه  این  اندرکاران  دست 
شادباش می گویم و امیدوارم سالروز 
بعد  سال  از  را  نشریه  این  تولد  های 

درایران خجسته باد بگوئیم .
کردن  آگاه  در  نشریه  این  که  نقشی 
نیست  پوشیده  برکسی  دارد  ایرانیان 
نویسندگان  از  که  سپاسی  تنها  و 
معرفی  داشت   توان  می  نشریه  این 
است  وآشنایان  دوستان  به  »آزادی« 
این  مشترکین  برتعداد  هرروز  تا 

نشریه افزوده شود. 
موفق باشید.

نسرین از شرق آمریکا

آزاده شفیق
واالگهر آزاده شفیق دختر واالحضرت 
پاریس  در  زمانی  پهلوی   اشرف 
روزنامه ای بنام  ایران آزاد را منتشر 
رشیدی  مبارزین   از  کرد.ویکی  می 
بود که همانند برادرش شهریار شفیق  
عزم خودرا جزم کرده بود تا  ایران را 
ازچنگال آخوندهای متحجر آزاد کند.  
درمورد  ایرانی  های  رسانه  متأسفانه 
مطالب  ایران  شجاع  دختر  این  مرگ 
زیادی منتشر نکردند. اگر امکان دارد 
دلیل  ایشان  از  عکسی  چاپ  ضمن 

مرگشان را باختصار بنویسید.

سپاسگزارم . مردآویج از لوس آنجلس

واالگهر آزاده شفیق دختر واالحضرت 
اشرف پهلوی و خواهر واالگهر   شهریار 
از  شفیق  احمد  پدرایشان  و  شفیق 
واالگهر بود.   مصری  بازرگانان 

سرطان  براثر  که  مرگ  بهنگام   
داشتند. سال   60 حدود  داد  روی 

وچند روز پس از مرگ جان خراش 
سوم  در  پهلوی    علیرضا  شاهزاده 
پیش( سال   5  (  1389 اسفندماه 
دالیل  از  یکی  شاید   . رفت  دنیا  از 
به  کمتر  ایرانی  های  رسانه  که  این 
موضوع مرگ ایشان پرداختند همین 

بود.
 واالگهر یک فرزند پسر دارند وهمسرایشان 
فرشادوحید نیز دوسال پیش درگذشت .

درایران   اقامت  درزمان  ایشان 
باعنوان  ایران  ملی  درتلویزیون 
های  دوربین  درپشت  فیلمبردار 
کار  و  گرفت  قرارمی  تلویزیونی 

میکرد. روانش شادباد.

سایت مجله
کردم  دیدن  شما  ازسایت  اخیراً 
مجله  مقاالت  از  بعضی  ومتوجه شدم 
را هم درصفحه اول سایت گذاشته اید 
ترابخدا  ولی  است  جالبی  کاربسیار  و 
رایگان  صورت  به  را  سایت  این 
دراختیار خوانندگان قرارندهید چون 
مردم  که  این  جای  به  صورت  دراین 
سایت  روی  میروند  شوند  مشترک 

ومجله را می خوانند.
مملکت خویش خسروان  البته صالح 

دانند.
 بااحترام  مصطفی علو همت از اروپا

دوست عزیز همانطوری که مالحظه 
تا  مجله  نخست  ازشماره  اید  کرده 
امروز یعنی60 شماره  مجله برروی 
به  هم  نیازی  قرارداردهیچ  سایت 
شماره  خواندن  برای  پول  پرداخت 
های مختلف  نیست . آنها که مایلند 
به مجله کمک کنند خودشان  مبلغی 
می  وکمک  دانند  می  را  راهش 
نباشند  اهل کمک  که  آنهاهم   . کنند 
مطمئن باشید پولی هم بابت مشترک 
بنابراین   . نخواهندپرداخت  شدن 
چون هدف ما آگاه کردن هموطنان 
بخوانند  را  مجله  بیشتر  هرچه  است 
ولی  شد.  خواهیم  خوشحال  بیشتر 
به هرحال به مشترک هم برای ادامه 

حیات خود نیاز داریم .

کودتا و انقالب
آغاز  شادباش  و  برشما  درود  با 
آزادی   مجله  فعالیت  سال  ششمین 
مرا  بسیار  که  را  مطلبی  خواهم  می 
وخوانندگان  باشما  دهد  می  آزار 
از  پس  امروز  بگذارم.  شمادرمیان 
گذشت بیش از 61 سال از ماجرای 2٨ 
امرداد هنوز کسانی هستند که برسر 
این  یا قیام مردمی بودن  کودتا بودن 
هنوز  میزنند.  یکدیگر  برسروکله  روز 
از  بیش  حاال  نشده  حل  معضل  این 
چه  که  این  برسر  که  است  سال   36
کسی مسئول روی کارآمدن حکومت 
خمینی شد باهم جنگ وجدل داریم . 
دراین  که  نرسیده است  آن  آیا موقع 
مورد یک باروبرای همیشه موضوع را 
بررسی و نتیجه گیری کنیم و پرونده 

این دورویدادرا ببندیم ؟
بااحترام  مرزوقی از شرق آمریکا

اید  این دوماجرا که شما ذکر کرده 
دارند.  تفاوت  باهم  کمی  ما  نظر  به 
پرونده  یکی  که  جهت  ازاین  تفاوت 
گذشته  چون  بست  توان  می  را  اش 
مردم  سیاسی  حیات  در  ودیگر  است 
ایران هیچ نقشی ندارد. اما درمورد 
پرونده انقالب باید گفت تازمانی که 

پبام های 
 خوانندگان

azadi@aol.com

عمله واکره خمینی برسرکارند نمی 
نسبت  و  رابست  پرونده  این  توان 
آن  خداوند   . شد  تفاوت  بی  آن  به 
بخواهیم  مردم  ما  که  نیاورد  را  روز 
ودرحقیقت  ببندیم  را  انقالب  پرونده 
نسبت به آنچه در کشورما می گذرد 

بی تفاوت شویم .

چه باید کرد؟
هرروز شاهدیم که فردی غیر مسئول 
تاریخ  پیرامون  مطلبی  تفنن  ازسر 
وآن  گوید  می  کشورمان  وفرهنگ 
افرادی  یا  برد.  می  سئوال  زیر  را 
یا  و  کنسرت  برگزاری  نحوۀ  در 
شریف  بانوان  بوسیلۀ  ساز  نواختن 
کنند.  می  اعتراض  وهنرمندایرانی  
ارشاد مقام رسمی  آلبومی که وزارت 
، مجوز  و مسئول درحکومت اسالمی 
صدورش را داده است جمع آوری می 
کنند و تهیه کنندگان آن را به زندان 
اقدامی  مردم  ما  چرا  افکنند.  می 
چنین  به  دست  که  آنها   . کنیم  نمی 
از  دم  میزنند  مسئوالنه  غیر  اعمال 
گویند  می  و  میزنند  شهدا  خانواده 
جریحه  ها  خانواده  این  احساسات 
دوبرادرم  خودم  من   . است  دارشده 
برمردم  آخوندها  تحمیلی  در»جنگ 
بخاطر  آنها  اند.  شده  شهید  ایران« 
خلوص  وبا  رفتند  جبهه  به  میهنشان 
برای آزادی خرمشهر جنگیدند. نیت 
آبیاری  درراه  آنها  گویند  می  حاال 

درخت اسالم شهید شده اند. . اگر ما 
ازشنیدن  شهداهستیم  خانواده  چزء 
بسیار  هنرمند  ایرانی  بانوان  صدای 
تحریک  هم  هرگز  و  بریم  می  لذت 
نمی شویم . اگر آخوند ، هموطن این 
نمی  تحریک  اوهم  بود  هنرمندان 
که  کسی  گذشته  اینها  ازهمه  شد. 
کند   می  براوغلبه  شهوت  زن  ازآواز 
مراجعه  پزشک  به  وباید  بیماراست 
صالحیت  بیماراست  چون  کندو 
مثل  بافرهنگی  و  کشوربزرگ  اداره 
کنند  گم  را  ندارد..گورشان  را  ایران 
و  سامره  در  خودشان  اربابان  به  و 
ازسرخانواده  پیوندندودست  به  بغداد 

شهدابردارند.
میرزا محمد از کالیفرنیا

تابه  ازکجاست  ره  تفاوت 
کجا؟

چندی پیش به باکو رفته بودم ودرآنجا 
با دیدن مزایائی که مردم آران نسبت 
مادارند   آذربایجانی  هموطنان  به 
از  باکو  خیابانهای   . شدم  زده  حیرت 
تمیزتربودند.  بسیار  تبریز  خیابانهای 
مراتب  به  آنها  تلویزیونی  های  برنامه 
های  برنامه  محتواتراز  با  و  دلپذیرتر 
مسلمانان  حتی  مابود.  تلویزیون 
دختران  دارند.  تفاوت  ما  با  آنجاهم 
باکو که بسیار هم زیبا هستند درهمه 
مشغول  مردان  دوشادوش  ادارات 
بکارندو هیچ منطقه ای از عرش خدا 

هم  حکومتشان  آید.  درنمی  لرزه  به 
دیکتاتوراست  آخوندها  بگفته  اگر 
برای مردمش و رفاه آنها کار می کند. 
خودمردم ازما ایرانی ها به مراتب باهم 
صمیمی تر و کمک گارترند. حاال شما 
توقع دارید که مثاًل یک ارانی بخواهد 
به  شود؟  ملحق  ایران  آذربایجان  به 
قول معروف  به چه چیزت دل خوش 
مال  به  یا  و  زیبایت  قیافه  به   . کنم 

ومنالت و یا...
یک ایرانی باغیرت

باألخره مسلمان باشیم یا نه؟
افتاد  درفرانسه  که  اتفاقاتی  با  اخیراً 
را  ای  عده  مسلمان  نام  به  گروهی  و 
جهان  در  ووحشتی  رعب  کشتندو 
از  مسلمانها  از  بعضی  ببارآوردند 
افشای دین خود پرهیز می کنند زیرا 
باقی  مسلمانان  برای  آبروئی  دیگر 
از  یکی  پیش  چندی  اند.  نگذاشته 
آنجلس  لوس  های  تلویزیون  مجریان 
ابراز تأسف می کرد که چرا اردنی ها 
آنهابود  درزندان  که  را  داعشی  زن 
اسیر  تالفی سوزانده شدن خلبان  به 
کرده  اعدام   ، داعش  دردست  اردنی 
اند.و می رگفت تأسف دراینجاست که 
این عمل مارا به یاد جمهوری اسالمی 
زندانیان  از  تعدادی  که  اندازد  می 
کشته  تالفی  به  درزاهدان  را  بیگناه 
شدن 16 مأمور مرزبانی در این منطقه 
با  بهتراست  آقایان  این  کرد.  اعدام 

حاضرشوند  دربرنامه  بیشتر  مطالعه 
اسالمی  بدهند. جمهوری  دادسخن  و 
کرد  اعدام  را  بیگناه  زندانی  تعدادی 
کند.  تالفی  خودرا  مأمورین  قتل  تا 
اعدام  به  محکوم  که  را  زنی  اردن  اما 
اعدام  برد  می  سر  به  ودرزندان  بود 
تفاوت  بسیارباهم  دومورد  این  کرد. 
درکنارهم  آن  کردن  مطرح  اما  دارند 
باهم  دومورد  آن  کردن  ومقایسه 
جمهوری  کردن  تبرئه  درحقیقت 
اسالمی و یا توجیه عمل این جمهوری 
آیا  . وسئوال آخراین که  کثیف است 
به اسالم وفاداربمانیم  باید  باألخره  ما 

ویا عطایش را به لقایش ببخشیم ؟ 
ارادتمند حسین ف. شرق آمریکا

مشترکین اوکالهماسیتی
با درود تعدادی از فرهیختگان ساکن 
شما  مجله  دیدن  با  اکالهماسیتی 
شدند  مجله  این  اشتراک  خواستار 
رابرای  آدرسشان  و  آنها  اسامی  که 
حق   چک  درضمن   . فرستم  می  شما 
اشتراک  را به همراه ارسال می دارم . 
ف.ع. اوکالهماسیتی

تعداد  این  که  ماست  افتخار  باعث 
در  هریک  که  نخبه  انسانهای  
استادی  به  دیار  آن  دانشگاههای 
درکارپژوهش  ویا  بوده  مشغول 
وتاریخ  فرهنگ  پیرامون  تحقیق  و 
آزادی  خواننده  ماهستند  مملکت 

باشند. درودبرهمه شما

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری
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ساکنین نخست کوبا سرخ پوستانی از 
تبار Taíno بودند که به زبان آنهاکوبا
خیز بسیارحاصل  سرزمین  معنی  به   

نیز  بعضی  پهناوراست.  سرزمین  ویا 
براین باورند که چون کریستف کلمب 
کوبارا  ونام  است  منطقه  این  کاشف 
است  نهاده  سرزمین  این  برروی  او 
بنابراین  است  پرتغالی  نیز  کلمب  و 
نام شهری است  توان گفت کوبا   می 
درهرحال   .Beja توابع  از  درپرتغال 
نام  دقیق  معنی  نیز  کوبا  خودمردم 
ازاین  قبل  دانند.  نمی  را  کشورشان 
سکونت  کوبا   در  ها  اسپانیائی  که 
تاینو  پوست  سرخ  قوم  کنند،  پیدا 
سرنوشتی  همان  میزیستندو  درآنجا 
شمالی  آمریکای  در  مهاجرین  که 
رقم  منطقه  آن  پوستان  سرخ  برای 
سرخپوستان   برای  نیز  درکوبا  زدند 
این سرخپوست ها  تاینو رقم خورد.  
 »Coabana« خودرا   زیست  محل 
نامیدند. در12 اکتبر 1٤92  کوابانا می 
 La  : نامهای  با  اسپانیائی  کشتی  سه 
Pinta, La Niña وSanta María به 
فرماندهی کریستف کلمب در سواحل 
امروزی  درمحلی  کوبای  شمال شرق 
بنام Bariay درایالت Holguín لنگر 
کریستف  وقتی  اند  نوشته    . انداخت 
آنجارا  شد   پیاده  کشتی  از  کلمب 
آن  تا  که  نامید  ای  منطقه  زیباترین  
زمان چشم بشر قادربه دیدن آن بوده 

است .
درقاره  اسپانیا  مستعمرات  درحالیکه 
سر  دیگری   از  پس  یکی  آمریکا 
استقالل  طالب  و  نهاده  شورش  به 
به  همچنان  کوبا  اما  شدند  خود 
درسال  ماند.  وفادار  اسپانیا  پادشاه 
بوسیله  اسپانیا    کلنی  اولین     1511
 Diegoکوئیار دو  والسکوئز  گو  دیه 
پایه   Velázquez de Cuéllar
گذاری شد. بومیان تاینو از سیستمی 
قرون  فئودالی  سیستم  همانند 
کردند.  می  پیروی  اروپا  وسطای 
به  بومیان  این  درطول یک قرن نسل 
ترین  عمده   . منقرض شد  دلیل  چند 
عفونی  بیماریهای  شیوع  آن  دلیل 
منطقه  این  به  وآسیا  اروپا  از  که  بود 

تحت  که  وبومیان  میکرد.  سرایت 
بردند  می  سر  به  استعمارگران  انقیاد 
این  تحمل  توان  نحیفشان  جسم  و 
بیماریهارا نداشت ازپای درمی آمدند.

درسال 1529 بیماری سرخک  حدود 
دوسوم جمعیت بومیان این منطقه را  
به  سالم  جان  آبله  بیماری  از  قباًل  که 

دربرده بودند نابود کرد.
گونزالو  دکتر  سپتامبر15٤٨   دراول 
فرمانده  عنوان  به  دوآنگولو  پرز 
آمد.  سانتیاگو  شدوبه  برگزیده  کوبا 
پس  وبالفاصله  نوامبر15٤9  درچهارم 
از اعالم آزادی بومیان   فرماندار دکتر 
نقل  هاوانا  به  سانتیاگو  از  گونزالو  
دائمی  فرماندار  اولین  و  کرد  مکان 
این مستعمره لقب گرفت .  او دراینجا 

اولین کلیسای کوبا را بنا کرد.
تصرف  به  هاوانا    1555 درسال 
فرانسوی ها درآمدوپسر فرماندار بنام  
مکزیک  به  آنگولو   دو  فرانسیسکو 
 7 جنگ   175٤ درسال   . گریخت 
درگیرشده  قاره  سه  بین  که  ساله 
بود سرانجام به منطقه کارائیب تحت 
وفرانسه  اسپانیا  رسید.  اسپانیا  نفوذ 
نشسته  درکوبا  نعمت  برسر خوان  که 
ازراه  که  انگلستان  برعلیه  بودند 
و  پرداختند  جنگ  به  بود  رسیده 
انگلستان با دراختیارداشتن 5 کشتی 
فتح  عازم  سرباز  چهارهزار  جنگی،  
کوبا شد. سرانجام نیروهای انگلیسی 
درتاریخ ششم چون 175٤  وارد هاوانا 
ناوگان  فرمانده  کپل   جرج  شدند. 
انگلیسی  که فاتح هاوانا بود  به عنوان 
فرماندار جدید  کنترل غرب جزیره را 
انگلیسی  ورور  با   . گرفت  دردست 
با  تجارت  های   دروازه  کوبا   به  ها 
جزیره  این  بروی  شمالی  آمریکای 
گشوده شدوسیل موادخوراکی ، اسب 
و کاالهای مختلف به سوی کوبا روان 
برده  هزاران  زمان  درهمین  گردید. 
منطقه  این  به  آفریقا  از  پوست  سیاه 
نیشکر که  تا  در مزارع  آورده شدند 
بکار  بودند   مواحه  کارگر  کمبود  با 

مشغول شوند.
شهر  سومین  که  هاوانا  زمان  دراین   
می  محسوب  آمریکا  درقاره  بزرگ 

شد ، ارتباط خودرا با آمریکای شمالی 
توسط  هاوانا  اشغال  بخشید.  تداوم 
تجار  فشار  بود.  مدت  کوتاه  بریتانیا  
ترس  بخاطر  اسپانیارا  ازلندن  شکر 
یک  به  مجبور  شکر  قیمت  کاهش  از 
برسر  انگلستان  با  مذاکرات  سری 
کرد. آمریکا  خوددرقاره  مستعمرات 

فتح  هاوانا  از  از یک سال پس  کمتر 
پاریس  صلح  ها،  انگلیسی  دست  به 
امضا شد،  متخاصم  قدرت  توسط سه 
این  یافت.  پایان  ساله  هفت  جنگ  و 
پیمان باعث شدکه به توصیه فرانسه،  
از  و  کند  تصاحب  را  فلوریدا  بریتانیا 
هاوانا دست بکشدوتصور می شد که 
مکزیک  سرزمینهای  معامله  این  با 
و  میرود  بیرون  اسپانیا  دست  از  نیز 
می  قرار  انگلستان  بیشتر  نفوذ  تحت 
مردم  نومیدی  مبادله  این  اما  گیرد 
انگلستان را بهمراه داشت . زیرا مردم 
معتقد بودند که فلوریدا یک سرزمین 
فقیر و کم استعدادی است وانگلستان  
داده  دست  از  هیچ  درقبال  هاوانارا 
است . درسال 1٨17 تعداد برده های 
هزار  حدود225  درکوبا  پوست  سیاه 
 1٨20 دهه  در  اینهمه  با  بود.   نفر 
به  سر  اسپانیا  مستعمرات  دیگر  که 
 ، برداشتند  طلبی  استقالل  شورش 
ماند.  وفادار  اسپانیا  سلطنت  به  کوبا 
بازار شکر شورش های  درزمان رونق 
سیاه  بردگان  شرکت  با  ای  پراکنده 
پوست درکوبا صورت گرفت اما تاسال 

طلبی  استقالل  جنبش  که    1٨6٨
سیاه پوستان کوبا به اوج خود رسید  
اسپانیا  این کشور همچنان مستعمره 
باقی ماند. 27 دسامبر 1٨6٨ یکی از 
مانوئل  کارلوس  بنام   کاران  نیشکر 
دو  سیسپیدس  بردگان سیاه پوست 
خودرا آزادکرد  تا با او برای آزادی کوبا 
برده  ای  بیانیه  انتشار  با  او  بجنگند. 
سیاهان  جنگ  کرد.  محکوم  را  داری 
ساله   ده  جنگ  به  کوبا  آزادی  برای 
چینی  دوهزار  از  بیش  شد.  معروف 
پیوستند  بردگان  به  نیز  کوبا  مقیم 
است  یادبودی  درهاوانا ستون  امروزه 
در  ها  چینی  از  ستایش   نشانه  که 

جنگ آزادی کوبا است .
پذیرفت  آمریکا  متحده  ایاالت 
رسمیت  به  کوبارا  جدید  دولت  که 
از  پس   1٨7٨ درسال  بشناسد. 
کشورهای  از  بسیاری  ساله  ده  جنگ 
آمریکای التین و اروپا همراه با آمریکا 
رسمیت  به  کوبارا  وجدید  آزاد  دولت 
بین  که  ای  معاهده  برطبق  شناختند. 
اسپانیا و دولت جدید کوبا بسته شد  
کوبا  به مستعمره  پذیرفت که  اسپانیا 
سال  بدهددربین  بیشتری  اختیارات 
 Calixto García   1٨٨0 تا   1٨79
برای  کوبائی   پرستان  میهن  از  یکی 
که  انداخت  براه  کوبا جنگی  استقالل 
به جنگ کوچک نامیده شد و حمایت 
برده  سرانجام  نکرد.  دریافت  زیادی 
داری درکوبا در دهه سوم قرن نوزدهم 

بردگان سیاه پوست هنگام حمل یخ از رزمناو مین

کوبا  استقالل  کسب  برای  جنگ   1895 فوریه  در24 
براثر  کوبائی  هزار   400 تا  هزار   200 بین  آغازشدکه 
گرسنگی و بیماری در اردوگاه مرگ اسپانیاکشته شدند.

CUBA    کوبا : زیباترین سرزمین جهان 
پذیرفت.  پایان    1٨٨0 دردهه  یعنی   
تبعیدیان  از  یکی   1٨92 درسال 
José Martí کوبائی در نیورک به نام
کردکه  تأسیس  را  کوبا  انقالب  حزب 
استقالل  کسب  حزب  این  هدف 
فوریه  در2٤  بود.  اسپانیا  از  کوبا 
استقالل  کسب  برای  جنگ   1٨95
ویلر  والریانو  آغازشد.ژنرال  کوبا 
فرماندار   Valeriano Weyler
به  را  روستائی  جمعیت  کوبا   نظامی 
مکانی که شهر مستحکم ازنظر نظامی 
می  آگاه  داد.ناظران  کوچ  نامید  می 
الگوی  درحقیقت  شهرک  این  گویند 
اولیه اردوگاههای مرگ درقرن بیستم 
 ٤00 تا  200 هزار  بین  میرود.  به شمار 
هزار کوبائی براثر گرسنگی و بیماری 
آمریکا  شدند.  کشته  اردوگاه  دراین 
اعتراض  اسپانیا  رفتار  این  به  واروپا 
  Maine » کردند آمریکا رزمناو »مین
را برای حفظ منافع آمریکا به سواحل 
کوبا اعزام کرد. اما این رزمناو ناگهان 
منغجر و غرق شد وسه چهارم خدمه 
آوریل  دراواخر  باختند.  جان  آن 
علیه  واسپانیا  آمریکا  سال  همان 
از  پس  دادند.  جنگ  اعالن  یکدیگر 
جنگ بی حاصل بین آمریکا واسپانیا 
پاریس  1٨9٨معاهده  در  سذرانجام 
برمبنای  و  شد  امضاء  دوکشور  بین 
 ، فیلیپین   ، پورتوریکو  اسپانیا  آن 
میلیون  بیست  مبلغ  به  را  وگوآم 
دربیستم  واگذارکرد.  آمریکا  به  دالر 
رسمًا  خودرا  استقالل  کوبا   1902 می 
جمهوری  آوردو  دست  به  آمریکا  از 
روابط  حال  این  با  شد.  نامیده  کوبا 
کشور  این  مالی  مسائل  و  خارجی 
همچنان تحت نظر آمریکا باقی ماند و 
خلیج گوانتانامو نیز به آمریکا واگذار 
نیروی  های  ازپایگاه  یکی  گردیدکه 
  1906 درسال   . آمریکاست  دریائی 
بازماندگان جنگ استقالل علیه اولین 
استرادا  توماس  کوبا   جمهور  رئیس 
پالما  شورش کردند . آکمریکا برطبق 
جارلز  و  کرد  دخالت  پاریس  معاهده 
سال  سه  مدت  به  را  ماگون   ادوارد 
کرد.  منصوب  کوبا  فرماندار  عنوان  به 
گومز   میگوئل  خوزه    190٨ درسال 

شد.  انتخاب  جمهور  رئیس  بعنوان 
اما آمریکا همچنان به دخالت درامور 
حزب   1912 درسال  داد.  ادامه  کوبا 
گرفت  تصمیم  کوبا  پوستان  سیاه 
برای  دیگری  مستقل  جمهوری   یک 
سیاهپوستان در  ایالت شرقی برقرار 
مواجه  خونینی  شکست  با  اما  کند. 

شد.

دراستاندارد  کوبا    195٨ درسال 
ترین  مرفه  از  یکی  التین   آمریکای 
کشورها بود  اما درسال 195٨ نهضت 
ژانویه  اول  . در  پا گرفت  انقالبی کوبا 
1959 انقالبیون  سانتا کالرا را تسخیر 
کردند و درنتیجه باتیستا از هاوانا  به 
پرتغال گریخت . درروز هشتم ژانویه 
کاسترو  فیدل  نیروهای  همانسال 
 Manuel و  شدند.  پایتخت  وارد 
به  بود  لیبرال  که   Urrutia Lleó

برگزیده  موقت  جمهور  رئیس  عنوان 
شد. ازسال 1959 تا 1966  شورشیان 
نیروهای کاسترو می جنگیدند.  علیه 
قراردادی  کاسترو   1960 درفوریه 
آناستاز  شوروی  وزیر  نخست  با 
 1960 درمارس  کرد.  امضاء  میکویان 
آیزنهاور موافقت کرد که سازمان سیا 
مهاجرین کوبا ئی مقیم آمریکارا تحت 

تعلیم قراردهد تا بتوانند کاسترو را از 
حکومت خلع کنند. در1٤ آوریل 1961 
حدود 1٤00 مهاجر کوبائی تعلیم دیده 
خلیج خوکها را اشغال کردند اما موفق 
براندازند.  را  کاسترو  نشدندحکومت 
تحریم  تحت  کوبارا  آمریکا  درنتیجه 
ودرنتیجه  قرارداد  اقتصادی  های 
روی  کمونیستی  شوروی  به  کاسترو 
در  کمونیستی  نظام  ببعد  آوردوازآن 

کوبا حاکم است .

این  قانون اساسی کوبا  درسال 1976 

کشوررا جمهوری سوسیالیستی نامید 
حزب  1992 سال  در  قانون  این  اما 
کمونیست را به عنوان رأس همه امور 

کشور قلمدادکرد.
شود.  می  تشکیل  استان   15 از  کوبا 
  . است  هاوانا  کشور  این  پایتخت 
 2013 سرشماری  طبق  کوبا   جمعیت 
.حدود  است  نفر   [11,210,06٤ بر  بالغ 
پوست  سفید  مردم  درصد   6٤/1
 %26,6 و  پوست  سیاه  درصد  و9/3 
هستند..   Mulatto  Mestizo
کیلومتر  کشور٨٨٤,109  این  وسعت 
مربع است . زبان مردم کوبا اسپانیائی 
. واحد پول آن پزو است که به  است 
پزوی ملی و پزوی تبدیلی تقسیم می 
عامه  درزبان  را  تبدیلی  .پزوی  شود 
معادل  آن  نامندوارزش  می  نیز  دالر 
یک دالر آمریکاست اماارزش  25پزوی 
. آمریکاست  دالر  حدودیک  ملی 

درماه گذشته خبرها حکایت از عادی 
داشت  وکوبا  آمریکا  روابط  شدن 
اول   فرانسیس  پاپ  وساطت  با  که 
صورت  اوباما  پرزیدنت  خواست  و 
اکنون  مذاکرات  .  هم  خواهد گرفت 
درهاوانا   آمریکا  سفارت  افتتاح  برای 
تازمان  شاید  و  است  انجام  درحال 
عادی  مناسبات  مطلب    این  انتشار 
باشد.  برقرار شده  آمریکا  و  کوبا  بین 
درآمریکا  که  کاسترو  دولت  مخالفین 
امیدواربودند  و  کنند  می  زندگی 
کوبارا  کمونیست   حکومت  سرنگونی 
ازاین تصمیم آمریکا  ببینند  به چشم 

خشمگین هستند. 
دفتر مرکزی حزب کمونیست کوبا

فیدل کاسترو وچه گوارادرسال 1961
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رحیم شریفی - مدیر مجله سهند درپاریس

پدیدة خمیني و ریشه یابي آن قسمت سوم
 

*اگر شاه پیشنهاد دکتر صدیقي را مي پذیرفت و کشور را ترك نمي کرد 
این فاجعه هستي سوز پیش نمي آمد. 

 بررسي وقایعي که منجر به حادثه 22 
بهمن 57 و ویراني ایران و سیه روزي 
فتنه  یک  از  برخاسته  شد  مردم 
مذهبي بود اصوالً فتنه ماهیت مذهبي 
دارد و در تاریخ با نمونه هاي زیادي از 
فتنه  جمله  از  بوده ایم  روبرو  فتنه ها 
باب، فتنه حسن صباح، شیخ محمود 
با  ارتباطي  که  خمیني  فتنه  و  تارابي 
ملتي  است  واضح  پر  نداشت  مردم 
براي  پیش  سال  اندي  و  یکصد  که 
و  شیخ  دیکتاتوري  چنگال  از  رهائي 
و خون  نثار جان  با  و  بپا خاست  شاه 
و  پارلماني  حکومت  خود  فرزندان 
اشاعۀ  ابزار  و  کرد  برقرار  را  قانون 
آخوند  دست  از  را  خرافات  و  جهل 
و  دگرگوني  شاهد  سالها  و  گرفت 
هزاران  که  بود  کشور  در  مدرنیته 
و  دانشگاه  و  دبیرستان  و  دبستان 
مکتب خانه ها  بجاي  عالي  دانشسراي 
خانه نشیني  از  را  زنها  آورد  بوجود 
از  کشور  شئون  تمام  در  و  آورد  بدر 
وکالت  و  دولتي  مقامات  و  استادي 
دخالت  وزارت  و  قضاوت  و  مجلس 
رژیم  تسلیم  بود  ممکن  چگونه  داد 
آخوندي شود و به عهد حجر برگردد. 
جمهوري  شعار  که  زماني  مردم 
یک  نه  و  کمتر  کلمه  یک  نه  اسالمي 
حیرت  دچار  شنیدند  را  بیشتر  کلمه 
و  فکر  به  هرگز  زمان  آن  تا  و  شدند 
ذهنشان نمي رسید که با وضع موجود 
تسلیم آیندۀ تاریک شوند چون اصاًل 

نمي دانستند حکومت اسالمي چگونه 
و  مي گویند  اینکه  است.  معجوني 
تبلیغ مي کنند که مردم انقالب کردند 
اوضاع  از  استفاده  با  آخوندها  ولي 
و  شدند  سوار  انقالب  موج  بر  آشفته 
آن را دزدیدند بي پایه است و ساخته 
و پرداختۀ چپ ها، روشنفکران، جبهه 
براي  که  است  آزادي  نهضت  و  ملي 
خطائي  و  ذهني  کور  از  تبّري جستن 
که مرتکب شدند و بدام فتنه خمیني 
متأسفانه  مي آورند.  زبان  بر  افتادند 
هنوز هم افرادي از این گروهها وجود 
خود  خطاي  به  نمي خواهند  که  دارند 

اعتراف کنند.

نقش شاه
عالوه بر گروههائي که در جریان فتنه 
خمیني راه را از چاه تشخیص ندادند 
نادیده  نمي توان  هم  را  شاه  نقش 
صداي  کرد  اعالم  که  شاه  گرفت. 
آن  متأسفانه  است  شنیده  را  انقالب 
به  لغت  در  انقالب  نمي شناخت.  را 
دگرگون  و  صورتي  از  درآمدن  معني 
سوي  به  پیشرفت  براي  است  شدن 
جامعه اي که در آن آزادي خودگرداني 
برابري حاکم  و  و هماهنگي اجتماعي 
باشد. متأسفانه آنچه در ایران توسط 
درست  است  شده  پیاده  روحانیون 
از  نظر  مورد  منظور  و  هدف  عکس 
سال   1٤00 به  برگشت  و  بود  انقالب 
که  و حکومت خودکامۀ مذهبي.  قبل 
را حق  تزویر آن  و  با جعل  روحانیون 
خود مي دانند. آنها افسانه اي ساخته و 
پرداخته اند که حکومت از آن خداست 
محمد  پیغمبرش  به  آنرا  خداوند  و 
واگذار کرده که پس از او این حق به 
امام  غیبت  در  و  شده  منتقل  امامان 
زمان حق حکومت با فقها و مجتهدان 
است. شاه که حتمًا نقش آخوند را در 
مختلف  مراحل  در  کشور  به  خیانت 
تاریخي از قتل قائم مقام، فتواي جهاد 
را  قفقاز  هفده شهر  رفتن  از دست  و 
نطق هایش  در  خودش  و  میدانست 
نام داده و اعالم  ارتجاع سیاه  را  آنها 
کرده بود که از آنها بیشتر از ارتجاع 
سرخ میترسد چگونه تسلیم این فتنه 
مردم  انقالب  بنام  آنرا  و  شد  مذهبي 

وعده هائي  برخالف  ولي  پذیرفت. 
باز به سراغ  اداره کشور  براي  که داد 
رفت  قدیمي  مهره هاي  و  پیچ  همان 
انتخاب  بودند.  جامعه  منفور  که 
شریف امامي به نخست وزیري در آن 
رئیس  او  بود  انتخاب  بدترین  شرایط 
سنا،  مجلس  رئیس  فراماسونري، 
مدیر عامل بنیاد پهلوي، رئیس هیئت 
ایران،  معدني  و  صنعتي  بانک  مدیرۀ 
و  سرخ  خورشید  و  شیر  رئیس  نایب 
عضو هیئت مدیره حداقل ده دانشگاه 
بود و انتخاب او در افکار عمومي این 
به  در  باز  که  مي آورد  بوجود  را  توهم 
همۀ  و  مي چرخد  سابق  پاشنۀ  همان 
وعده هاي مبارزه با فساد و بي عدالتي 
است.  مردم  فریب  براي  دیگر  دروغ 
را  صدیقي  دکتر  پیشنهاد  شاه  اگر 
نمي کرد  ترک  را  و کشور  مي پذیرفت 
این فاجعه هستي سوز پیش نمي آمد. 
سیاست  به  تمکین  و  بي مورد  ترس 
محض  خطاي  شرایط  آن  در  آمریکا 
آخوندها  کشور  داخل  در  وقتي  بود 
به  و  مي کردند  آفریني  حادثه  مرتب 
بودند  مشغول  آتش سوزي  و  کشتار 
سکوت در برابر آنها و تکرار و اصرار 
نیاید  خون  کسي  دماغ  از  اینکه  بر 
در  بود.  دندان  تیز  پلنگ  بر  ترحم 
صورتي که ایجاد آرامش و جلوگیري 
خونریزي  و  کشتار  بدون  فاجعه  از 
در  اویسي  تیمسار  بود.  عملي  نیز 
دیدارها  از  یکي  در  پاریس  همین 

شاه  روز  یک  که  کرد  تعریف  برایم 
رفتم.  حضورش  به  کرد  احضار  مرا 
مدتي  مي زد.  قدم  کارش  دفتر  در  او 
ایستادم یکباره برگشت و پرسید چه 
خبر؟ عرض کردم اوضاع خوب نیست 
بفرمایند  اجازه  اعلیحضرت  اگر  ولي 
آرام  را  اوضاع  ساعت   ٤٨ ظرف 
مي خواهید  فرمودند  بالفاصه  مي کنم. 
قربان  خیر  کردم  عرض  بکشید.  آدم 
دستگیر  را  جریانات  این  گردانندگان 
با  رابطه شان  که  مي برم  جائي  به  و 
پذیرائي  و  شود  قطع  تظاهرکنندگان 
کاملي از آنها مي کنم، تظاهرکنندگان 
دستوردهندگان  با  رابطه شان  وقتي 
از  آنها  مي شوند  متفرق  شد،  قطع 
اطمینان  که  آمدند  میدان  به  زماني 
نیست  خبري  عمل  شدت  از  یافتند 
بیاید  خون  کسي  دماغ  از  نباید  و 
فرستادۀ  که  بودیم  گفتگو  همین  در 
احضار  مرا  شهبانو  که  رسید  شهبانو 
جوابي  اینکه  بدون  شاه  فرموده اند. 
به من بدهد مرخصم کرد که به سراغ 
به حضور شهبانو  بروم. وقتي  شهبانو 
مگر  زدند  فریاد  عصبانیت  با  رسیدم 
کردم  عرض  نکشید.  آدم  نبود  قرار 
کسي  شدن  کشته  مورد  در  گزارشي 
نرسیده است. فرمودند چرا در گرگان 
٤ نفر کشته شده اند. عرض کردم این 
خبرها ساختگي و براي تحریک مردم 
عرض  نفرمودند.  قبول  ایشان  است. 
کردم اگر به عرایضم باور ندارید اجازه 
عصبانیت  با  شوم.  مرخص  بفرمائید 
فرمودند بله بفرمائید من هم آمدم با 
از اوضاع داشتم و سقوط  اطالعي که 
استعفا  مي دیدم  چشم  به  را  کشور 
دادم و کشور را ترک کردم. متأسفانه 
آتش سوزي ها  و  آشوب ها  تمام  در 
و  بانکها  و  دولتي  ادارات  به  حمله  و 
حتي  مشروب فروشي ها  و  سینماها 
این  ژاندارمري دستور  به ستاد  حمله 
بود که از دماغ کسي خون نیاید. دکتر 
امیني در پاریس به نگارنده گفت: شاه 
به من پیشنهاد قبول مسئولیت نمود 
مي کنم  قبول  بشرطي  کردم  عرض 
قدري شدت عمل  بفرمائید  اجازه  که 
مي خواهید  گفت  شود.  داده  خرج  به 
ناچار  اگر  کردم  عرض  بکشید.  آدم  دکتر امینیتیمساراویسی

این  آرامش  برقراري  براي  حتمًا  شوم 
کار را باید بکنم وگرنه مطمئن باشید 
کشته  نفر  هزاران  آخوندها  تسلط  با 
آیا  نکرد.  قبول  شاه  و  شد  خواهند 
را  بیجا  ترس  و  ندانم کاري  همه  این 
بگذاریم.  انقالب مردمي  باید بحساب 
آن  ایران  مردم  اینکه  به  با علم  آنهم 
نفري  میلیون  دو  آن  یا  میلیون  یک 
نبودند که در تظاهرات خیاباني طبق 
اگر  مي کردند.  شرکت  برنامه  و  نقشه 
مردم ایران در اداره کشور صاحب نظر 
مي بودند و همه چیز در اختیار یک نفر 
ملوکانه حاکم  ارادۀ  و  نمي گرفت  قرار 
قول  به  که  نبود  مردم  سرنوشت  به 
میخواست  هم  را  ده  کدخداي  علم 
و  نفت  امور  در  کند  تعیین  خودش 
خلعت بري  و  اقبال  خارجي  سیاست 
کوچکترین دخالتي نداشتند و هویدا 
هم اگر چیزي مي گفت مي فرمودند... 

خورده است سرنوشتمان این نبود.
با تجزیه و تحلیل آنچه توسط خمیني 
چپ ها  همکاري  با  دسته اش  و  دار  و 
گرفتن  نظر  در  با  و  پیوست  بوقوع 
نفوذ  رمز  به  خمیني  که  واقعیت  این 
در توده هاي مذهبي کاماًل آگاه بود و 
با تلقین و تکرار و  مي دانست چگونه 
مغزشوئي آنچه را که بخواهد مي تواند 
و  عامي  بخصوص  مردم  ذهن  در 
خرافاتي جا کند و آنها را به باور دیني 
تبدیل نماید که همگنانش سال ها در 
این راه قدم برداشته و وقایعي امثال 
مختلفي  روایات  که  را  کربال  ماجراي 
از آن در تاریخ آمده است که با آنچه 
مي گویند  منابر  روي  بر  آخوندها 
امام  داستان  یا  دارد  کامل  مغایرت 
به  ندارد  خارجي  وجود  که  را  زمان 

مردم قبوالنده اند.
مردم  تودۀ  وقتي  مي دانست  خمیني 
ذوب  جمع  در  آیند  جمع  جا  یک 
را  خود  فردي  شخصیت  و  مي شوند 
از دست مي دهند تا آنجا که دانشمند 

مقام  و  شخصیت  جمع،  در  عامي  و 
و  مي برند  یاد  از  را  خود  منزلت  و 
از  همه  و  مي رود  میان  از  تفاوتشان 
هر  به  مي کنند،  پیروي  روش  یک 
کاري دست مي زنند، خراب مي کنند، 
مجري  و  مي کشند  مي زنند،  آتش 
اوامر کسي مي شوند که به آنها دستور 
مي دهد. اگر جنایتکاري مانند خمیني 
در رأس قرار گیرد به سادگي مي تواند 
افکار و امیال خود را به آنها تلقین و 
خواسته هاي  اجراي  جهت  در  را  آنها 
خود بکار گیرد کمااینکه در تظاهرات 
چنین  ناظر  بهمن ماه  در  خیاباني  کور 
توده اي،  و راست،  بودیم، چپ  حالتي 
جبهه  رهبري  مدعیان  روشنفکر، 
همه  و  همه  مذهبي ها،  ـ  ملي  ملي، 
را  آن  آیندۀ  و  کشور  سرنوشت 
گوش  مهره هاي  به  و  کرده  فراموش 
عکس  بودند.  شده  تبدیل  فرمان  به 
خمیني را در ماه مي دیدند، مویش را 
در الي قرآن مي یافتند، جبهه ملي آن 
بشارت نامه شرم آور را در باره خمیني 
بشارت  روشنفکران  ساخت،  منتشر 
جالب  دادند.  را  جامعه  رفاه  و  آزادي 
آخوندها  رهبري  به  کسانیکه  اینکه 
دست به آتش سوزي و غارت و کشتار 
هیچکدام  مي زدند  خود  هموطنان 
اسالمي  حکومت  استقرار  به  هرگز 
هم  آنرا  تصور  حتي  نمي اندیشیدند 
دست یابي  غائي  هدف  که  نمي کردند 
نتیجه  در  است.  اسالمي  حکومت  به 
حادثه  که  مي آید  پیش  سئوال  این 
 22 هستي سوز  و  ده  برباد  ایران 
فتنه  یک  نبود،  مردمي  انقالب  بهمن 
شده  برنامه ریزي  پیش  از  مذهبي 
نوري  فضل اهلل  مکتب  پیروان  توسط 
و  مشروطیت  بردن  بین  از  براي  بود 
شرع(  )حکومت  مشروعیت  استقرار 
از پیروان آن مکتب  که خمیني یکي 

بود.

صحنه ای ازتظاهرات زنان علیه حجاب اجباری پس از انقالب

نقش جبهه ملی در برقراری حکومت مالها
سیاسی  خاطرات  ها  وناامیدی  امیدها  بنام  خود  درکتاب  سنجابی  دکتر 
خودرا نگاشته است که خواسته یا ناخواسته اقراری داردبه اتحاد با نیروی 
های مرتجع آخوندی و همکاری باآنهاکه منجر به روی کارآمدن  حکومت 
ازنزدیک  کسانیکه  از  یکی  شریفی  رحیم  آقای  هم  قباًل  اگرچه  مالهاشد. 
وکاملی  جامع  بسیار  مطلب  مورد  دراین  بوده  درارتباط  سنجابی  آقای  با 
درهمین نشریه ارائه داده است اما تکرار این مطالب الزم است تا نسل جوان 
ما بیشتر درجریان فتنه سال 57 قراربگیرند. درزیر به سطوری ازاین کتاب 

اشاره می کنیم :
جبهه  عناصر  اتحادبین  که  بود  براین  بنده  کوشش  زمان  دراین   .  ...«
که  بود  براین  ام  سعی  األمکان  حتی  بنده   . بکنیم  فراهم  بطوروسیع  ملی 
واحدباشیم  یک  که  بکنیم  متحد  باهم  را  ملی  سیاسی  نیروهای  تمام 
بازرگان  بعلت  .متأسفانه آقای مهنذس  باشیم  .وبعدباروحانیون هم مرتبط 
تر ومستمرتر ی  ارتباطات خیلی مقدم  اینکه خوداو ودوستانش درجریان 
بودند هم با بعضی ازعوامل خارجی ارتباط داشتند وهم درداخل باروحانیون 
ازنزدیک مرتبط وهمکاربودند  تن به مشارکت صحیح نمی دادومی خواست 
خوداو کارگردان اصلی باشد. براثر پیشنهادها ومذاکراتی که از جوانب مختلف  
باایشان میشد دریک جلسه ای که درمنزل آقای مهندس مقدم مراغه ای 
تشکیل شد و ده بیست نفربودیم ازآن جمله برادذرآیت اهلل زنجانی آقای 
وخودآقای  وبسیارفاضل  بسیارباتقوی  روحانیون  از  زنجانی  سیدابوالفضل 
ودکترهزارخانی  سامی  ودکتر  نزیه  حسن  وآقای  ای  مراغه  مقدم  مهندس 
ودکترالهیجی واگراشتباه نکنم آقای علی اصغر حاج سیدجوادی بودند. آقای 
مهندس بازرگان  دراین جلسه پیشنهادکردکه اسم جمعیت را جبهه ملی 
نگذاریم . بگذاریم جبهه ملی ضداستبدادی. بنده نسبت به ایشان اعتراض 
معنای  یک  خود  خودی  به  ضداستبدادی  اضافی  کلمات  این  وگفتم  کردم 
مستتر بدی داردوآن مثل این است که این عنوان برای آن انتخاب شده که 
شعار ضداستعماری آن حذف شود. آنچه تا کنون دراین مبارزات آشکاربوده 
مبارزه درراه آزادی واستقالل بوده است. درپیشنهاد آقای مهندس بازرگان 
موضوع آزادی درکلمه ضداستبدادی مستتر است ولی با حصر آن مثل این 
است  مبارزات ضداستعماری  مسکوت مانده است ...رأی مخفی که گرفتیم 
ایشان در اقلیت مطلق ماندند... با وجوداین من این مذاکرات را همیشه برای 
جمع کردن عناصر ملی که بصورت پراکنده وغیر متشکل درمبارزه بودند 
ادامه میدادم .درعین اینکه بااین آقایان ارتباط  داشتم وکوشش می کردم 
که یک سازمان واحدی بوجود بیاوریم باروحانیت هم ارتباط داشتیم .دراین 
هنگام آقای مهندس بازرگان وچندنفردیگر پیشنهاد کردند که جمعیتی به 
چنین  تشکیل  چون  هم  بنده  بدهیم   تشکیل  بشر  حقوق  طرفداران  اسم 
باآن  دانستم  می  نیروها  اتحاد  برای  ای  ووسیله  مبارزه  رادرخط  جمعیتی 
. این جمعیت درمنزل من و به ریاست من اعالم موجودیت  موافقت کردم 
کردومصاحبه اول آن باروزنامه نگاران خارجی  درمنزل من وبوسیله ی من 
صورت گرفت .واعالمیه ی اول آن به امضای من صادرگردید.بعدازمدتی که 
گذشت وواکنش شدیدی  ازطرف دولت  نسبت به آن ظاهر نگردید  آقای 
بازرگان  نامزد ریاست آن شدند. بنده هم اعتراضی نکردم . درهمین ایام بود 
که ازطرف سازمان حقوقدانهای بین الملل  شخصی بنظرم ، اگر اشتباه نکنم 
سیدجوادیکه  حاج  صدر  احمد  شدودرمنزل  ایران  باتلروارد  ویلیام  بنام   ،
درآنجا  که  آمد  بعمل  ازکمیته ی جمعیت   دعوتی  است  بازرگان   ازرفقای 
جمع شدیم ... درآنجا دریافتم که تشکیل این جمعیت ما مرتبط با سوابقی 
است وبادستگاههای خارجهم ارتباط دارد.وازآن تاریخ بنده دراین جمعیت 
داریوش  آقای  اوان  ... درهمین  نکردم  ایران شرکت  بشر  طرفداران حقوق 
هیجده  یا  هفده  شاید  که  روحانیون  ازآقایان  ومن  وشاپوربختیار  فروهر 
نفربودند درمنزل یکی از تجارمعروف تهران مالقات کردیم که دربین آنها  
بهشتی بود، موسوی خوئینی بود خسروشاهی بود اغلب کارگردانهای فعلی 
جمهوری اسالمی بودندتنها کسی که بنظرم نبود چون همه را نمی شناختم  
ملی  جبهه  همکاری  به  راجع  جلسه  بود.درآن  رفسنجانی  هاشمی  شاید 
باروحانیت دراین مبارزه صحبت می شد. تشکیل این جلسه هم به اشاره 

وتأیید آیت اهلل شریعتمداری صورت گرفته بود.«
بقیه درصفحه ٤7
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فارس  والیگری   از  تنها   نه   ایشان 
اش  بنابرنوشته  بلکه  نکرد  استنکاف 
به  درامورجاری  نیرو  آن  مقامات  با 
ودیری  است  پرداخته  می  گفتگو 
چهاردهم  درمجلس  که  نپایید 
ی  اعتبارنامه  با  مخالفت  ضمن 
میخواستم  گفت:»من  سیدضیاءالدین 
روی خاک وطنم راه بروم ووطن رادر 
زعم  به  نبینم«چراکه  دیگران  تصرف 
ها  بارویدادکودتا،انگلیسی  ایشان 
برایران ُسلطه می یافتند،حال آیا آن 
هنگام که وی درمقام والیگری فارس 
نظامی  و  سیاسی  ی  زیرنفوذوُسلطه 
بریتانیا،اشتغال داشت،برهمین  گفته 

ورأی استواربود!؟
               امااز آنجاکه بسیاری ازنویسندگان 
ستیزی  بیگانه  به  نگاران  وتاریخ 
وگزارشهای  دارند  اذعان  رضاخان 
لد  نو ر آ ، ید نسا و یر آ ، ین ر لو ، من ر نو
وبسیاری  ،سرریدربوالرد  ویلسون 
وهمچنین  است  دیگرنیزمؤیّدآن 
وزیری  نخست  درزمان  آنجاکه 
ازپذیرفتن  الدین،رضاخان  سیدضیاء 
نخست  توسط  که  انگلیسی  افسران 
می  باز  بودند،سر  شده  وزیراستخدام 
نمی  راه  خانه  قزاق  به  را  وآنان  زند 
دهد وحاضر به امضاء قرارداداستخدام 
آنان نمی شود،رضاخان عامل ودست 
معّرفی  انگلستان  دولت  ی  نشانده 
آهن  راه  برپایی  که  میشودتاآنجا 
ودستور  خواست  بنابه  را  سرتاسری 

دولت نامبرده قلمدادمی کند!  
نویسد:»... می  محمودمحمود 

1915به  در21مارس  ازطهران  مریل 
درشیراز[ انگلیس  اوکونر]کنسول 

شما  درسفارت  من  نوشت»امروز 
سروالتر  وبا  بودم  مدعّو  چای  به 
 sir walter townley(تاونلی
وزیرمختار انگلیس (مذاکراتی داشتم.

رییس  به  من  گفت»دیروز  سروالتر 
مخبرالسلطنه  که  کردم  تاکید  الوزراء 
راازشیراز معزول کندوسوئدی هاراهم 
ژاندارمری  بخواهدوریاست  آنجا  از 
مریل[واگذار  به  شما]یعنی  به  آنجارا 

کند«              
طّی  همچنین  وزیرمختارنامبرده 

23مارس  ی  محرمانه  گزارش 
وزارت  1292[به  191٤]3فروردین 
می  انگلستان  ی  امورخارجه 
کمافی  فارس  نویسد:»...اوضاع 
السابق اسباب تشویش است،کنسول 
نفوذخودرابکار  لزوم  انگلیس درموقع 
خواهد بُرد،حاکم حالیه)ُمخبرالسلطنه 
خوبی  ی  مانتیجه  هدایت(آنجابرای 
دیگرراپیداکردکه  کسی  ندادوباید 

بیشتر تابع باشد.
مارلینگ وزیرمختار بریتانیا )جانشین 
اوکونرمی  به  سروالترتاونلی( 
حاکم  که  دارم  تصدیق  نویسد»بکلی 
ازروِز  شودومن  بایدمعزول  شما 
اقدامات  مشغول  دایمًا  ورودخود 
هستم،مراجعت مریل* به فارس فقط 
منوط به عزل حاکم آنجامخبرالسلطنه 

است...«)2٨(
خاطراتش  درکتاب  مخبرالسلطنه   
درهمین رابطه می نویسد:»...مارلینگ 
وزیر مختار انگلیس طی تلگرام بارمز 
می  33ــ1٨  داخله7رجب  وزارت 
نویسد»جناب  می  من  عنوان  1915به 
،معلوم  فارس  حاکم  مخبرالسلطنه 
به  پیش  سال  سه  را  شدجنابعالی 
کردند  معّین  فارس  حکومت  ِسَمِت 
کل  سرداراسعد،  تأکیدات  به  ونظر 
مساعدت راوزیر مختارانگلیس با شما 
کرده است،دولت انگلیس برای مّوفق 
پول  خودتان  مأموریّت  به  شما  شدن 
کارها خوب  همه ی  است،مدتی  داده 
اخیر  چندماه  این  می گذشت در 
تغییرداده  خودتانرابکلی  پُلتیک  شما 
اگر  است،  تعّجب  محل  ایدوخیلی 
سفارت انگلیس مجبور شود مناسبات 
به  نسبت  را  خودش  ی  هواخواهانه 
میکنم  نصیحت  تغییربدهد،من  شما 
سعی  کنید  حفظ  که  جنابعالی  به 
میل  میدانم  آنچه  که  را  دربیطرفی 
است،ُمکّرربه  آن  به  امورهم  اولیای 
من  است،  شده  داده  تعلیمات  شما 
مبادرت میکنم درتوصیه ی این مقصد 
که نه فقط صالح دولت من است،بلکه 
خودتان  وشخص  ایران  دولت  صالح 
عادالنه  بیطرفی  است  والزم  است 
ی حالیه  وپُلتیک  نمایید  اختیار 

 خودراتعقیب ننمایید،انتها.«
قنسول]فارس[  علیحّده  ای  درُرقعه 
کردم  فراموش  نویسد:»من  می 
وزیرمختار  سفارش  تبلیغ  درضمن 
این  مارلینگ  موسیو  که  بگویم 
عین  واال  حضرت  راازنظر  اظهارات 
است  گذرانده  الوزراء  رییس  الدوله 

وتصویب فرموده اند.«...«)29(
محمودمحمودمینویسد:

ُمّتحدالمآل  طّی  »...سروالترتاونلی 
به  یک  ی  شماره  ]بخشنامه[ 
ـ  دراصفهان  انگلیس  کنسولهای 
ـ  کرمان  ـ  ـ مشهد  بوشهر  شیرازـ  
کما  فارس  نویسد:»اوضاع  وتبریزمی 
است... تشویش  اسباب  الّسابق  فی 

ما  برای  ُمخبرالسلطنه   آنجا  حاکم 
دیگر  ندادوبایدکسی  خوبی  نتیجه ی 
پیداکردکه بیشتر تابع باشد)!؟(«)30(

   گفتنی است همین والی که انگلیسی 
رضاشاه  بودند،درزمان  ازاوناراضی  ها 
به مدت شش سال واندی)از 16خرداد 
وزیر  نخست  تاشهریور1312(   1306
ترین  طوالنی  اش   وزارت  ودوران 
درزمان  وزیران  نخست  سایر  دوران 
سفارت  کنسول   . است  بوده  رضاشاه 
مورخ  ی  نامه  طّی  درتهران  انگلیس 
وقت  الوزراء  1920رییس  ٤نوامبر 
استعفای  از  پس  که  ]سپهداررشتی 
مشیرالدوله بنا به فرمان احمدشاه به 
بود[چنین می  وزیری رسیده  نخست 

نویسد:
» فدایت شوم،پس از استعالم از صحت

ـــــــــــــــــــــــ
امریکایی  *مریل)merrill(هموطن 
آمده  ایران  به  شوسترباوی  ُمرگان 
دار  خزانه  همکاران  بودوازمیان 
اُلتیماتوم  از  پس  کل،تنهااوبودکه 
شوسترازایران  وخروج  تزاری  روسیه 
بااو همراه نشدودرایران ماندوسفارت 
ژاندارمری  اوراداخل  ابتدا  انگلیس 
زیرفرماندهی»یالمارُسن«بودکرد. که 
به  1913سروالترتاونلی  درفوریه  
وزیربریتانیا»سرادواردگری«  نخست  
ییس  ر » یل مر « که د کر د پیشنها
فارس  حکومتی  پلیس  دستجات  

گرددوقبول شد.

میدهد  زحمت  ارادت   وتقدیم  مزاج 
که از قرارتلگرافی که قنسول انگلیس 

مقیم شیراز مخابره کرده اند،
آقای مصدق السلطنه از سقوط کابینه ی

قبلی وتشکیل کابینه ی جدید قدری 
ُمضطربند که مبادااین کابینه درمواقع
مقتضی  ومساعدت  همراهی  الزمه 
استعفا  خیال  ننماید،وگویا  ایشان  از 
ازقنسول  که  قرارراپُرتهایی  دارند،از 
انگلیس مقیم شیراز می رسد،حکومت 
ُمعظم له درشیراز خیلی رضایت بخش 
بدانند  صالح  اشرف  اگرحضرت  بوده 
به  تلگرافی  دوستانه  که  بدنیست 
خواهش  فرموده  ُمخابره  الیه  ُمعزی 
بوده  خودباقی  حکومت  به  که  کنیم 
شوند،ایام  ُمنصرف  خیال  وازاین 

شوکت ُمستدام باد. نرمان« )31(
گزارش  به  بااستناد  غنی  سیروس   
درایران  انگلستان  سیاسی  مأموران 

،مینویسد:
هدایت]مخبرالسلطنه[ بزرگ  »گناه 

اودر  عملکرد  انگلیسیها،  درچشم 
 129٤ فارس)  والیگری  روزهای 
طرفی  بی  درحفظ  (وتالشش   1292-
بود،تأسیس  جنگ  دردوران  ایران 
نظراوحق  به  جنوب  تفنگداران  سپاه 
نهاد،وی  می  رازیرپا  ایران  حاکمیّت 
درضمن از همکاری باکنسول انگلیس 
درشیراز خودداری کرده بود...«)32(.

نوشتارها  به  توجه  با  اینک 
وبرخورد  درپیوندبارفتار  ومدارِک 
بریتانیابادکتر  سیاسی  نمایندگان 
پرسش  مخبرالسلطنه،  و  مصدق 
مخالفان  آیابه  خواهدبودکه  این 
رابایددادکه  حق  این  دکترمصدق 
موردعنایت  ویا  ازعوامل  را  نامبرده 
ویژه  شمارآورند؟به  به  بریتانیا  دولت 
زمانیکه می بینند کلنل فریزر فرمانده 
او پیشنهاد  آربه  نیروی اس  پی   ی  
میکند که زعامت یک دولت مستقل 
عهده  به  را  ایران  ازپیکر  جداشده 
بگیرد که حکایت از اعتماد فرمانده ی 

نامبرده به دکتر مصدق میکند.
 دکتر مصدق مینویسد:

کنید  تصورمی  آیا  گفت  »کلنل 
وشما  ُمجّزا شود  ازایران  فارس  ایالت 

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
 پژوهشی از ک. هومانقسمت هفدهم 

دولت انگلستان:»دشمنان ما به شما]منظور مردم ایران[ القائات سوء میکردند که رضاشاه را ما 
اداره می کردیم وهرچه میکرده بدستور مابود،ولی چنین نبود،اوبه حرف کسی گوش نمیداد.

تشکیل  مستقل  دولت  یک  درفارس 
بدهید؟ گفتم بهیچوجه...«)33( 

الزم به یادآوری است که غرض وهدف 
دکترمصدق  والیگری  به  اشاره  از 
وتماس وی بامأموران بریتانیا، درزمان 
کشوردربخش  آن  ی  فائقه  ی  ُسلطه 
بجزپیراستن  ،چیزی  ایران  جنوبی 
ازکج خیالی ها نیست ،بدین معنا که هم 
صحبتی ویا تماس وُمشاوره با مأموران 
بیگانه,همواره  دولتهای  ونمایندگان 
وُمزدوری  عاملیّت  ی  نشانه  وِصرفابًه 
هر  از  مخالفان  متأّسفانه  ،اما  نیست 
پیرایه  دنبال  به  همواره  که  طیف، 
اندوهنوزمی  بستن وتُهمت زدن بوده 
ها وُمراوده  ها  تماس  باشند،اینگونه 
وابستگی  به  ا  هار  ونوشته  ها  وگفته 
کنند،  می  تبلیغ  بیگانه  وُمزدوری 
 ، رضاشاه  ی  درباره  که  همانگونه 
آهن  راه  برپایی  درمورد  ویژه  به 
سرتاسری ایران ورویدادکودتای سوم

درسال  نفت  وقرارداد   1299 اسفند 
به  که  کس  آن  متأسفانه  که   1933
غیر از حزب توده، از هیچگونه تُهمت 
دریغ  رضاشاه  به  نسبت  گویی  وناروا 

نکرد،دکتر مصدق بود!
طرفه اینکه زمانیکه برخی ازهواداران 
دکتر مصدق به اینگونه اسناد وشواهد 
میرسند،یا به روی خود نمی آورند ویا 
آنرا نادرست ودسیسه ای برای لطمه 
شمارند،  برمی  مصدق  دکتر  به  زدن 
ژنرال  ی  مثالنًوشته  حال  درعین  اما 
را  یادداشتش  دردفتر  آیرونساید 
مرا  همه  دارم  که:»میل  این شرح  ،به 
:»تصور  ویا  بشناسند«  کودتا  طّراح 
ام«  رازده  حرفش  فقط  من  میکنم 
رابارهاوبارها با بوق وکرنا وباآب وتاب 
حال  کنند،  ومی  کرده  وعنوان  تبلیغ 
آنکه با تجزیه وتحلیل عبارت نخست 
دور  به  کودتا  رویداد  که  یابیم  درمی 
بعدی  وعبارت  اوبوده  باورحتمی  از 
حس  ارضاء  برای  که  میدهد  نشان 
نوشته  چنین  خوداین  خودخواهی 
نظرداوری  از  است  بدیهی  است، 
که  بود  نخواهد  طرفانه،منصفانه  بی 
درهمراهی  مصدق  دکتر  کوشش 
نفت  صنعت  شدن  ملی  راه  بامبارزان 
بهنگام نمایندگی مجلس شورای ملی 

وسپس ازقّوه به فعل درآوردن قانون
کردن  ملی  اجرای  طرز  ای  ماده   9
وزیری  نخست  درزمان  نفت  صنایع 
اش که ُمنجربه خلع ید ازشرکت نفت

چنین  نیز  فرمانفرما  به  ازاین  *پیش 
پیشنهادی شده بود که توسط سفارت 
آلمان توطئۀتجزیۀ ایران بر مالگردید 
به فعل درنیامد.)ازکتاب دیده  وازقّوه 

ها وشنیده هارویه ی 331(

بادرنظر  گردیدحتی  وانگلیس  ایران 
شهادت  به  که  اشتباهاتی  گرفتن 
کارشناسان نفت در اموراقتصادی آن، 
ُمنجربه زیان های هنگفت مالی، شده 
نیاز  جداگانه  نوشتاری  به  )که  است 
ایام والیگری درفارِس  دارد(،به خاطر 
زیرُسلطه ی انگلستان وتماس نزدیک 
وی با مأموران آن دولت،نادیده گرفته 
ووابسته  عامل  لحاظ  شودواورابدین 

دولت نامبرده بدانند.
اگرچه دکتر مصدق درپایان کاربخاطر
ویا  یاسوءتدبیر  ملی،  وجاهت  حفظ 
بین  وواقع  آگاه  مشاورانی  نداشتن 
بُن  ودالیلی،دچار  هرعلل  به  ویا 
بست وکشوردچار بُحران شده بودکه 
سیاسی  ومتشنّج  پرآشوب  درفضای 
بود،با  کننده  روزها،نگران  آن  ومالی 
که  حال،بایدپذیرفت  این  ی  همه 
ازنظر حیثیّت وغروری که ملت ایران 
ازرهگذرخلع یداز شرکت اجحاف گر 
نفت ایران وانگلیس)یعنی در حقیقت 
قانون  اجرای  درراستای  انگلستان( 

9ماده ای طرزملی کردن صنایع نفت
بدست  دکترمصدق  صدارت  درزمان 
ویژه  به   ، است  قدردانی  آورد،جای 
درافتادن باکشور زورمندواستعمارگری 
ایران  وتحقیر  تضعیف  در  هیچگاه  که 
وایرانی دریغ نکرده بود،کاری ستودنی 

است.
سربازوابوابجمع  اویک   ، وامارضاخان 
نیرویی بود که بخاطر دسیسه ودخالتهای 
بیگانه بگونه ا ی که شر ح آن گذشت،به 
بودواو  خورده  شکست  اسفباری  وضع 
از  زیرفرمانش که  نفرات  باباقیمانده ی 
مهلکه جان بدربرده بودند،توانسته بودبا 

عبوراز ماندابها وجنگلها،از بیراهه ها،
به  عزیمت  بقصد  را  وافرادش  خود 
تهران، به منجیل برساند،که به دستور 
ژنرال آیرونساید فرمانده نیروی نظامی 
انگلستان درشمال ایران ،که به تازگی به 
این سمت منصوب وبه ایران اعزام شده

تهران  به  قزاقها،  ازعزیمت  بود،مانع 
میشود،که رضا خان و قزاقهای گردآوری 
شده دردهکده یآقابابا هیچگاه داوطلب 

استقرار دراُردوگاه مزبور نبودند.
درچنان  وسایرهمقطارانش  رضاخان 
وضع وشرایط شوریده حالی،چه عکس 
العملی ُجزتسلیم وتمکین می توانسته اند

می  زمانیکه  ویژه  ازخودبروزدهندبه   
فرماندهی  ونظارت  اِسکان  این  دیدند 
ها  برقزاق  انگلیس  نظامی  نیروی 
گرفته  صورت  مرکزی  دولت  باموافقت 
است تا آنجاکه »سردارهمایون«فرمانده 
شاه  ازسوی  که  قزاق  نیروی  جدید 

برگزیده شده بود،توسط آیرونساید به
معرفی  آقابابا  دراردوگاه  ُمستقر  افراد 

میشود.!؟

باید توجه داشت که رضا خان یک نظامی 
ی  ونظامنامه  مقّررات  بودوخودراتابع 
 ویژه ی صنف خود ودولت مرکزی وشاه 
از  همایون  سردار  که  ویژه  دید،به  می 
ها  قزاق  َسَمِتفرماندهی  به  شاه  سوی 
نبود  این رضا خان  بودو  منصوب شده 
آیرونساید  ازژنرال  دریوزگی  به  که 
اووامپراتوری  درخدمت  که  میخواست 
نامبرده بودکه  بریتانیاباشد،بلکه ژنرال 
زیر  دردسرنیروی  بی  خروج  برای 
فرمانش ازخاک ایران،با توجه به خروج 
اجباری نیروی مزبورطی چندماه آینده 
وشجاع  ُجربُزه  با  افسری  دنبال  به 
مستقر  لشکرقزاق  افسران  ازمیان 
نیروی  خروج  از  تاپس  بود  درآقابابا 
مزبور  ایران،فرمانده  خاک  از  بریتانیا 
ایستادگی  توانایی  افرادزیرفرمانش  با 
ی  بلشویکها  احتمالی  دربرابرهجوم 
را  پایتخت  سوی  به  درگیالن  ُمستقر 

داشته باشد، درعین حال نیز نگران
بوداینکه مبادارضاخان درآن بُرهه ی 
بتازد،چرا  او  قوای  به  ازپشت  حّساس 
ُّاو  وتنفر  پرستی  میهن  اوج  که 

ازبیگانان رابه خوبی دریافته بود.
آیرونساید پس ار رویداد کودتای سوم 
اسفند،آن هنگام که در بغدادبسر می 

بُرد،دردفتر خاطراتش می نویسد:
»آنچه ایران به آن احتیاج داشت،یک 
وبُزدل  تنبل  جوان  رهبربود،شاه 
را  خودش  جان  ترس  بودوهمیشه 
مرا  بااو  من  داشت،برخوردکوتاه 
اوهمیشه  فکرکنم  که  واداشت 
است  تصمیم  این  اتّخاذ  ی  درآستانه 
حال  به  را  بگریزدوملتش  اروپا  به  که 
من  سرزمین  کند،درآن  خودرها 
تنهایک نفررادیدم که توانایی رهبری 
آن ملت راداشت،اورضاخان بود،مردی 
ثّر  مؤ  تنهانیروی  اختیار  عنان  که 
داشت...«  دست  در  کشوررا  نظامی 

)3٤(
کودتارا  فکر  که  نبود  آیرونساید  آین 
بود،  انداخته  جا  خان  رضا  دردماغ 
اشاره  ازاین  پیش  که  همانگونه 
ازسالهاپیش  فکرودغدغه  شده،این 
مناسب  دنبال شرایط  وبه  درسراوبود 
امکانات  واین  گشت  می  ومقدورات 
وُمقتضیاِّت با احراز فرماندهی قزاقهای 
مستقر درآقاباباودرحال خروج نیروی 
ازایران،ازبرایش  بریتانیا  نظامی 
فراهم شده بود وهمانگونه که دیدیم 
برای  دستوری  آیرونسایدهیچگونه 
نیّت  از  نداشت،اگرچه  کودتا  برپایی 
پیروزی  بود،ودرصورت  آگاه  رضاخان 
ا  اوشخص  پیروزی رضا خان،  یا عدم 
ونه چیزی  نًه چیزی بدست می آورد 
باره  دراین  میداد،چون  ازدست  را 
بود،به  نشده  واگذار  او  به  مأموریِتی 

بود  کودتایی  دیگر،اگراوعامل  زبانی 
چنین  انگلستان  دولت  سوی  از  که 
بود،طبق  شده  اوداده  به  مأموریتی 
انجام  کودتا  که  ،حال  معمول  روال 
دولت  سوی  از  بایست  می  بود  شده 
وارتقاء  تشویق  مورد  متبوعش 
در  آنکه  حال  گرفت،  می  قرار  مقام 
دفترخاطراتش ویا اسنادانتشاریافته ی

دیده  چیزی  چنین  مزبور  دولت   
بینیم  می  که  ویژه  است.به  نشده 
پس ازآگاهی از رویدادکودتا، دردفتر 

خاطراتش نوشت:
»من اطمینان یافتم که تالش صدساله  
مابرای حفظ نفوذمان درایران به پایان 

رسیده است ...«: )35(.
یکی  باوربودکه  براین  توان  می  آیا 
ازافسران عالی ُرتبه ی ارتش بریتانیا 
کشورمتبوع  به  بخاطرخدماتش  که 
خود ، قدرواعتباری داشته است،بدون 
کودتا برپایی  برای  دستوری  دریافت 

بکاری  دست  خود  متبوع  دولت  از 
وتسلط  نفوذ  همیشه  برای  که  بزند 
رابابرپایی  کشورش  ی  یکصدساله 

کودتا ازبین ببرد؟
سرریدربوالرد می نویسد:

فکرکندکه  ندارد  میل  ایرانی  »چون 
که  است  حکومتی  همین  سزاوار 
اختراع  یّه  نظر  یک  دارد،بنابراین 
شاه  ها  انگلیسی  که  ومیگوید  کرده 
بقای  وحافظ  اند  نشانده  تخت  به  را 

اوهستند ...« )36(
توجیه  برای  انگلستان  دولت 
ایران  دراشغال  خود  سیاست 
درتاریخ1٤   1320 شهریور  درسوم 
ازرادیو  که  ای  بیانیّه  طّی   1320 آبان 
به  اعتراف  گردید،ضمن  پخش  لندن 
پیش  بسیاردرامورایران  دخالتهای 
 1320 اسفند  سوم  کودتای  ازرویداد 
ما  »دشمنان  است:  آورده  ،ازجمله 
القائات  ایران[  مردم  شما]منظور  به 
مااداره  را  رضاشاه  که  میکردند  سوء 
بدستور  میکرده  وهرچه  کردیم  می 
حرف  نبود،اوبه  چنین  مابود،ولی 
کسی گوش نمیدادواگر می خواستیم 
کنیم،می  اوجلوگیری  ازعملیّات 
ودرکار  بیاییم  پیش  زور  به  بایست 
واین  کنیم،  مداخله  شما  مملکت 
دیدیم  که  نبود...تاوقتی  مصلحت 
منافع  شاه  وغفلت  آلمانها  شیطنت 
بودکه  اندازد،این  می  خطر  به  مارا 
ازناچاری  خودمان  میل  برخالف 
ایران[ اشغال  اخیر]یعنی  اقدام  این 

ماگرفتارچه  ومیدانیدکه  راکردیم 
حیات  که  هستیم  هولناکی  جنگ 
ازبین  خواهد  می  مارا  وموجودیّت 
داریم  تاجان  ومجبوریم  ببرد 
بکوشیم...«)37(                ادامه دارد
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با  آمریکائی  جناح  مبارزه  بررسی 
جناح انگلیسی در شورش 57  ایران

 در مورد کودتای آخوند ها به رهبری 
های  گفتنی  خمینی  فساد  جرثومه 
زیادی وجود دارد. یکی از آنها همین 
و  انگلیسی  جناح  دو  مبارزه   بررسی 

آمریکائی می باشد.
گوید  می  کتابش  در  هایزر  ژنرال 
وفاداری  او سلب  مآموریت  بزرگترین 
نیرو های مسلح از شاه و تفویض آن 
مبارزه  اسناد  بود.  بختیار  شاپور   به 
تالش  ها   آمریکائی  دهد  می  نشان 
بسیار کردند فردی را  که مورد گرایش 
عمومی یعنی مورد  احترام مردم باشد  
را  بوجود بیاورند. اولین فرد که مورد 
قرار  ها  آمریکائی  استفاده  و  توجه 
گرفت آخوند طالقانی بود که خمینی 
کلکش  و  نداد  حیات  اجازه  او  به 
آنها  بنظر  طالقانی  از  بعد  کند.  را 
شخصیتی  که می توانست خال بعد از 
خمینی را پر کند آخوند منتظری بود. 
اگر یادمان باشد اختالف او با خمینی 
یک رویداد طبیعی نبود مقدمه ای بود 
منتظری  برای  سازی  شخصیت  برای 

بعد از مرگ خمینی.
آمریکائی ها آخوند آذری قمی را که 
در  تقریبآ  و  دار  زبان  و  متنفذ  فردی 
کنار  در  بود  رفسنجانی  هاشمی  حد 
منتظری قرار دادند و بسیار کوشیدند 
هم  قدر  هر  و  نداشتند  توفیقی  ولی 
به  را  از کشور  که روزنامه های خارج 
موثر  واداشتند  منتظری  از  حمایت 
های  روزنامه  است  جالب  نشد.  واقع 
اول  های  سال  در  که  آنجلس  لوس 
خطاب  نره  گربه  را  منتظری  شورش 
کشیدند  رسوائی  به  را  او  و  میکردند 
بنا به دستور ارباب رنگ عوض کردند 
و شروع  به تجلیل از او پرداختند و او 
العظمی حضرت  اهلل  آیت  عنوان  با  را 
قول  به  که  نامیدند  می  منتظری 
معروف  مرغ پخته تو دیس به خنده 

می افتاد. در همین راستا افراد جیره

 خوار و خود فروش هم بنا به خواست 
نقش  در  کردند  تالش  ها  آمریکائی 
مردم  اسالمی  جمهوری  علیه  مبارزه 
دریا  از کشور  خارج  در  کنند.  فریبی 
یار  به  معروف  مدنی  احمد  سید  دار 
جان بر کف امام ، نزیه ، تیمسار معین 
دیگر  بسیار  و  گنجی  منوچهر   ، زاده 
بودند و در داخل ایران از امیر انتظام 
گرفته تا  محمد خاتمی و برو بچه های 

دیگر که هیچ یک توفیقی نیافتند.
تالش  است  توجه  قابل  چه  آن 
مردم  کردن   امید  نا  در  ها  آمریکائی 
گرایش  تاریخی  و  آشنا  شخصیت  از 
ملی یعنی شاهزاده رضا پهلوی است 
مقابل  در  تاریخی  و  واقعی  مانعی  که 
شخصیت هائی است که آمریکائی ها 
تالش داشته و دارند آن ها را در  مقابل 
قطب گرایش عمومی ملت ایران قرار 
یعنی  عمومی  گرایش  قطب  تا  دهند  
مردم  توجه  از  پهلوی  رضا  شاهزاده 
ایجاد  ای  خال  نهایت  در  و  شود  دور 
شود که در آن خال آن شخصیت های 

آمریکائی بتوانند رشد کنند.
با ارائه تز تبدیل شاه به یک شهروند 
ساخت  مصنوعی  خال  یک  عادی 
عمومی  های  گرایش  برای  امریکا 

نظر  مورد  که  شخصیتی  جانب  به 
آمریکائی ها است فراهم ساختند.

کنار  در  شورش  آمریکائی  جناح 
آمریکائی  از سوی  بنا شده  شخصیت 
به  ائی  برنامه  با   ) خاتمی  محمد   ( ها 
یافتند  دست  پارلمانی  های  موفقیت 
انگلیسی  ولی تهاجم و ضربات جناح 
شورش یعنی آخوند سید علی خامنه 
ای ، رفسنجانی و ایادی او امکان جلب 
خاتمی  به  را  عمومی  های  گرایش 
جناح  موفقیت  سبب  که  آنچه  نداد. 
ندادن   شد  ایران  بر  حاکم  انگلیسی 
سختگیری  و  نمائی  قدرت  امکان 
بود.  او  جناح  و  خاتمی  طرفداران  بر 
به  او  طرفدار  افراد  و  ها  روزنامه 
رسوائی و بی آبروئی کشیده شدند و 
با مارک جاسوسی برای آمریکا بود که 
برخی نزدیکان خاتمی ناچار به تسلیم 
نشود  فراموش  شد.  حاکم  جناح  به 
و  کشور  از  خارج  ایرانیان  از  بسیاری 
در  بزرگی  نقش  گروهی   های  رسانه 
انتقال گرایش عمومی به خاتمی یعنی 

سیاست آمریکا داشتند.
آخوند  ها  آمریکائی  که  هنگامی 
برای  را  منتظری و آخوند آذری قمی 
جایگاه  گرایش عمومی انتخاب کردند 

ابدآ  پرداختند  ها  آن  کردن  باد  به  و 
انگلیسی  جناح  که  کردند  نمی  تصور 
داشته  زمینه  قدر  آن  و  بتواند  حاکم 
در  را  منتظری  آخوند  پدر  که  باشد 
با آذری قمی کاری کردند که  آورد و 

کارستان باشد
روبرو  حقیقت  این  با  ها  آمریکائی 
شدند شخصیتی می تواند در جایگاه 
اوآل  که  گیرد  قرار  عمومی  گرایش 
متوقف  به  قادر  اسالمی  جمهوری 
نتواند  و  نباشد  او  های  فعالیت  کردن 
امیر   ، قمی  آذری   ، منتظری  مانند 
دیگران  و  سحابی   ، عبدی   ، انتظام 
حساب آن ها را برسد. تصور نفرمائید 
لباس   ( افراد سویل  به  ها  آمریکا  که 
ها  آن  از  تا  کردند  رجوع   ) شخصی 
خیر  بسازند  نما  ملی  های  شخصیت 
رجوع  هم  مسلح  های  نیرو  افراد  به 
جمهوری  انگلیسی  جناح  ولی  کردند 
مسلح  های  نیرو  افراد  آن  با  اسالمی 
که باب مخالفت با جمهوری اسالمی را 
شروع کردند رفتاری کردند که نمونه 
که  بود  دوزانی  پاسدار  سرتیپ  آن 
پاسداران  سپاه  مخالف  جناح  رهبری 
اعدام  جوخه  به  و  داشت  رهبری  را 

سپرده شد.
آمریکائی ها برای توفیق در سیاست 
ایران را می توان در این عبارت گفت 
آمریکا  سیاسی  قدرت   جایگزینی   (
بجای قدرت  انگلستان در ایران و یا 
مشارکت با آن کشور ( لذا به افرادی 
اسالمی  جمهوری  که  نیازداشتند 
بشود  او  های  فعالیت  مزاحم  نتواند 
ایران  در  طبیعی  بطور  فردی  چنین 
رضا  شاهزاده  تنها  نداشت  وجود 
چنین  از  ها  آمریکائی  که  بود  پهلوی 
فرهنگی  و  تاریخی   ، طبیعی  گرایش 
و  دارند  و  داشته  وحشت  ایرانیان 
گرایش  این  سرکوب  در  دلیل  بهمین 

دقیقه ای غافل نیستند.
کارشناسان و طراحان سیاسی آمریکا 
دادن جایزه  با  نتیجه رسیدند  این  به 
بین  حمایت  زیرا  ایرانی  یک  به  صلح 
می  سبب  جایزه  آن  اعتبار  و  المللی 
با  نتواند  اسالمی  جمهوری  که  شود 
دیگر  با  که  کند  رفتاری  ایرانی  آن 
شهروندان ایرانی می کند. لذا با تبلیغ 
عناصر  استقبال  و  زیاد جهانی  بسیار 
عبادی  شیرین  از  آمریکا  به  وابسته 
برنده جایزه صلح نوبل موفقیتی برای  
او فراهم کردند و دیدیم رژیم اشغالگر 
و دد منش جمهوری اسالمی قادر نبود  

کوچک ترین اقدامی بر علیه او کند
دیدیم  مدت  این  تمام  در  توجه شود 
کوشش آمریکائی ها بخصوص شیرین 
عبادی تالشش  بر پایه حفظ اسالم و 
تبدیل اسالم به اسالم آمریکائی بود تا 

محمد مجزا

مبارزة جناح آمریکائی با جناح انگلیسی  
درشورش 1357 ایران

آمریکائی ها آخوند آذری قمی را که فردی متنفذ و زبان دار و تقریبآ در حد هاشمی 
رفسنجانی بود در کنار منتظری قرار دادند و بسیار کوشیدند ولی توفیقی نداشتند و هر 
قدر هم که روزنامه های خارج از کشور را به حمایت از منتظری واداشتند موثر واقع نشد

اسالم را هماهنگ با آئین دموکراسی و 
حقوق بشر معرفی کند و نام این خیال 
باطل را هم گذاشته بودند رسیدن به 
اسالم قرآنی که هنوز هم در تلویزیون 

های لوس آنجلس ادامه دارد.
نکته ای که اشاره به آن را الزم میدانم 
این است که تمام تالش آمریکا برای 
استفاده از مذهب در کودتای آخوندی 
سال  در  گجستک  خمینی  رهبری  به 
زیرا  نرسید  بجائی  آن   از  بعد  و   57
 ( قاجار  سلسله  زمان  از  ها  انگلیس 
آمریکائی  از  قبل   ) سال   150 حدود 
ها   در ایران نفوذ  داشتند  و به تمام 
بودند.  آشنا  ایرانیان  رسم  و  عادات 
آخوندی  کودتای  انگلیسی  جناح  لذا 
با  از اسالم را  همه تالش های آمریکا 
شکست مواجه ساختند. آمریکائی ها 
دیگر  بار  نداشتند  بر  تالش  از  دست 
برای استفاده از مذهب و دین در راه 
پرداختند.  فعالیت  به  ایران  به  تسلط 
این بار از مهره دیگر خود بنام محمد 
دالل  این  کردند.   استفاده  درخشش 
جامعه  رهبر  عنوان  زیر  خوار  جیره 
معلمین ایران تبلیغات بسیار وسیعی 
را برای استماع ایرانیان و خارجیان از 
دید  تدارک  یزدی  حائری  سخنرانی 
آمریکن  دانشگاه  در  سخنرانی  این 
اجرا شد. حِائری یزدی در باب اسالم و 
دموکراسی و هماهنگی آنها سخنرانی 
حائری  سخنرانی  از  قسمتی  به  کرد. 
می  رجوع  نشین  آلمان  آخوند  یزدی 
اغفال  و  ها  سازی  زمینه  از  تا  کنیم 

مردم توسط او بیشتر آشنا شویم.
آخوند حائری یزدی تالش بسیار کرد 
بین اسالم و حقوق بشر و دموکراسی 
اسالم  بخوانید   ( هماهنگی  یک 
ولی  برساند.  تائید  به  را   ) آمریکائی 
سخنرانی  روی  که  تبلیغاتی  همه  با 
گروهی  های  رسانه  در  یزدی  حائری 
توفیقی ها  آمریکائی  شد  انجام 

همه  است.  الزم  اشاره  این  نیافتند.   
از  گوناگون  های  بشکل  که  کسانی 
می  صحبت  قرآنی  اسالم  از  و  اسالم 
کنند همه در راستای همین سیاست 

جا اندازی اسالم آمریکائی است.
بانوی  یک  به  نوبل  صلح  جایزه   چرا 

ایرانی داده شد ؟
1 - حساسیت جهانی نسبت به ظلمی 
که بر یک بانو  بشود به مراتب سنگین 
تر از خشونت هائی است که بر مردان 

می شود.
و  وسیله  یک  عبادی  شیرین   -  2
احترام  و  او  نام  زیر  که  است  سپری 
جناح   ، نوبل  صلح  طالئی  جایزه 
در  تا  کنند  فعالیت  بتوانند  آمریکائی 
ها  آمریکائی  ها  فعالیت  آن  جریان 
شخصیت مورد نظرشان را شاخ کنند.
3 - دانستیم قدرت های جهانی مانند 
ایادی  توانند  می  که  هستند  آمریکا 

خود را برنده جایزه صلح نوبل کنند.
آمریکائی ها ول معطلند

های  سنت  و  فرهنگ  ها  آمریکائی 
عمومی  خصوصیات  و  اجتماعی 
خصوصیات  و  فرهنگ  با  را  ایرانیان 
یکی  و  مقایسه  خودشان  اجتماعی 
گرایش  دانند  نمی  آنها  دانند.  می 
مذهبی  و  فرهنگی  و  عمومی  های 
دو  سوی  به  انحصارآ  و  فقط  ایرانیان 
قطب آشنا و شناخته شده است یکی 
مخالفت  لذا   اسالم.  دیگری  و  شاه 
سبب  پادشاهی  رژیم  با  ها  آمریکائی 
خود  نا  شد  انگلستان  ولیعهد  اعزام 
ها  آخوند  برای جوالن  را  محیط  آگاه 
فراهم کردند و متقابآل جناح انگلیس 
ها با  اعزام ولیعهد انگلستان به ایران 
آخوند   ( خودشان  سگهای  حمایت  و 
ها و شورای نگهبان (  به آمریکائی ها 

گفتند ول معطلید.   
ستم  ملت  اگاهی  و  بیداری  امید  به 

کشیده و بی یار و یاور ایران

   

حسینعلی منتظری

ازخاطرات محمود فروغی
محمودفروغی فرزند محمدعلی فروغی  در17 امرداد 129٤ در قلهک تهران 
متولدشد او دراول فروردین 1319 وارد خدمت دروزارت خارجه شدودرسال 
تاریخ  بازنشسته شد.دکتر حبیب الجوردی در طرح  ازوزارت خارجه   1350
شفاهی ایران - مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد با محمودفروغی 
 . گفتگوئی کرده است که درسال 13٨2به صورت کتابی منتشر شده است 
صفحه ای ازاین کتاب را که درمورد به سلطنت رسیدن محمدرضاشاه ونحوۀ 
نزول اجالل موکب ملوکانه به مجلس برای ادای سوگنداست  دراینجا برای 

آگاهی نسل جوان ایران ذکر می کنیم:

روی دست  مردم  را  اعلیحضرت  اتومبیل  درواقع  روز  آن   ... محمودفروغی: 
بردند به مجلس.

حبیب الجوردی:همین را می خواستم سئوال کنم که آیا این حقیقت داردکه 
مردم اتومبیل شاه راروی دست می بردند؟

م.ف: بله  یعنی شما نمیدانید داستان چه بود؟
ح.ل: خودتان آنجا تشریف داشتید؟

م.ف. : ... ما توی مجلس بودیم . تکه آخررا می دیدم که داشتند می آمدندچه 
خبر بود! آن روز یادم می آیدمرحوم فروغی به ما گفتند سلطنت اعلیحضرت 

را مردم تثبیت کردند.
ح.ل.: پس اینکه بعضی ها گفته اند که ]ولیعهد[ را ازکوچه وپس کوچه برده  

بودند حقیقت ندارد.
م.ف: نخیر. شن ریختند وسط خیابان ها چون آن وقت خیابان ها  اسفالت که 
نبود  سنگ فرش بود.هروقت این تشریفات بود شن واینها می ریختند که 
این گاردها ، نمی دانم اسبها واینها لیز نخورند. تمام این ها مرتب بودوازوسط 
خیابان هم آمدندومردم چه کردندآن روز! یعنی واقعًا آن که شما می شنوید 
که پادشاه سمبل  استقالل مملکت است  یعنی ]مظهرموجودیت[ ملت است 
]آن روز به چشم دیده می شد[ این مسئله ای که درزمان جنگ دوم  درنروژ 
]با[ یک قدری   ، افتاد  اتفاق  ، درهلند  افتاد  اتفاق  ، دردانمارک  افتاد  اتفاق 
]ناراحتی که[دربلژیک ایجادشد]اتفاق افتاد[ وتمام این ممالک پادشاه را آن 
این مردم  را   این  دانستند. عین   استقالل شان  می  واقعًا، شاخص   ، موقع 
را  مشروطیت  قابلیت   اند،  نکرده  تحصیل   ، دانم  نمی  گویند  می  که  ایران 
ندارند- که من باهمه این حرفها مخالفم- ]ثابت کردند[ اینها . اصاًل فهمیدند 
که این جا صحبت رضاشاه یا محمدرضاشاه نیست .صحبت استقالل مملکت 
است مادیگر تنها این نقطه راداریم . برای این که ثابت کنیم  به خارجی که 
ما استقالل مملکت مان را می خواهیم ، وچه کردند . من این جمله مرحوم 

فروغی  یادم نمی رود که:
» مردم ایران سلطنت محمدرضاشاه را  تثبیت کردند. این ]جمله ای است[ 

که ایشان گفتند.
ح.ل: وقت وفرصتی هم نبوده که مردم را مثاًل با کامیون بیاورندو]قطع کالم[

م.ف: اصاًل هیچ . اصاًل کی گوش می داد؟ اصاًل نه این کارها آن وقت ها نمی 
شدکه ]تازه[ دولت کامیون نداشت. به خاطرم می آید که مرحوم فرامرزی که 
روزنامه می نوشت  دادمی زد که آقا این دولت »قم مطاع« هم نیست تا چه 
برسد »جهان مطاع« یعنی قم ، وشاه عبدالعظیم هم حرف دولت راگوش نمی 
کرد تا چه برسد جهان مطاع باشد ازاین حرف ها  آن وقت نبودکه کامیون 
بیاورند. اصاًل یک داستانی بود تا آدم ندیده باشد ]نامفهوم[ آن روز ما درمتن 

بودیم نمی فهمیدیم چه خبراست .
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 زهرا خانلری  به سال 1293  درتهران 
بدنیا آمد  وی همسر زنده یاد  دکتر 
واستاد   است  خانلری   ناتل  پرویز 
نویسد:  می  چنین  او  درباره   خانلری 
خانم   با  ادبیات   دردانشکده  من   «
زهرا کیا آشناشدم که لیسانس  راتازه 
ازدواج    1320 درسال  بود.   گرفته 
شیخ  های   نوه  از  من  خانم   . کردیم 
فضل اهلل نوری  است .  شیخ فضل اهلل  
سه پسرداشت . یکی میرزا هادی  که 
  . است  پدرخانم من  و  محضر داشت  
دیگر ضیاءالدین  که در دورۀ رضاشاه  
وسومی  بود.   دادگستری  کل   مدیر 
نورالدین  پدر   « مهدی   میرزا  هم  
کیانوری«  که  پای دار شیخ کف زده  
بود. ثمره  این ازدواج  تنها دخترم  به 
است  آرشیتکت  که  است   ترانه  نام 
ودر  فرانسه کار می کند.  پسری هم  
نام »آریان«  داشتم  که درجوانی  به 

سرطان گرفت  
.طوطیی را  به هوای شکری دل خوش بود
 ناگهش سیل  فنا نقش امل باطل کرد.«

استاد خانلری درجای دیگری  درباره 
ازدواج بازهرا کیا چنین  می نویسد:

»  ... بازهرا که دردانشکده همشاگردی 
بودیم آشناشدم . میان  دخترانی که 
عالقه  بود.  ممتاز   بسیار  بودم   دیده 
اما   . بودم  کرده  پیدا  او  به  خاصی  
وضع زندگی من  مناسب ازدواج نبود 
. چه کار می توانستم بکنم  باآن خانه 
 . محقر که  جای یکنفر راهم نداشت 
زهرا کار می کرد  و حقوقی داشت . اما 
این کافی نبود . یک بار تصمیم گرفتم  
وازازدواج   کنم  قطع  را  رابطه  که 
نکرد   قبول  زهرا  اما   . شوم  منصرف 
زمینی داشتند   که به ارث برده بودند  
. آن را فروختند  و زهرا مبلغی  ازآن 
درکافه  شهرداری  میهمانی  را خرج  
نمی  تنگدستی   همه   بااین   . کرد 
متعین   نسبتًا  مرا   جا  همه  چرا  دانم  
یکی  هم   میهمانی  این  شمردند.  می 
چندماه  درهرحال  بود.   آن  دالیل  از 

از ازدواج  ما نگذشته بود  که اوضاع 
کشید  ایران  به  جنگ   . خورد   برهم 
فرانس   آناتول  درخیابان   ای  خانه 
مبلغ  یکصدوسی  به  دانشگاه   پشت 
طبقه  یک  .که  کردیم  اجاره  تومان  
دیگررا   وطبقه  وهمسرم  رامن  آن  

مادروخواهرانم  دراختیار داشتند. 

هم   ، نویسنده  هم  کیا«   »زهرا 
بود.   ساز  فرهنگ  هم  پژوهشگر  
را  درمدرسه  ابتدائی  اش  تحصیالت 
مدرسه   ترین  معروف  که  ناموس  
ودوران   کرد   سپری  بود   زمان  آن 
دردارالمعلمات   را   دبیرستان 
مقدماتی«   دانشسرای   « مرکزی  
شد.  معلم  سالگی   در17  گذراند.  
درس  به  دادن   درس  درحین   اما 
خواندن  نیز ادامه داد  . باموافقت پدر 
ادبیات   رشته  ورودی   درامتحانات   
شرکت  ادبیات   دانشکده  فارسی  
  131٨ ودرسال   شد  پذیرفته  کردو 
و  آمد   نائل  لیسانس   درجه  اخذ   به 
سپس  به دورۀ  دکترای همان رشته  
راه یافت . زهرا خانلری  دوره دکتری 
را با گذراندن  رساله ای  دربارۀ  سبک 
به  اسالم   بعداز  های   تاریخ  ادبی  
راهنمائی  ملک الشعرای  بهار  بادرجه 
بعد   چندی  رسانید.  پایان    به  خوب 
که  نوربخش   دبیرستان   ریاست   به 

دبیرستانهای   معروفترین   از  یکی 
دخترانه آ» زمان  تهران بود  منصوب 
امتحانات   گذراندن   با  آنگاه   شد.  
شد.  دانشگاه  دانشیار   ، دانشیاری  
علمی   های  موفقیت  با کسب  وسپس 
نائل  تهران  دانشگاه  استادی  مقام  به 

آمد.
زنان   درشمار   خانلری   زهرا  دکتر 
عالی  مدارج   به  که  بود   پیشروئی 
به  بار  نخستین   وبرای  رسید  علمی 
دریافت  درجه دکتری  دررشته  زبان 
وادبیات  فارسی نائل آمد او  هم چنین  
درجریان  مبارزات  اجتماعی  زنان بود  
پرستانه  میهن  ای  براندیشه   تکیه  با 
سالها  پیش از انقالب  اسالمی درباره  

شایستگی  زنان ایران نوشت : 
» زن ایرانی  به هیچوجه  کم استعداد 
تراز  زنان دیگر کشورها نیست  تنها 
علت  عقب ماندگی  اجتماع  واستبداد 
حکومت است  زیرا زن ایرانی  ازعهده 
اوهم چنین  آمد.«  برخواهد  هرکاری  
زن  وتساوی   ترقی   فکر   «  : نوشت 
ومرد  باید   درتمام  شئون  اجتماعی  
وسیاسی وحقوقی  واقتصادی  عادت  
زنان   وبه  باشد.«  کشور  این   جاری 
ایرانی  توصیه کرد: » زن های ایرانی  
که  کنند   فکر  نباید  وجه   هیچ  به 
تحصیل  دانش فقط  آلت زینتی است 
هزاران   درمان   وسیله  را  آن  بلکه   .
دردهای اجتماعی بدانند.«  دکتر زهرا 
خانلری  سخت مخالف  بی بندوباری  
زنان  بود  ودرمقاله ای  دربارۀ الابالی  
که  ای  زده  غرب   هنرمندان   گری 
»آرتیست«   خودرا   زمان  آن  در 
ازدردهای   «  : نوشت  نامیدند   می 
گریبان   تازگی  به  که  درمانی  بی 
بیماری  ومانند   است  ماشده  گیر  
گردد  می  شایع  باسرعت   مسری 
توان   که می  است  آرتیستی   بیماری 
زمین  رامغرب  مرض  این  سرچشمه  
دانست  اما کاش همانطورکه درموقع  
شیوع بیماری  وبا وطاعون  درمرز ما 

سرایت  از   تا  گذاشتند  می  قرنطینه 
مرض  به کشورهای  مجاور جلوگیری  
این  جلوی  توانستند   می  آید   بعمل 
زهرا   دکتر  بگیرند.«   هم  را  بیماری  
مقلدانی   به  همچنین  حمله  خانلری  
را   غرب  فرهنگ   زشت  عناصر   که 
 : نوشت  کنند  می  تقلید  کورکورانه 
به  منحصر  را  چاره  اغلب   ایرانیان   «
کنند  پاره  قیودرا   که  دانند   می  آن 
واززنجیر  اسارت  سنتها بگریزند وبه 
پناهنده  والقیدی  خبری   بی  عالم  

گردند.«
ورود   جزو  هنر  کسان   اغلب  نزد   ...«
شده  وفساد  ناپاکی   سرزمین   به 
ترس  باهزار  درسابق   آنچه  است. 
ولرز  ودرخفا صورت می گرفت  اکنون 
درکمال  روشنی و صراحت  وبی هیچ  
انجام می گیرد.«  تصور  شرم وآزرم  
زنان   آزادی  از  خانلری   زهرا  دکتر  
اجتماعی   نقش   اعتالء   جز  چیزی  
او  واندیشه  نبوده   زن  وانسانی  
که  هائی   اندیشه  با  اساسی   بطور  
آزادی  زنان را  تنها  درنقش  صوری 
ریشه  از  دیدند  می  آنان  وتشریفاتی 
وپاک  گرائی   اوبا غرب  بود.   متفاوت 
بیگانه   فرهنگ  درمقابل   باختگی  
مخالف بود. اما درعین حال  از عناصر 
که  جهان   امروز   وفرهنگ  بالنده  
منجر  به  اعتال و تقویت  فرهنگ ملی  
سنت  کرد.  می  استقبال  شد   می  ما 

های  بازدارنده را  نکوهش می کرد. 

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران محمود نفیسی    

دکتر زـهرا خانلری
* دکتر زهرا خانلری  درشمار  زنان  پیشروئی بود  که به مدارج  عالی علمی رسید 
وبرای نخستین  بار به دریافت   درجه دکتری  دررشته  زبان وادبیات  فارسی نائل آمد   

دکترپرویز ناتل خانلری

وفرهنگ   معنوی  ذخائر   از  دفاع  اما 
خود   همت  وجهه  را  ملی   درخشان 
خانلری   زهرا  دکتر  بود.   قرارداده 
متعهد  واستادی  شایسته   معلمی 
بود  وبهمین جهت  درزمینه تدریس 
وآموزش  صحیح زبان وادبیات فارسی 
جدیتی  تمام داشت . او عاشق فرهنگ  
وادبیات مردم ایران بود. وبراین اساس  
از  فارسی  وادبیات   زبان  تعلیم  امر  با 
می  برخورد  ودلسوزی  سرتعهد  
کرد.  اوخودرا بطور اساسی معلم می 
دانست و کارهای دیگر ازجملۀ ترجمه 
زندگی  درروند   را   ونویسندگی 
می  حساب  به  فرعی   امری  پربارش 
آموزش   سیستم   چگونگی  از  آورد. 
درمدارس   فارسی   وادبیات   زبان 
انتقاد می کرد. بطور  شدیدی  کشور 
آموزان  دانش  توانائی   عدم  علت 
ونوشتن   انشائی  مطالب  پرورش  رادر 
غلط   درسیستم  درست  بندی  جمله 
آموزشی جستجو می کرد ودراین باره 
درسی   کتابهای  مطالب   «  : گفت  می 
یا  داری   ملک  سیاست  در  بیشتر 
شاگرد   چون  که  است  درباری  آداب 
برایش  ندارد   سروکار  مسائل   بااین 
قابل درک نیست .وازاین جهت تصور 

می کند که بی معنی است .«
مردم  که  بود  باور  براین  اوهمچنین 
کهن  وادبیات  ملی  بافرهنگ  بایستی 
راستا  دراین  باشند.  آشنا  خود  قوم 
انگیز  دل  داستانهای  کتاب  انتشار  با 
وزیبائی  اصالت  حفظ  ضمن  فارسی 
این  تا  کرد  سعی  وادبی  کهن  های 
روان  و  ساده  نحوی  به  را  داستانها 
عالقمند  ودراختیار  کرده  بازنویسی 
کگتاب   این  مطالعه  با  قراردهد.  ان 
جوانان می توانند با سهولت بیشتری 
خود  کهن  وادبیات  ملی  بافرهنگ 
آشنا شوند واصالت های ادبی وزیبائی 
های هنری آنان رادریابند. دکتر زهرا 
فعالیت  خودرابه  عمر  بیشتر  خانلری 
ادبیات  دردانشکده  تدریس  درزمینۀ 
ادبی وهنری اختصاص  وترجمه متون 
باترجمه  که  بود  کسی  اولین  او  داد. 
داستانهای » میکل  آنخل آستوریاس 
آمریکای   ادبیات  رابا  ایران   مردم   »
رئیس  آقای   « رمان  کرد.  آشنا  التین 
آستوریاس  اثر  نخستین   » جمهور 
به  زهرا خانلری  دکتر  توسط   که  بود 
فارسی ترجمه ودرسال 13٤٨ منتشر 
چهره  کتاب   دراین  آستوریاس  شد. 

»کابررا« دیکتاتور گواتماالئی را که 

آمده  کار  برسر  بیگانگان  حمایت  با 
ووحشت  ترور  برحکومت  تکیه  وبا 
ملتهای جهان  عدالتخواهانه  مبارزات 
تصویر  به  کند.  می  سرکوب  را  سوم 
می کشد. دکتر زهرا خانلری باترجمه  
کتاب »آقای رئیس جمهور« که درآن 
بود  وارزنده  عظیم  بس  کاری  زمان 
مانند  آستوریاس  دیگر  ترجمه  ونیز 
آخرهفته  تعطیالت   «  ، سبز«  »پاپ 
خدمات  تورومبو«   « و  درگواتماال« 
این  فرهنگ  اعتالی   درراه  شایانی 
سیاسی  آگاهی  وافزایش  مرزوبوم 

مردم ایران کرده است .«
غمخوار  همسری  خانلری   دکترزهرا 
ومهربان بود ودکتر پرویز ناتل خانلری 
: درضمن  او چنین گفته است  درباره 
تحصیل دردوره دکترای زبان وادبیات 
من  درس  هم  که  بادختری  فارسی  
به  آراسته  که  واورا  آشناشدم  بود 
ومی  خواستم  می  من  که  بود  صفاتی 
زودی  وبه  گرفتم  دوست  پسندیدم 
همسری  به  دوستانه  ارتباط  این 
از  زندگی  درطی  بااوکشید.همسرم  
هرجهت یاروغمخوار  من بود. چنانکه 
من  مانند  اوهم   . هست  نیز  اکنون 
باکتاب سروکار داشت ونویسنده بود 

کرده  تألیف  ادبی  مهم  کتاب  وچند 
است . اگر آسایشی درطی عمر داشته 
ام مدیون مهربانیهای اوست . اوبود که 
مرا به تألیف  بعضی از آثارم واداشت 

وهمه عمر  شکرگزاراوهستم .«
تمام زندگی این زن فداکاری وتحمل 
وصبر واستقامت وفراهم آوردن لوازم 
بودوتقریبًا  خانلری  ورفاه  آسودگی 
همه میراث های پدری خودرا فروخت 

فراهم  وزندگی  خانه  خانلری   وبرای 
مرفهی  مادی  زندگی  او  وبه  ساخت 
ممتد  های  بیماری  بخشیدودرطول  
از  ای  لحظه   ، خانلری  آزاردهنده   و 
خودداری  ازوی  ومراقبت   مواظبت 
خانلری   مرگ  از  پس  نکردو سرانجام 
نیاورد  دوام  و6روز  ماه    6 از  بیش 
 1369 اسفندماه  ششم  ودرروز 
درجوار  زهرا  .ودربهشت  درگذشت 
همسرش به خاک  سپرده شد.) 1293 

- 6 اسفند 1369(
زنده یاد ایرج افشار  دربارۀ درگذشت 
او در» نادره کاران«  چنین می نویسد:
زهرا  خانم    ، اسفند  پنجم  بامداد   «
لطف  به  فرمودومرا  تلفنی  خانلری  
ومهر نواخت. چند شماره از مجله می 
پاریس  به  »ترانه«   برای  که  خواست 
ششم  امروز  آنکه  دریغا  اما  بفرستد. 
 11 ساعت  نزدیک   1369 ماه  اسفند 
بامداد  محسن باقرزاده به پسرم بابک 
دیشب  زهراخانم    : کردوگفت  تلفن 
درگذشت .  بهتم زد. هنوز مرکب قلم 
درمرگ مرد سخن  درست نخشکیده 
شوی  به  دل   سوخته  زن   که  بود 

پیوست .
زنده یاد ایرج افشار  در »جله آسنده  

سال 16 صفحه 66 چنین می نویسد:
جانکاهی  بسیار  لطمه  آرمان  مرگ   «
رادرهم  وزهراخانم  خانلری  بودکه 
ودماغ  دل  آرمان   مرگ  با   . شکست 
برگرفته  خانلری«   »زهرا  زن  این  از 
این  دانشی  شد. ماتم جهان برچهره 
زن نقش بست . دیگر دل به هیچ کار  
بست  نمی  باید  می  که  آنچنان 
وهمیشه غم زده بود. بسیار رمیده خو

شده بود. بااین همه دردو دلمردگی - 
درسال های سخت  زندگی خانلری- 
او  ودلسوزی  نگاهداری  به  وار  راهبه 
بازمانده شیره جان خویش رانثار می 
کرد. عاشقانه باخانلری می سوخت وبا 

دشواریهای روزگار می ساخت .
فهرست آثار دکتر زهرا کیا )خانلری(

ژاله   ، )داستان(  وپرویز  پروین   
 ، ورتر  جوانی  های  رنج  )داستان( 
روشن،  شبهای  موروا)ترجمه(  آندره 
بیست  )ترجمه(   داستایوسکی 
ترجمه(  پیراندلو)  لوئیجی  داستان، 
داستانهای دل انگیز  ادبیات فارسی که 
به سه زبان ترجمه شده وبرنده جایزه  
ادبیات  یونسکوشد.)راهنمای  ملی 
فارسی(، نمونه غزل فارسی ، حسنک 
وزیر، ازتاریخ بیهقی ، برگزیده قابوس 
نامه ، فرهنگ ادبیات فارسی ، افسانه 
،میگل  جمهور  رئیس  آقای  سیمرغ، 
تعطیالت  آستوریاس)ترجمه(  آنخل 
آستوریاس   ، درگواتماال  هفته  آخر 
، رابیندرانات  )ترجمه( ، خانه وجهان 
ادبیات  فرهنگ   ، تاگور)ترجمه( 
دبستان،  پنجم  فارسی  کتاب  جهان، 
دبستان،  ششم  ودستور  فارسی 

فارسی اول دبیرستان.

منابع استفاده برای نوشتن مقاله دکتر 
زهرا خانلری - کیا:

- نادره کاران 
- هفتاد سخن ، جلد چهارم 

مقاالت  مجموعه   ، سخن  کتاب   -
شماره سوم

منصور   ، خانلری  ناتل  پرویز   -
رستگارفسائی. 

آشنا  قوم خود  کهن  وادبیات  ملی  بافرهنگ  بایستی  مردم  که  بود  باور  براین  دکترزهرا خانلری 
باشند. دراین راستا با انتشار کتاب داستانهای دل انگیز فارسی ضمن حفظ اصالت وزیبائی های 

کهن وادبی سعی کرد تا این داستانها را به نحوی ساده و روان بازنویسی کند

دکترپرویز ناتل خانلری وهمسرش  دکتر زهرا کیادرسالهای آخر عمر

دکترکیا و خانلری درسالهای جوانی
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 افتاد یا نیفتاد ؟
دوره  آنموقعهای  بخیر  یادش 
،تلفن های عمومی تهران  ستمشاهی 
مثلی  بود.  دوزاری  بقولی  و  دوریالی 
دوزاریه   « اینکه  به  بود  شده  معروف 
طرف هنوز نیفتاده« ویا اینکه » طرف 
دوزاریش تازه افتاد« و این شاید یکی 
از بهترین کنایه های وارد شده در زبان 
افراد  بین  تبعیض  با  که  باشد  فارسی 
آنان  درک  توانایی  و  شتاب  به  بتوان 
طعنه زد. به عبارت دیگر، این کنایه به 
افرادی بود که یا نمی فهمیدند که چه 
خبر است و یا دیر می فهمیدند. اکثر 
توجهی  بی  بخاطر  عمومی  های  تلفن 
مسئوالن و بی عرضگی حکومت نوکر 
تا  و  داشت  مکانیکی  اشکال   ، امریکا 
مخزن  به  دروازه  از  ریالی  دو  سکه 
آزاد  بوق   ، نمیشد  وارد  ها   سکه 
البته  گرفت.  شماره  بتوان  که  نمیزد 
هیچ معلوم نشد که چرا این تـلفـنها 
و  کوله  و  کج  های  سکه  با  هیچوقت 
بادی  تفنگ  ساچمه  و  شده  جویده 
نمیشد  مثأل  یا  نمیکرد  کار   ، خورده 
به ضرب چکش با  فرستادن سیم قلع 
لحیم ، دروازه مخزن را باز گذاشت و 
پول نداد  یا با مشت و لگد کاراته بوق 
آزاد نمیزد. بایست حتمأ پول میدادیم  
پول  آن  میدانیم  همه  همانطوریکه  و 
جهانخوار  آمریکای  جیب  به  فقط 
میرفت. خب بحمداهلل که حاال در زیر 
جمهوری  مقدس  نظام  ترقیات  سایه 
بقیه خدمات  ، تلفن هم مثل  اسالمی 
و  برق مجانی شده  و  مثل آب  دولتی 
و  نیست  دوریالی  به  احتیاجی  دیگر 
اش  معنی  و  محو شده  هم  کنایه  این 
و دوزاری هم  از دست داده است   را 
است.  ارزشش کمتر  پهن اسب  از  که 
ولی اوضاع مملکت و حال امت متمدن 
 ، مذهبی  ملی-  و  اهلل  حزب  و  بسیج 
دو  میدهد.  خبر  را  ادعا  این  برعکس 
افتاده  دوزاری  واقعأ  یا  دارد   حالت 
است و اینان به روی مبارک نمیآورند 
از  بخشی  دریدگی  و  وقاحت  چون 

فرهنگ آنان بوده و یا اینکه جمیعأ

 از بیخ عرب اند ، هیچ نمیدانند و 
شاید  و  شوند  بیدار  هم  نمیخواهند 
شان  دوزاری  تا  بکشد  طول  مدتها 
جدا  تافته  ایرانی  امت  چون  بیفتد. 
آنانی که  بافته است میشود گفت که 
هر  را  نیفتاده  و  افتاده  دوزاریشان 
اثبات  برای  دارد.  خود  پیکر  در  دو 
اخیر  اخبار  چندین  به  ما  ادعای 
کشور گل و بلبل اسالمی ایران سری 
گزارشات  چه  باز  که  ببینیم  و  بزنیم 
بازی  شب  خیمه  در  رخدادهایی  و 
نمایش  در  آفتابه  و  نعلین  جمهوری 
است. البته باید قضاوت آنرا به عهده 
خوانندگان گرامی بگذاریم ولی بعضی 
و  اثبات  به  احتیاجی  جریانات  ازاین 
دلیل و مدرک ندارد و چهره کریه آن 

پوشیده نیست. 
ایسنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
دولت  رییس جمهور  روحانی  دکتر 
»تدبیر الکی و امید واهی« در »همایش 
ملی ارتقای سالمت اداری و مبارزه با 
خواند   روضه  ساعت  چندین   » فساد 
را  به سبک همتای قبلی اش، خود  و 
مشت  یک  و  زد  چپ  علی  کوچه  به 
چاخان پاخان و بیربط به خورد مردم 

داد که ما بخشی از آنرا برایتان بازگو 
از  اینکه یکی  بیان  با  میکنیم. »...وی 
مهم  ترین اهداف و موضوعات مربوط 
با  مبارزه  موضوع  انقالب،  اصل  به 
در  همواره  کرد:  تصریح  است،  فساد 
گذشته  رژیم  از  اسالمی  نهضت  طول 
به عنوان رژیم فاسد پهلوی یاد شده 
دلیل  و  مبارزه  عامل  یک  و  است 
این  شاه  رژیم  برابر  مردم  حرکت 
مفسد  و  فاسد  رژیمی  را  آن  که  بود 
کردند  انقالب  مردم  پس  می دانستند 
تا کشور از فساد بازسازی شود و هیچ 
مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست 
با  درمبارزه  ما  نکند  نزند.خدا  تکیه 
به مفهوم  باشیم چرا که  ناتوان  فساد 
ضعف و ناتوانی انقالب اسالمی و دست 
انقالب  اهداف مهم  از  به یکی  نیافتن 
این  که  است  معلوم  اینجا  است...« 
افتاده  دوزاریش  مکار  و  دغل  آخوند 
ولی به روی مبارک نمیآورد که تا چه 
حدی وضعشان خراب است .فساد در 
است  آمیخته  مافیایی  نظام  این  بطن 
شان  فکری  مکتب  بخاطر  اصوأل  و 
آماده  مفاسدی  هرگونه  برای  زمینه 
نوع هر  سر  بر  شرعی  کاله  و  است 

گیرد  قرار  راه  سر  در  که  مانعی   
میزند  حرف  جوری  یک  میگذارند. 
که اگر آدم نداند که او کیست، واقعأ 
راه  گرد  از   تازه  ایشان  میکند  فکر 
در  خودش  که  انگاری  اند.  رسیده 
بوده  کاره  هیچ  آخوندی  چراگاه  این 
کرده  باز  دهن  زمین  یکهو  و  است 
اهداف  اند.  شده  سبز  جناب  این  و 
تشکیل  و  ایران  نابودی  بجز  انقالب 
بیشتر  چیزی  شیعه  امتی  حکومت 
کدام  بود.  نخواهد  و  نیست  و  نبوده 
به  که  .آنچه  استقالل؟  کدام  آزادی؟ 
خودشان  میگرفتند  ایراد  قبلی  رژیم 
هزاران بار بدتر و خرابترند و حاال بعد 
از سی و شش سال حکومت اسالم و 
نزار افتاده  خدا و پیغمبر به این حال 
و  بشری  ضد  رفتار  از  گذشته  اند. 
جنایات و فشار و آزار، مفاسد اقصادی 
با دزدی های نجومی بوسیله باند بازی 
و دروغ  و حقه بازی در مملکت بیداد 
میکند و همین کارهای اهریمنی باعث 
پوسیدگی  و  اخالقیات  سقوط  بانی  و 
قافیه  که  هم  هروقت  میشود.  جامعه 
کم میآورند به پادشاهان فقید پهلوی 
بود  فالن  آنان  زمان  که  میکنند  بند 
قابل  . خوب میدانند که  بود  بهمان  و 
مقایسه با نظام قبلی نیستند و هرچه 
کشِک  همه  میگفتند  آنان  علیه  بر 
هم  ابلیس  کفر  به  و  بوده  نسابیده 
نمی ارزد. طبق فرمایشات اخیر رهبر 
ایران  تاریخ  همتای  بی  انقالب  معظم 
سال  دی   19 قیام  سالروز  آستانه  در 
1356، که با جمعی از مردم قم دیدار 
کردند ، چنین گفتند »... جبهه مقابل 
چهره  می کند  سعی  اسالمی  نظام 
پهلوی  منحوس  و  خبیث  خاندان 
تصادفی  مالی  این  کند...«  بزک  را 
ولی  است  افتاده  مدتها  دوزاریش   ،
وقاحت و دریدگی بیش از اندازه اجازه 

تیمور شهابیرد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

 فساد    در بطن این نظام   مافیایی آمیخته   است و اصوأل بخاطر مکتب 
فکری شان زمینه برای    هرگونه   مفاسدی آماده   است و بر سر هر نوع

     مانعی کاله   شرعی میگذارند.

 . اونمیدهد  به  را  مغلطه  مرز  از  عبور 
صحبت  بادی  آسیاب  کدام  از  حاال 
کیشوت  دون   ، بیخبریم  ما  ؟  میکند 
بیاندازد.  ـنگ  ـُ ل اینها  جلوی  باید 
زمان پادشاه فقید پهلوی اوضاع ایران 
و  هرج  و  افتضاحی  این  به  منطقه  و 
مرج  نبود. وجود ننگین این حکومت 
امت  دشمنی  و  نفاق  باعث  اسالمی 
و  آب  خوش  و  زیبا  بالد  در  مسلمان 
میباشد که مرضش  میانه  هوای خاور 
کرده  سرایت  نیز  دنیا  نقاط  اقصی  به 
است نه » جبهه مقابل نظام اسالمی«.  
احتیاجی  که  میداند  خوب  ما  استاد 
به بزک کردن چهره خاندان ایرانساز 
و  کمبودها  همه  با  و  نیست  پهلوی 
هنوز   ، غلط  تصمیمات  و  اشتباهات 
ارازل  این  مثل  نه   ، بود  پذیر  اصالح 
نمیتواند  هم  خدا  که  امتی  اوباش  و 
آدمشان کند. امیدوارم که خوانندگان 
ما  که  نکنند  برداشت  یکوقت  گرامی 
. اینها  به آدم بودن اینها شک داریم 
جزو  وحتی  آدم   از  تر  باال  خیلی 
بسیج  گزارش  به  هستند.  مالئکه 
پرس ! آخوندی بنام عبدالعلی گواهی 
سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  که 
را دارد در یک گرد هم  بزرگ  تهران 
...«: گفت  امتی چنین  نوابغ  بین  آیی 
بحران  در  برای مدیریت  مدلی  بسیج 
از خط مقدم علمی  ها و عبور کننده 
گفت  باید  و  است  ایران  افتخار  و 
قلب  در  نما  انسان  مالئکه  بسیج 
تپنده امت اسالمی است...«  خب اگر 
مالئکه انسان نما شبیه بسیج باشد ، 
و  شیاطین  قیافه  و  ریخت  بحال  وای 
و  تیپ  خوش  شخص  که  یعنی  اجنه. 
خوش هیکلی مثل سردار نقدی ، سر 
قیافه  که  مستعضفین  بسیج  دسته 
اجداد  همانند  درست  هیبـتـش  و 
گرامیش یعنی گدایان سامره  و جده 
مالئکه  از   ، است  بیابانگرد  اعراب  و 
افتخار  و  میباشد!!!  اسالمی  سبک  به 
درست  که  چیزی  تنها  فقط  ایران. 
تپنده  قلب  بسیج  که  اینست  گفت 
دچار  منتهی   ، است  اسالمی  امت 
ریتمش  و  میباشد  مرض  و  عارضه 
خارج از ضرب است.  سردار ما نمونه 
دوزاریشان  که  افرادی  از  است  ای 
هیچوقت نیفتاده و نخواهد هم افتاد. 
بسیجی  سرتیپ  ایسنا،  گزارش  به 
عالی مجمع  در  نقدی  محمدرضا 

طبق  جهاد«  پیشکسوتان  بسیج   «  
برای  منبر  باالی  همیشگی  معمول 
و  چرندیات  ذهنی،  ماندگان  عقب 
هذیان گفت . او با اذعان اینکه عزت، 
پاداش  امروز  پیشرفت  و  عظمت 
ایستادگی و مقاومت ملت  به  خداوند 
ایرانست گفت :». قبل از انقالب شش 
میلیون بشکه نفت از کشور خارج می 
شد و در تمام اطراف تهران حلبی آباد 
وجود داشت ولی امروز با کمتر از یک 
میلیون بشکه نفت، سه برابر جمعیت 
زندگی  پیشرفته  صورت  به  روز  آن 
راستای  در  نیست  بد  کنند...«.  می 
به  سری   ، اسالم  سردار  فرمایشات 
این پیشرفتها بزنیم . در ورطه اقتصاد 
کم  بگوییم  چه  هر  امتی   » آخوندی 
د  استا  روی  نمیشود  ولی   . ایم  گفته 
ایران  ترقیات  از  و  زد  زمین  را  نقدی 
که  بحمداهلل  نکرد.   صحبت  اسالمی 
وابسته  به هیچ وجه  اقتصادی  نظر  از 
خودکفایی  حال  به  تقریبأ  و  نیستند 
رسیده اند چون دیگر مجبور نیستند 
و  بفروشند  نفت  بشکه  میلیون  شش 
امورات  بشکه  میلیون  یک  فروش  با 
سقوط  که  حالی  در  میگذرد  آنها 
شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی 
خران  اقتصادی  اوضاع  در  اثری  هیچ 
نداشته   ، راحل(  امام   گفته  طبق   (
پولها  این  خائن  شاه  زمان  در   . است 
آن  جای  به  و  میشد  استکبارداده  به 
هجوم  هدف  با  ارزشی  بی  چیزهای   ،
 ، کارخانجات   ، صنعت  مثل  فرهنگی 
ساز و برگ ارتش ، سیستم ارتباطات 
و مراکز آموزشی به مملکت میدادند. 
ایران در رفاه  تنها مردم  نه  ولی حاال 

مازاد  بلکه  میـبـرند  بسر  آزادی  و 
نفتی   غیر  تولیدات  از  سرشار  درآمد 
دیوار  و  در  و  ضریح  برای  را  مملکت 
امامزاده  قبورات  و  متبرکه  آماکن 
سوریه  و  عراق  حتی  و  ایران  در  ها 
ها  بغل  اون  البته   . میکنند  خرج 
هم  را  فلسطین  امت  و  لبنان  جنوب 
صهیونیستها  تا  میکشند  دندان  به 
بجای  شاخ و شونه نکشند. ولی حاال 
پول نفت، نیروی کار متخصص و علوم 
و  منطقه  کشورهای  از  پیشرفته  های 
اجناس پر کیفیت چینی و صنایع بی 

نظیر روسی را به مملکت می آورند . 
معاون  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
 » و مناطق محروم  »توسعه روستایی 
درحال  کرد:»...  اظهار  کشور  وزارت 
در  روستا  هزار   33 از  بیش  حاضر 
کشور تخلیه شده  است...«  خب البد 
برگشته اند به حلبی آباد اطراف تهران 
نکبت  جمهوری  در  چون  شاه!  زمان 
عبا وعمامه ازاین خبرها نیست ، همه 
در آپارتمانهای لوکس زندگی میکنند 
و تمام شهرهای کشور نیازمند نیروی 
بازار شلوغ  کار میباشند چون بخاطر 
تجاری  و  صنعتی  تولیدات  و  کار 
از روستاییان شدند  به دعوت  مجبور 
را کنار گذاشته  آنها  کار کشاورزی   ،
دلیل  به همین  و  آمدند   به شهرها  و 
کشاورزی  وضع  از  انتقاد  که  است 
ملی  مصالح  مخالف  و  توطئه  نوعی 

میباشد. 
باشگاه  گزارش  به  دیگر  طرف  از 
روضه  صدیقی  آخوند   ، خبرنگاران 
جمعه  نماز  یدکی  خطیب  و  خوان 

تهران در تجمع »عزاداران نیروهای 

مسئله  که  این  بیان  با   » مسلح 
ما  کشاورزی  و  درصنعت  هسته ای 
دخیل است گفت: ». مسئله هسته ای 
جزو برنامه های قرآنی ما نیز به شمار 
می آید زیرا اسالم دین تولید و زراعت 
است از همین رو ما باید با تالش خود 
را  طاغوت  دوران  ماندگی های  عقب 
بـینـوا هنوز  این  نیز جبران کنیم..« 
از  بعد  چون  است  نیفتاده  دوزاریش 
سی و پنج سال خرابکاری  نتوانسته 
دوران  های  ماندگی   عقب   « اند  
خودش  کنند.  جبران  را   » طاغوت 

نوعی اعتراف به نا توانی است. 
اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
برای   » تسنیم   « امتی  خبرگزاری 
کشاورزی  اساسی  محصول   7 واردت 
ذرت، دانه  جو،  برنج،  گندم،  شامل 
های روغنی، کنجاله دانه های روغنی 
سال  شش  طی  خام  نباتی  روغن  و 
ارز  دالر  میلیارد   ٤3 از  بیش  گذشته 
از کشور خارج شده است. خب به این 
پول  آنقدر  ، چون  پیشرفت  میگویند 
یکسال  بودجه  کل  برابر  دو  که  دارند 
سال  شش  در  فقط  را  طاغوت  زمان 

خرج واردات کشاورزی کنند.
عامل  مدیر  قول  از  ایسنا  گزارش  به 
نساجی  درآمد   ...«، پنبه  صندوق 
ایران  نفتی  درآمد  با  ترکیه  کشور 
از  بسیاری  در  پنبه  می کند.  برابری 
درآمدزا  محصولی  عنوان  به  کشورها 
و اشتغال آفرین مورد توجه و حمایت 
ایران  در  اما  دارد  قرار  دولت ها 
تولیدش هر ساله ثابت یا روبه کاهش 
است ...« خب نابودی محیط زیست و 
تبدیل زمینهای کشاورزی به شنزار ، 
یکی دیگر از پیشرفتهای نظام مقدس 

میباشد. 
این طایفه آخوند و  فرقی نمیکند که 
دوزاریشان   ، وارنگ  رنگ  های  امتی 
حتی   است  ممکن  چون  نه  یا  بیفتد 
خواب  از  نتواند  هم  آزاد  بوق  صدای 

غفلت بیدارشان کند.

چهره خاندان ایرانساز پهلوی با همه کمبودها و اشتباهات و تصمیمات غلط ، هنوز 
اصالح پذیر بود ، نه مثل این ارازل و اوباش امتی که خدا هم نمیتواند آدمشان کند.
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منظومه شمسی  گیری  درمورد شکل 
آن  درروی  ما  که  زمین  مخصوصًا 
بنام  است  ای  فرضیه  ایم   قرارگرفته 
حدود  که  »مهبانگ«   یا  بنگ   بیگ 
٤1 میلیاردسال پیش روی داده است. 
یا  انفجاربزرگ    این  ازوقوع  پس 
کائنات  یا  جهان   ، گیتی  اولیه  انفجار 
بوجود آمد.  این یک فرضیه است  اما 
انسان  وقتی درمورد  امکاناتی که به 
فاصله  ازقبیل   داده شده   زمین  کره 
وزیادبودن  کم  که  خورشید   تا  آن 
ویا  باعث حرارت شدید   فاصله   این 
سرمای یخ بندان  وغیر قابل  زندگی  
گردش  سرعت   همینطور  شود.  می 
دورخورشید   وبه  بدور خودش  زمین  
بازهم   شد  می  دوبرابر   یا  نصف  اگر 
طول مدت  روز وشب  گرما وسرما ی 
شدید  تولید می کرد.  وجود اکسیژن  
وحیوان  انسان   زندگی  برای  هوا  و 
وگیاه که ضروری است  وجود آب که 
وجود  است   زندگی  اصلی   لوازم   از 
کمربندهای گازی دراطراف زمین  که 
مانع  سقوط سنگهای آسمانی هستند  
ومسائلی از این قبیل  که همگی آنها  
 . است  کرده  زندگی  قابل  را  زمین 
اینهمه امکاناتی که با محاسبات  دقیق 
ریاضی  جهت انجام  یک زندگی آرام 
وسالم  فراهم شده نمی تواند  حاصل 
وهمانطور  انفجارباشد  یک  و  مهبانگ 
»آزادی«   پیشین  های  درشماره  که 
به  معتقد  دانشمندان  اید   خوانده 
وجود یک شعور کیهانی  هستند که 
 . است  واقعی  خدای  همان  درواقع  
ومیرساند  که قصد واراده  آن خدای 
واقعی انجام زندگی سالم وآرام  دراین 

هرگونه  بنابراین    . است  خاکی  کره 
و  آرامش  سلب   باعث  که  اقدامی 
اراده  برخالف  بشود   زندگی  آسایش 
اما   . است عظیم  وگناهی  است  خالق 
آنچه را که مشاهده می کنیم  وتاریخ 
بشریت  ازآن حکایت می کند  ازهمان 
خودجوش   نهاد  دوتا  خلقت  ابتدای 
یکی بنام مذهب و دیگری بنام دولت  
ظاهراً برای کمک به زندگی بشر شکل 
که  را  کارآنها  حاصل  اما  اند  گرفته 
مشاهده می کنیم  این دو نهاد  تنها 
بشری  جامعه  از  استفاده   سوء  بفکر 
هستند وباعث زحمت افراد بشر شده 

اند.
این بحث را تنها درمورد نهاد مذهب 
اخالقیات  اشاعه  برای  درواقع   که 
شکل گرفته مورد بررسی قراردهیم . 
باید اذعان کرد  که عامل اصلی  آنهمه 
امکانات  زندگی  کسی غیر از خدای 
کس   هیچ  عهدۀ  واز  نیست  واقعی 
بتواند  درکم  دیگری نیست که حتی 
زندگی   امکانات  این  کردن   وزیاد 
دخالت بکند. ویا تغییری بدهد. واگر 
بشریت نتوانسته است یا نگذاشته اند  
پی  واقعی  خدای  آن  وجود  به  بتواند 
دلیل  این  کند.  حاصل  آگاهی  و  ببرد 
بر عدم وجودی آن خدا نیست مثال :

غیر  باچشم  قبل   سال  چند  تا  بشر   
ستاره  از  خیلی  دیدن  قادربه  مسلح 
تلسکوپ  اما  نبود   دردوردست  ها 
هابل  که درمدار زمین قرارگرفت  این 
درفراسوی  که  کرد   فراهم  را  امکان 
دارند   وجود  هائی  ستاره  بشر  دید 
ازآن  واین یک واقعیت است که بشر 

محروم بوده است .
اشاعه  برای  که  نهادهائی  بعالوه    
گرفتند   شکل  مذهب  بنام  اخالق  
حاصل  که  دوموردآن  یکی  از  غیر 
است  ایرانی  دیرپای  و  پربار  فرهنگ 
و صرفًا برای  بهبود اخالق  راهنمائی 
اما  بوده.  مفید  که  اند   کرده  هائی 
ها  سده  درطی  کارشان   حاصل  بقیه 
کنیم   می  مشاهده  آنچه  ها   وهزاره 
که  ووقتی  رفته   ازبین  بکلی  اخالق  
مذهب  بجای ترویج اخالق  یک دکان 
کاسبی بشود  ودرآمد مالی الزمه  این 

تجارت   این است که بارواج خرافات 
مذهبی  جلو پیشرفت  و ترقی افکار  
کرده  کنندکه  سد  و  بگیرد  انسانهارا 
که  درصددبرآیند   است   سهل  اند 
خالی  تو  مغز  اندازه   به  خدائی  یک 
ترس   ایجاد  برای  بسازند.  خودشان  
خودشان   تمایالت   وتمامی  درجامعه 
خدا  همان  دیکته شده  عنوان   رازیر 

بدانند. بنابراین خدای ساخته شعور 

کارش   وسایل  که  است  کسی  آنها 
برای  است   سوزی  آدم  کوره  یک 
ترساندن  ودرکنار آن هم  برای فریب 
مردم  یک عشرتکده ای  بنام بهشت 
وبشریت راوادار به تبعیت از خواسته 
وجزای  کنند  خود  دنیائی  های  
یا  است   سوزی  آدم  کوره  نافرمانی  
هم  وسطی  حد  و  خیالی  عشرتکده 
ندارد . یاسوختن است  ویا عیش مدام 

درخیاالت هوائی .
های  خواسته  به  را  افرادبشر   وقتی  
درطول  کردند   هدایت  خودشان  
پیدا می  ارثی  ای عقیده  زمان   عده 
کنند  . عقیده ای  بدون دلیل  وپایه 
برای  دارند   سعی  کم   وکم  اصلی  
ماندگاری این نهاد  پردرآمد  عده ای 
را که آمادگی  ذاتی دارند  به مرحلۀ  
نیروی  یک   تعصب  بکشانند.  تعصب 
ناخودآگاه   که  است   وکوبنده  کور 
دراختیار   برنده   اسلحه  یک  بعنوان  
تابهر  گیرد   قرارمی  دینی   مروجین 
تعصب   اسلحه   ازاین  بخواهند   نحو  

بنفع خودشان  استفاده کنند.
همین افراد  متعصب هستند  که طبق 
جامعه   مردم   ، دینی   مروج  دستور  
مردم  با  کنند   می  فرض  دشمن  را  

هرگونه   جلوی  کنند.   می  بدرفتاری  
آزادی را می گیرند . افراد را دستگیر 
می کنند . شالق میزنند. به جره ثقیل  
صورت  روی  کنندواسید  می  آویزان 

زنها می پاشند.
این افرادی که مرتکب  این گناهان می 
شوند  خیال می کنند  این کار دستور 
انجام می  خداهست  وازروی عقیده  
برای  راه  بهترین   بنابراین   دهند  
این است که   ازاین راه غلط   برگشت 
با دالیل الزم  وکافی وساده  وعلمی و 
عینی  برای مردم  روشن کنیم  تاهم 
مروج  دینی وهم  مردم  هردو گوش  
بدهند و ثابت کنیم  که خدای واقعی 
مذهبی   خدای  بااین  و  است   کدام 

بکلی فرق دارد.
دینی  مروج  هم  را   روشنگری  این 
او   به  که  افرادی  وهم  شنود   می 
گناه  بی  مردم  وهم  اعتقاددارند  
که  شوند   می  آگاه  دسته  هرسه   .
مذهبی  باخدای  بکلی   اصلی   خدای 
مروج  دروغ   درنتیجه  دارد   فرق  ها 
دینی آشکار می شود. . یک اصل کلی 
ومهم این است که  دروغ ، تازمانی که  
فاش نشده  قدرت اجرائی  دارد  ولی 
بمحض اینکه  دروغ فاش شد  قدرت 
اجرائی خودش را  از دست می دهد. 
تمامی  که  فهمد   می  آخوند  یعنی  
مردم  دروغ اورا  که  باطل اعالم شده  
افکارش  خودآخوندهم   اند   شنیده 
دگرگون می شود. دیگر زبانش  یارای 
ندارد.  را  گذشته  پردازی   دروغ  
واثبات  روشنگری   این  بنابراین  
وجودخدا ی واقعی  یک خدمت است 

به جامعه بشری.
های  نهاد  ازطریق  خدا   وجود  اثبات 
مذهبی  عالبًا بصورت  مسائل پنهانی  
پایه  ودروغ  تراشی   ومعجزه  وغیبی 
ترس   حالت  وبیشتر  شده   گذاری 
مردم  از آتش جهنم  ورفتن به بهشت  
ومنطق   باعقل  که  پایه گذاری  شده  
ووقتی  ندارد  همخوانی  ابداً  وعلم  
او   مهم  آن  خداواعمال   کار  که  هم  
از  جوئی   وانتقام  سوزی   آدم  کوره 
ناباوری و  رابه  باشد مردم  افراد  بشر 
مسائل غیرواقعی ودروغ  هدایت می 

اثبات وجود خدای واقعی 
سرتیپ ابوالفتح اقصی

تلسکوپ هابل

مهبانگ

کند. وگاهی باعث  عکس العمل های 
ناپسند  افراد  جامعه می شود واثرات  
که  هاست   العمل  عکس  این   سوء 
تولید  فساداخالق  درجامعه  می کند.
این درحالی است  که می شود وجود 
علمی  راازراههای   واقعی   خدای 
وعینی وآشکار بیان کرد  وطوری ارائه 
قرار  افراد   قبول  همه  مورد  که  داد  
پارسی   پربار   درفرهنگ  ما   بگیرد.. 
می  که  داریم   شعری  مورد   دراین 

گوید:
 ای آنکه توطالب خدائی بخودآ

برخود بنگر کزتوجدانیست خدا
وقتی که به خودشناسی آگاه شدی

اقرارنمائی  به خدائی خدا
وراهنمائی  آثار  برمبنای   قبل   سال 
درزمینه  کاظمی   دکتر  جناب  های  
اثبات وجود خدا  از تلویزیون مطالبی 
حاضر   درحال  ولی  داشتم   بیان 
دردنیا  که   اسفباری  بارویدادهای 
رسد   می  بنظر  الزم  گیرد   می  شکل 
مورد  دراین  بیشتروبیشتر   باید  که 
به  علت    بهمین  کرد.  روشنگری 
به  درادامه  و  آن   اهمیت  و  قلب  کار 
پیچیدگی  و  انسان  مغز  ساختمان  
واهمیت آن  می پردازم تا  فرق خدای  
واقعی را با  خدای ساخته و پرداخته 

مروج مذهبی بدانید.
قلب هرانسان  دارای دو وظیفه است 
روانی.  وظیفه  و  فیزیکی   وظیفه   :
گفته  به  قلب   فیزیکی   کار  درمورد 
زنده یاداستادبزرگوارم  دکتر بهرامی 

مقدار  میفرمود:   که  کنم  می  اشاره   
سانتیمتر   15 بافشار  خون   گرم   60
وارد  تپش   درهرمرتبه  جیوه   ستون 
شریان آئورت می شود که این پدیده 
را فشار شریانی می گویند.« این عین 
گفته استاد است . حاال  ابتدا  به کار 
فیزیکی  قلب توجه کنیم  قلب دارای  
٤ حفره است . خون کثیف وکم انرژی  
ازراه دهلیز  راست وارد  ازتمام بدن  
وارد  وبعداً  شود.  می  راست  بطن  
وپس  شود   تصفیه  تا  شود   می  ریه 
دهلیز   وارد  الزم  اکسیژن  گرفتن   از 
چپ  و بطن چپ می شود وازآنجا  به 
تاغذاواکسیژن  نقاط بدن میرود  تمام 
برساند  بدن  نواحی مختلف  به  الزم   
واین کار دائم ادامه دارد  همین قلب 
زندگی   ابتدای   از  کوچک   وعضو 
بدون  وروز  شب  عمر  تاآخر  انسان 
می  کار  ومرخصی  واستراحت   توقف 
به  اکسیژن   رساندن  ومسئول  کند 
این  به  حاال  هست  بدن  سلولهای 
بگفته  بنا  بفرمائید:.  توجه  محاسبه 
 60 مقدار  تپش   درهرمرنبه   استاد  
چرم خون بوسیله قلب حساس تولید 

می شود. قلب انسان  هم دریک 

دقیقه  معموالً 75 بار  تپش دارد . پس 
خون   گرم   ٤500 قلب  دقیقه   دریک 
راجابجا می کند. دریکساعت  وسپس 
در2٤ ساعت  و بعد  دریک سال  365 
سال   70 عادی   عمر  دریک  و  روز  
اگر  حساب کنیم  رقمی باالتر از  22 
ملیون تن  باررا این قلب  درطول عمر 
وقفه   بدون  کند.  می  جابجا  ساله   70
وبدون مرخصی  وبدون تعمیرات  الزم  
مگر این که سیگار ومشروب   نیاز به 
که  اینجاست  کند.  ایجاب  را  تعمیر 
می بینیم  ازعهده انسان خارج است  
سال    70 که  بسازد   پمپی  چنین  که 

یابیشتر کار کند.

دانیم   می  علمی  ازنظر  دیگر   ازسوی 
احساسات   مرکز  قلب   همین  که 
هم  انسان  وروانی  روحی  وعواطف 
ودوستی  مهرومحبت   کانون   . هست 
صحیح  درروابط  مهمی   وعامل  ها  
قلب   روانی  کار  این   . است  انسانی 
که  را مات ومبهوت  می کند   انسان 
بوجودآورده   را  قلب  این  قدرتی   چه 
شناسائی  قلب  اراه  خدارا  اینجا  تا   .
کردیم . حاال  ازراه مغز مورد شناسائی 
قرارمی دهیم . هرانسان درطول  روز 
دهد   می  انجام  مختلف  کار   صدها 
گیرد.  می  تماس  مختلف   وباافراد  
به  وقتی  استراحت   وبهنگام  درشب 
اغلب  کند   مراجعه  خودش  حافظه  
همان  کارها وافرادرا می تواند  بخاطر 
وافراد   کارها  همین  چون  بیاورد  
مختلف درمغز انسان  ضبط ونگهداری  
بسیار  یادآوری   و  ضبط  همین  شده 
مهم  است  مامی دانیم  که پیشرفت  
دستگاهی  وتکنولوژی   وعلوم  دانش 
انسان  که  ساخته  کامپیوتر  بنام 
ازآن   را   اطالعات  خیلی  تواند   می 

دستگاه بدست بیاورد.
بدانید   را  شخصی  اسم  اگر  شما  مثاًل 
وشماره ای از حساب بانکی  یا کارت 

اعتباری  اوراداشته باشید  وبه 

تواند   می  دستگاه  بدهید   کامپیوتر 
شخص  این  درباره  اطالعات  کمی 
مغزی  یادآوری   اما  بهشمابدهد.  
قادر  کامپیوتر  که  است   آنقدرمهم 
کسی  شما   مثاًل    . نیست  کار  آن  به 
راازسابق  می شناسیدوبااو مدتی کار 
اورا  که  سالها   از  پس  حاال  اید  کرده 
ندیده اید  اگر تنها  عکس اورا درجائی 
ببینید  یااسم اورا  درروزنامه بخوانید  
فوراً   بشنوید   درتلفن  اورا  ویا صدای 
همین  اطالع کوچک  تمامی خاطرات  
درحافظه  شخص  باآ»  شمارا   گذشته 
این  کند.  می  شماروشن   برای  تان  
 . شماست  دوتان  از  فرد  یک  تازه 
دبستان  از  زندگی   درطول  شما  ولی 
درمحل  وسپس   دانشگاه   تا  گرفته  
بوده  درارتباط  مختلفی  باافراد   کار  
مغزی  شماقادراست   این حافظه  اید. 
اطالعات   افراد  ازآن  هرکدام   برای 

گوناگونی به شما بدهد.
ازراه شنوائی  یادآوری   این  همینطور 
انواع  کند. شما  می  وگوش هم صدق 
صداها  را ازطریق گوش می شناسید 
شما   . است  صدائی  چه  هرکدام  که 
ازطریق  گوش آهنگ  های موسیقی  
را  تشخیص می دهید  ومی  مختلف 
شناسائی  همدیگر  از  آنهارا  توانید  
وبینی   بویائی   حس  ازراه  ویا  کنید. 
بوهای گوناگون  را تشخیص  می دهید  
آنهارا  کنید  دریافت می  گلهارا   عطر 
همین  را  آنها  کنندوفرق  می  تفکیک 
حافظه  مغزی شما برای شماروشن می 
کند. که می توانید  با یادآوری  آنهارا  
نکته   وتازه  کنید.  فکری  بازشناسی 
توانائی   اینهمه  با   بشر  که   این  مهم 
  0/3 حدود  تازه  وتکنولوژی   علمی 
کار  به  را    خودش  مغزی   سلولهای 
باقیمانده  دست نخورده  گرفته و0/7 
است . مطلب دیگری هم که می شود  
برای اثبات  وجود خدای برتر  وواقعی 
بیان کرد  کلیه انسان است . که کلیه 
برای دفع سموم  مواد سمی بدن کار 
می کند. ما هرروزه با آب وغذا  وهوا 
مقداری  موادسمی واردبدن خود می 
کنیم  که به شکلی واردخون  می شود 
موادسمی  این  کلیه   ازطریق  باید  که 

خارج شود.
مسئولیت  کوچک   خانه  تصفیه  این   
وشب   وروز  دارد   رابرعهده  بزرگی  
مشغول  به این کار است  . مهمترین  
مواد  تشخیص  کند   می  که   کاری 
می  واردبدن  که  است  بدی  از  خوب 

شود. کلیه می تواند  این مواد 

را  الزم  ومواد   کند  راشناسائی  
وخارج  دفع  را  وموادزائد   نگهداری  
کند . کلیه درواقع  مثل  آزمایشگاهی 
است  که یک مغز  متفکر دارد  آن را 

اداره می کند. 

است   توانسته  استعمار   که  خدائی 
ازآن باورهای  کاذب ودروغ  مروجین 
خدا   به  آمیز   توهین  وحتی  مذهبی  
مانند  کند  استفاده  وازآن سوء  ایجاد 
زنگوله ای است که می توان به گردن 
انداخت   استعمار  ان  ونوکر  استعمار  
تا مردم دنیا  آنهارا بشناسند وفریب 
آنهارا  نخورند  حاال  می توانید  فرق  
صاحب کوره آدم سوزی  و عشرتکده 
را باخالق انسان  کامل تشخیص دهید

واقعی   ازخدای  شناخت   این  
کاذب   واعتقادهای  اظهارات   درواقع 
راباطل  داعش   وامثال  تروریستها  
ازاین  الزم   گیری  نتیجه  کند.  می 
نه  شما  که  است   موقعی  روشنگری  
تنها خودتان آگاه  شوید  بلکه   الزم 
با  کنید.  آگاه  راهم  دیگران  است 
نوشتن و گفتار دهان بدهان  درسطح 
جهانی مردم را آگاه کنید  چون این کار 
درواقع   اجرای خواستۀ خدای واقعی 
ای   نامه  بیمه  دیگر   طرف  واز  است  
از  مردم  مصونیت   برای 
. استعماراست  دردام  افتادن 

بسیار  اهمیت  از  روشنگری 
از  یکی  که   حدی  تا  برخورداراست  
افراد  دانشمندمان  بنام شجاع الدین 
 . نوشت  کتابها  شفا  که دراین مورد  
نوشته  قبرش  روی  او   وصیت  به  بنا 
 ، روشنگری  ملتها  رهائی  راه  اند  
. است  بازهم روشنگری  و  روشنگری 
ها. برتاریکی  نور  پیروزی  باآرزوی 

دریک عمر عادی  70 سال  قلب انسان رقمی باالتر از  22 ملیون تُن  خون را
 بدون وقفه  وبدون مرخصی  وبدون تعمیرات  الزم  جابجا می کند.
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ومذهب  دین  جدال  دانیم   می  همه 
سواری  و  قدرت  آوردن  بدست  برای 
برگردۀ ابنای بشر سابقه ای  به درازای 
خلقت بشر دارد واز همان آغاز با مغز 
بشررابه  فریبنده  وکلمات   شویی 
بدبختی  اند  که جز  راههائی کشانده 
و نکبت وعقب ماندگی  نتیجۀ دیگری 
بی مورد مردم  تعصبهای  با  و  نداشته 
را به جان  هم انداخته اند  وازاین آب 
گل آلود ماهی گرفته اند . بیش از نود 
درصد جنگ وجدالهای محلی ، قبیله 
اختالفهای   برپایۀ  سرتاسری  و  ای 

مذهبی در گرفته است . 
روشنفکری   های   جرقه  متأسفانه  
وعلمی  انسانی   های    واندیشه 
هیچگاه  کار ساز  نبوده واگرچه ممکن 
است  برای مدت کوتاهی  امیدی برای 
این عقاید خرافی  درجوامع   زدودن  
روشنفکری  پدیدار  شده، ولی همواره  
»طرزنوشتن  و  مار«   »شکل  پیکار  
مار«  به نفع  دین ومذهب  تمام شده 

است .
ویکتورهوگو   پیش   سال  صد  حدود 
فرانسوی  آزادیخواه  و  ادیب   ، شاعر  
مردم  نمایندۀ    )1٨٨5-1٨02  (
درآن  بود.  فرانسه  ملی  درمجلس  
زمان  روحانیان  واهل  کلیسا  الیحه 
مجلس  به  تصویب   برای   را  ای 
می  آن  طبق   که  کردند   پیشنهاد 
تمامًا   وپرورش   آموزش  بایستی  
کلیسا   مقامات  وراهبرد  نظارت  تحت 
درآید.  مذهبی   تعالیم  براساس  
ویکتور هوگو  درمخالفت  بااین الیحه  

خطابه زیر را  ایراد کرد:
 » به عقیده من  درامر تعلیم وتربیت   
مجانی  که   است  این  مطلوب   کمال 
درمرحلۀ  اجباری   باشد.  واجباری 
 ... درجات  درهمه  مجانی   و  ابتدائی  
کس   همه  روی  به  علم   درهای  باید  
باز باشد. هرجا مزرعه است  هرجا آدم 
هست  همانجا  کتاب وقلم و درس هم 
باید باشد.  هیچ دهقانی  بی دبستان  
وهیچ شهروندی  بی دبیرستان و هیچ 
دانشکده  بدون  نباید  مهمی   مرکز  
باشد.... دست دولت باید  پایۀ  نردبام 
عامه  جهل   درتاریکی  را   معرفت 

محکم  نصب کند  وآنها را به روشنائی  
علم  عروج دهد ... آنچه می خواهیم  
این  ولی   . کردم  عرض  که  است  این 
تعلیم  طرح  عنوان   به  که  را  قانون  
دینی   انجمنهای   ودخالت   وتربیت  
درآ»  برای ما  آورده اند، نمی خواهیم 
، چرا؟  برای آ»که قانون  حربه ووسیله 
است وجان کالم  هم این جاست  که 
اشخاصی   چه  دست  به  وسیله   این 
آقایان  افتد.  کار  به  اهدافی  وچه 
متوجه باشند که  این حربه  به دست 
می  دست  ازآن  و  افتد   می  مذهب 

ترسم .«
آنگاه  خطاب به نمایندگان کلیسا می 
به  ومن  قانون  شماست   این  گوید:» 
شما  اطمینان  ندارم . تعلیم دادن  ، 
می  وازآ»چه   . است  کردن  ساختمان 
نقاب  قانون   این   . دارم  بیم  سازید 
اما   ، گوید  می  چیزی  دارد.  برچهره 
گوید   می  آزادی  کند.   می  دیگر  کار 
بودید  شما  دهد.   می  بندگی  اما 
برای  بستید   چوب  به  را  برنیلی  که  
زمین  به  ستارگان   بود   گفته  اینکه 

نمی افتند.. هاروی را آزاد کردید ، برای 
اثبات  دربدن   را  خون   جریان  آنکه  
کرده بود. گالیله را که گفته بود  زمین  
به دور خورشید می چرخد ، به زندان 
انداختید . هرکس  قانون هیئت آسمانی 
را  کشف می کرد ، گناهکارش  دانستید. 
پاسکال را به نام دین  ، مون تنی را به 
نام  اخالق  ومولیر  رابه  نام  این هردو 

تکفیر کردید.«
» تربیت  شدگان خودرا نشان  بدهید. 
یکی از پروردگان  شما ایتالیا   ودیگری 
قرن   چندین  که  شما   . اسپانیاست 
دوملت  پر استعداد  را دردست گرفتید  
. آنها را به  و درمدارس  خود پروردید 
کجا رساندید؟ در اسپانیا به  جای  همه 
نعمتها  محکمۀ تفتیش  ) انکیزاسیون(  
برقرارکردید . آن محکمه  که پنج میلیون  
نفوس  محترم رادرآتش  سوزانید  و یا 
درزندان  خفه کرد. همان محکمه ای که 
ازگور  کفروالحاد   عنوان   رابه  مردگان 
به درآورد وسوزانید . همان محکمه ای 
که هرکس را تکفیر می کرد  ، اوالد و 
می  ومطرود  ملعون  اوراهم  نوادگان 

ساخت  وفقط فرزندانی  را معاف می کرد  
که از پدران خود  درمحکمه جاسوسی  و 

سعایت کنند.«
»کانونی را که ایتالیا می نامند  ، خاموش 
اسپانیا  که  را  عظیمی  وکشور  کردید  
می خوانند  ، ویران کردید.. آن دوملت 
بزرگ  را به خاک  سیاه نشاندید. فرانسه 

را چه می خواهید بکنید؟«
این  برای   که  هستم   کسانی  از  »من 
ورشد  خواهم  می  وعدالت  حق  کشور 
دائم . ، نه حقارت . قدرت می خواهم  نه 
بندگی ، بزرگی می خواهم  نه کوچکی ، 
و هستی می خواهم  نه نیستی . شما می 
خواهید  فرانسه را متوقف کنید  . فکر 
انسان را متحجر سازید. شما مقتضیات  
زمان را نمی بینید. شما نوع بشر را می 

خواهید از حرکت بازدارید...«
***

 واقعاً چقدراین کلمات  ارزنده  با ممالک 
اسالمی  سازگار است ؟

 
ح.د.  از شرق آمریکا 

  ویکتورهوگو برای فرانسه
   چه می خواست ؟

   وبرای فرانسه چه کرد؟

ویکتورهوگوخطاب به نمایندگان کلیسا می گوید::

» من به شما  اطمینان  ندارم . تعلیم دادن  ، ساختمان کردن 
است . وازآن چه می سازید بیم دارم . قانون دین  نقاب 
برچهره دارد. چیزی می گوید ، اما کار دیگر می کند.  

آزادی می گوید  اما بندگی می دهد. 

اختر  اعتصامی  پروین  سروده  به 
او  میکنیم.  نظر  ایران  ادب  تابناک 
اعتصام   ( اعتصامی  یوسف  دختر 
الملک ( در سال 12٨5 شمسی متولد 
سال   35 از  بیش  متأسفانه  و  شد 

نزیست .
 در آن سرای که زن نیست انس و شفقت نیست
در آن وجود که دل ُمــرد مرده است روان
به هیچ بحث و دیباچه ای قضا ننوشت 
نقصان زن  برای  و  کمال  مرد  برای 
زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود
پیشه اش از جز تیره روزی و پریشانی نبود
کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد

کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود
در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت
در دبستان فضیلت ، زن دبستانی نبود
نور دانش را ز چشم زن نهان میداشتند
این ندانستن ز پستی و گرانجانی نبود
میوه های دکۀ دانش فراوان بود لیک 
بهر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود
در قفس می آرمید و در قفس میداد جان 
در گلستان نام از این مرغ گلستانی نبود
مجلس  انتخابات  قانون   10 ماده 
سفید  انقالب  از  پیش  ملی  شورای 
چنین  انتخابات  قانون  اصالح  و 
حق  از  که  کسانی   « داشت:  صراحت 
اند  عبارت  اند  محروم  کردن  انتخاب 
از نسوان ، کسانی که خارج از رشدند 
 ، هستند  شرعی  قیمومیت  تحت  و 
متکدیان   ، تقصیر  به  ورشکستگان 
تحصیل  شرمانه  بی  که  اشخاصی  و 
و  قتل  مرتکبین  مینمایند،  معاش 
سرقن و سایر مقصرینی که مستوجب 

حدود قانونی اسالمی شده اند.«
اما در همان حال همت زنان را بنگرید. 
شوستر در کتاب » اختناق ایران « در 
و  روسیه  بین  قرارداد1901   با  رابطه 
ایران  تـقـسیم  مورد  در  انگلستان 
 : نویسد  می  مجلس  از  آن  وقبول 
»درود و عزت بی حد به زنان روبسته 
را  بیگانه  توهین  زنان  این  باد.  ایران 

مردانه پاسخ گفتند و در یک روز و
یک ساعت 300 تن از ایشان از خانه

با  خویش  محصور  حرمسراهای  و  ها 
چهره هایی از خشم برافروخته بیرون 
آمدند و در حالیکه بسیاری از ایشان 
هایی  طپانچه  خود  چادرهای  زیر  د 
و  رفتند  مجلس  به  داشتند  پنهان 
اعالم  و  کردند  پاره  را  نقابها  آنجا  در 
داشتند که اگر وکالی مجلس از روی 
ایران را  ترس و زبونی ، شرافت ملت 
زیر پا گذارند هم آنان و شوهران و هم 
فرزندان خود را خواهند کشت .« این 
بود وضع ایران و زن ایرانی که عاقل را 

اشاره کافی است.
آزادی  به  توجه  که  کرد  اعتراف  باید 
فرمان  به  او  اساسی  پیشرفت  و  زن 
آغاز   131٤ 17 دی  در  کبیر  رضا شاه 
احوال  اوضاع  با  متأسفانه  و  شد 
ناگواری که از شهریور 1320 تا امرداد 
1332 بر این مملکت گذشت چرخ هر 
و  شد  متوقف  پیشرفت  و  ترقی  گونه 
زنان  طرف  از  که  تالشهایی  تمام  با 
مردان  و  روشنفکر  و  تحصیلکرده 
به  زن  حقوق  احقاق  برای  ترقیخواه 
عمل می آمد کمتر نتیجه عاید میشد 
زیرا به گفته زند دخت » مردی بزرگ 
باید و عزمی بزرگتر « تا حل مشکالت 
بزرگ  مرد  این   . کنند  او  نیروی  به 
در  میتوانیم  آیا  گفت  و  کرد  قیام 
در و  بیستم  قرن  پیشرفته  دنیای 

عصر اعالمیه حقوق بشر نیمی از ملت 
بانوی تحصیلکرده  اینهمه  را که  خود 
پزشک  و  معلم  و  دانشاه  استاد  و 
و  شاعر  و  نویسنده  و  حقوقدان  و 
زمره  در  دارد  وجود  آن  در  هنرمند 
به  کاران  بد  و  مجرمین  و  دیوانگان 
حساب آوریم و ادعا کنیم که از لحاظ 
به  نسبت  اجتماعی  و  فکری  رشد 
اعراب دوره جاهلیت گه زن را حیوانی 
بودند  داد  لقب  فکر  کوتاه  و  مو  دراز 

پیشرفت محسوسی کرده ایم ؟ 
شصت سال از اعالم مشروطیت ایران 
میگذشت که مفهوم واقعی دموکراسی 
واقعی  دموکراسی  نبود.  روشن  هنوز 
بهمن  ششم  کلی  آراء  به  مراجعه  در 
13٤1 و تصویب نامه قانونی شانزدهم 
و  شد  عملی  سال  همان  ماه  اسفند 
بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ 
مشروطیت ایران مجلسی بوجود آمد 
و  نباشد  مالکان  با  آنان  اکثریت  که 
زنند.  تکیه  وکالت  مسند  بر  نیز  زنان 
اصالح قانون انتخابات و تصویب قانون 

حمایت خانواده و تحوالت دیگر در 
عمیقی  و  مؤثر  تغییرات  زنان  جامعه 

بوجود آورد.
تنها مطالعه در باره تحول زن در دهه 
بعد از انقالب سفید نشان میدهد که 
وقتی محیط اجتماعی مساعد فراهم 

از  چه  دگرگونی  و  تحول  چگونه  آمد 
کیفیت  لحاظ  از  چه  و  کمیت  لحاظ 
در کلیه فعالیتهای عظیم اجتماعی و 
شد؟  خواهد  ایجاد  مملکت  اقتصادی 
اجتماع  هر  برای  که  امریست  این  و 
اجتناب  امروزی  مترقی  و  پیشرفته 
نشان  مطالعه  این  باشد.  می  ناپذیر 
مدتی  در  زنان  چگونه  که  میدهد 
و  ها  وزارتخانه  در  اند  توانسته  کئتاه 
و  خصوصی  سازمانهای  و  مؤسسات 
ملی و دولتی و صنعتی قسمت مهمی 
و  بگیرند  به عهده  را  ها  از مسئولیت 
کفایت و کاردانی خود را در وزارت و 
وکالت و سناتوری و استادی دانشگاه 
اثبات  به  مدیرکلی  و  معاونت  و 
کارهای  در  شرکت  با  نیز  و  برسانند 
خیریه و فعالیتهای اجتماعی استعداد 
خود را نشان دهند. در مشاغل دیگر 
 ، اند  نداشته  شرکت  آن  در  زنان  که 
فعالیت چشمگیری از طرف آنان دیده 
میشود و بسیاری از آنان در کارگاهها 
و کارخانه ها وظایف و مسئولیت هایی 
به عهده دارند حتی در مشاغلی مانند 
 . بنزین  فروشندگی  و  رانی  تاکسی 
زمینه  در  تنها  آماری  مقایسه  یک 
بر  صادقی  شاهد  پرورش  و  آموزش 

ادعای تحوالت میباشد. 
معارف  وزارت  نشریه  موجب  به 
)فرهنگ ( در سال تحصیلی  1301-2 
دختر  نفر   ٤3 کشورفقط  سراسر  در 
شدند.  التحصیل  فارغ  نهم  کالس  از 
ابتدایی  مدارس  شاگردان  تعداد 
7239 نفر و تعداد آموزگاران  دولتی  
135 و ملی  239 نفر بودند. در سال 
1320 تعداد شاگردان به  ٤00000 و در 
دختر  شاگردان  تعداد   35-36 سال 
32٤65٨  نفر بود و در سال ٤9-50 
تعداد دانش آموزان بالغ بر ٤٨5٨96 
نفر شد. در همان سال 1913٨ دختر 
مدارس  و  ها  دانشگاه  در  دانشجو 
عالی مشغول تحصیل بودند که از این 
التحصیل شدند.  نفر فارغ  عده 3051 
رسمی  سرشماری  آخرین  بموجب 
ایران  که در آبان ماه سال 13٤5 انجام 
گرفت اگر آغاز فعالیت اجتماعی  زن 
را از  10-16 سالگی بدانیم 52  درصد 
زنان ایران غیر فعال و ٤٨ درصد فعال 
بودند. از نظر شغلی مجموعأ 306٤20 
زن در ادارات مختلف ایران شاغل اند 
» نقل از روزنامه اطالعات دیماه 1350 
 » ژاله   « از  شعری  با  را  مقاله  این   »

بپایان میرسانم
بسته درزنچیر آزادیست سرتا پای من 
برده ام ای دوست و آزادی بود موالی من
چیست آزادی ؟ ندیدم لیک میدانم که او
مرهمی راحت رسان بر زخم تن فرسای من

قسمت آخر دکتر طلعت بصاری    

آزادی زن ایرانی  
از دیروز تا امروز

باید اعتراف کرد که توجه به آزادی زن به فرمان رضا شاه کبیر در 17 دی 1314 آغاز شد و 
متأسفانه با اوضاع ناگواری که از شهریور 1320 تا امرداد 1332 بر این مملکت گذشت چرخ 

هرگونه ترقی و پیشرفت متوقف گردید
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می  حکایت  سمرقندی  دولتشاه   
داشت   پسری  لیث  یعقوب  که  کند  
پسر   . داشت  می  دوستش  بسیار  که 
با همساالن خود گردوبازی می کرد . 
وازشادی  آنهابود  بازی  گر  نظاره  پدر 
کودکانه شان  لذت می برد. سوراخی 
حفر کردند . پسر یعقوب  7 گردو را 
درراه  هشتمی    . انداخت  درسوراخ 
کرد.  حرکت  سوراخ  لطرف  و  بود 
غلطان   : خواند  می  آواز  به  پسرک 
غلطان همی رود تالب گور. به دستور 
به  دیگر  مصرع  سه  شاعران  یعقوب 
دوبیتی  ترتیب  این  به  و  افزودند  آن 

پیداشد. 

دارد  ازآن  حکایت  دیگری  داستان 
و  را می پسندد  این وزن  یعقوب  که  
وزن  براین  که  خواهد  می  شاعران  از 
شعری بسرایند . که همان وزن رباعی 
وزن  این  ببعد  رودکی  اززمان  و  است 
کاماًل فارسی درشعر ما پدید آمد. این 

رباعی ازرودکی است :
بی روی تو خورشید جهان سوزمباد

هم بی تو چراغ عالم افروز مباد
باوصل تو کس چومن بدآموز مباد

روزی که ترانبینم آن روز مباد

خسروشاهانی طنز نویس وروزنامه 

نگار  ما به نقل از قصه ها وفولکلورهای 
چین مطلبی نوشته بود که سالها پیش 
در روزنامه های ایران چاپ شد. آن را 

برای شما بازنویسی می کنم :
وکینه  بسیارقوی  دشمنی  مردی 
 : وگفت  رفت  ساحری  نزد  جوداشت. 
هرمبلغی که بخواهی می دهم به شرط 
آنکه این دشمن سرسخت مرا از میان 

برداری
ساحر به مرد گفت:

آیا می خواهی  به اجنه وشیاطین اکر 
کنم تااورا بکشند؟

صورت  درآن  خیر  داد:  جواب  مرد 
پسرانش  امالک او را به ارث خواهند 
برد وخاندان او  آن چنان  که من می 
ساحر  نخواهدشد.  منقرض  خواهم  
آتشی  ازآسمان  خواهی  می    : گفت 
را   اش  وخانواده  وخانه  کنم  نازل 

بسوزانم ؟
های  زمین  بازهم  چون    . نه   -  
وافراد   ماند  می  باقی  حاصلخیزش  
اداره  آنهارا  فامیلش   دورونزدیک  

خواهند کرد.
جادوگر فکری کرد وگفت :

- پس اگر  کینه تونسبت به او  تااین 
حد  شدید است  بیا این را بگیرو بکار 
بینداز... وبعد  ساحر بسته کوچکی به  
اوداد . مرد بسته را گشود  و »قلمی« 
بزرگ  جادوگر  ای   : گفت  یافت  درآ» 
. دراین چیز کوچک  چه رازی نهفته 
است که می تواند  انتقام مرا  از دشمن 

دیرینم  بگیرد؟

جادوگر جواب داد:
اندازه قلم  نمی تواند   به  - هیچ چیز 

به کسی نفع یا ضرر و آزار برساند.

حکایت می کنند که سعدی دربیابانی 
پای  جای  راه  دربین  گذشت   می 
شتری رادید ودانست که شتری ازآن 
پیش  که  قدری   . است  عبورکرده  راه 
که  زاری رسید ودید  یونجه  به  رفت  
که  فهمید  شده  چریده  آن   حاشیه 
همان شتر یونجه ها راخورده وچون از 
حاشیه دست چپ یونجه خورده  البد 
از چشم  راست کوربوده  است کمی 
خوابیدن  جای  زمین  درروی  جلوتر  
شتررادید واثر کفش زنی را . قدری آن 
رادید ودرنزدیکی  ادرار  اثر  تر   طرف 

آن جای کف دست چپ زنی را. درفضا 
نیز پشه ومگس فراوانی رادید. سعدی 
از تمامی این آثار چنین استنباط کرد  
زنی   . میگذشته  راه  ازاین  شتری  که 
برآن سواربوده  دراینجا پیاده شده تا 
ادرار کند وچون آبستن بوده  دروقت 
برخاستن  دست چپ خودرا تکیه گاه 
درشکم  دختر  پس  ساخته  خویش 
دارد. وازآنجا که پشه ومگس فراوانی 
شودپس  می  دیده  محل  دراین  هم 
بوده  سرکه  طرف  دریک  بارشتر  

ودرطرف دیگر شیره .
ازراه  زنان  نفس  شخصی  اثنا  دراین 

عموجان   : پرسید  وازسعدی  رسید 
بگذرد؟  راه  ازاین  شتری  که  ندیدی 
شتر  آن  راست  چشم   : گفت  سعدی 

کورنبود؟
مردگفت : آری

وشیره  سرکه  بارش   : گفت  سعدی 
نبود؟ مرد گفت : آری

سعدی گفت : زنی برآن سوار نبود؟
مرد گفت : آری.

سعدی گفت : زن آبستن نبود؟ 
مردگفت : آری.

که  دهم  ترابشارت  پس  گفت  سعدی 
این  باتمام  زایدولی  آن زن دختر می 
احوال من شتررا ندیدم . صاحب شتر 
همه  توکه  عمو؟  چطورندیدی   : گفت 
زن  بودن  حامله  وحتی  شتر  عالئم 
مراهم نشانه می دهی . شتر را ندیدی؟  
معلوم می شود  که اصاًل تو  خودت زن 
وشتر مرا دزدیده ای وحاالهم  دستم 
یاهلل  رابده  شترم  یااله   . ای  انداخته 
شترم رابده . این بگفت و چماق خودرا 
برکشید و به سر وروی سعدی نواختن 
گرفت . سعدی بنای عجز والتماس را 
که  کردم  غلط   : گفت  وهمی  گذاشت 
چیز فهم شدم . غلط کردم که از اثر 
پی به مؤثربردم . غلط کردم . من اصاًل 
چماق  با  شتر  صاحب   . ندیدم  چیزی 
بمدام سروکله سعدی رامی کوبید که 
زن  سروکلۀ  اتفاق   برحسب  ناگهان 
شتر   وصاحب  پیداشد  ازدور  وشتر 
وسعدی  برداشت  سعدی  ازسر  دست 

سرود:
سعدیا چند خوری چوب شتربانان را؟

شتردیدی   : که  ازاول  گفت  توان  می 
؟ نه!

باباطاهرهم که ازاین داستان آگاه می 
شود می سراید:

ازآن روزی که ماراآفریدی 
به غیر از معصیت چیزی ندیدی

خداوندا به حق هشت وچارت
زما بگذر ، شتر دیدی ؟ ندیدی!

تا چندی پیش درژاپن مرسوم بود که 

پیدایش دوبیتی

قلم وانتقام

کـوتاه
وخواندنی

اهوخواندنی کو�ت

  کوتاه    و
خواندنی

شتر دیدی ندیدی

عقب افتاده یاباهوش

فرزند عقب افتاده و کودن هرخانواده 
خانه  کارهای  برای  و  شد  می  طرد 
آمدندو  درمی  مستخدم  لباس  به 
درعوض بچه های باهوش را از خانواده 
های فقیر به فرزندی می گرفتندو به 

تربیت آنها همت می گماشتند.

آنقدر  درجوانی  چرچیل   وینستون 
کرد   می  فکر  پدرش  که  بود   کودن 
اونمی تواند  درزندگی  گلیم خودرا از 

آب بکشد.
بزرگ  دان   طبیعی  داروین   چارلز   -
خواند   می  درس  درمدرسه  وقتی 
بقدری تنبل بود  که پدرش به او می 
خواهی  فامیل  ننگ  توباعث   «: گفت 

بود.«
نویسنده  چسترتون   . .ک  جی   -
معروف تا ٨ سالگی  خواندن ونوشتن 
نمی دانست . وبعدها هم بقدری  کودن 
بود  که یکی از معلمین  به او گفت :» 
مغز یک  بجای  بشکافیم   اگر سرتورا 
پیداخواهیم  تکه گوشت سفید درآن 

کرد.«
- اولین معلم توماس ادیسون  مخترع 
خیلی  تو   «  : گفت  می  او  به  بزرگ  
همیشه  نیز  پدرش  و  هستی«  کودن 
اعتقاد  داشت که او »بی شعور« است .
کودن  از  انیشتین  آلبرت  والدین   -
او  بودند.  بیمناک  خود  فرزند  بودن 
می  بد  نمره  دروس  ازتمام  درمدرسه 
 «: اوگفت  به  معلمش  روزی  گرفت. 
نمی  به جائی  تو هیچوقت   ! اینشتین 

رسی.«

های  سنگ  روی  میخی  اسرارخط 
ایران  درسال 20٨1  تاریخی  بناهای  
آلمانی   معلم  یک  بوسیلۀ  میالدی 
گروته  فریدریخ  گئورگ   « به  موسوم 
این  ازاهالی هانوور کشف شد.  فند«  
های   کتیبه  مطالعه  بزرگ   موفقیت 
را  ایران  های  صخره  بر  شده   نبشته 
. درنتیجه  بخش  امکان پذیر ساخت 
عظیمی از تاریکی های  تاریخ گذشته 
شد.  روشن  یکباره  به  عزیزما  میهن 
  20٨1 سال  از  تاقبل  که  این  جالب 
محققان  وحتی خود ایرانی ها  هربار 
که می خواستند  دربارۀ گذشته های 
سرزمین خود اطالعی کسب کنند  به 
منابع یونانی  رجوع می کردندوباکمال 
تأسف باید گفت  که مورخین  یونانی 
قضاوت  طرفه  یک  بسیار   درموارد   ،
باهم  ویونان  ایران  که  چرا  اند.  کرده 
دشمن بودند  واین دوابرقدرت دنیای 
جنگیده  بایکدیگر  بکرات  قدیم  

بودند.

گروته فند به ایرانی ها امکان بخشید  
بااستفاده  خود  های  گذشته  اسرار  با 
کنند.  آشنائی حاصل  ایرانی  منابع  از 
جالب اینکه گروته فند  خط میخی را 
نه درمحل بلکه درآلمان ودرپشت میز 

تحریرش کشف کرد.

وقتل  کردن  ویران  به  که  مغولها 
می  خوانده  نظیر  بی  دردنیا  وغارت 
شوند  شهر تبریز و بغدادرا به عنوان 
درطول  و  بودند  برگزیده  پایتخت 
می  دراین دوشهر  اوقات خودرا  سال 
گذراندند. نکته هائی درزندگی غازان 
جالب  بسیار  که  دارد  وجود  خان  
شهرهای  خان   غازان  بفرمان   : است 
و  ساختند  ازنو  را  ایران  ویرانه  نیمه 
محکم  دیوارهای  و  پهن  خیابانهای 
کاروانسراهای  و  پررونق  بازارهای  و 

مجلل بنا کردند.
خان   غازان  درزمان  تبریز  شهر 

درجنوب  آبادی   ومحله  شد  نوسازی 
ساخته  غازان  شنب  بنام  آن 
اهلل  فضل  رشیدالدین  شد.خواجه 
وزیر اونیز درخاور تبریز شهر زیبائی 
آموزی  زندگی وعلم  ساخت که محل 

دانشمندان بود.
این نکته که در دوران پادشاهی غازان 
ساخته  درایران  بسیار  بناهای  خان 
بدین  او  چون  است   توجه  قابل  شد 
در  زیادی  سعی  بود   گرویده  اسالم 
مذهبی  واماکن  مساجد  بنای  تجدید 
داشت ودیگران نیز ازاو تقلید کردند.

چین  بدست  تبت  اینکه  از  تاقبل 
تدفین  شود   تسخیر  کمونیست 
صورت  خاصی  مراسم  طی  مردگان 
خود  اعتقادات  طبق  آنها   . میگرفت 
کنند  دور  را  خبیثه  ارواح  آنکه  برای 
لباسهای مرده را پشت ورو می کردند 
ودرحالی که جلوی لباس طرف پشت 
قرارداشت آن را به تن مرده می کردند
سپس مرده را داخل یک دیگ بزرگ 
قرار می دادند وآن راباالی قله کوه می 
بردندوپس از خالی کردن دیگ آن را 
با چای جوشان می شستندودرداخل 
گوسفندمی  گوشت  از  سوپی  آن 
می  متوفی  خانواده  افراد  ریختندوبه 
خودرا  وغصۀ  بخورندوغم  دادندکه 

فراموش کنند.!

اهل  آموز  دانش  ٤591یک  درسال 
و  سابق  درشوروی  یف)  کی  شهر 

اوکراین فعلی(  بخاطر دزدیدن   یک

از  کوربه   گوستاو  اثر  نقاشی   تابلوی 
موزۀ ملی  شهر دستگیر شد. 

فقط  که  اظهارداشت   اودرمحاکمه  
می خواسته  یک تابلو قالبی را ازبین 
تابلو   اصالت  قاضی  دستورداد   ببرد. 
بوسیلۀ متخصصین  فن آزمایش شود. 
تابلو  شد  معلوم  که  بود  این  نتیجه 
قالبی است وتاآنموقع  هیچکس حتی 
تابلوشناسان بزرگ به آن موضوع پی 
نبرده بودند. درنتیجه پسرک آزادشد.

کم  هرسال  نیاگارا   آبشار  ارتفاع 
براثر  آبشار  باالی  لبه  زیرا  شود   می 
سائیدگی  نداوم  بوسیله آب  هرسال 
می  تر  کوتاه  سانتیمتر   چند  حدود 

شود.
ارتفاع آبشار نعل اسبی 53 متر است 
و آبشار دیگر بین 20 تا 30 متر  است .

سرعت آب مجموعه آبشارهای نیاگارا 
که مرز بین کانادا و آمریکا را درمنطقه 
همه  از  دهند   می  تشکیل  نیویورک 

آبشارهای جهان بیشتراست .
دلیل جمع شدن  به  مارس 1٨٤٨  در 
یخ ها، راه آبشار بسته شد و به مدت 
آن  از  آبی  هیچ  ساعت   ٤0 تا   30
نگذشت درنتیجه توربین های برقی از 
کار افتاد و کارخانه ها همه دست از کار 

کشیدند.

محمود  سلطان  اعتنائی  بی  به  راجع 
متفاوت   های  نظریه  فردوسی  به 
اخیر  70 سال  تحقیقات  اما  ابرازشده 
نشان داده که چون به سلطان محمود 
گفتند که فردوسی شیعه است نسبت 
درقلمروی  کرد..  اعتنائی  بی  وی  به 
اهل  از  غیر  محمود  سلطان  سلطنت 
ومسیحیان   ، یهودیان  یعنی  ذمه  
وزرتشتیان که جزیه می دادندتاکیش 
توانست  نمی  کنند کسی  خودراحفظ 

مذهبی جز سنت داشته باشد.

کودن های مشهور

خط میخی

مغولهاو آبادانی

تشریفات پس ازمرگ

تابلوی قالبی

کوتاه شدن آبشار

فردوسی وسلطان محمود
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 1٤00 تا   3000 درحدود  »مینوآنها«  
درجزیره  مسیحج  میالد  از  قبل 
امروزی  دردریای  یونان  کرت جنوب 
آنها  کردند.  می  زندگی  مدیترانه  

مردمی بسیار  متمدن  بازرگان و 
دریانورد  بودندو قرنها کارشان حمل 
و  مصر  بین  دریائی   درخطوط  کاال  
مدتهای  برای  بود.  صغیر   آسیای 
افسانه   به  »میتوانها«   طوالنی 
»مینوتائر«  موجودی که نیمش انسان

 و نیم دیگرش گاو بود  اعتقاد داشتند. 
دورافتاده   درمکانهای   موجود   این 
درشهر   پادشاه   قصر  وخم   وپرپیچ 
»کنوسوس« زندگی می کرد.وهرسال 

هفت جوان را قربانب آن  می کردند.
نیز  دیگر  کشورهای  از  دربسیاری 
قدرت   مظهر  بعنوان  گاو  مجسمه 
که  شد  می  استفاده  معماری  درآثار 

بقایای آن ها هنوز دیده می شود.

یعنی   ، برگ  سوزنی  درختان  کلیه 
صمغ   ، تنه  درقسمت   ، ها  کاج  انواع 
تولید می کند. صمغ کاج مایعی روشن 

وچسبناک ودرواقع شیره ای است  

کندوزخم  می  تراوش  درخت  از  که 
های تنه خودرا  بااین دارو  بهبود می 
بخشد. درترکیبات صمغ  تعدادی هم 
که  وجوددارد   ترپن  و  اتری  روغن  
وبدین  زاید هستند   داروئی   نظر   از 
لحاظ  به خارج از تنه  درخت ترشح 
روغن  خارجی   ترشح   . شوند  می 
صمغ  مثل   درست  که  اتری   های 
صنوبر  معطر هستندازذرات  ریز غدد 
صمغی  موجود  دربافت های  سوزن 
ها  سرچشمه می گیرند. عطر کاج را 

باید درهمین توضیح جستجو کرد.

ناراحت   ، سرد  درآب   ها  ماهی  چرا 
نمی شوند؟  ماهی ها جانورانی  بادرجه 
حرارت  متغییر هستند  به زبان دیگر  
بدن  حرارت   که  هستند   جانورانی 

آنها  باحرارت آبی که  درآن زندگی 

ماهی  کند.  می  تغییر  کنند   می 
شیرین   آزادآبهای  وماهی  آال   قزل 
سرمای بسیار زیاد  آبهای کوهستانی  
مرتفع  های   ودریاچه  ها   ورودخانه 
را بخوبی  تحمل می کنند درحالیکه 
برون   اوزون  ماهی  یا  سفید   ماهی 
آن  اطراف   ورودخانه  خزر   دردریای 
تحت تأثیر  سرمای کمتری  قراردارند 
ها   ازماهی  برخی  زمستان   درفصل 
و  ها   رودخانه  اعماق   درعلفزارهای 
فرو  زمستانی  خواب  به  ها   دریاچه 
می روند  و یا چنانچه نتوانند  حرارت 
پائین  بقدرکافی   خودرا  بن  درونی  

آورند می میرند.

َکنیم   می  پوست  پیاز  وقتی  چرا 
چشمهای ما پراز اشک می شود؟

 وقتی چاقو به  گوشت پیاز  که حاوی 
یک مایع محرک و فّرار  است برخورد 
تهییج  مایع   این  بخارهای  کند  می 
مخاط  شود   می  چشم  وارد  کننده   
چشم را  بصورت دردناکی  تحریک می 
نماید و باعث خروج  اشک می گردد. 
اگر یک ورقه از پیاز  بریده شود  مواد 
چربی   لکه  براثرمالش   موجوددرآن  
گذارد  می  باقی  کاغذ   برروی  ازخود 
فراری  روغنهای  دارای   پیاز   . سطح 
و  بوده  سولفور  نوع   از  که  باشد  می 

چشم را به سختی تحریک  می نماید  
واز غده های  اشکی  چشم به عنوان  
دفاع  دربرابر  این تحریک  اشکهای 
رااز  تاچشم  شود  می  خارج  فراوانی  

این  موادخارجی محافظت نماید.

 
آیا بادام تلخ مسموم کننده است ؟ 

از بادام تلخ  فرآورده هائی  به دست 
اهمیت  دارای  خود   که  آورند   می 
می  بدست  روغنی   جمله   از  است  
آورند  که ته مانده ی آن را  درتهیه 
مورداستفاده   ، تلخ  بادام   مقطر  آب 
توسط  فرآورده    این  دهند.  قرارمی 
داروی مسکن   بعنوان یک   پزشکان  
برای درمان  بیماریهای عصبی  تجویز 
می شود.  خوردن مقدار زیادی  بادام 
دچار   شخص  شود  می  موجب  تلخ  
مسمومیت  واقعی شود. دراین حالت 
شخص  دچار سرگیجه  واستفراغ می 
گردد . تنفس کشیدنش دچار  اشکال 
موارد   از  ای   درپاره  وحتی  شده  
میمیرد.  ساعت  یک  طی   شخص 
شستشوی   تنها  موارد   قبیل  دراین 
معده  وتنفس مصنوعی  ممکن است  

شخص مسموم را ازمرگ نجات دهد.

پرسش وپاسخ علمی

رابطه گاونر وهنر

بوی درخت کاج

سرما  وماهی ها

اشک چشم وپیاز

بادام تلخ 

یک  همیشه  نما   قطب  عقربه  چرا 
جهت را  نشان می دهد؟

عقربۀ قطب نما  یک آهن ربای  کوچک 
است  که یک قطب نمای  بزرگتر می 
مانند   زمین  کندو  را جذب  آن  تواند  
کند   می  عمل  بزرگ  ربای  آهن  یک 
سوزن   طرف  یک  شمال   قطب  و 
جذب  خود  بطرف  را   نمائی  هرقطب 
می کند. ازاین خاصیت  دریانوردان  و 
هوانوردان  استفاده کرده  راه خودرا  

پیدا می کنند.
زمین مانند  یک آهن ریای  الکتریکی  
عمل می کند  ومیدان مغناطیسی  آن 
بدون  شک براثر  جریان الکتریسته ای
شکل   فلزی  پوستۀ   در  که  است    
مرکز زمین  عبور می کند که خود آن 

نیز  براثر  حرکت وضعی  زمین بوجود 
نماها   قطب  سوزن   عماًل  آید.  می 
ایستد  می  جنوب   - شمال   درجهت 
البته  باچنددرجه اشتباه  که آن را   .
انحراف می نامند ومقدار آن برحسب  
مکان و لحظه متغییر است . برای مثال 
مقدارآ»  مدیترانه   دریای  درنواحی  

حدود 5 درجه غربی است .

منهای  بقوه  ده  عدد  جبر   درعلم 
تقسیم  بایک  برابراست  که  هیجده 
بر ده به قوه هیجده  را  یک کوئینتی 

لیونیوم  می گویند. 
حتمًا متوجه شده اید که این عدد از 
عدد یک کوچکتراست . درمدت یک 
تواند  می  نور  ثانیه   لیونیوم  کوئینتی 
طی  را  هیدروژن  اتم  سه  بین  فاصله 

کند.
عدد  این  که  شویم  می  متوجه  پس   
علم  در  ولی   . است  ناچیز  بسیار 
که  عددهاهم  ناچیزترین  ریاضی  

صفراست ارج ومقام خودرادارد. 

ویا  میمیرد  زودتر  براثرسرما  انسان 
از  پس  دانشمندان  ؟  گرسنگی  براثر 
رسیده  نتیجه  این  به  ریاد  پژهشهای 
تواند  می  معمولی  انسان  یک  که  اند 
دوام  گرسنگی  دربرابر  هفته  سه 
زنده  تشنگی  براثر  روز  سه  بیاورد 
ساعت  سه  تواند  می  فقط  اما  بماند 

دربرابر سرما مقاومت کند .

می  خوراکی  خریدمواد  برای  وقتی 
پاکت  از  دهید  می  ترجیح  آیا  روید 
های   کیسه  یا  کنید  استفاده  کاغذی 
کدامیک  کنید  می  فکر  پالستیکی؟ 
میرساند؟  آسیب  کمتر  طبیعت  به 
طبیعت  به  هردو  که  است  این  پاسخ 
باعث  کاغذی  پاکت  میزنند.  آسیب 
شودکه  می  بیشتر  درختان  قطع 
و   . آنهاست  تهیه  برای  اصلی  منبع 
درطول  نیز  پالستیکی  های  کیسه 
زمان  درخاک تغییرشکل داده و خاک 
اگر  برآن  وعالوه  سازد  می  آلوده  را 
آنهارا  شود  بلعیده  حیوانات  بوسیلۀ 
کیسه  وسیله  سازد.بهترین  می  نابود 
های بی رنگ از جنس پلی اتیلن است

از  میرساند  به طبیعت  که  که آسیبی 
نایلونی  پاکتهای کاغذی وکیسه های 
گفت  توان  می  بطورکلی   . کمتراست 
بهترین روش برای خرید مواد خوراکی 
سبدهای  که  است  آن  سبزیجات  ویا 
به  خود  با  خودرا  خرید  مخصوص 
موادخریداری  و  ببرید  فروشگاهها 

شده را درآن بریزید.

شود   می  رعدوبرق  درآسمان  وقتی 
شود؟  می  تولید  ولتاژی  چه  با  برق 
گفته شده است که برقی که درآسمان 
میلیون  یکصد  تا  ده  بین  بینیم  می 
وجریانی  است  الکتریسیته    ولت 

معادل سی هزارآمپر ایجاد می کند.

اندازه  چه  شمسی   منظومه  وسعت 
است ؟ برای اینکه بهتربتوانید وسعت 
منظومه شمسی یکی از منظومه های 
نسبتًا کوچک  را در کیهان الیتناهی 
که  بدانید  باید  کنید  مجسم  درنظر 
میلیون  یک  حدود  قطرخورشید 
است.  کیلومتر  وسیصدوهشتادهزار 
یک  حدود  تا  عددرا  این  اگر  حال 
سانتیمتر(    2/5( کنیم  کوچک  اینچ 
پینگ  توپ  یک  اندازه  به  خورشید 

پونگ در درون این منظومه است .
زمین  قطر  اندازه  مقیاس  درهمین 
یکصدم اینچ خواهد بودکه حدود2/7 
فاصله  پونگ  پینگ  توپ  این  از  متر 
دارد. وباز درهمین مقیاس  اندازه قطر 
ماه  برابر با 06/. میلیمتر  است. آیا به 
عظمت وبزرگی فقط یک منظومه  پی 
دیگر  های  مثال  به  بازهم  ویا  بردید؟ 

نیاز دارید؟

)آنطورکه  هاش  ِپ  مقیاس 
دردبیرستانهای ایران خوانده ایم.( 

برای اندازه گیری  یون های هیدروژن 
مورداستفاده  محلول  دریک  موجود  
قرار می گیرد تا  معلوم شودکه میزان 
درمحلول  موجود  اسید  یا  باز)قلیا( 
 1٤ تا  صفر  از  هاش  پ  ؟   چقدراست 
یک  هاش  پ  اگر  کند.   می  تغییر 
آشامیدنی   آب  مانند  باشد   7 محلول 
نه  محلول  این  که  است  آن  معنی  به 
قلیائی است و نه اسیدی.  از صفر تا 7 
محلول اسیدی است و از ٨تا1٤محلول 
قلیائی است .هرچقدر پ هاش محلول 
اسیدی  خاصیت  کمترباشد   7 از 
محلول  مثال  برای   . بیشتراست  آن 
ماشین  درباتری  که  کلریدریک  اسید 
و  صفراست  آن  هاش  پ  میریزیم 
و آب گوجه  میزان پ هاش سرکه 3 
آب  هاش  وپ   ٤ انگور  وآب  فرنگی 
دهان ما که گاه خاصیت اسیدی دارد 
 7/٤ تا   6/2 بین  قلیائی،   حالت  وگاه 
است . پ هاش باالتراز7 هرچه بیشتر 
شود حالت قلیائی هم افزایش می یابد

بوده  رایج  خالکوبیازدیرزمان  یا  تاتو 
حوانی  درسنین  که  بعضی  اما   . است 
خالکوبی می کنند دربزرگی پشیمان 
پاک  را  خواهندآن  ومی  شوند  می 
کنند. این عمل فقط بوسیله متخصص 
حسی  بی  و  جراحی  وباعمل  پوست 
می  صورت  طریق  سه  به  موضعی  
خون  بدون  که  لیزر  با  ابتدا  گیرد.  
ترکیبی  که  زنی  ریزی است وسنباده 
محل  پوشاندن  روش  و  جراحی  از 
خالکوبی است .وروش سوم برداشتن 
محل خالکوبی وبخیه زدن محل زخم 

است .

عقربۀ قطب نما

کوئینتی لیونیوم

سرماوگرسنگی

پاکت برای خرید

رعدوبرق

منظومه شمسی

 PHمقیاس

پاك کردن تاتو
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The Duke and Duchess 
کیت  وهمسرش  ویلیام  شاهزاده  
تولد دومین فرزند  میدلتون درانتظار 
این  اینکه   از  قبل  اما  هستند.  خود 
دومین فرزند خانواده سلطنتی چشم 
قاعدتًا  زوج  این  بگشاید  جهان  به 
    Mustique جزیرۀ  به  خوشبخت 
بپردازند.  استراحت  به  تا  رفتند 
غرب  یکصدمایلی   در  جزیره  این 
رسمی  سایت   . قراردارد.  باربادوس  
وخصوصی جزیره کارائیب  این خبررا 
درهفته  سفر  این   . است  انتشارداده 

آخر ژانویه صورت گرفت .

 
فوتبال  بازیهای  فینال  سرانجام 
و  نیوانگلند  تیمهای  بین  آمریکائی 
سیاتل  درآریزونا برگزارشد و دریک 
 2٨ به   2٤ نتیجه  با  پرهیجان   بازی 
  . یافت  خانمه  نیوانگلند  تیم  نفع  یه 
بردی  تام  بوستن  از ساکنین  بسیاری 
تیم  پیروزی  عامل  را  باتلر  مالکوم  و  
خود می دانند و عده ای از طرفداران 
تیم  اشتباه  سرمربی  نیز  سیاتل  تیم 
عامل  را   کارول  پیت  یعنی  سیاتل   
باخت تیم خود وپیروزی نیوانگلند می 
خودرا  اشتباه  نیز  کارول  پیت  دانند. 
پذیرفته و اعالم کرده است که عواقب 

خونباری  های  خشونت  افزایش  با 
درکشورهای  اسالمگرا  گروههای  که 
مختلف اروپا انجام می دهند دربرخی 
های  نهضت  اروپائی  کشورهای  از 
اسالم ستیز پا گرفته است و بسیاری 
از جوانان به ستوه آمده دراین کشورها

این اشتباه را به گردن می گیرد.  اما 
واقعیت این است که تیم نیوانگلند  با 
موقعیت  و  کرد  ارائه  که  بهتری  بازی 
استثنائی که مالکوم باتلر  با جایگیری 
باعث  آورد  بدست  وتیزهوشی  عالی 
شد که تیم سیاتل نتواند به  تاچ دانی 
که اورابرنده می کردبرساند.البته پاس 
دقیق تام بردای به باتلر درایجاد این 

موفقیت سهم به سزائی داشت .
با  حق  گفت  توان  می  بنابراین   
که  است  نیوانگلند  تیم  طرفداران 
تیم  پیروزی  عامل  باتلررا  و  برادی 

خودمیدانند. 

آنها  اند.  پیوسته  ها  نهضت  این  به 
مسلمان  از  عاری  اروپای  خواستار 
که  است  درحالی  هستند.واین 
زنان  اروپا  در کشورهای غرب  هرروز 
مسلمان بیشتری رابا روبنده می توان 

درخیابانها مشاهده کرد.

هوائی  شرکت   235 شماره  پرواز 
پرواز  از  پس  دقایقی  ایشیا  ترنس 
بینید  می  عکس  در  که  شکلی  به 
نفر   ٨ و  نفرراکشت  و35  کرد  سقوط 
سرنشین  پانزده  مفقوداألثرهستند. 
هواپیما نجات یافتند بالفاصله پس از 

برخاستن درثانیه 37 موتور سمت 

اشتباهًا  وخلبان  ازکارافتاد  راست 
کرد  خاموش  دیگرراهم  موتور 
شاهراه  ازروی  عبور  از  پس  وهواپیما 
دررودخانه  تایپه  فرودگاه  نزدیک 
ازکارافتادن  دلیل  هنوز  کرد.  سقوط 
شدن  خاموش  و  راست  سمت  موتور 

موتوردیگر معلوم نیست.

مرخصی قبل از تولد دومین فرزند خانواده سلطنتی

بوستن برنده جام فوتبال آمریکائی شد

 نهضت های اسالم ستیز دراروپا

سقوط هواپیمای تایوانی 

وزیر دفاع جدید آمریکاو جمهوری اسالمی
است  شده  نامزد  آمریکا  دفاع  وزارت  برای  که  کارتر  اشتون 
درروز چهارشنبه ٤ فوریه درسنای آمریکا گفت ایران و داعش 

بزرگترین خطر برای امنیت جهان به شمار میروند.
اوکراین  برای  دفاعی  تسلیحات  ارسال  سیاست  به  گفت  او 
توافق دارد.اوهمچنین اظهارداشت ازهم اکنون نمی توانم نوع 
مرگبار  تسلیحات  بگویم  باید  ولی  کنم  مشخص  را  تسلیحات 
اوباما  پرزیدنت  دفاع  وزیر  چهارمین  کارتر  بود.اشتون  خواهد 

بشمار میرود که جانشین چاک هیگل می شود.
جان مک کین خطاب به آقای کارتر گفت من امیدوارم رئیس 
جمهوری که شمارا نامزد این مقام کرده  امکان انجام مأموریت  
به  دیگر  هرزمان  از  بیش  اکنون  آمریکا  کند.  نیزفراهم  شمارا 
یک وزیر دفاع مقتدر نیاز دارد.پیش بینی می شود آقای کارتر بدون 

مشکل، موافقت سنای آمریکارا به دست آورد.

هنوز وضعیت رهبران قبلی معلوم نیست

گذاران  پایه  از  یکی  گیتز  بیل 
خالقی  و  باهوش  آدم  ماکروسافت 
کار  خوب  اقتصادیش  مغز  هم  است 
پیچیده   دنیای  در  هم  و  کند  می 
خوبی  واستعداد  هوش  از  کامپیوتر  
گوید   می  خودش  اما  برخورداراست 
که  برخورداراست   هائی  حماقت  از 
دهد.اومی  می  او  به  بدی  احساس 
گوید: ازاینکه هیچ زبان خارجی نمی 

دانم  احساس حماقت می کنم .
التین  درس  درمدرسه  گوید  اومی 
نمره  واتفاقًا  کردم  انتخاب  را  ویونانی 
ازنظر  کنم  می  فکر  و  گرفتم  خوب 
به من کمک کرد  واژه شناسی خیلی 
زبان  به  توانستم  می  داشتم  آرزو  اما 
صحبت  چینی  یا  عربی   ، فرانسه 
زبان  چون   . فرانسه  احتماالً   -. کنم 
است.  زبان  ترین  آسان  فرانسوی 
مارک زوکربرگ)پایه گذارفیس بوک( 
دانشجویان  میداندوبا  ماندارین  زبان 

چینی  سئوال وجواب می کند

سرخک  واکسن  که   1963 درسال 
درآمریکا  نفر   500 کشف شد هرسال 
باختند.  می  جان  بیماری  ابین  براثر 
که  شد  اعالم  میالدی   2000 درسال 
این بیماری در آمریکا ریشه کن شده 

است . اما اخیراً باردیگر این بیماری 
بخطر  را  کودکان  جان  درآمریکا 
انداخته است . تنها درماه دسامبر201٤ 

درسی  احتماالً  گوید  می  گیتز  آقای 
در  زیادی  پیشرفتهای  آینده  سال 
خواهد  وقوع  به  تکنولوژی  دنیای 
پیوست .حتی در ده سال بعد  شاهد 
بود  خواهیم  زیادی  پیشرفتهای  
بنابراین دانستن یک زبان دیگر برای 
بسیار  تکنیکی  مسائل  ودرک  فهم 

خوب است . 
کند  می  بینی  پیش  گیتز  بیل  آقای 
چیدن  مسئله  نزدیک  درآینده  که 
از  استفاده  بدون  درختان  از  ها  میوه 
بیماران  یا رساندن  و   ، انسانی  نیروی 
به بیمارستان  دراسرع وقت بکلی حل 

خواهد شد.
امیدواراست  گیتز  آقای  بااینهمه 
که  هائی  آهنی  آدم  یا  روباتها 
کند  می  خلق  آنهارا  تکنولوژی 
دست  کار  که  نباشند  باهوش  آنقدر 
خالقین خود بدهند.او می گوید: »من 
نگران   که  هستم  کسانی  دراردوی 
انسانهای فوق العاده باهوش هستند.«

بیماری  موردازاین  یکصد  از  بیش 
پارکهای دیسنی  اطراف  درآمریکا در 
می  نشان  واین   . است  شده  گزارش 
درآمریکا  سرخک  اگرچه  که  دهد 
ویروس  باز  اما  شده  کن  ریشه 
آمریکا  به  ها  توریست  توسط  آن 

بازگردانده شده ایت .

ازهمــــــــــه جا
جاازاینجا

زآن
ا

حماقت بیل گیتز میلیاردر معروف  در چیست 

بیماری سرخک در آمریکا شیوع یافت

شستشوی ظروف کثیف با ماشین ظرفشوئی
آیا شماهم عادت دارید که ظروف آشپزخانه خودرا قبل از آن که آنهارا در 
درداخل  وبعد  کنید  می  تمیز  کمی  آب  شیر  زیر  بگذارید  ظرفشوئی  ماشین 
ماشین قرارمی دهید. اگر ازاین دسته افراد هستید جزء وسواسی ها بشمار 
شستشوی  که  دریافتند  متعدد  آزمایشات  با  کارشناسان  اخیراً  آئید.  می 
اولیه قبل از قراردادن ظروف کثیف درداخل ماشین ظرفشوئی نه تنها الزم 
نیست بلکه تلف کردن آب و ازهمه مهمتر تلف کردن وقت  است . آنها کثیف 
شدند  متوجه  کار  پایان  از  بعد  و  گذاشتند  ماشین  درداخل  بشقابهارا  ترین 
که همه بشقابها به یکسان  تمیز شده اند. بنابراین از این پس باخیال راحت 
ظروف کثیف را مستقیمًا پس از پایان صرف غذا به داخل ماشین ظرف شوئی 

بفرستید ومطمئن باشید که تکنولوژی فکر همه چیزرا قباًل کرده است .
را  تبلیغات  گونه  این  گول  زیادهم  اینکه   وآن  ماند  می  باقی  چیز  یک  تنها 
نخورید. زیرا ممکن است قطعه استخوان کوچکی  البالی چرخ دنده هاگیر 

کندوماشین شماراازکاربیندازد.

شیعیان یمن ادعا کردند براین کشور مسلط شده اند

کردند  ادعا  دریمن  حوثی  شیعیان  
دست  به  کشوررا  این  کنترل  که 
گرفته اند. آنها روز پنجشنبه پنجم 
فوریه 2015  اعالم کردند پس از این 
انتشارقطعنامه  در  ملل  سازمان  که 
کشوررا  این  بحران  بتواند  که  ای 
حل کند شکست خورد آنها کنترل 
پارلمان  و  گرفته  را دردست  منطقه 

را منحل کرده اند.

ازماه سپتامبر گذشته حوثی ها کنترل 
پایتخت یعنی صنعارا دراختیارداشتند.
مورد  جمهور  رئیس  پیش  دوهفته 
منصورهادی   رُب  ابِد  آمریکا  حمایت 
استعفا  یمن  کابینه  و  وزیر  نخست 
به  جمهوری  ریاست  کاخ  کردندو 
رهبران  هاافتادوهمه  حوثی  دست 
شدند. داده  قرار  خانگی  درحبس 
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اعضای  احضار  است  مسلم  که  چیزی 
جنگ[برای  عالی  کمیسیون]شورای 
بازخواست وکشف علل چنان پیشنهادی 
بوده است...ازقراین معلوم بودکه هواپس 
بین  که  زیادی  باوجودفاصلۀ  است،چه 
ماومحل شرفیابی سران لشکربود،صدای 
گوش  ازدوربه  گاهگاهی  فریادشاه 
احمد  اثناسرلشکر  رسید...دراین  می 
ریاضی)رییس  علی  وسرتیپ  نخجوان 
ادارۀ آموزش مهندسی( به طرف محلی 
از  یکی  آمدند،  بودیم  ماایستاده  که 
افسران گفت سردوشی ریاضی را کنده 
اند.درست که نگاه کردم دیدم سرشانه 
وپیراهن  آویزان  وآستین  جرخورده 
گویادرجۀ  گفت  آرا  هویدااست...رزم 
را  وزیرجنگ[  نخجوان]احمدنخجوان 
لباس  سردوشی  اند،چون  گرفته  هم 
اونیفورمها  سایر  مثل  هواپیمایی 
بین  نیست،تردیدداشتم،دراین  نمایان 
رسید،ازاوجویاشدم،  افسرنگهبانی 
درجۀ  شاه  امر  به  خودم  من  گفت:بلی 
بُرد  جیب  به  دست  کندم!سپس  اورا 
بوددرآورد  کنده  راکه  سردوشی  وتاج 
که  داد...ازقرارتوضیحی  مانشان  وبه 
بعداً پاره ای از امرای حاضردرآن مجلس 
شده  فالن  گوید:فالن  می  دادند...شاه 
هاشماکاری کردید که نزدیک بود پسرم 
را بکشم.شاه شمشیریکی ازافسران را 
ازغالف بیرون می کشد وباپشت آن به 
می  ریاضی  وگویا  نخجوان  ی  سروکله 
زند...نیمساعت بعدازواقعه، شاه وولیعهد 
جلوی  گردش  برای  معمول  عادت  به 
وزارت  محل  سال  درآن  سفیدکه  کاخ 
کاماًل  شاه  ورفتار  درباربودآمدند،وضع 
عادی ومثل این می ماند که هیچ اتفاقی 

ُرخ نداده باشد...«)پدروپسر407تا409(
اتهام  رّد  دالیل  به  اینکه  از  پیش     
خیانت به امراِء عضوشورای عالی جنگ 
منظوررّد  به  دانم  می  پردازم،الزم  به 
یایک  ازچند  جانبداری  شایبۀ  هرگونه 
که  جنگ  عالی  شورای  اعضای  از  تن 
بدون تردید جملگی روی درنقاب خاک 
اشاره کنم که  نکته  این  اند،به  کشیده 
حتا  ونه  بود  خودارتشی  نه  نگارنده 
یکی از اعضاِء خانواده وبستگان نسبی 
انگیزه ای بجز  راه  وسببی اش ودراین 
رویدادتاریخی  یک  ی  درباره  پژوهش 
ازهم  برخی  نیست،اگرچه  وروشنگری 

اصراردارند  نکته  براین  دوستان  میهن 
پیوند  در  مطالبی  کردن  مطرح  که 
بارویدادهای تاریخی گذشته دربُرهه ی 
پرآشوب ونگران کننده ی کنونی جایز 

نیست وباید به مطالب روز پرداخت.

یادآور  باید  دیدگاهی  دربرابرچنین 
پژوهشگرتاریخ  یک  ازبرای  که  شوم 
هیچگاه زمان مطرح نخواهدبود،به ویژه 
را  مناسبی  زمان  توان  نمی  که  ازآنجا 
درآینده برای ابراز یافته ها ی پژوهشگر 
پیش  است  جایز  نمود،بنابراین  تعیین 
فروبه  ازجهان  پژوهشگرچشم  آنکه  از 
پژوهش  ازفراراه  که  را  بندد،آنچه 
ودرزمان  سازد  مطرح  است  دریافته 
حیاتش پاسخگوی انتقادات احتمالی نیز 
رویدادهای  به  پرداختن  باشد،وانگهی 
ای  بازدارنده  گذشته،عامل  تاریخی 
ومسایل  رویدادها  به  پرداختن  جهت 
که  آنچه  پذیریم  به  بود،  نخواهد  روز 
روزی  وسیه  پریشانی  مااز  مردم  برسر 
است،ناآگاهی  آمده  تاریخ  دردرازنای 
ازچگونگی وچرایی رویدادهای گذشته 
راه  چراغ  اند»گذشته  گفته  که  بود 
دور  ازهم  مارا  که  است«وآنچه  آینده 
نگاهداشته این است که فرا یافت اغلب 
ما برپایه ی  شایعات بوده وهست،ازاین 
رو آنچه را که شنیدیم ومی شنویم ویا 
خوانده ومی خوانیم،می پذیریم وبه ذهن 
باورخودمی سپاریم وبه هردلیل وبهانه 

شنوده  وتحلیل  تجزیه  کمتردرصدد 
آییم. آنهابرمی  هاومنابع  وخوانده  ها 

 حال می پردازم به دالیل وشواهدی که 
امرای عضوشورای عالی جنگ راازاتهام 

خیانت ُمبّرامی سازد :

هاییکه  ونگرانی  ها  آشفتگی  درپی    
نیروهای  وپیشروی  ناگهانی  تهاجم  از 
سوی  به  وانگلستان  شوروی  نظامی 
پایتخت وامکان وقوع شورش ونافرمانی 
ارگانهای دیگرنظامی درپی شورش  در 
مرغی  قلعه  هوایی  پایگاه  پرسنل 
نظامی  حکومت  برقراری  موجب  که 
درتهران شده بودوآنچه را که رضاشاه 
هیأت  درجلسۀ  شهریور  چهارم  درروز 
ابراز  اش  گیری  برکناره  دایر  وزیران 
کرده بود ومشی سیاسی فروغی نخست 
نامبرده  متجاوز  وزیردربرابردودولت 
عالی  ولیعهد،شورای  ضمنی  وموافقت 
جنگ رأی به مرخص کردن بخش عمده 
پادگانهای  از  را  وظیفه  سربازان  از  ای 
می  انجام  دهدکه  می  مستقردرتهران 

شود.
وقت  رییس  ضرغامی  سرلشکر 
می  خاطراتش  در  ستادارتش 
را  سربازان  نویسد:»دستورمرخصی 
می  که  پیشنهادفروغی  خودشاه،به 
شرایط  قبول  به  را  متفقین  خواست 
ترک مخاصمه ومتوقف ساختن عملیات 
کرده  کند،صادر  راضی  درایران  خود 

رضاشاه  تلفن  به  بااشاره  بود...وسپس 
به ستادارتش چنین ادامه می دهدکه: 
اعلیحضرت فرمودند،دولت پیشنهادمی 
کند دستور دهید افرادرا مرخص کنند.

من موضوع رابلند تکرارکردم که:اینطور 
حاضراین  امرای  ی  فرمودید؟وهمه 
شنیدندواعلیحضرت    را  مذاکره 
تکرارمراتصدیق فرمودند...«)پدروپسر- 

 )405
اخیراًنظارت  رضاشاه  که  ازآنجا     
ومداخله دربسیاری از امورکشوربه ویژه 
امورخارجه ونظامی را به ولیعهدواگذار 
گذاشته  می  ویابااودرمیان  کرده 
هیأت  درجلسات  ولیعهد  وهمچنین 
وزیران به همراه پدرش حضور می یافته 
است،بنابراین اینکه گفته شود ولیعهد 
درجریان صدورچنان ُمصّوبه ای دایر بر 
مرخص کردن سربازان وظیفه از پادگان 
های تهران بوده است، به دوراز واقعّیت 

نیست.
همواره  پیشخدمت  بهبودی  سلیمان   
کتاب  در  رضاشاه  ومعتمد  درحضور 
که  موقعی  نویسد:»...از  می  خاطراتش 
واالحضرت ولیعهد به ایران تشریف فرما 
شدند، وضع روحی اعلیحضرت همایونی 
بی اندازه تغییر پیدا کرد،هم مالیم شده 
وخرسندی  بّشاش  حاِل  وهم  بودند 
داشتند،خاطرم هست روزهای دوشنبه 
شدند،  می  شرفیاب  وکال  معموالً  که 
عرایضی  مجلس  رییس  ازآنکه  پس 
فرمودند:  همایونی  اعلیحضرت  کرد 
ولیعهد  که  بگویم...حاال  خواستم  می 
از خارج مراجعت کرده اند دونفر شده 
ایم ودیگر من تنها نیستم...حتی بیشتر 
کارهای خارجه وفرهنگ رابا نظرولیعهد 
دادند  می  انجام  له  معظم  با  ومشورت 
واغلب وزیر فرهنگ وخارجه مستقیمًا 
ولیعهد شرفیاب می  حضورواالحضرت 
درسال  که  کارهایی  وهمچنین  شدند 
با  مذاکرات  آمد،بیشتر  پیش   1320
متفقین با حضور واالحضرت بود وآنی از 
هم جدا نمی شدند تاروزی که ازتهران 
وبعد ازایران خارج شدند...«)395و396(    
 اینک بایددیدچه مسأله ای سبب شده 
شهریورخطاب  درروزنهم  تاشاه   بود 
جنگ  عالی  عضوشورای  امرای  به 
هاشما  شده  فالن  بگوید:»فالن 
را  بودپسرم  نزدیک  که  کردید  کاری 

خدمت  یا خیانت؟
قسمت آخرکیکاوس هومان

جز  رضاشاه  ی  گفته  بکشم«آیاتفسیر 
این است که تا به پذیریم ولیعهددرصدور 
چنان مصوبه ای دخیل وآگاه بوده است 
که اگر بجز این می بود چه نیازی به بُردن 

نام ولیعهدازسوی شاه درآن جمع بود؟ 
را ترک می کند وهمراه پسرش به سوی 
کاخ سفید می رود،شاه آرام می گیردو 
رفتارش عادی می شود«،آیا تفسیرش 
بجز این است که تابه پذیریم رضا شاه 
خود قلباً خیانت  اعضای شورای عالی 
جنگ رادر ارتکاب عملی به نفع دودولت 
ازآنهاراباور نمی داشت،  یا یکی  بیگانه 
تروهوشیارتر  زیرک  رضاشاه  که  چرا 
سربازان  وجود  که  نداند  تا  بود  ازآن 
وظیفه در پادگان های تهران، نخواهند 
از  رادردفاع  نقشی  کمترین  توانست 
شان  شدن  ومرخص  کنند  ایفا  میهن 
نیزبرای آن دودولت متجاوز سودوزیانی 
را به همراه نداشته است تاازاین بابت نیاز 
به عامل یا عوامل داخلی داشته باشندبه 
ویژه اینکه بنا به اقرارشاه در گفتگو با 
پرسنل  کل  متجاوز،  دودولت  سفرای 
قدرتی  درچنان  ایران  نوپای  ارتش 
جبهۀ  دردو  ایستادگی  یارای  تا  نبود 
گسترده ی شمال وغرب وجنوب غرب 
دودولت  نظامی  دربرابرنیروی  را  ایران 
متجاوزنامبرده را داشته باشد،تاچه رسد 
به دوسه هزار تن سرباز وظیفۀ ناکارآمد.    

محمدرضا شاه ولیعهدو   ُمشیروُمشار
برای وطنم«  نیزدرکتاِب»مأموریّت  پدر 
می  چنین  پدرش  ی  گفته  درتأیید 
دانست که  نویسد:»...وی]رضاشاه[ می 
که  زیادی  بانیروووسایل  متفقین  برای 
وطن  به خاک  که  است  آسان  داشتند 
وتجاوزکنند...دربرابر  تعّدی  عزیزش 
جز  ایران  ارتش  ،مقاومت  هجوم  این 
اثربود  بی  کامالً  کوچک،  چندمورد  در 
وپس ازآنکه اولین مرحلۀ هجوم صورت 
گرفت،ارتش ما دریافت که حریف قوی 
تر ازآن است که بتوان  درمقام مقابله 

باآن برآمد«. )145و146( 
 بنابرآنچه که اشاره کرده ام،جای کمترین 
تردیدی نمی ماند که رضاشاه با توّجه به 
باالی  وضریب  گری  نظامی  ی  پیشینه 
هوشمندی وقدرت رهبری ومدیریتش 
بُحرانی  روزهای  درآن  که  نبود  ،کسی 
به  تصمیم  پیش  چندروز  خوداز  که 
کنارکشیدن خود از مقام سلطنت گرفته 
در  وظیفه  سربازان  بودن  با  بود،دلش 
پادگانهای تهران گرم بوده باشد،به ویژه 
آنکه بنا بر نوشته ی سرلشکرضرغامی 
وظیفه  سربازان  کردن  مرخص  دستور 
صورت  شاه  تلفنی  دستور  ی  برپایه 

گرفته بودوولیعهد نیز درجریان امر بوده 
است.        

 حال این پرسش مطرح خواهد بودکه 
اگر به پذیریم شاه قلباً براین باوربوده که 
خیانتی ازسوی امرای عضوشورای عالی 
انگیزه  چه  نگرفته،پس  صورت  جنگ 
وتغّیر  امراء  آن  خواندن  ازفرا  وهدفی 
وتشّدُد وکندن پاگون دوتن ازآن جمع 

و...دربین بوده است؟ 
به  پرسش  این  به  پاسخ  ادای  از  پیش 
بخشی از خاطرات سلیمان بهبودی می 
پردازم تا توجیه روشنتری ازمنظور ارائه 
شود،او می نویسد:»به خاطردارم اوایل 
شرفیاب  فرمودند.وقتی  احضارم  شبی 
ازپیاده روی مراجعت کرده  شدم،چون 
بودند به اتاق خواب رفته وبالباس روی 
رختخواب استراحت کرده ومثل دیگران 
خوانند  می  آواز  اغلب  تنهایی  در  که 
معظم له هم مشغول آواز خواندن بودند.
فرمودند:  بنده  به  کوتاهی  مّدت  بعداز 
کردم:بلدنیستم  توبخوان.عرض 
بگو  حاال  خوب  بخوانم.بعدفرمودند: 
کردم:  یاتو؟عرض  خوانم  می  بهتر  من 
خوانند. بهترمی  همایونی  اعلیحضرت 
بعدفرمودند:چون شاه هستم خوب می 
کردند:سلیمان  اضافه  خوانم!بالفاصله 
کردم:   عرض  هستم؟  بداخالق  من 
وبا  تخت  روی  خیرقربان.بعدنشستند 
تشّدد فرمودند؟فالنی چهل سال است 
من برای پیشرفت کار مملکت سگرمه 

هایم رادرهم کشیده ام..
کارشان  دستگاه  وکارکنان  افراد  .اگر 
راروی حساب وقاعده انجام دهند چرا 
بدهم،من  نشان  طور  رااین  خودم  من 
بداخالق نیستم مراوادار به این طرز می 

کنند.«)379( 
رویدادهشتم  به  گردیم  برمی  حال   
که  روزبه شرحی  شهریورماه که درآن 
پرسنل  ونافرمانی  باشورش  گذشت 
نیروی هوایی قلعه مرغی وزندانی کردن 
فرماندِه پایگاه ودوسه تن ازفرماندهان 
پرسنل  سوی  ترازاواز  پایین  رده 
شورشی،واوضاع آشفته ونگران کننده 
ی آن روزها از رهگذر پیشروی نیروی 
نظامی دودولت نامبرده به سوی پایتخت 
مستقر  پادگانهای  شدن  ومتالشی 
وفرار  غربی  وجنوب  وغرب  شمال  در 
افسران وسربازان وادامه ی بمبارانها با 
وجود اعالم ترک مخاصمه ازسوی دولت 
دیگراز  های  ودرگیری  ومسایل  ایران 
جمله نگرانی عمیق شاه نه تنها از ادامۀ 
خاطر  به  فرزندش  بلکه  خود  سلطنت 
دشمنی های دودولت نامبرده نسبت به 

وی ،همه وهمه از عواملی بودند که می 
توانستندرضا شاه رانسبت به وفاداری 
گمان  بد  خود  به  نسبت  ارتش  امرای 
روش  همان  اساس  بر  براین  بنا  سازد، 
بهبودی  رهبری ومدیریّت که سلیمان 
در کتاب خاطراتش ازاخموبودن رضاشاه 
برای به زیر فرمان درآوردن زیردستان 
آورده است ،خواسته بود درآن لحظات 
قدرتش  کشیدن  ُرخ  به  ضمن  بُحرانی 
روزها،امرای  حتاهمچنان درشرایط آن 
مزبوررا ازدست زدن به کودتای احتمالی 
توانست  می  نگرانی  واین  دارد  برحذر 
مهمترین دغدغه ی خیال رضاشاه برای 
سقوط سلسله ایکه بنیان نهاده بود،به 
بابت جانشینش درآن روزهای  از  ویژه 

پرآشوب باشد.
آنان که به ُخلقیات رضا شاه آگاهی دارند 
شاه  بود  محال  که  دانند  می  خوبی  به 
دقایقی  میهنی،  ضّد  مسایل  ی  درباره 
پس ازآنهمه خشم وعتاب، حالت عادی 
نوشته  به  که  ای  گونه  خودبگیردبه  به 
ی انتظام :»مثل این می ماند  که هیچ 

اتفاقی نیفتاده باشد«. 
بایک نگاه گذرا وتحلیل ساده به آنچه 
شده،به  اشاره  مختصر  ای  بگونه  که 
انتظام  نصراهلل  که  را  مطالبی  ویژه 
بوده  ماجرا  شاهد  خودازنزدیک  که 
ودردفترخاطراتش آورده است ،هراهل 
ُمصّوبۀ  که  یابد  درمی  آسانی  نظربه 
شرایط  چنان  در  جنگ  عالی  شورای 
نقطه  به  توجه  ورویدادهاوبا  بحرانی 
تصمیم  وخبر  وزیر  نخست  نظرهای 
وماجرای  سلطنت  از  استعفا  به  شاه 
شورش پرسنل پایگاه هوایی قلعه مرغی

وظیفه  سربازان  طغیان  واحتمال 
از  فرار  هدف  به  تهران  درپادگانهای 
دیگر،به  ی  بهانه  هر  ویا  خدمت  ادامۀ 
ویژه علل وجهاتی که برقراری حکومت 
نظامی را درتهران موجب شده بود،می 
توان دریافت که مصّوبۀ اعضای شورای 
عالی جنگ کاری ازروی تدبیر ومصلحت 
اشتباه  ازروی  کم  دست  ویا  اندیشی 

بودنه خیانت.
ازسویی دیگرکسانیکه درارتش خدمت 
کرده اندویابه وظایف فرماندهان ورؤسای 
ارتش آگاهی دارند،به خوبی می دانندکه 
وظایف وزیر جنگ با رییس ستادارتش 
تفاوت ماهوی دارد،وزیر جنگ نماینده 
وپاسخگوی  دردولت  است  ارتش  ی 
مجلس)درصورت  نمایندگان  به  ارتش 
دستورات  ُمجری  ستاد  لزوم(ورییس 
فرماندِه کل نیروی نظامی است درتعیین 

خط مشی فرماندهان وطرح تشکیالت 
وتهّیۀ نقشه های عملیات درزمان جنگ 
رو  آنها،ازاین  دراجرای  ونظارت  وصلح 
از  بیش  کسی  اگر  شهریور  نهم  درروز 
همه مستوجب کتک خوردن وپرخاش 
وقت  ،رییس  بود  می  شاه  از  شنیدن 
سرلشکرضرغامی  یعنی  ستادارتش 
عالی جنگ  اعضای شورای  ی  ویاهمه 
بودند،نه تنها احمدنخجوان ویا سرتیپ 
ریاضی)رییس ادارۀ آموزش مهندسی( 

که درشغل وموقعّیتی آنچنانی نبود.
وجود  میدانست  خوبی  به  رضاشاه    
پایتخت  در  ُمسلح  وظیفۀ  سربازان 
 ، ها  وسردرگمی  آشفتگیها  درآن 
شورش  جهت  از  نگرانی  جای  اگرحتا 
نباشد،وجودشان  آنهادرمیان  وطغیان 
نیز با حضور نیروهای نظامی بیگانه که 
ازسوی  مخاصمه  ترک  اعالم  وجود  با 
دولت ایران همچنان به بمباران وحالت 
به  ادامه می دادندو هرآن  جنگی خود 
پایتخت نزدیک می شدند،ُمثمر ثمری 
نیزنمی توانست بوده باشد،وانگهی چه 
بسا دودولت متجاوزوجودآنهمه نیرودر 
جهت  در  ای  بهانه  راظاهراً  پایتخت 
وبساط  برشمرده  زدن  وضربه  دشمنی 
به  اینکه  به  باتوجه  را  پهلوی  سلسلۀ 
شهادت اسناد ومدارک انتشاریافته ،در 
ابتدای امرکمترین آمادگی وتمایلی برای 
برتخت نشستن ولیعهدوتداوم پادشاهی 
واحیانًا  چینند  اندبر  نداشته  درایران 
پایتخت  در  را  وکشتارهایی  ها  خرابی 
نادیده  با  حتا  بنابراین  شوند،  مرتکب 
ضرغامی  سرلشکر  که  مطالبی  گرفتن 

درکتاب خاطراتش آورده است 
بقیه درصفحه 48

باید  بر می شمارند  ارتش  امرای  از  ایران را دربرابرقوای دودولت مهاجم ،خیانت چندتن  ارتش  پایداری  یا عدم  ازآنان که شکست 
پرسید چند سد ویا چند هزارسرباز وظیفه چه نقشی را می توانستند دربرابرهجوم نیروهای بیگانه درصورت ورود به تهران ایفاکنند

تیمسارنخجوان
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آن   متعدد  فوائد  خاطر  رابه  براکلی 
شاه سبزیجات می دانند. اگر بخواهیم 
پیشگیری  رابرای  گیاه  یک  تنها 
ازبیماری سرطان نام ببریم ، این گیاه 

براکلی است .
از  طعم  خوش  است  گیاهی  براکلی 
کلم  به  ووابسته   چلیپایان  خانواده 
براکلی   باشد.  می   )Kale) پیچ  وکلم 
پائیز  بخصوص  سال   فصول  درتمام 
بهترین   . است  موجود  بهار  واوایل 
ودارای  تیره  سبز  رنگ  به  آن   نوع 
حرارت   . است  سفت  و  باریک  ساقه 
می  ازبین  را  آن  سودمند  مواد  زیاد 
را  براکلی  است  بهتر  بنابراین  برد. 

درحرارت مالیم طبخ کرد.

اثرات ضد سرطانی:
سرطان  ضد  خواص  دارای  براکلی  
است . ودرپیش گیری  سرطان  های 
وپروستات   پستان   ، کلفت  روده  
سرطانی   ضد  دوترکیب    . مؤثراست 
دراین گیاه  وجود دارد.: سولفورافان                                       
    C13مادهC13  و Sulforaphane   
 Brussel ای   دلمه  وکلم  درکلم 
وبخصوص   دارد.   وجود  نیز   Sprout
مؤثر  پستان   سرطان  درپیشگیری  

است . 
تجربیات آزمایشگاهی  نشان داد که 
ترکیب  C13  میزان  استروژن زیان 
پستان   سرطان  دربروز  که  را  بخش 

دخالت دارد  کاهش می دهد.
بهداشت   پروفسور  کنسله  توماس 

محیط زیست دانشگاه  جان هاپکینز
 نشان داد  که اثر محافظتی سولفورافان 
ضد  های  آنزیم  پیدایش  بخاطر 

سرطانی است .
وی به 1٤5  جانور
آزمایشگاهی  یک

 ماده قوی  سرطان زا
دادوبه 120 جانور  مزبور

 سولفورافان تجویز نمود. 6٨ 
درصد جانورانی که سولفورافان 

 50 از  پس  بودند   نکرده  دریافت   
شدند.  پستان  دچارسرطان  روز  
جانورانی   درصد   26 فقط  که  درحالی 

کرده  دریافت  سولفورافان  که 
گردیدند. سرطانی  غده  دچار  بودند 

توسط  دیگری  جدید  بررسی 
که  داد  نشان  وهمکاران  زانگ  
غده  رشد  بروکلی  آبی  عصاره 
آزمایشگاهی  های  رادرموش  مثانه 
داد. کاهش  درصد   50 از  بیش 
 به گفته  دکتر Michnovicz  رئیس 
بنیاد  پیشگیری سرطان  درنیویورک  
وسبزیجات  بروکلی   کلم  از  استفاده 
خاطر  به  کلم   گل  مانند  آن   نظیر 
می  سرطان  ضد  مغذی  مواد  داشتن 
تواند  خطر ابتال به سرطان های مثانه، 

پروستات وپستان را کاهش دهد.
کنفرانس  درششمین  پژوهشگران  
تحقیقات   آمریکائی  انجمن  سالیانه 
ترین  جدید  درفیالدلفیا  سرطان  
گیری  پیش  رادرمورد   کشفیات 

سرطان ها مورد بررسی قراردادند. 

یافته های آنها نشان داد که غذاهای 
بخصوص  خام   ازسبزیجات  سرشار 
رشد  یا  گیری  پیش  موجب  براکلی 
می  سرطان  ازانواع  بعضی  آهسته 

گردد.

محافظت مغز:
 

که  اند   دریافته  پژوهشگران   اخبرا 
درمقابل   مغز  محافظ  سولفورافان  
تجربیات   باشد.  می  نیز  ضربات 
این  که  داد  نشان  آنان  آزمایشگاهی 
ماده محافظ مغز وجدار بین مغز وخون 

.)Blood-Brain Barrie(.می باشد
اثر  مغزی  آسیب  از  پس  جدار   این   
دهد.  می  ازدست  خودرا  حفاظتی 
خونی  جدار  تمامیت  سولفورافان 

مغزی رابرقرار می کند.

 محافظت قلب وعروق :
براکلی   که  اند  دریافته  پژوهشگران  
های   ونسج  وعروق  قلب  محافظ 
قلبی  واز حمالت   بوده   بدن  مختلف 
جلوگیری می کند.  بتا کاروتن  موجود  
A  تبدیل  درآن  دربدن  به ویتامین 
ضداکسیدان   اثر   ودارای  گردد.   می 
 ، کلسیم  از   سرشار  براکلی    . است 

آهن واسید فولیک  می باشد.  

محافظتی   اثر  دارای  فولیک   اسید 
 . است  قلبی  بیماری  و  درسرطان  
بخاطر  دربراکلی   موجود   C ویتامین 
داشتن   اثر  ضداکسیدان  به دستگاه  
ایمنی کمک نموده  و با بیماری قلبی 

و سرطان مقابله می کند.  
نصف فنجان  براکلی  دارای  دو گرم 
مواد   . است   ) لیفی   ( فیبری  ماده 
لیفی  ضد یبوست بوده ودرپیشگیری  
، بیماری قند و  سرطان  روده بزرگ  

کلسترول  باال مؤثراست .

محافظت چشم :

 دریک بررسی  مشخص شد که افراد 
آنها  روزانه   غذائی   رژیم   که  بالغ  
 ، شامل  سبزی هائی  مانند  براکلی  
قرمز   یا  سبز  فلفل     ، فرنگی   گوجه 
می باشد ٤5 درصد کمتر مستعد  به 

ابتال  به آب مروارید هستند.

دکتر همایون آرام - نیویورك

فواید براکلی
 براکلی  درمحافظت از  مغز، قلب وعروق و چشم   مؤثر است 

و  اثر ضد سرطانی آن بسیار حائز اهمیت است .
» درسفر سالیانه نمایندگان کنسرسیوم  
وزیر  که  بود  معمول  چنین   ، ایران  به 
دارایی ایران هم  ضیافتی به افتخار  آنها 
ترتیب می داد  که همه اعضای  بلندپایه  
کنسرسیوم  وشرکت ملی نفت  ، شرکت 
می کردند وتعداد   میهمان ها گاهی به  
به هفتاد  نفر می رسید.  وقتی سابقه را 
به بهنیا نشان دادم  برآشفت وپرسید: 
برای  هم   انگلستان  دارایی   وزیر  آیا 
درسفر  نفت   ملی  شرکت  نمایندگان  
می  ، ضیافتی  لندن   به  سالیانه شان  
دهد؟  گفتم :  نه   - بنابراین  باید گفت : 
فقط رئیس  ومعاون کنسرسیوم ، رئیس  
ومعاون  هیئت نمایندگی  شرکت ملی 
نفت ، وزیر خارجه  وسفرای کشورهائی 
که  شرکت های آنها عضو کنسرسیوم  
هستند دعوت شوند. درروابط خارجی 

باید مقابله به مثل کرد.
 یکروز وزیر مختار  آمریکا  به من تلفن 
کرد  که برای کاری  می خواهد  وزیر را 
ببیند . پیغام اورا  به بهنیا دادم  . بهنیا 
گفت  بگو اگر  کار رسمی ومهمی است  
سفیر تقاضای  وقت مالقات نماید  واگر 
وقت  ایشان  به  شما  است   کاردیگری 
مالقات بدهید  تا با شما حرفش رابزند.  
بعد با عصبانیت گفت : اینها می خواهند
 باما مثل  مأموران مستعمره  رفتار کنند.
عبدالحسین بهنیا  درامور داخلی هم  
، محکم و شجاع وقانونی بود. . درزمان 
نخست  وزیری علم  ، روزی  دردفتر 
کرد   تلفن  علم  که  حضورداشتم   او  
سعدآباد   به  که  ازاوخواست   وظاهراً 
شاپورها  واالحضرت  از  یکی  دفتر  به 
برود. بهنیا عصبانی شد  وگفت : آقای 
نخست وزیر  شما ازوزیر دارائی  تان 
میخواهید  که به دفتر شا هپور ... برود 
. اگر شاهپور کاری  دارد وقت بگیرد  
که   اینطور  آقا   . من  دفتر  به  بیاید   و 
پس  کرد.   شود  نمی  داری  مملکت 
بهنیا  تلفنی   مذاکره  دقیقه   چند  از 
فرهنگ  دکتر  از  بسیارخوب   گفت  
مهر  میخواهم  که شاهپور غالمرضارا  
به دفتر   به من گفت  بعد  مالقات کند 
شاهپور  تلفن کن و  بعدبرو  سعدآباد 
چون  کرد  واضافه   . کن  مالقات  واورا 
هیچ است   غیرقانونی  تقاضایش  

که  بعداز من خواست   . نده  ای  وعده 
پرونده مربوط به  ورود  مقداری چای 
از  تجار بنام فوالدی   ... وسیله  یکی 
را مطالعه کنم  وافزود  که تقاضای آنها  
این است که  از حقوق گمرکی معاف  
باشندوچای داخلی هم  نخرند وباچای 
اینها  نکنند.  مخلوط  هم  خارجی 
عملی  وغیر  غیرقانونی   تقاضایشان  
ترتیب  عمل  به همین  منهم    . است 
کردم و به شاهپور  جواب نفی دادم . 
شاهپور گفت : ولی علم موافقت  کرده 

است . گفتم علم رئیس من نیست . 
مقتدر   ، صالح  درکاراداری   بهنیارا 
شرایطی   هیچ  تحت   . دیدم  ومثبت 
نمی  المصالحه   وجه  را  ملی   منافع 
داخلی   عوامل  وزور   فشار  به  کرد. 
وخارجی  تسلیم نمی شد. تا زنده بود  

طرف مشورت  من بود. «
من   همزبانان  کتاب   13٨ صفحه   (
رفتم   بحضورشاه    137٤ درسال 
ومشگل دانشگاه را درحفظ  دانشگاه 
را درحفظ پزشکان  درجه یک  که از 

نظر اقتصادی ترجیح می دادند  که 
به تهران  بروند  بیان  داشتم  وگفتم  
باادامه این وضع  نظر شاهنشاه  راجع 
پهلوی   دانشگاه  شدن  هاروارد   به    

عملی نخواهد بود. باموافقت  ودستور 
را  کادرآموزشی   پایه  حقوق  شاه  
را   آن  وشرح  کردم  تهران  دوبرابر  
بااین  آورد.  خواهم  دیگر  درجائی 
برجسته   استادان  توانستند   مزایا  
نیزبرای  را  آمریکائی   دانشگاههای  
که  کنند   جلب  بیشتر  یا  یکسال  

دردانشگاه پهلوی  تدریس نمایند. 
) صفحه 269( 

ریاست  داری  عهده  از  پس  دوماه 
دانشگاه پهلوی  ، رئیس  گارددانشگاه 
داده   مقام  تغییر  را  انتظاری   سروان 
بعد    سال  یک  فرستادند.  تبریز  به  و 
»علت  وگفت  آمد   نزدمن  انتظاری 
بوده  که  این  تبریز  به  فرستادن من  
یکی از برادرانم  که دانشجوی دانشگاه 
پهلوی  بوده است  وبه گروه فدائیان  
به  گویا  وبرادردیگرم   نژاد   حنیف 
مجاهدین خلق پیوسته اند ولذا برای 
نیست  درضهربانی  ای  آینده  خودمن 
مقررات  از  بااستفاده   میخواهم   .
نشسته  باز  زودرس   بازنشستگی  
دردانشگاه  است   ممکن  آیا   . شوم 
کاری به او بدهم . « گفتم : » پرسش 
توانم   نمی  مسلمًا   . میکنی  عجیبی  
ولی شاید بتوانم  برایت کار دریکی از  
ساختمانی   کاری   مقاطعه  شرکتهای 
پیدا  کنند   کار می  دانشگاه  برای  که 
او  به  روز   سه  یا  دو  از  پس    ». کنم 
اطالع دادم  که با حسن هاشمی  مدیر 
شرکت  چکش  که یکی از پیمانکاران  
بیمارستان نمازی است  مذاکره کرده ام 
بدهد.  کار   تو  به  است   وحاضر 
شهربانی  از   . کرد  سپاسگزاری 
چکش   ودرشرکت  شد   بازنشسته 

مشغول بکار گردید. 
وقت  من  از  انتظاری   بعد  ماه  چند 
گرفت  که بگوید برادرش  که با حنیف

از کشته شدن   بوده است  پس  نژاد  
می  گروه  اعضای  وسایر  نژاد   حنیف 
که  کسانی  که  شاه   ازفرمان  خواهد  
قتل نکرده  وجائی را آتش نزده اند  و 
با اظهار ندامت  بخشیده شوند ] بهره 
برادرش  می خواهد  مند شود[  حاال 
بیاید نزد من  که من اورا معرفی کنم 
به  را  خودش   اگر  ترسید   می  زیرا   .
گزارش  کند   معرفی  امنیت  سازمان  
او  دستگیر  شده  که  بدهند   دروغ  
است  ونتواند  از امتیازی که شاه داده  
استفاده کند . گفتم  ولی او درتهران 
 . بکنم  توانم  نمی  کاری   ومن  است  
رفته   تهران  به  انتظاری   که  قرارشد  
قتلی  برادرش  که  شود  مطمئن   اوالً 
شرکت  سوزی   آتش  درهیچ  نکرده  
که  کند   تلفن  من  وبه  است  نداشته  
ها سالم  بسته  وهمه  رفته   به گمرک 
نزد  روز  درشیراز   آن  فردای   . است 
من آمد  که برادرش درمنزل اوست  و 
می خواهد  به منزل من بیاید  باخنده 
گفتم :» واقعًا  عجب پلیسی هستی . 
درمنزل من  6 نفرپاسبان  درسه گروه  
به نوبت پاس می دهند  واگر برادرت 
به منزل  من بیاید فوراً  به شهربانی یا  
 . داد  خواهند  اطالع  امنیت   سازمان 
بهتر است  فردا صبح  سرکوچه منزل  
من  بایستی و او با یک نامه دردست  
جلوی ماشین مرا بگیرد  ومن به راننده 
می گویم  توقف کرده  اورا سوار می 
کنم  وبقیه کارها رادردفترم  انجام می 
دهم . بهمین ترتیب عمل کرد. پس از 
الزم   های  پرسش  دردفترم   که  این 
به معینیان  رئیس دفتر  راازاو کردم  
شاه   تلفن  کرده ماجرارا گفتم وتقاضا 
کردم به عرض شاه  برساند  و بعد اورا 
رئیس  پور   بهمن  سرهنگ   تحویل  
به شهربانی  که   دادم  دانشگاه  گارد  
رئیس   لحسائی   بعدازظهر     . ببرد 
سازمان امنیت  نزدمن آمد  وگله کرد  
 . اورا تحویل  سازمان ندادم   که چرا 
گفتم  این کارها راازطریق رئیس گارد 
درحدود   که  کفت  لحسائی   . کنم  می 
شناسائی  اورا  درشیراز   هفته  یک 
سایر  تا  داشتند   نظر   وتحت  کرده  
داشتند   ارتباط  بااو  که  را  کسانی 
می  دروغ  البته   که  کنند  شناسائی 
گفت . ) صفحه 26٨ از کتاب همزبانان 

من . دکتر فرهنگ مهر(        

همزباانن من-  دکترفرهنگ مهر

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا
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محمد صادق تفکری  بااسامی مستعار 
پُرچانه«،  »تفکری   ، تفکری«   «
و  »میرزاآقا«    ، زیمبو«  »زلم 
»سرورالشعرا«  از اولین طنز نویسان  
که  بود  توفیق  روزنامه  وشاعران  
همکاری خودرا با توفیق تا توقیف  آن 
به سال 0531 خورشیدی  بااین نشریه 

ادامه داد.
ازسال تولد او نمی دانیم همینقدرمی 
خورشیدی    1031 درسال  که  دانیم  
فکاهی  روزنامه  توفیق «   »حسین  که 
نهاد،  بنیاد  را  »توفیق«  وانتقادی 
تفکری از یاران  وهمکاران اولیۀ اوبود 
و این همکاری  تاپایان  انتشارتوفیق 
ادامه  تمام  قرن   نیم  حدود  یعنی 
ازتوفیق   ای  شماره  وکمتر  داشت  
تفکری  از  طنزی  و  شعری   که  است 

درآن چاپ نشده باشد.
اوبرعکس  اسم مستعارش  »پرچانه«  
مردی کم حرف وگوشه گیر بود. یک 
پشت   درکوچه   بقالی  کوچک  دکان  
مسجد سپهساالر  داشت که درضمن  
بود.  اوهم  وسکونت  زندگی   محل 
این  که  گرفت  بارآتش  سه  دکان  این 
آتش سوزی ها ناشی از منقل کرسی 

اوشد.  مرگ  به  منجر  سوم  بودودفعه 
این آتش سوزی شعری دارد  درمورد 

که درزیر می آید:

سوختم 

دردکان ، درفصل سرما، من زگرما سوختم 
باتمام جنس دکان ، بنده یک جاسوختم

شعلۀ آتش  بدست وصورت وپایم گرفت
من به یک غفلت به دکانم سراپاسوختم
سوزش دل یک طرف سوزسروپا یک طرف
یاسوختم یاساختم  دکان  پستوی  توی 
این دکان هم جای کسبم بود هم منزلگهم
قسمت اینسان شد که دردکان ومأواسوختم
آتشی درخشک وتر افتاد ومن گشتم کباب
سوختم تنها  تنهای  خویشتن  دردکان 
پشت مجلس هرکه می داند دکان من کجاست
بیست وهشت ماه شعبان من همانجا سوختم

 . برند  می  بیمارستان   به  را  تفکری 
دربیمارستان  سوختگی  حال  درآن 
هم  دست از شعروشوخی برنمی دارد 

و شعر زیررا می سراید:

مریضخانه های دولتی
 بُرد بازرگان مراخانه 

تا ازآنجا برد مریضخانه

بردیکسر خدمت دکتر
داداونسخه ای به من فی الفور

بودصحن مریضخانه شلوغ
چه شلوغی!... شلوغ بودوپلوغ

این طرف جیغ و ویغ بیماران
 آن طرف شیون پرستاران

بوی تنطوروالکل وکافور
برمشامم رسید ازره دور

یک پرستارخوشکل وخوش قد
نرم نرمک به پیش من آمد

هیکلش بود عکس آن زن پیر
کرد درپیش من گلویش گیر

 کرد از دیدنم بسی خنده
 از چنان وضع مدُهش بنده

 صاف آمد نشست  او به برم
تا گذارد  بخنده سر به سرم

 بعد با اخم وتخم  و با دعوا
 باز بنمود  باند دست مرا

چید »تاول«  زدست مجروحم
سوخت از سوزش توول! روحم

گفت دیگر تمام شد کارت 
بروبیرون ، علی نگهدارت

 زان مریضخانه ی طویل وعریض
 بشود شخص تندرست مریض

دارم امید  تا که چون بنده
 نشوی ای جناب خواننده

 ای الهی سوی مریضخانه
نروی چون جناب »پرچانه«

وسوختگی   جراحات  این  متأسفانه  
باعث فوت اوشد. او حدود هفتادوپنج 
مجرد  عمر  آخر  وتا  کرد  عمر  سال  

ماند. 
وعامیانه  روان  خیلی  تفکری   شعر 
بود ومردم کوچه وبازار  از خوانندگان  
اشعارش  پروپاقرص  ودوستداران  

بودند. نوشته است :
»سبیل هیتلر، چتر چمبرلین ، سیگار 
روزولت...  تبسم   ، چرچیل  برگ 
اینهاخیلی معروف است  ولی معروف 

تراز همه اینها گربه تفکری است .«
اشعار  ُقرص   پروپا  خوانندگان 
هروقت  پرچانه   تفکری  وطنزهای  
شنوند   می  یا  خوانند   می  اورا  نام 
ملوس   گربۀ  یک  هیکل   اختیار  بی 
می  مجسم  درنظرشان  هم   وظریف 

شود.
گربه   با  اشعارش   دراغلب  تفکری  
به  خودرا   ووفاداری  دارد   رازونیازی 
ثابت   » »بُراق  محبوبۀ  به  وسیله  این 

کرده است .
اشعار گربه وبچه ها

در شب های جلسه  هفتگی  که 

کیخسرو بهروزی

                 غم مخور         
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

* شعر تفکری روان وعامیانه بود
* تفکری شاعر مردم بود و شاعر مردم ماند؛ بقال بود 

وبقال ماند
* مردم کوچه وبازار  ازخوانندگان ودوستداران پروپا

ُقرص اشعارش بودند
* برسردر دکان بقالیش نوشته بود: 

اگر خواهی خوراکی های تازه
قدم رنجه نما دراین مغازه
توفیق  روزنامه  وهمکاران   یاران  نخستین  از  تفکری   *
بود وحدود نیم قرن با این نشریه همکاری خودرا ادامه 

داد

اوخواهش  شعر خواندن می  از  رفقا  
بدون   ، شاعران  سایر  برخالف  کردند 
می  بغل  درجیب  دست  نازوغمزه  
رابیرون می کشید  کرد. طومار شعر  
 «  : گفت  می  خود  مخصوص  وبالهجۀ 
و  گربه«  به  راجع  است  شعری  یک 

بالفاصله  شروع به خواندن می کرد.
وجدی  ادبی   اشعار  دنبال  تفکری   
مثل  اشعارش    . رفت   می  کمتر 
بود.  پسند  توده  و  شیرین  حلوارده 
بچه ها عالقۀ فراوانی به اشعار  تفکری 
داشتندودیده می شد  که اشعارش  را 
داشتند.  از حفظ  زمان   آن  های  بچه 
واطوار  ادا  که  را  اشعاری  بخصوص 
کلی  بطور  داد.  می  شرح  را  گربه 
دراشعارش   و  تفکری  گربه  درزندگی 
شاید   . داشت  ومؤثری  مهم  نقش 
وفائی  بی  و  نازوغمزه  تفکری  چون 
واداواصول گربۀ خودرا دیده بود اززن 

گرفتن  منصرف شده بود.

شکل وشمایل و خوی وخلق
قابل  حقیقتًا   درتفکری   که  چیزی 
ودرستکاری   امانت  بود   تحسین 
عجیب او بود. درستکاری اورا  باید از 
ازاو   زمان  آن  که  وکودکانی  محصلین 
باید  خریدند  می  کشمش  نخودچی 

پرسید.
تخلصش   برخالف  پرچانه   تفکری 
رفقا   بود   وساکت  حرف  کم  خیلی 
درشبهای جلسه  خیلی سربه سرش 
صبوری   با  او  ولی  گذاشتند   می 
ومالیمت سخت ترین  متلک ها را زیر 
پرپشتی  سبیل  کرد.  درمی  سبیلی  
خداوند   «: گفت  می  که  داشت  هم  
است  کرده  خلق  این  رابرای  سبیل  
زیر  را   های دوستان  متلک  آدم   که 
آن در کند.« چشمان  درشت مشکی 

وابروئی پرپشت داشت .

شیوة شعر تفکری
 تفکری  درشعروشاعری  زیربار هیچ 
بند   پای  وزیادهم  رفت  نمی  مکتبی 

نبودوگاهی  وقافیه  معنی  و  قیدلفظ 
او  شد.  می  اشتباه  نثر  با  شعرش  
که  داشت   مخصوص  سبکی  درشعر  
نامید.   ! تفکریسم  سبک  را  آن  باید 
که  شاعران  از  بعضی  اوبرخالف 
قافیه   تنگی  از  گفتن   شعر  درموقع 
درزحمتند  اوهمیشه از گشادی قافیه 
می نالید. نمونه آثار تفکری »پرچانه«  

را درزیر می خوانید:

درددل ُمفلس
» هان ای دل عبرت بین  از دیده نظر کن هان«

برخانۀ اینجانب  نیم فرسخی تهران!
مخروبه درکلبۀ  مفلس،  من  به  بنگر 
شش طفل قدونیمقد لخت وپتی وعریان
عباس زمن خواهد، »جوراب« وحسن »گیوه«
اکبر»کله« و قاسم خواهد »کت« وهم» تنبان«
با گریه وبازاری ، فرخنده زمن خواهد
 یک »دفتر نقاشی«  از بهردبیرستان
فرزندبزرگ من ، شد دیپلمه وزین رو
 یک ساله که می باشد بیکاره وسرگردان
 ازبسکه بدهکارم،  من بردروهمسایه
 درخانه شوم پنهان، ازترس طلبکاران

خاقانی شروانی  گروضع مرا می دید
اشعار کجا می گفت از کنگرۀ ایوان؟

 »پرچانه« زاحوالم  گفته است یکی از صد
چون شعر مطول شد آن را بدهد پایان

 بی فک وفامیل
 بی خواهر وبرادرو دائی وخاله ام

 ساکن به پشت مجلس و نزدیک ژاله ام
 ارزش بروزگار ندارم  چو»ده شئی«

نزد سپور ، بنده چو پیت زباله ام
 عمرم گذشته است زهفتادوزنده ام

 ازبسکه سخت جانم  وازبس نخاله ام
 بااین وجود  هرکه نگه می کند مرا

دارد گمان  که بنده چل وچند ساله ام
یک پیر هفهو زن من شد  زبخت بد

 ازدست او بود  همه ی آه وناله ام
 

خواهم دهم طالق زنم را  از این جهت
 دائم بسوی محضرودارالوکاله ام
 سگ دو  زبهر کار زدم بسکه هرطرف
 بی حس شده زقوزک پا تا کشاله ام

 من شاعر فکاهی ام واندراین طریق
 دکتر شدم بیا بنگر بر رساله ام

 ِمعر است جای شعر که »پرچانه« گفته است
کاکا بکن قبول  ، تو معر ومقاله ام

هرچه بگوئی
 جای خانم روز وشب من ظرفشوئی می کنم
هرچه با من بد کند جایش نکوئی می کنم

گر بیفتد  بشکند از دست من یک استکان
 ازهمه اهل  محل من چاره جوئی میکنم

گر بگوید بعد جارو  فراشهارا ده تکان
میگویم ای چشم خانم هرچه گوئی میکنم
گاهگاهی  طفره میرم ازاطو وپخت وپز
 بعله! گاهی حقه بازی ودوروئی می کنم
گربخواهد همسرم  ازمن لبو  بهر دسر
میکنم لبوئی  دنبال  به  دربدرخودرا 
گریه را سرمی دهم  هروقت کوبد برسرم
جای خوبی های او من زشتخوئی میکنم
تا َرَود  خانم بخواب خوش ، کناربسترش

می شوم»پرچانه«  هرشب قصه گوئی می کنم

همه دزدندلیکن دزدبدنام
همه دزدند ، لیکن دزدبدنام

کند این روز دزدی آن دگر شام
رود درکربال  وکعبه وقم

نمایند فخر نزد اهل اسالم
همه دزدند لیکن دزد بدنام

کند این روز دزدی آن دگر شام
 فالن روزنامه چی  دزداست وخائن

 فرشته صورت است ودیو باطن
 بود استاد  برشیطان وهم بر جن

کند دزدی ،دهدبردزد، دشنام
همه دزدند لیکن دزد بدنام

کند این روز دزدی آن دگر شام
وکیل وهم وزیرما ، همه دزد

رجال بی نظیر ما همه دزد

زداراوفقیرما همه دزد
زآن تاجر که بلعد مال ایتام

همه دزدند لیکن دزد بدنام
کند این روز دزدی آن دگر شام
منم دزدم ، توهم دزدی ، به قسمی

بچاپیم خلق را هریک به اسمی
زدزدی نیست خالی هیچ جسمی 

نباشد یکنفرمرد نکونام
همه دزدند لیکن دزد بدنام

کند این روز دزدی آن دگر شام
کند »پرچانه هم دزدی به یکسان

که ماند مات ، ازدزدیش ، انسان
غرض دزدند ، کل اهل ایران

یکی دزدقلم ، وآندیگر از نام
همه دزدند لیکن دزد بدنام

کند این روز دزدی آن دگر شام

بروزن شاطرعلی ممد
لکندو ماشین  میخوره  تکان  ازبسکه 
ماس درشکم ما کره شد ای آقاشوفر!
ازسرعت خود کم کن وبنگر که زماشین
یک جعبه به عمق دره شد ای آقاشوفر
یک بچۀ من  رفت که آفتابه کند آب
جامانده دراین دهکده شد ای آقاشوفر
الساعه کنم قی توی ماشین روی قالی
آقاشوفر ای  شد  زده  زتالطم  قلبم 
این پیره زنه کرده به جک گیر دوپایش
آقاشوفر ای  شد  زفشارتله  خونی 
خورده است بهم  حال یکی اهل صفاهان
آقاشوفر ای  که شد  که  بمثال  رنگش 
باراضافه دومن  ازبهر  شاگردتو 
باشوهرمن دست یخه شد ای آقاشوفر
ماشین تنگی  از  ابریشمم  پیراهن 
صدپاره ازاین پنجره شد ای آقاشوفر

طفلم زشلوغی  خفه شد  ای آقاشوفر
ماشین روی تپه چپه شد ای آقاشوفر
گفتی که توپنچر نشوی هیچ دراین راه
حرفت همه جز وصفه شد ای آقاشوفر
»پرچانه  « بشد له ته ماشین زشلوغی
شاپوی سرش بی لبه شد ای آقاشوفر
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       ردرپندنیلی    شعروزغل
دکتربیژن سمندر

سرنوشت
بود! برآب  جملگی  ما  تکیـۀ  راست گفتی زندگی چون خواب بود 
هریُتی را من پرستیدم شکست دل نمی بندم دگر برهرچه هست 
پنداشتیم جاودان  هارا  لحظه  داشتیم       راحت  عیش  چندروزی 
یارودیار برهمـه  زد  کآتشی  روزگـار  این  ازبازی  عجب  ای 
هرکه بودوهرچه بودازیاد  رفت رفت  د   بربا دردمی  آرزوها 
دودمان هاسوخت دردم دود گشت خانمان ها محو   شد، نابودگشت 
بیدادشد گریۀ  هامان  خنده  شد  فریاد   درگلو  هامان  نغمه 
ای ویرانه  در   ازهراس مرگ  ای  خانه  وچراغ  چشم  هرکجا 
آرزوها    با عزیزان خاک شد ای بسا دلها که از غم چاک شد 
پایدار نماند  کس  با  ابـد  راست گفتی روز خوش درروزگار          تا 

م خیا

عی با ر
وزرفتن من جاه وجاللشنفزود راسود  گردون  نبود  ازآمدنم 
وزهیچ کسی نیز دوگوشم نشنود           کاین آمدن ورفتنم از بهر چه بود 

فریدون ُمشیری

نهاد هربشر  پنهان در  هست  گفت دانائی که گرگی خیره سر 
رفته رفته می شودانسان پاک هرکه گرگش رادراندازذ به خاک 

ُخلق وخوی گرگ پیدا می کند با گرگش مدارا می کند  وانکـه 
وای اگر این گرگ گردد باتوپیر رابگیر  گرگت  جان  درجوانی 
پیر گرگ  درمصاف  ناتوانی  روز پیری، گرکه باشی همچوشیر 
گرگ هاشان رهنما   ورهبرند مردمان گریکدگر را می درند 
همند آشنایان  هاشان  گرگ  وآن ستمکاران که با هم محرمند 
گرگ ها همراه وانسانها غریب              باکه باید گفت این حال عجیب؟

مهدی خطیبی

دیدن
فرا ادراک خود

درقاب آینه ای که شیشه ندارد
خودرا می نگرم

یال هاست
می ایستم

درقاب آینه ای که شیشه ندارد

گرگ

دکتر جواد صمدی )پگاه(

جمال جلوه خورشید

دلم به سینه ، به تنگ آمده است دردکجاست؟
کجاست؟ نکرد  زمان  زدور  شکوه  که  کسی 

است بیابان  فکرت  در   ، قافـله  دلیــــل 
ازاین تبــــــار ، یکی مردرهنورد کجاست؟

جرقه ی ُسم اسب کهر ، بـه کومــــه نشست
ســوارشب زده را صبح الجورد کجـــاست؟

شنویم می  تیشه  انگیز  غم  بانگ   ، زبیشه   
کجاست؟ شیرزرد  و  خورشید  ی  جلوه  جمال 

اند نســاخته  ای  میخانه   ، زده  تب  شهر  به 
به کوچه باغ غزل  ، مست کوچه گرد کجاست؟

وتبی تاب  ُهرم  نه   ، نه عشقی  به سینه   دگر 
کجاست؟ سرد  آه  و  نگاهـــی  شرارگرم 

فسرد آمدوفســـانه  کتاب  به  تهمتنی   
کجاست؟ مرد  جاودانه  شد،  یائسه   ، زمانه 

»پگاه«  صبح  است  آمده  برون   ، تیره  زابر 
کجاست؟ نبرد   ، را  فروخفته  سوارشهــر 

شوکتی حبیب 

ب ا خو
بلندشبانه ازخواب 

                
               دیده می گشاییم

دیگر خوابی  وبه 
                        فرومی رویم

دیگر تاشبی 

دیگر وخوابی 

حسن رضوی)شباهنگ(

وقتی هک غم خوردا گریستم
وکالمم را آغازی است بی پایان

زیرا که عمری است  این آغاز را به انتها نبرده ایم
والجرم بردانه های آزادی

غم خودرا گریسته ایم
غم خودرا گریسته ایم تادرباغچه کوچک خانه مان

آنقدر بذرمحبت بکاریم تا کاماًل سبز شود
که شاید دربهاری خوش شکفتن گلدانه های آزادی

را نظاره گرباشیم. 
شهریور62

دکتر حسام کریم الدینی

استقبال ازنوروز
باز ازفردوس می آید نویــد      مژده ای ازسرزمین های بعید

مژده خوشبختی وفرخندگی        مژده ی فصلی نوین سالی سعید
مژده بشکفتن گلهـای یاس      رقص شورانگیز شاخ وبرگ بید
نکهت گل  های سرخ   ونسترن        خودسرآغازیست برجشنی عدید
براقاقی های سبز   بوستان        خوشه ها ازغنچه هـاآیدپدید
پرشکوفه شاخه رازیبا کند        ارغوانی پایــه، گلبرگ سپید
مژده ازخیل پرستوهارسید        باز می گردند باوجـدی مجید
نغمه  خوان مرغ مهاجر  با شعف        آیداز راه وسفــــرهای مدید
درطرب      گوش کی خواهد دگرآواشنید زآوازقناری  باغ 
باهمه    افسون که درگلزارهست                چشم نتـواند زدیدن آرمیــــد

درچنین دنیای صدرنگ وشگرف          باهــزاران نقشه وطرح جدید
جای       سرما    وزمستان نیست نیست       بایدش ازاین جهان پا درکشید
بایدش ازکوه وصحراها گذشت          کز سروش این موهبت برمارسید

ازبهار     زندگی سرشـار ازشوق وامید آکنده گردد  دشتها 
میدمدخورشید فروردین زکوه      می دهد بادصبــا پیغام عید

بازازفردوس می آید نوید ....

                                                    نوروز 1393 بوسُتن
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- بابا من این جوجه تیغی ها رو خیلی 
دوست دارم، نمیخوام اونها رو ببریم. 

ها  تیغی  جوجه  این  دلم   عزیز   -  -
اول  که  همیطور  و  نیست  تو  مال 
قرارمون شد, باید اونها رو برگردونیم 
 به  طبیعت, اونها مال طبیعت هستند.
دارند. دوست  هم  رو  ما  خونه  ولی   - 

- - ببینم تودوست داری که یکی تو 
ببره یه خونه دیگه و  این خونه  از  رو 

پیش اونها بمونی؟ 
-نه!      

- - خب, اونها هم همینطور.
- پس چرا آوردیمشون؟

- - آخه نمیخواستم دل کوچولوت رو 
بشکنم

.- مگه دل آدم شیشه اس که بشکنه؟
شدی  بزرگتر  وقتی  عزیزم   -  -
جوری  چه   دل  که  میگم  برات 
تا  شو  آماده  حاال  میشکنه. 
مامانشون  با  رو  ها  تیغی  جوجه 
کردیم. پیدا  که  جا  همون   ببریم  

- پس بزار یکی از بچه شونگه دارم.
تو  من  که  میخواد  دلت  تو    -  -
داره؟ نگه  دیگه  آدم  یه  به  بدم   رو 

- نه, نه!
- - خب دیگه ,ماماِن اونها هم دوست 

نداره بچه اش رو به یکی دیگه بده.
***

باالجبار باید در دل دشت و دمن کوچ 
راهی ده کوچکی  از شهر  می کردند. 
باز  که  نبود  معلوم  آنها  برای  شدند. 
بود.  زمانی خواهد  به شهر چه  گشت 
به  ای  دریچه  اجباری  کوچ  این  اما 
برای  که  کرد  باز  او  کوچک  دنیای 
ماند. یادگار  به  وجودش  در   همیشه 

جوجه تیغی ها به خانه خود رفتند.
مزرعه  به  بابا   و  مامان  صبحها 
میرفتند. همان طور  که آنها  سرگرم 
غروب  تا  صبح  از  هم   او  بودند.  کار 
و  کوه  صحرا,  و  درباغ  آهو  بره  چون 
حیوانات  بود.  مشغول  آزادانه  بیابان, 
را  تعقیب میکرد.  سعی داشت  که با 
آنها دوست شود. دوست داشت  تمام  
در وجود ظریفش ضبط  را  ها  زیبایی 

کند. به دنبال  پرنده هایی  بود که در 
درون بوته ها النه کرده بودند. اما  به 
در  آنها   میکرد  فکر  سن   کمی  علت 
سوراخ هایی که در زمین بود زندگی 
هر  در  را   کوچکش  دست  میکنند.  
دستش  گاهی  میبرد.  فرو  سوراخی 
سعی  و  میکرد  حس  را  موجودی 
سوراخ  از  آنرا   وجود  تمام   با  داشت 
موفق  موقع  هیچ  ولی  بکشد  بیرون  
تا  چند  روزها  آن  از  یکی  نمیشد. 
سوراخ در کنار همدیگه دید ذوق زده 
و کاو  کند.   یک  جلو رفت  که  کند 
حرکت  او  طرف  به  بزرگی  مار  مرتبه 
ها  مار  از  که  بود  شنیده  پدر  از  کرد. 
دوری کند و به آنها نزدیک نشود   پا 
به فرار گذاشت, مار با پیچ و تاب, خم  
میکرد.  وتعقیبش  شد  می  راست  و 
حسابی ترسیده بود. از صدای او, پدر 
او  و  او دوید  به طرف  و  خبر دار شد. 
ها  بوته  زیر  مار  کشید.  آغوش  در  را 

ناپدید شده بود.  

بیرون  او  وجود  از  پرنده  عشق 
را  حیوانات  همه   نمیرفت. 
را   ها  پرنده  اما   داشت  دوست 
میکرد. نگاه  دیگری   چشم   به 

گنجینه  او  گذشت.  نیم  و  سال  یک 
بود.  شده  طبیعت  از  مملو  ای  
اینکه  تا  میگذشت  آرامی  به  روزها 
بر  شهر  به  که  فهمید   روز  یک 
روی  دنیا   های  غصه  تمام  میگردند, 
چاره  اما   ریخت,  کوچکش  دل 
تمام  با  حافظی  خدا  جز  نبود   ای 
داشت. آنجا  که  هایی   دلبستگی 

چرخ و  فلک و بازی های شهری  را  
برای  که  زمانی   اما   نداشت.  دوست 
مثال  میرفتند   شهر  از  خارج  تفریح 
پوست   در  و  میزد  پر  و  بال  پرنده 
که  تر  بزرگ  گنجید.  نمی  خود 
روزگار  چرخ  فشار  آرام   آرام  شد,  
میکرد.  حس  ظریفش  تن  بر   را  

حسرت  خود  ی  گربه  روز  و  حال  به 
میبرد.  فکر میکرد چقدر خوش بخت 
 است, نه کار میکند  و نه مدرسه میرود 

روزگار  و  گذشتند  شتاب  با  سالها 
کودکی را با خود بردند. 

پیش خودش فکر می کرد روزگار چه 
بازی هایی که سرش در نیاورده است. 
پیش از این در گردش چرخ فلک هم 
کرده  گیر  ها  چرخ  الی  شدیدا   بارها 
و به زور خودش را  ازالی چرخ دنده 
ها بیرون کشیده بود. چرخ گاهی آرام 
نا  های  جاده  را به  او  تند  زمانی  و  تر 

معلومی کشانده بود. 

هنوز  رسیدند   مقصد  به  که   زمانی 
گرد و غبار راه از تنش نریخته, جاده 
پر پیچ و خم تری انتظارش را کشیده 
بود. دنیای اطراف او,  و بیرون ترهم  
روز به روز پر از ماجراهای وحشتناک 
به خودش می گفت: راستی  می شد. 
انسان  چرا  میره؟  داره  کجا  دنیا 
نمیکنه؟ رحم  خودش  نوع  هم   به 

از بین سر و صدا های فکر,  فی فی او 
را صدا میزند.  از این طرف اتاق قربان 
صدقه او میرود.  فی فی  بلند  و بلند تر

فریاد میزند. باز با او حرف میزند.  

و  میزند  فریاد  عادی  غیر  فی   فی   
میکند.   پاره  هم  از  را  او  افکار  رشته 
به طرف قفس, میرود,میخواهد نازش 
و  او میکند  به  نگاه  کند, فی فی یک 
وای کوچول  ای  زمین,   به  نگاه   یک  
را  میبیند  که روی  زمین ولو شده.  
کوچول جفت  فی فی , چند ماه است 
که دیگر توان پر زدن ندارد. پیر شده, 
به آب و دانه  را  به سختی خود  حتی 
بازاست  همیشه  قفس  در  میرساند. 
بیرون  قفس  از  داشته   سعی  کوچول 
در  و  کرده  خورد  بر  زمین  به  بیاید, 
را  او  مانده.  باقی  حرکت  بدون  آنجا 
نوازش   و  بوس  با  میگیرد,  دست  در 
به جای خود  میگذارد. فی فی  معده 
خود را از آب پر میکند و به کوچولول 

آب میدهد.

   
کارگاه داستان نویسی فرهنگسرای داالس پیشکش می کند:          

ـچرخ وفلک
                                                                                                                                          عّزی لطفی

ایران   واشغال  جنگ  از  قبل  تهران 
متفق   های  دولت  نیروهای  توسط 
شهرآرام باآب وهوای چهارفصل  بود 
.کوه های البرز درشمال  شهر  ضمن 
این که منظره زیبائی  به شهر می داد  
خزرتولید  دریای  که  را  ابرهائی  جلو 
هوای  ئرنتیجه  گرفتند.  می  کرد   می 
تهرانی  بود.  خشک  هوائی  تهران  
به  آنها   نبودند.  نشین   آپارتمان  ها  
تناسب  توانائی  مادیشان  اتاق هائی 
داشتند  که پنجره هایش به روی یک 
باز  آن  وسط  سنگی  حوض  با  حیاط  
)برای  ها   این  حوضچه  می شد. آب 
از  واستخر(   باغ  بخوانید  ثروتمندان 
آب  وباید  شد   می  تأمین  انبار   آب 
حوض  به  انبار   ازآب  زدن  راباتلمبه  
کنار  که   آنهائی  کردند.  می  منتقل 
حوض  سنگی باغچه ای  هم داشتند  
درختهای کاج  وچنار وزردآلو  وآلبالو  
ازاین   گذشته  کاشتند.  می  وخرمالو  
عریض   نسبتًا  های  خیابان   دوطرف 

شهر چنار کاشته می شد. 
آب وهوای تهران  برای رشد  درخت  
چنار بسیار  مناسب بود. شمال شهر  
ساله   سیصد  دویست  درختهای 
فراوان بود. درحیاط مسجد  تجریش  
گفتند   می  که  بود  چناری  درخت 
آن  چنار   این  تنه  دارد.   هزارسال  
پینه  دکان   یک  که  قطوربود   چنان 
جای  درآن  تعمیرکفش   برای  دوزی  

گرفته بود.
ورود   از  پس  درروز  ها   انگلیسی 
وحبوبات   گندم  آنچه  تهران   به 
درسیلوهای  دولتی بود  غارت کردند. 
درنتیجه نان  درتهران کمیاب شد. نان 
 ٤5 خاطرداشتن   به  مردم  که  سیلو  
درصد  خاک اره  نان آجری لقب  داده 
بودند  نایاب شد و یا با چندبرابر  بهای 

عادی  فروخته می شد.  انگلیسی ها
را  لهستانی   های   زن  بیوه   35000
که به دستوراستالین  شوهرانشان را 
کشته بودند و در اردوگاههای  کثیف 
و بدون آب  برای شستشو  نگهداری 
.رود   . آوردند  تهران  به   ، کردند   می 

آنها  به تهران موجب  اشاعه بیماری 
تیفوئید)حصبه( شدو تلفات زیادی داد.
زمان   آن  تهران  وترکیب  سرنوشت 
متفق   دولتهای   . یافت   کلی  تغییر 
بین خودشان   ای که  نامه   درموافقت 
امضاء کردند  تصمیم گرفتند  تهران 
ممنوعه   منطقه  سرخ  ارتش  برای  را 
ازروسها   که  ها  ایرانی  نمایند.  اعالم 
دارند   ای   دیرینه  وخوف   ترس 
موقعی  اعتمادند   بی  آنها  به  ونسبت 
بین  ای  نامه  موافقت  چنین  از  که  
روس وانگلیس  خبردارشدند  نتیجه 
را   روسیه  دست  دارند   که  گرفتند 
باز می  درمناطق  زیر اشغال شوروی 
مناطق  آن  اهالی   ترس،   گذارند. 
تهران  به  هزار   هزار  و  رافراگرفت 
)شهری که  از تصرف شوروی  درامان 
خواهد بود( روی آوردند.تهران تبدیل 
ازاندازه  بیش  نفوس  با  به شهری شد 
عوام  قول  به  که  نفربیکار  وهزاران 
برای  کردند.  می  گز  روهارا  پیاده 
ای چاره  جمعیت  انبوه  این  سکونت  
آپارتمان  نبود.  سازی  آپارتمان  جز 
هائی که  اول ساختند  باصطالح   به 
درد عمه شان می خورد. کوچکترین 
مالحظه  ایمنی  درآنها رعایت  نشده 
که  بود  شیروانی   از  ها   سقف  بود. 
یخچال  وزمستانها   جهنم  تابستانها  
بعداً  که  هائی   درآپارتمان  شد.  می 
به تفریط  روی  افراط   از  ساخته شد 
از  که  ساختند   آپارتمانهائی  آوردند. 
نظر  لوکس بودن  وتکنولوژی  مدرن 
بورلی هیلز درلوس  آپارتمان  های  با 

آنجلس رقابت می کرد.
و  درتبریز  توقف  مدتی  از  پس  ماهم 
باسمنج  باألخره یک اتوبوس دربست 
تاسه  اتوبوس  عقب   قسمت  گرفتیم. 
چهارردیف جلو اثاثیه  و موادخوراکی  
بود.   وغیره  وبرنج  روغن  ازجمله  
روغن کرمانشاهی را خوب به یاددارم  
لباسهایمان   وتمام  کرد  زیرا چکه می 
به  درتهران  بود.   شده  روغن   غرق 
 . واردشدیم  عدل  خان  مجید  خانه 
بنظر من مثل یک قصر آمد.ماها همه 

شدیم  می  ای  واردخانه  زده   فالکت 
که درآسایش ورفاه و جالل  وجبروت 
بهرامی  درچهارراه   خانه   این  بود. 
مسافرهارابین  بنظرم   . قرارداشت 
خانواده  فامیل که مقیم تهران بودند  
از  یکی  کردند.سیدحسن  تقسیم 
اعضای خانواده ما دربدو ورود از فوت 
پدرش سرهنگ اطالع پیداکرد. ظاهراً 
خوف  ها  بلشویک  از  که  سرهنگ 
زیادی داشت متواری شده بود ولباس 
به  دهی  از  و  کرد  می  برتن  سیویل 
تیفوس  . سرانجام  رفت  می  دیگر  ده 
گرفت وباحال زار به تهران آورده شد 
فوت  نجمیه   دربیمارستان  وسرانجام 
کرد. صبح روز اول  خیابان رازی را رو 
آب   جوی  کنار   . کردم  پائین  طی  به 
تا کنار  مدرسه فیروز کوهی  پیمودم. 
خیابان  سنگفرش   ، خیابان  اسفالت 
اثر  درمن  خیلی  وساختمانها   شاه 
ما  محیط  و  اینجا  اتمسفر   بین  کرد. 
هفته  این  خصوصًا  درتبریزوباسمنج  
تا آسمان  زمین  از   تفاوت  های آخر، 
بود.   بعدها درخیابان عزیزخان  یک 
مهدی  وخانواده  کردیم  اجاره  خانه 
درآنجا  مشترکًا   وما  عدل   خان  
دارالفنون  درمدرسه   . شدیم  ساکن 
مانند   ها  صبح   . کردم  نامنویسی 
خانم   بتول  بلشویک   های  کلخوز 
تقسیم  را  وپنیرهرکسی  بربری  نان 
و یک چای  تلخ   کرد ویک چای  می 
وبیش  بود  هرکسی  حق  شیرین  
روزنامه  موقع  آن  بود.  محال  ازآن 
که  شد  می  منتشر  دردوصفحه  ها 
رادیوهم  خریدم  می  بیشترآنهارا 
داشتیم واخبار پیشرفت  ارتش آلمان 
را  بالذت گوش می دادم .یک شب که  
خیلی  ها  آلمانی  پیشرفت   خبر   از 
خوشحال بودم  تلفن زنگ زد و جالل 
:» شما  آمرانه  گفت  بالحنی  صادقی  
به چه حقی  به اخبار  آلمان گوش می 

دهید. شمابازداشت خواهیدشد.« 
من خیلی ترسیدم  . بعداً جالل  خندید 
  . است  کرده  شوخی  شد   ومعلوم 

دکتر پرویز عدل                                                                                                  برگی ازدفتر خاطرات

تهران ، جنگ، بیوه های لهستانی و فالکت وبیماری

نگلیسی ها  درروز پس از ورود  به تهران  آنچه گندم وحبوبات  درسیلوهای  دولتی بود  غارت کردند. درنتیجه 
نان  درتهران کمیاب شد. نان سیلو  را مردم به خاطرداشتن  45 درصد  خاک اره  نان آجری لقب  داده بودند  
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الهه تمثالی درذهن خویش تصورکرد 
وآن ازسرنوشت اَنو ، خدای اقالک بود. 
دستانش را درآب فروبرد واندکی گل 
انکیدوی  افشاندو  ودربیابان  برداشت 
»نینورتا«  مزیت  او  شد.  خلق  شریف 
خدای جنگ راداشت . اندامش خشن  
؛  داشت  بلند  موی  زنان  بود.مانند 
مواج مانند موی نیسابا خداوند  ذرت 
مانند  انبوه  موی  از  اوپوشیده  بدن   .
انسانی  او  بود.  گله  خداوند  سامرگان 
دربارۀ  وچیزی  بود،  ومعصوم   پاک 

زمین زراعتی نمی دانست .
علف  آهوان  با  ها   تپه  برفراز  انکیدو 
می خورد ، و با جانوران وحشی کنار 
آبگیرها کمین می کرد . او از شکار با 
جانوران وحشی لذت می برد. اما روزی 
با صیادی درکنار آبگیر روبرو شد که 
برای شکار به قلمرو او واردشده بود. 
بود.  شده  میخکوب  ترس  از  صیاد 
شکاری  با  او  شد.  روبرو  بااو  روز  سه 
برگشت  اش  خانه  به  بود،  گرفته  که 
ومبهوت  مات   ، وازترس  خاموش   ،.
بود. چهره اش مانند آن که از سفری 
دگرگون   ، باشد  بازگشته  دورودراز 
به  باپدرش  هراسان   بادلی  بود.  شده 
گفتگو پرداخت :» پدر ، مردی است نه 
همانند دیگر کسان . از تپه ها سرازیر 
درجهان  نیرومندترین  او  شود.  می 
می  آسمانی  نامیرای  نظر  به   ، است 
جانوران وحشی  با  ها  تپه  روی  رسد. 
به  خورد؛  می  کندوعلف  می  گردش 
چاه  تا  و  آید  درمی  شما  های  زمین 
ترسم  می  من  آید.  می  آب  های  
 . ندارم  اورا  به  شدن  نزدیک  وجرأت 
اوگودال هایی که من کنده ام ،پر می 
برپا  شکار  برای  که  مرا  تورهای  کند. 
جانوران  درد.  می  درهم   ، ام  کرده 
وحشی را کمک می کند که فرار کنند 
لیز  انگشتان  من  ازبین   آنها  واکنون 

می خورند.«
گفت  صیاد  وبه  گشود  دهان  پدرش 
گیلگمش    ، دراوروک   ، پسرم   «:
براو  کسی  تاکنون  کند.  می  زندگی 
آسمان  مانند ستارۀ  او   . نشده  پیروز 
شو.  روانه  اوروک  به   . است  نیرومند 
گیلگمش را پیداکن . نیروی این مرد 
وحشی رابرشمار. از اوبخواه  تا قحبه 
به  عشق  معبد  از  انگیز   شهوت  ای 
نیروی   بگذار  و  گرد  باز  بااو  بدهد.  تو 
زنانگی براو چیره شود. هنگامی که او 
ازتپه  به چاه آب سرازیر شد. آن زن 
، زمانی  باشد. لخت وبرهنه  باید آنجا 
که او زن راببیند که اورا فرا می خواند 
، زن را درآغوش خواهد گرفت . بدین 
خود  از  اورا  وحشی  جانوران  گونه 

خواهند راند.«
بنابراین صیاد  به سوی اوروک به راه 

گیلگمش  به  خود  معرفی  با   . افتاد 
 ، دیگران  همچون  نه  مردی   «: گفت 
زندو  می  پرسه  درچراگاهها  اکنون 
است  آسمان  ستارۀ  نیروی  اوبه 
هراسانم.  او  به  شدن  نزدیک  از  ومن 
می  یاری  وحشی  شکارهای  به  او 
مرا  گودالهای  فرارکنند.  که  رساند 
برمی چیند«  را  پر می کندوتله هایم 
گیلگمش گفت : » ای صیاد ، برگرد وبا 
خود قحبه ای بردار، نورسیده ی لذت 
بخش . سرچاه آب لخت شود، آن دم 
زن  فراخواند.  به خود  اورا  زن  آن  که 
وشکارهای   گرفت  خواهد  رادرآغوش 

بیابان ازاو دوری خواهند جست .«
آنگاه صیاد  باقحبه باز گشت . پس از 
به آبشخور رسیدند.  راه  سه روز طی 
وصیاد   قحبه   نشستند؛  همانجا 
شکار  براه  چشم  یکدیگر  روبروی  
درانتظار  ودوم   نخست  روز  بودند. 
گذشت . سوم روز گله ها آمدند. آنها 
برای نوشیدن آب آمده بودند. انکیدو  
کوچک   جانوران  بود.   همراهشان 
نوشیدن  از  انکیدو   و  وحشی  دشت 

آب شادبودند .

با  بود  شده  زاده  ها  تپه  برفراز  که  او 
، آن  اورا   آهوان علف می خورد. زن 
مردوحشی را که از  دور دست تپه ها  
کرد:  گفتگو  صیادبااو  دید.  بود،  آمده 
»خودش است . اکنون تای زن ، سینه 
باش.  نداشته  . شرم  را  لخت کن  ات 
خوشامئ  اورا  عشق  روامدار.  تأخیر 
ترا  بگذار  ببیند.  برهنه  ترا  بگذار  گو. 
نزدیک   که  هنگامی  گیرد.  دراختیار  
هم  وبااو  کن   رها  را  پوششت  شد 
بستر شو. به این مردوحشی  هنر زنان 
را بیاموز  زیرا زمانی که عشق را باتو  
زمزمه می کند ، جانوران  وحشی که 
زندگیش رادرتپه ها  باآنها  انباز شده 

است ، رهایش خواهند کرد.
خودرا  ازاینکه   نداشت   شرم  زن   
اشتیاق  و  کرد  لخت  واگذارد.  خودرا 
انکیدو   که  همچنان  پذیراشد.  اورا 
روی او خوابید  وعشق را زمزمه کرد، 
آن   . آموخت  او  به  را   زنان  هنر  زن  
دو ، شش روز  وهفت شب  بایکدیگر 
جایگاهش  دیگر  انکیدو   خوابیدند. 
اما  بود.  کرده  فراموش  ها   رادرتپه 
زمانی  که ارضا شد، به سوس جانوران 
آهوان   که  آنگاه   . بازگشت  وحشی 
وجانوران  کردند،  رم   ، اورادیدند 
وحشی با دیدن او پا به فرار گذاشتند. 
انکیدو خواست آنان رادنبال کند. اما 
انگاری به بند بسته شده بود. زانوانش 
هنگامی   . نداشت  حرکت  نای  دیگر 
اش  چاالکی    ، بدود  خواست   که 
اکنون  همه جانوران   بود.  ازبین رفته 
وحشی فرارکرده بودند . چون انکیدو  
دیگر ناتوان شده بود . به خاطر هوش 
 ، بود  دراو  که  انسانی   وفکر  درونی  
برگشت و بهپای زن  افتاد و مشتاقانه  
 « فراداد:  گوش  گفت،  می  آنچه  به 
تو  اکنون  توهموشمندی،  انکیدو  
. چرا می خواهی   بمانند  یک خدائی 
بامن  ؟   بدوی  ها   درتپه  وحوش  با 
بادیوارهای  اوروک   به  ترا   من   . بیا 
مقدس   معبد  به   . برم  می  مستحکم 
می  آسمان   و  آنوی عشق  و  ایشتار  
زندگی می  گیلگمش   که  . جائی  برم 
مانند    ، است  نیرومند  بسیار  او  کند؛ 
یک گاووحشی ، وبرهمه مردم  فرمان 

روائی می کند.«

 ، کرد  می  صحبت  زن  که  هنگامی 
آرزوی  او  ؛  بود  لبریز  ازشادی  انکیدو 
که  کسی   . داشت  صحبتی   هم 
زن   ای   «  . کند  درک  اورا  احساسات 
بیا ومرا به معبد مقدس ببر، به منزلگاه  
گیلگمش   که  جائی   وبه  ایشتار  آنوو 
بی  من  کند.  می  فرمانروائی   برمردم 
کشید.  خواهم  چالش  به  اورا  باکانه  
آمده  من   . ترینم  نیرومند  اینجا  من 
ام تارسم  دیرین رابراندازم . من آنم 
وازهمه  ام  شده  زاده  ها  تپه  روی  که 

حماسۀ گیلگمش
ترجمه : صوتی کرمانی

قسمت هشتم

گیلگمش پادشاهانکیدو

نیرومندترم .«
زن گفت :» برویم . بگذار او چهره تورا 
ببیند. من می دانم گیلگمش درکجای 
اوروک بزرگ است . ای انکیدو  آنجا 
همۀ مردم  رداهای زیبا به تن دارند. 
پسران   ازدیدن   . است  هرروز جشن  
ودختران زیبا  شگفت زده خواهی شد 

چه بوی خوشی دارند!
ای انکیدو ، توئی که زندگی را دوست 
با  مردی   ، گیلگمش  من   ، داری 

حالتهای  روحی گ
داد.  خواهم  نشان  تو  رابه  وناگون  
بنگری.  اورا  تابناک  مردانگی  توباید  
اندام او  درتوان و پختگی کامل است . 
او هیچگاه  شبها وروزها  به استراحت  
است  ازتونیرومندتر  او  پردازد.  نمی 
شمش   . کن  رها  را   غرورت  پس   .
لذت   او  به  شکوهمند   خورشید  
و  آسمان   آنوی    . بخشیده  جنسی 
اودرک   به  هوشمند   اِآی  و  انلیل 
ژرف  داده اند. بدان که پیش از آنکه 
تو  بیابان را ترک کنی ، او ازآمدن تو 

دررؤیاهایش  باخبراست .«
برخاست  خواب  از  گیلگمش  آنگاه   
ورؤیای خویش را به مادرش  نین سون  
یکی از الهه های  هوشمند بازگو کرد 
: » مادر، دیشب من خواب دیدم . من 
قهرمانان   . بودم  سرخوشی  درنهایت 
شبانگاه   بودندومن  دراطرافم  جوان  
برمی  گام  آسمان  گنبد  ستارگان  زیر 
داشتم . ناگهان شهابی  از خمیرۀ  انو  
کردم  تالش   . افتاد  زیر  به  آسمان  از 
نتوانستم چون   . بردارم  رااززمین  آن 
برای  مردم  همه   . بود  سنگین  بسیار 
عوام  بودند؛  گردآمده  آن   تماشای 
آمده  اشراف  پریدند.  می  باالوپائین 
من  برای   . ببوسند  اورا  پای  تا  بودند 
جاذبۀ اومانند  عشق به زن بود. دست 
کردم  رابلند  آن   مردم  بایاری  آخر 
ونزدتوآوردم  توخودت آن را برادرمن 

خواندی .«
وهموشمند  محبوب  بسیار  نینسون  

گفت :
همچون   که  آسمان  از  ای  ستاره   «
آن  کردی  تالش  وتو  فرودآمد  شهاب 
 . یافتی  سنگین  را  وآن  برداری  را 
هنگامی که کوشش کردی آن را تکان 
را  آن  سرانجام  نجنبید.  ازجا   ، دهی 
رابرای  آن  من   . آوردی  من  پای  به 
تو نیزه و مهمیز ساختم درحالی که تو 
جذب زنانگی او شده بودی . او یاوری 
به  که  است   اوکسی   . است  نیرومند 
دوستان به هنگام نیاز یاری می رساند. 
است  وحشی  جانور  نیرومندترین  او 
شده  زاده  انو  خمیرۀ  از  درعلفزار   .

ودرتپه های دوردست بارآمده . 
شادخواهی  ، ببینی  اورا  که  هنگامی 

 

دوست  زن  یک  مانند   اورا  تو  شد. 
خواهی داشت . تراهیچ گاه تنها نخواهد 
». توست  خواب  تعبیر  این   . گذاشت 
:»  من خواب دیگری  گیلگمش گفت 
شهری  اوروک   درراههای   . دیدم 
افتاده  تبری  محکم  دیوارهای  میان 
پیرامون   ومردم  عجیب  باشکلی  بود  
آن  دیدن  از  من  بودند.  گردشده  آن 
شاد  شدم . برای دیدن آن خم شدم . 
عمیقًا شیفتۀ اوشدم . اورا مانند  یک 
ودرکنار خودحمل  داشتم  زن دوست 

کردم . «
نینسون پاسخ داد:» آن تبر که دیدی 
 ، شدی  اش  شیفته  زن   یک  ومانند 
 . دادم  تو   به  من  که  است  یاری  آن 
لشکریان  از  یکی  همانند   نیرویش 
است   دالور  همراهی  او  است.  آسمان 
که به هنگام  نیاز  کمک خواهد کرد.« 
گیلگمش  به مادرش گفت :» حال که 
دوستی ومشاوری از سوی  انلیل  برای 
واندرز  محبت  من  آمد   خواهد  من 

خودم را ازاو دریغ نخواهم کرد.«
بدینگونه گیلگمش خوابهایش راگفت 

و قحبه آنهارا به انکیدو  بازگو کرد.
زمانی   «: گفت  انکیدو  به  سپس  زن 
توهمانند   ؛  کنم  می  نگاه  تو  به  که 
آرزوی  باز  چرا  ای.  خداشده 
هاراداری؟  درتپه  وحوش  با  دویدن 
دقت  اوبه   ». رارهاکن  برخیزوشبانی 
اندرز  داد.   به حرفهای زن گوش می 
خوبی بود. زن لباسهایش رابه دوبخش 
کرد. نیمی از آن را به او پوشاند وبقیه 
را خودش به تن کرد.  دستش رامانند 
کودکی گرفت واورابه آغل گوسفندان  
برای  شبانان  همه  بود.  وچادرشبانان 
رویش  پیش  ونان  اوگردشدند   دیدن 

توانست   می  تنها  انکیدو   اما  نهادند. 
شیر جانوران  رابمکد. دستپاچه وبهت 
زده بود. سردرگم شده بود که چگونه
قوی  وشراب  بخورد   نان  تواند   می   
بنوشد. آنگاه زن گفت : » انکیدو  نان 
بخور ، این  مایۀ حیات است  ، شراب 
بنوش ، این شیوۀ این  سرزمین است .« 
تا  نان خورد   اندازه  آ»  او  بدینگونه    
سیرشد. هفت جام شراب  قوی نوشید  
. شادشد. دلش به وجد آمد وچهره اش 
اندامش  انبوه  موهای  شد.  درخشان  
کرد.  چرب  راباروغن  بدنش  و  رازدود 
انکیدو  مردشده بود. زمانی که لباس  
مردان پوشید  به نظر همچون  داماد 
می آمد . او سالح برای شکار شیران 
آسوده  درشب  چوپانان   تا  برگرفت  
بخوابند . گرگها و شیران  را شکار کرد 
برای  باشند.  درآسایش  داران   تاگله 
بود. بی هماورد  نگهبانی  انکیدو  آنان 
بود. خشنود  باشبانان  اواززندگی 
تاآنکه روزی چشمش به مردی افتاد 

که به سویش می آمد. به قحبه گفت 
:» زن ، آ» مردراببین ، چرا اینجا می 
رابدانم  نامش  دارن  دوست  آید؟  
سرور!  داد:»  ومردراآواز  اورفت   ».
آمده  کننده   این سفر خسته  به  چرا 
گفت  انکیدو  به  درپاسخ  مرد  ای؟« 
رفته  زناشوئی  خانۀ  به  گیلگمش    «:
و در به روی مردم بسته است  . اوبه 
کارهای غریبی  دراوروک  ، شهری با 
رهگذرهای بزرگ دست یازیده است. 
زناشوئی   گیلگمش  درآستانه  چشن 
می  .وبازهم  است  عشق  شهبانوی  با 
؛  باعروس  باشد   نخستین  خواهد  
  . شوهرش  وسپس  باشد  اول  شاه 
زیراازسوی خدایان  به هنگام تولدش  

که  زمان   ازهمان  ؛  مقدرشده  چنین 
بند نافش بریده شده ، اکنون  طبلها 
برای  گزینش عروس به صدا درآمده 
اند و شهر سر به زاری و فغان برداشته  
رنگ   حرف  این   باشنیدن  اند.« 
ازچهرۀ انکیدو  پرید: » من  به جایی 
که گیلگمش  برمردم  فرمانروائی  می 
به  بااو   باکانه   بی  من   . روم  می  کند 
چالش می پردازم . ودر اوروک  بزرگ 
فریاد برمی آورم . من آمده ام تارسم  
نیرومند  من  زیرا   ، رابراندازم  دیرین 

ترینم .« 
بلندروانه  گامهای   با  انکیدو   آنگاه 
چون   . رفت  می  او  درپی  وزن  شد  
به اوروک درآمد  دربازار بزرگ  همه 
مردم  شدند.  اوگرد  پیرامون  مردم 
او  دربارۀ  و  زدند  می  تنه  بیکدیگر  
می گفتند: » او همتای گیلگمش است 
استخوان  »او  تراست«.  »اوکوتاه    ».
با  اوکسی است  که   « ، دارتراست.«  
شیر جانوران وحشی  پرورش یافته.« 
،» اوزورمندترین  است .« مردم ذوق 
گیلگمش   اکنون  گفتند:»  می  زده  
شد.  خواهد  روبرو  خودش  باهمانند 
این بزرگمرد ، این قهرمان که زیبائی 
تراز  هم   ، است  خدایان  مانند  اش  

شایسته ای برای گیلگمش است .«
الهه  برای  عروس   بستر  دراوروک  
عروس  بود.  شده  گسترده  عشق  
شبانگاه   اما  بود.  داماد  براه   چشم 
سوی  به  و  برخاست  گیلگمش  
افتاد  براه  انکیدو   شد.  روان  خانه 
 . بست  را  وراه  ایستاد  دررهگذر  و 
وانکیدو   رسید   قدرتمند  گیلگمش  
را دِم در دید.. انکیدو  پایش را پیش 
به  درآمدن   برای  را  وراهش  گذاشت 
شدند.   گالویز  بناچار    . بست  خانه 
مبارزه  به  بایکدیگر  دوگاونر   مانند 
پرداختند. چارچوب  در شکسته شدو 
دیوارها به لرزه درآمد. مانند  دوگاونر  
درآویختند.  باهم  کنان   خرناس 
راشکستندودیوارها  در  چارچوب 
را  زانویش  گیلگمش   درآمد.   بلرزه 
پایش   کردن  میخکوب   وبا  کرد  خم 
انکیدو   چرخش   بایک   ، زمین  به 
خشمش  درنگ   بال  شد.  زمین  نقش 
انکیدو   که   هنگامی  کرد.  فروکش 
 «: گفت  گیلگمش  به  زمین خورد   به 
 . نیست  تو  مانند  درجهان   هیچکس 
نینسون  مانند  گاوی است درطویله. 
مادرتوست و ترا زاد.  اکنون تو  برتر 
انلیل  یافتی   پرورش  مردمان  ازهمۀ 
قدرت  رو  بدین   . داد  پادشاهی  تو  به 
 ». گرفت  پیشی  مردمان  نیروی  از  تو 
وگیلگمش   انکیدو  که  شد  چنین  این 
گرفتندودوستی  رادرآغوش  یکدیگر 

آن دو محکم شد.           ادامه دارد

نینسون مادرگیلگمش
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صدای نالۀ عارف به گوش هرکه رسید    چودف به سر زدو چون چنگ درخروش آمد

پس ازآن که علی اکبر شیدا تصنیف 
 ، نهاد   بنیاد  ایران   نوین  سازی  
مقلدان  دست به کارشدند. هرنوازنده 
ای  تازه کار و بی ذوقی  ساز بدست 
گرفت  و به ساختن  تصنیف پرداخت 
ومبتذل  تر  بازاری  روزبروز  تصنیف   .
تر شد. رفته رفته کار به جائی کشید  
: » مردم خیال می  که به قول عارف 
برای جنده  باید   تصنیف  کردند  که 
های دربار  یا ببری خان ، گربۀ شاه 
خود  اینکه  تا  شهید سروده شود.«1  

عارف پا به میدان گذاشت .
***

ابوالقاسم عارف قزوینی

گذار  بنیان  باید  حق  به  را  عارف 
 . دانست  ومیهنی  ملی  های  تصنیف 
ارزش  به  که  است  کسی  اونخستین 
و  هنر   عنوان  به  تصنیف  واهمیت 
رسانه پی بردودریافت که تا چه اندازه 
وترویج  دراشاعه  تواند   می  تصنیف 
-ملی   وسیاسی  اجتماعی  مسائل 
وتحکیم  رونق  باشدوموجب  کارساز 

زبان فارسی گردد.
چندانی  بهره  ازدانش  اگرچه  عارف 

شاعران   درحد  وشعرش  نداشت 
ذوقی  اما  نبود.  هم  خودش  زمان 
را  ایرانی  موسیقی   . داشت  سرشار 
می شناخت . در تار پنجه ای شیرین 
خواندوچون  می  وخوش  داشت 
شعروموسیقی او در دوکفه ی مساوی 
قرارداشت  وهیچیک  بردیگری برتری 
او   های  درتصنیف   ، نداشت  وکمتری 
شعروموسیقی بطور  مشهودی  جفت 
وواالئی  وازفاخری  است  شده  وچفت 

ویژه ای برخورداراست .

زندگی عارف
واصرار  باتشویق  عمر  دراواخر  عارف 
گردآوری   به  شفق   رضازاده  دکتر 
اشعارو تصنیف ها و شرح حال خویش  
ونوشتن آن پرداخت که بعدها بصورت  
شدوهم  ومنتشر  چاپ  مختلف   های 
موجود  ها   درکتابفروشی  نیز  اکنون  
است . آنچه درمورد زندگی  او درزیر 

می آید بااستناد به این کتاب است .
حدود  قزوینی   عارف  ابوالقاسم 
شد.  زاده  درقزوین  خورشیدی   1260
ودرماندگی   پریشانی   با  کودکیش 
فارسی  ونوشتن  خواندن  بود.  همراه 
زیر  را   وموسیقی  خانه  رادرمکتب 

خرازی   صادق  حاج  استاد   نظر 
فراگرفت .وچون  صدای خوبی داشت  
پدرش اورا تشویق کرد  روضه خوان 
نوحه  به  منبر   پای  نیز   شود.  مدتی 
بود   ساله  هفده   . پرداخت  خوانی 
وخیلی  رفت  تهران  به  قزوین  از  که 
پیچید  درشهر  وشهرتش   نام  زود  
اعیان  درخانه ی  که  از چندی   وپس 
به  پایش  کرد  وآمد  رفت  واشراف 
شد،  نزدیک  شدوبارجال   باز  دربار 
اکبرخان  علی  میرزا  با  که  آنجا  تا 
نشست  می  سفره  سریک  اتابک 
واتابک  »ران جوجه به دست مبارک 
خودشان به او مرحمت می کردند.«2 
او بگوش   نام وآوازۀ  هنر  رفته رفته  
دستور  رسید.شاه  شاه  مظفرالدین 
که  این  از  کنندوپس  احضار  اورا  داد  
به  ساز  شاه  درحضور   عارف  شبی  
ای   ولوله  سرداد   وآواز  گرفت  دست 
در دربار براه افتاد  وهمگی شیفته ی 
ساز و آواز اوگردیدند. شاه دستورداد  
او بدهند. عمامه اش  به  پانصدتومان  
فراش  درردیف  را  نامش  و  بردارد  را 
اگرچه   عارف  بنویسند.  ها  خلوت 
جوانی  اما  داشت   وآمد  رفت  بادربار 
بود  مغرور و آزاده  وزیر بار کسی نمی 
اززمان    « است  نوشته  . خودش  رفت 

طفولیت  ممکن نشد پدرم  مرا به اجبار  
به کاری وادارد. اگر هم کرده باشد به 
زندگانی   وانگهی   . ام  خالف آن کرده 
کردن من بااین قبیل  اشخاص  منافی 
با  حیثیت وشرافت دوستی من بود«3 
بنابراین  باشنیدن  دستور شاه دچار 
غبن وحیرت شد.» شنیدن این حرف 
درمن کمتر ازصاعقه ی آسمانی نبود، 
وشیخ  ننگینی  آن  به  عمامه  دیدم 
بودن باآن بدنامی ، هزارمرتبه شریف 
تر وآبرومندتر است از کالهی که می 

خواهد برسِر من برود.«
دربار  وجالل   جاه  و  مرغ  ران  عارف 
و  خانه  خود  از  وچون  کند  می  رارها 
ساده  ی  سفره  به  ندارد   ای  کاشانه 

وبی تکلف  دوستان قناعت می کند.
که  بود  این  عارف  خصوصیات   از   «
درتمام عمر  هیچ وقت  منزل نداشت 
هم   رختخواب  دست  یک  حتی   ؛ 

نداشت . خودش بود وعبایش.«٤

جنبش مشروطیت 
آزادی  های   نسیم  نخستین  باوزیدن 
خواهان   مشروطه  به  عارف   ، خواهی 
پیوست وبا اشعار  محرک وشورانگیز 
چشمگیر   تحرکی   انقالب   به  خود 

کیخسرو بهروزی      ترانه وترانه ُسرایان)قسمت سوم(

ابوالقاسم عارف قزوینی
حضورترانه، دربیداری وخواب مردم

* اگر من خدمتی دیگر به موسیقی وادبیات ایران نکرده باشم ، زمانی تصنیف های وطنی ساخته ام که ایرانی 
ازهرده هزارنفر یک نفرش نمی دانست وطن یعنی چه

باد سردارسپه زنده درایران ، عارف                                          کشور روبه فنارا به بقا خواهد بُرد

رادرسرکوب  خواهان  بخشیدوآزادی 
کردن استبداد  تشویق وترغیب نمود:
آمد فروش  ازپیرمی  دوشم  پیام 
بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد
استبداد درید  زایران  هزارپرده 
هزار شکر که مشروطه پرده پوش آمد
آزادی راه  شهیدان   پاک  زخاک 
ببین که خون سیاوش چسان بجوش آمد
 صدای نالۀ عارف بگوش هرکه رسید
چودف به سرزدوچون چنگ درخروش آمد      5

که  اشعاری  بویژه   ، عارف  اشعار 
خواند  می  باآواز  درکنسرتهایش 
ایران  وکنار   درگوشه  بالفاصله 
شد.. می  مردم  زبان  ورد  و  پراکنده 
بیست روز پس از به دارآویختن شیخ 
ی  درخانه  نمایشی  نوری   اهلل  فضل 
ظهیرالدوله  به نفع حریق زدگان  بازار 
داده شد. عارف درآنجا با خواندن این 

غزل  ولوله ای  به راه انداخت:
دلی که درخم آن  زلف تابدارافتاد
چوصعوه ای  است که اندر دهان مار افتاد
امروز به صوفیان خرابات  مژده ده 
که شیخ شهر  ، حریفان  زاعتبار افتاد

...
چه هرج ومرج دیاری است  شهرعشق عارف
درآن دیارودرآن شهر شهریارافتاد6
نترس   ، نبود  کار  محافظه  »عارف  
هرچه   . ترسید  نمی  هیچکس  بودواز 
دید   می  مفید  عزیزش  وطن  برای 
باکمال راستی  بی پرده درکنسرتهای 
بسیار باشکوه خود  درحضور هزاران 
شیرین  حنجره  ازآ»  ازهرطبقه  نفر  

بیرون میداد.«7
فکری  ای هموطنان ، درره آزادی خویش 
بنمایید ، که هرکس نکند مثل من است
جامه ای کونشود غرقه بخون بهروطن
بدر آن جامه که ننگ تن وکم از کفن است
غیر آید  اگر  تر  اولی  تن  به  زن  جامه 
زآنکه بیچاره دراین مملکت امروز زن است٨

مهاجرت 
وتجاوز  اول  جهانی  جنگ   باآغاز 

بیگانگان  به ایران ، عارف 
همراه با عده ای  ازآزادی-

 خواهان  به استانبول رفت 
درآنجا نیز  دست از تالش
 ومبارزه  برنداشت . شعر

 میگفت ، تصنیف می ساخت ،
 می نواخت و می خواند و

 سروده هایش  که درنشریات 
 فارسی زبان منتشر می شد

  بین فارسی زبانان دست
 به دست می گشت .

پس از بازگشت به
 ایران ،بادیدن دودوزه

 بازی کردن و تغییر چهره
 دادن سیاست پیشه ها

 وبدبختی وهرج ومرج های 
سیاسی دچار افسردگی و
 دل شکستگی  شد وهمه
این احساس  هارا که گاه

 باخشم همراه بوددرتصنیف-
 هایش بگوش مردم رساند.

سال های پایانی
عارف  درسالهای آخر

 عمر  به ناچار
  درهمدان ، دردهکده کبوترآهنگ

  گوشه گیرشدوبقیه عمررادرتنگدستی
 و بیماری گذراند.ازجمله افرادانگشت
 شمار ی که دراین روزهاازاومواظبت 
بود  بدیع  دکتر  ند  کرد  می  ومراقبت 
که پنج شش سال  ازعارف پرستاری

 ونگهداری کرد.
 دکتر بدیع  درنامه ای به دوستش  نوشته 

است :
» عارف آزاده وسراپا  پاک وبی آالیش  
میدانی   همانطورکه  قبل   ازچندی   ،
ازهمه کس وازهمه چیز  کناره گیری 
سختی  باکمال   ای  درگوشه  نموده   
برد...  می  سر  به  شرافتمندانه  ولی 
روزبروز   زندگانی  گونه   این  البته  
چند   ... کاست  می  او  بدنی  ازقوت 
به ماالریا ی سختی هم مبتال  مرتبه  

شد.
پریشان  افکار   ، وناتوانی  ضعف 
وآزردگی  های مادی ومعنوی  دست 
به دست هم داد واورا ازپای درآورد .«
عارف دردوم بهمن ماه 2131درگذشت 
سینا  ابوعلی  آرامگاه  ودرکنار 

درهمدان به خاک سپرده شد. 

           تصنیف های 
       عارف

عارف نخستین
 تصنیف رادر ٨1
 سالگی به خاطر
 عشق یک دختر
 ارمنی دررشت
 ساخت که
 اینگونه
 آغاز 

می شود :
دیدم صنمی سرو
قدی برسرراهی
 الهی توگواهی،خدایا
توپناهی) این تصنیف با
صدای خانم سیمابینا اجــرا
شده است.درآغازبیشتر
تصنیفهای عارف درهمین روال 
وحال وهوای عاشقانه بوده است.پس 
ازپیوستن  به آزادیخواهان  وهم زمان 
باجنبش انقالب مشروطیت، عارف 
تصنیف را  وسیله ای برای بیان
 مقاصد ملی ومیهنی خود 
قراردادوعقاید و
نظریات  سیاسی 
خودرا با
 کلماتی
کرد بیان  درتصنیف  وشیرین  ساده 
دوستی ووطن  گرایی  ملی  وروح 
رابیدارکرد. جوانان  ویژه   به  مردم 

 اوخودنوشته است :
موسیقی   به  دیگر  خدمتی  اگرمن   «
وقتی   ، باشم  نکرده  ایران  وادبیات 
تصنیفهای وطنی ساخته ام که ایرانی ، 
ازهرده هزار یک نفرش نمی دانست 

وطن یعنی چه!10
عارف  به خط موسیقی )نت( آشنا نبود 
او  از سازوصدای  وهرگز هم نگذاشت 
صفحه پر کنند ازاین روی از تصنیف 
هائی که او ساخته  است تنها آهنگ 
است  مانده  باقی  ها  ازآ»  کمی  تعداد 
وهمت  حافظه  مدیون  هم  آنهارا  که 
ابراهیم  و  عبداهلل دوامی  شادروانان 
روایت   ، نقل  با  که  منصوری  هستیم 
و به نت درآوردن آن ها به نگهداری  

این گنجینه ملی کمک کرده اند. 

هایی  تصنیف  مشهورترین 
که ازعارف مانده است :

1- تصنیف درمایه دشتی» هنگام می 
جوانان  ازخون   ( وگشت«  گل  وفصل 
ازنخستین  این  دمیده(  الله  وطن  
از  پس  که  است   عارف  های  تصنیف 
فتح تهران به دست ملیون وگشایش  
.که  است  شده  ساخته  دوم   مجلس 
آوازخوانی   باصدای  زمان   درهمان 
تار   با  همراه  »زری«   خانم  نام  به 
آرشاک خان  برروی صفحه گرامافون 
ضبط شده است .. درسال 7331  این 
رنگارنگ   گلهای  دربرنامه  تصنیف 
خالقی   اهلل  روح  توسط   6٤2 شماره 
خانم  وباصدای  تنظیم  ارکستر  برای 
اجرای  گردید.  اجراوضبط  الهه  
آقای  باصدای  تصنیف   ازاین  دیگری 
گروه  با  همراه  محمدرضاشجریان  
تصنیف  این   . است  شده  ضبط  شیدا 
عمواوغلی  حیدرخان  به  عارف   را 

تقدیم کرده است .
2- تصنیف درمایه سارنگ - ابوعطا :

وصحراندارد«   سبزه  هوس  دل   «
بار   نخستین  برای   نیز  تصنیف  این 
خانم  باصدای  قاجار   دوران  دراواخر 
آرشاک خان   تار   با  »زری«  وهمراه 
وسپس  شد  ضبط  صفحه  برروی 
دربرنامه گلهای رنگارنگ  شماره 321  
جوادمعروفی   وسرپرستی  باتنظیم 

وباصدای خانم سیما بینا اجرا گردید.
بهانه  به مستی  را  »گریه  تصنیف   -3
زمانی  راعارف  تصنیف  این  کردم« 
دستگیری  ازترس  که  است  ساخته  
این  بود.  گریخته  عبدالعظیم  شاه  به 
تصنیف  باصدای خانم  مرضیه و آقای 
ایران  دررادیو  شهیدی  عبدالوهاب 

اجرا و ضبط شده است . 
٤- تصنیف افشاری »ازکفم رها«  که 
درسال 1911  میالدی  باصدای عبداهلل 
خان   درویش  باتار   همراه  دوامی  
شده  ضبط  گرامافون  صفحه  برروی 
بقیه درصفحه ٤7

طرح چهره عارف از علی خسروی

طرح چهره عارف          اثر ممیز



صفحه 43 آزادی شماره 61- سال ششم شماره 61- سال ششمآزادی صفحه42

از شماره  )مانده  رمانتیک  ادامه دوره 
پیش(

لودویگ بتهوون )1770-1٨27(
موسیقی  اندرکاران   دست  تمام 
 ، آهنگسازان   ، منتقدین  جمله  از 
هنر  تاریخ  مفسرین    ، نوازندگان 
خلقت   اعجاز   را  بتهوون  اتفاق   به 

درزمینه موسیقی  می دانند. وی در 

آلمان  »بُن«   درشهر     1770 سال  
درسن     1٨27 درسال    . آمد  بدنیا 
گفت  بدرود   را   زندگی  سالگی    57
زمان  از  سال    200 حدود  اینکه   وبا 
گذرد  می  بزرگ   نابّغ  این  خاموشی  
اغلب  مایۀ   دست  هنوز   او  موسیقی 

آهنگسازان  دوران اخیر است .
 وقتی بتهوون  13 ساله بود  مسئولیت

زیرا  اوگذاشته شد  بردوش   زندگی    
وازعهدۀ  بود   الخمر  دائم  پدرش  
مخارج  خانوادگی برنمی آمد. بهمین 
به  سالگی    13 سن   درهمان  دلیل  
استخدام  یک گروه  موسیقی محلی 
برای  بود   ساله   16 وقتی    . درآمد 
شد   روبرو  موتزارت  با  بار   اولین 
دربارۀ   موتزارت  ودربرخورداولیه  

پسرجوان    این  که  داشت   اظهار  او 
خواهد  متحول  را  موسیقی  دنیای 
سال   22 که    1792 درسال  کرد.  
آموزش   شدوتحت  وین  عازم  داشت  
هایدن که دوران کهولت را می گذراند  
قرارگرفت وتاآخر عمر  درهمان شهر 

وین ماندگار شد.
بتهوون   هنری  درخشندگی   اولین 
است  ای  دوره  بودواین   1790 درسال 
که وی به نمایش  قدرت خالقه وهنری 
درطی   . پرداخت  پیانو   برروی  خود  
که  آثاری   بااجرای  وی   سالها  این 
.باعث اعجاب   البداهه می سرود   فی 
رادگان  نجیب  از  اکثراً   که  حاضرین  
و اشراف  شهر  بودند می شد. درآن 
دوران  شهر وین بصورت  مرکز هنری  
اروپا وجهان  درآمده بود  وهنرمندان  
می  آن شهر  به  آثارخود   ارائه   برای 
آثاری  که  بااجرای   بتهوون    . آمدند 
سرود   می  البداهه  وفی  بالفاصله  
چنان شهرتی بهم زد  که مردم برای 
استماع موسیقی او  ازسایر نقاط  اروپا   
کردند.  می  مسافرت  شهروین   به 
درسال 1٨00 تمام اروپا  با نام  بتهوون 
آشناشده بود. ولی  این نابغۀ جوان  با 
سایر آهنگسازان  همدوره اش  کاماًل 
عامه   درنزد  بتهوون    . بود.  متفاوت 
وتااندازه  نابغۀ  خودسر   بعنوان  یک 
ای  یک دنده  وانقالبی  شهرت یافته 
بود . برخالف  آهنگسازان  همزمانش  
دریافت  کلیسا  از  دائم   مستمری  که 
می کردند  واغلب آنها تحت  استخدام  
شهر  متمولین  و  زادگان  اشراف 
مستمری   گرفتن   از  بتهوون   . بودند 
خودرا   سرباززدوهیچوقت   کلیسا 
دراستخدام اشراف زادگان  قرار نداد.  
برای   که  بود   به خود  متکی  اوآنقدر 
احدی کرنش نمی کرد  وحتی یک بار  
که در معیت شاعر  بزرگ آلمان  یعنی  
بود   حضوریافته  درمجلسی   گوته 
برخالف گوته  که به احترام حاضرین  
دست به لبه کالهش می برد  بتهوون 
از این طرز ادای احترام  خودداری می 

نمود واهمیتی  به حاضرین نمی داد. 

آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه

وبرخالف  سایر آهنگسازان آن دوران 
ثروتمندان  و  اشراف  از  مستمری  نه  
آنها  دستور  به  ونه  کرد  می  دریافت 
به  آهنگسازی   می پرداخت . اوبنا به 
اراده  خود دست به خلق آثار  هنری 
امور  آهنگهایش   وازفروش  میزد 

زندگیش وخانواده اش را می گذراند.
بی توجهی به  اشراف زادگان  وعدم 
تمکین از آنها  فقط بخاطر  نبوغی بود  
که وی درخودش  می دید ومی دانست  
تأثیری  که آهنگهایش  برروی مردم  
می گذارد  باعث محبوبیت  و شهرتش 
خواهد شد  نه وابستگی  به صاحبان  
این وجود  همان  با  ولی   . وثروت  نام 
که  دیدند   می  وقتی  شهر   بزرگان 
بی  نبوغش   که  است  آهنگسازی  او 
می  او  حمایت  به  متحداً  همتاست  

پرداختند.
حدود سال 1٨00 بود که آسمان نبوغ 
رمانتیک  دورۀ   آهنگساز  اولین  این  
عالمات   شروع  آن  و  گردید  ابری 
ازدست دادن تدریجی  حس شنوائی  
وی بود. وهمین عارضه  باعث شد که 
دیگر نتواند  درمالء عام  و برای مردم 
شخصًا  به هنرنمائی بپردازد.ودرسال 
1٨02  قصد خود کشی کرد ولی تصمیم 
آمد.  فائق  این حس  به  واراده غریبی 
ناشنواگردیده  اوکاماًل    1٨15 درسال 
بعداز    1٨2٤ درسال  بطوریکه    . بود 
رهبری  سنفونی نهم  ) کرال(  یکی از 
اورا  خوانندگان  سوپرانو  مجبور شد 
تااورا  بچرخاند   تماشاچیان  بطرف  
تماشاچیان   وهیجان  تشویق   متوجه 
کند. باوجود ناشنوائی   کامل بتهوون  
هنوز دست به ساختن  آثاری می زد  
نمونه  موسیقی  دردنیای   هرکدام  که 
برروی  اش   باحافظه  کاررا   بود.واین 
وی   اینکه  به  آورد.وباتوجه  می  کاغذ 
توانست   می  که  بود  قدرتی   دارای 
که  بشنود  رادرذهن خود  تنها  صدای 
 Perfect ( دراصطالح موسیقی  آن را
pitch ( مینامند.  ازاین لحاظ  ترکیب 
ایجاد  موجب  درنهایت   که  نتها  

امکان  کاماًل   برایش  است   هارمونی 
پذیر بود ولی از لحاظ روحی  منزوی 
وتنها  گردید . وی هیچوقت نتوانست  
وعاشق  میشناخت   که  زنانی  با 
عاطفی   ارتباط  بودند   اش  موسیقی  
وعشقی داشته باشد. وی دارای قدی 
شلخته  باصطالح  درزندگی  و  کوتاه 
دفترچه  آخر عمرش   بود. درسالهای 
ای داشت  که حرفهایش رابرروی آن 
می نوشت  و بدوستانش که اطرافش 
جواب  آنها  دادو  می  بودند   نشسته 
همان   روی  خودش   درحضور  اورا  
می  دستش  به  نوشتندو  می  کاغذ 
بنام   امروزه  نوشته ها که   این  دادند. 
دفتر مکالمات بتهوون  نامگذاری شده  
درموزه آثار بتهوون  نگهداری می شود.
آثار بتهوون  را به سه دوره تقسیم می 
کنند که به شرح آن دوره ها می پردازیم :

سال  تا  که  است   آثاری   : اول  دورۀ 
1٨02  ساخته شده است .

سال  از  که  است  آثاری   : دوم  دورۀ 
1٨03  تا 1٨15 بوجود آمد.

دورۀ سوم :  آثاری است که از سال 1٨15  
تا 1٨27 یعنی زمان مرگش  ساخت .
 حال به شرح  آثاری که  1٨02 تصنیف 
سنفونی    9 از   . پردازیم  می  نمود 
ساخت   عمرش   مدت  درتمام   که 
دورۀ  ازکارهای   و2   1 های   سنفونی 
او می باشد همچنین  ازمجموع   اول  
، کنسرتوهای  1،2  5 کنسرتو  پیانو  
و3  راقبل از سال 1٨02  تصنیف نمود. 
الیت  مون  وسونات   پاتتیک  سونات 
)مهتاب(  وهمچنین  سونات  کروتزر 
این  ازکارهای  وپیانو   ویلن  رابرای  
شماره  سنفونی   باخلق   . است  دوره 
3  که درسال 1٨02  ساخت  که بنام 
نام  اروئیکا  یا  »قهرمان«    سنفونی  
نهاد  شهرت وی  درتمام اروپا  تثبیت 
گردید.  ازسال  1٨03  تا سال 1٨15  
زیباترین  آثاروی  که امروز  گوش نواز  
ای است  خلق گردیدند.   هرشنونده  
های  اوسنفونی   سالها   این  درطی  

شماره 5،6،7،٨ را تصنیف نمود. 

همچنین  آخرین کنسرتو  پیانوهایش 
یعنی  شماره های ٤و5 رادراین  سالها 
تاامروز   که  اثری   زیباترین   . ساخت 
یعنی  است   شده  نوشته  ویلن  برای 
این  درطی   وی  ویلن   کنسرتو   تنها 
های   سونات  شد.  نوشته  سالها 
نیز  آپاسیوناتا«    « و  »والدشتاین«  
درطی  این سالها ساخته شد. وباألخره  
یعنی   آهنگسازیش   دورۀ  درآخرین  
به  دست  وی   1٨26 تا   1٨16 درسال 
حکایت  بیشتر  که  زد   آثاری  خلق 
از حاالت  روحی ودرونی  وی داشت  
پیانو  سوناتهای  آخرین  اند  ازآنجمله 
)ازمجموع 32 سونات پیانو( همچنین  
از  خود  زهی   های   کوارتت  آخرین 
همین  درطی   را  کوارتت   16 مجموع 
باعظمت  ولی  نمود  تصنیف  سالها  
زندگیش   اثری که که درطول   ترین  
تعجب  امروز  به  وتا  بوجودآورد  
وتحسین  هرشنونده ای رابرانگیخته 
است  خلق سنفونی  شماره 9 است که 
است  معروف  »کرال«   سنفونی   بنام 
از  . این سنفونی  یک ساعته نه تنها 
برخورداراست   بسیارزیبائی   ملودی  
سنفونی   این  که  چیزی  آن  بلکه 
درطول  که  هائی  سنفونی  راازسایر 
گردیده   کالسیکخلق  موسیقی  تاریخ 
آن  آخر   قسمت  سازد.  می  متمایز 
یعنی  موومان  چهارم است که توسط 
اجرا  ودوزن(   دومرد   ( خواننده    ٤
که  شعرزیبائی   از  گذشته  گردد.  می 
»شیللر«   آلمان   معروف   شاعر  از 
به  وراجع  است   شده  گنجانده  درآ» 
در٤  آواز   اجرای  است   بشر  آزادی  
متفاوت  صدای  با٤  مختلف   ملودی  
را   آن  که  است  مختلف   گام   ودر٤ 
یک سروگردن  ازتمام آثار  سنفونیک  
اثر   این   . است  نگهداشته  باالتر 
بتهوون   که  گردید   خلق  درزمانی  

درناشنوائی  کامل به سر می برد.
 بتهوون آهنگسازی است  که اززندگی 
خصوصیش  مدارک قابل توجهی  بجا 
مانده است . یکی از مدارک قابل توجه  

وجود دفتری است  که ذکرش رفت . 
آهنگسازی  دیگرازخصوصیات   یکی 
را  قطعه   یک  که  بود  آن  بتهوون  
دست  و  نوشت   می  بار  چندین  
بیفتد.   جا  کردتاباصطالح   می  کاری 
قصد  وقتی  موتزارت   درصورتیکه  
بالفاصله  داشت   را  آهنگی  نوشتن  
وچون  آورد   می  کاغذ  بروی  را  آن 
تمام  ریزه کاریهای  آهنگهایش قباًل  
درذهنش  مشخص گردیده بود  ازاین 
لحاظ  محققین که زندگی بتهوون  را 
مراجعه   با  اند  قرارداده  بررسی  تحت 
موسیقی   ی  ها  نوشته  دست  این  به  
را  بتهوون  روحی   های  دگرگونی  

درلحظۀ خلق  اثر مطالعه کرده اند.
سبک    1790 سالهای  دراواخر  
گذارآن  پایه  بتهوون   که  جدیدی  
بود  یعنی سبک رمانتیک  شکل می 
گرفت . باخلق سونات  مهتاب )1٨01(  
به جهانیان   این سبک   چهرۀ زیبای  
نشان داده شد. از خصوصیات  این اثر 
شده   ساخته  درکلیدی  که  است  این 
است که تاآن روز  کمتر مورد استفاده  
آهنگسازان  قرارمی گرفت وآن کلید 
با  . بتهوون   » دو  دیز مینور«  است 
بکار گرفتن  این گام مشگل  زیباترین  
اثررمانتیک  رابه جهان  عرضه نمود. 

دیگر از خصوصیات  این اثر  این است   
معمولی   های   سونات  برخالف   که 
که دارای  ٤ موومان هستند. سونات 
موومان  سه   دارای  فقط  مهتاب  
یکی  به  اثررا   این  بتهوون    . است  
  »Guicciardi  « بنام  شاگردانش  از 
تقدیم   بود  ساله   هفده  و  کنتس  که 
این  به  زیادی   عالقۀ   چون  کرد 
شاگردداشت .   باخلق سونات مهتاب 
رومانتیک   درسبک  قدم   اولین 
بناپارت   ناپلئون   وقتی  برداشته شد. 
ازبتهوون  مردم  مرد.    1٨21 درسال 
را  سومش   سنفونی  که  پرسیدند  
وبتهوون  ؟   است  نوشته  او  بنام  چرا 
ناپلئون   از  که  خاطری   تکدر  بخاطر  
داشت اظهار داشت  که فقط موومان  
موومان  که  سوم  سنفونی   از  دوم 
»خاکسپاری«  است مربوط به ناپلئون  

است نه تمام سنفونی ...
ادامه دارد.

دراواخر  سالهای 1790  سبک جدیدی  که بتهوون  پایه گذارآن بود  یعنی سبک رمانتیک  شکل 
گرفت . باخلق سونات  مهتاب )1801(  چهرۀ زیبای  این سبک  به جهانیان  نشان داده شد
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اسکار  مراسم  امسال   فوریه   در22 
و  شد  خواهد  برگزار  آنجلس  درلوس 
درسالی  جهان  سینمای  های  بهترین 
کرد.  خواهد  انتخاب  را  گذشت  که 
درمحافل  روزها  این  که  سئواالتی 
وطرفداران  هنرمندان  ذهن  هنری 
است  کرده  مشغول  خود  به  آنهارا 
آیا   : که  است  گونه  این  به  بیشتر 
تواندبر»بچگی«  می  باز«   »پرنده 
غلبه کند؟ آیا جولیان مور باإلخره می 
ببرد؟  خانه  به  باخود  را  جایزه  تواند 
بهترین  اسکار  کیتون   مایکل  آیا 

هنرپیشه سال را خواهد گرفت ؟
 22 روز  در  سئواالت  این  همه  پاسخ 
برای  اما  خواهدشد.  مشخص  فوریه 
به  کاندیداها   با  بیشترشما  آشنائی 

معرفی آنها می پردازیم .

بهترین فیلم:
که  گذشته  سال  فیلمهای  بهترین 
اند  شده  اسکار  جایزه  دریافت  نامزد 

ازاین قرارند:
تک تیرانداز آمریکائی ، پرنده باز

بچگی  ، هتل بزرگ بوداپست
بازی تقلید، سلما،  فرضیه همه چیز

تازیانه.

بهترین کارگردان 
بزرگ  هتل  برای  اندرسون  وس 

بوداپست
اندسون مایل بود 
فیلم هتل بزرگ 
بوداپست را در

 محل واقعی 
این هتـــل 
فیلمبرداری

 کند اما پس از 
ماه هـــاتحقیق

 نتوانستمحلی که 
پیدا  باشد  فیلمبرداری  برای  مناسب 
کند. سرانجام دریک فروشگاه بزرگ 
بزرگ  هتل  ازنو  درآلمان  متروکه 

بوداپست را ساختند.
نامزد  بار  سه  تاکنون  اندرسون  وس 

برنده  هرگز  اما  اسکارشده  دریافت 
نبوده است .  

فیلم  برای  ایناریتو    . جی  الجاندرو 
پرنده باز

اگر ایناریتو  اسکار
 امسال را ببرد در
حقیقت با تکیه

بــر دوست 
 صـمیمی اش

 آلفونسو کوران 
خواهد بود که

 سال گذشته جایزه 
بهترین کارگردانی را برای فیلم جاذبه 
داردوتاکنون  سال   51 الجاندرو  برد. 
دوبار نامزد دریافت اسکار شده است . 

ریچارد لینکلیتر برای فیلم بچگی 
درسال 2011 خانه 
لینکلیتر درآتش
 سوخت .از شرکت
 بیمه خسارت
 گرفت. اما چون
سرمایه گذار فیلم

در تأمین بودجه 
فیلم تأخیر داشت

ریچارد پولی را که از شرکت بیمه گرفته 
ریچارد  داد.  وام  گذار  سرمایه  به  بود 
نامزد  دوبار  داردو  سال   5٤ لینکلیتر 
ای  جایزه  هنوز  اما  اسکاربوده  دریافت 

دریافت نکرده است . 
بنت میلر برای فیلم  شکارچی روباه
بنت میلرکارگردان 
ودان فوتــرمن
 نویسنده سناریوی
شکارچی روباه
 که هردو نامزد
 دریافت اسـکار

 در دورشتــــه 
کارگردانی و سناریو 
ازدوران دبیرستان یکدیگررا  هستند 
درفیلم  کار  شناسند.وبخاطر  می 
برخوردارند.  خوبی  ازشهرت  کاپوت  
بِِنت ٤٨ ساله است و برای دومین بار 

نامزد دریافت اسکار شده است .
مورتن تیلدوم برای فیلم بازی تقلید

تیلدوم اولین نروژی است که دررشته 
دریافت  نامزد  کارگردانی   بهترین 
اسکارشده است .قبل ازاو دونروژی        

دیگر یعنی هیردال
 درسال 1951 برای

 فیلم مستنــد
و توریل کوو در

سال 2007  برای
فیلم کوتاه کارتونی

 بنام شاعر دانمارکی
 نامزد شده بودند.  مورتن

اسکار  نامزد  وتاکنون  است  ساله   ٤7 
نبوده است .

بهترین هنرپیشه زن:
فیلم  برای  کاتیالرد  ماریون 

دوروزویک شب
کاتیالرد هشتمین
 نامزدبرای بهترین

 هنرپیشـه زن
 درنقشی به زبان
 فرانسوی است .

درسال 2012امانوئل
 ریوا برای بازی در فیلم

 عشق نامزدشده بود. کاتیالرد 39 سال 
نامزد  نیز  دیگر  بار  یک  تاکنون  داردو 

دریافت اسکار شده است .
فلیسیتی جونز برای فیلم فرضیه همه 

چیز
فلیسیتی 31 سال
 دارد وبرای نخستین
 بار نامزد دریافت 
جایزه اسکار برای
 ایفای نقش درفیلم

  فرضیه همه چیز
 شده است . بیش 

ازرادیوی بی بی  او  از ده سال صدای 
تیرانداز  یا  کماندار  درسریال   سی 
هو  دکتر  درسریال   . شد  می  پخش 
نیز بازی دارد که هم اکنون از بی بی 

فارسی نیز پخش می شود.
جولیان مور برای فیلم  هنوزآلیس

جولیان که 5٤ سال
 داردتاکنون چهار

بار برای دریافت
 اسکـار نامزد
 شده است اما
 هربار با دست

 خالی به خانه باز
گشته است . گفته

می شود جولیان امسال برای دریافت 
اسکار ازبخت بلندی برخورداراست .

 ُرزموند پایک برای فیلم دختر گمشده 
خانم پایک 35 ساله

برای اولین بار بخاطر
 بازی درفیلم دختر
گمشــده نامزد 
دریافت اســکار
شده است .پایک

قسمتی از نقش خود
را با الهام از کارولین بسه

جونیر  کندی  اف  جان  همسر  کندی 
که درسال1999 دریک سانحه هوائی 
کرده  ایفا  شدند  آنهاکشته  هردوی 

است .
ریز وایترسپون برای فیلم وحشی

ریز وایترسپون 3٨ ساله
است و یکبار بخاطر

 بازی درفیلمی از
زندگی جانی کش 
نامزد اسکارشد که
 به دریافت آن هم

 نائل گردید. پس
 از جولیان مور شانس

 ریزبرای دریافت اسکار امسال  بیش 
از رقبای دیگراوست .

بهترین هنرپیشه مرد:
استیو کارل فیلم شکارروباه

کارل کــه درفیلم
 شکارروباه نقش

 دوپون را بازی
 می کند 5 ماه

 با گریمور فیلم 
بیل کورسو گذراند

 تا بتواند ظاهری 
شبیه به دوپون پیدا 

این  و  کند.استیو کارل 52 سال دارد 
دریافت  نامزد  که  باراست  نخستین 

اسکارشده است .
برادلی کوپر فیلم تیرانداز آمریکائی

درفیلم  بازی  بخاطر  کوپرکه  برادلی 
دریافت  نامزد  آمریکائی  تیرانداز 
نامزد  دوبار  نیز  قباًل  است  اسکارشده 
اما  است  شده  جایزه  این  دریافت 

غزاله یزدی

نامزدهای اسکار

تاکنون تندیس اسکار
را به خانـه نبرده
 است . کوپر چهل
 سال دارد  وپس 
از مارلون براندو

ال پاچینو  و  جک 
نیکلسون  و 6 نفـر

زمینه  در  خودرا  بخت  بار  سه  دیگر   
دریافت اسکار آزموده است . 

بندیکت کامبربچ فیلم بازی تقلید
بندیکت درفیلم بازی

 تقلید نقش یک 
همجنسگراراایفا
 می کنــد . اگر
 او اسکاررا ببرد
پنجمین هنرپیشه

 ای است که بخاطر
 ظاهرشدن درنقش

 یک همجنسگرا این جایزه را دریافت 
دارد  سال   3٨ بندیکت  دارد.  می 
دریافت  نامزد  بار  نخستین  وبرای 

اسکارشده است .
مایکل کیتون فیلم پرنده باز

مایکل کیتون اگـر
 امسال برنده اسکار
شود سومین کیتون
 است که که پس
 از باسـتر کیتون
 و دایان کیتــون

  برنده اسـکار می
 شــود.همچنین او

نقش  که  است  ای  هنرپیشه   سومین 
نیز  اسکار  برنده  و  رابازی کرده  بتمن 

خواهد بود.مایکل 63 سال دارد.
ادی ردماین فرضیه همه چیز

ادی درفیــلم فرضیه 
همــه چیــز نقش

 فیزیکـدان معـروف
 انگلیسی هاوکینگ

 رابازی می کند.
جالب این است که
 بندیکت کامبر بچ

که اونیز درسال 200٤ 
بی  درتلویزیون  را  هاوکینگ  نقش 
نامزد  امسال  بود  کرده  بازی  سی  بی 
اسکار در فیلم دیگری است و با ادی 

رقابت دارد. ادی 33 ساله است

بهترین هنرپیشه زن      ،    
 نقش دوم

پاتریشیا آرکوت  بچگی
پاتریشیا اولین عضو خانواده هنرمند 
نامزد  آکادمی   توسط  که  است  خود 
اسکارشده است . زمانی که نخستین 
فرزندپاتریشیا 20 ساله بود کارگردان 

ریچارد لینکلیتر در
نظــرداشت اورا
درفیـلم بچگی 
شرکت دهــد 
واو می دانست

 که انتخاب درستی
 است . احتمال کسب

اسکارتوسط پاتریشیا زیاد است .
لورا درن وحشی

لورا ومادرش دایان
 لَد درسـال 1991 

نامـزد دریافت
 اسکار بخاطـر

 بازی درفیــلم 
رمبلینگ ُرز شدند

که  اتفاقی تاریخی
 بود واینک لورا برای دومین بار نامزد 
درفیلم  بازی  بخاطر  اسکار  دریافت 

وحشی شده است .
کی را  نایتلی بازی تقلید

کی را با چهارتن از
 نامزدهای اسکار
 امســــال در

فیلمهای مختلف
 همبــازی بوده
 است وبا آنهــا 

روابط صمیمانه ای
 دارد.ُرزموند پایک ،

 مارک رافالو، استیو کارل و بندیکت  
درفیلمهای  او  همبازیهای  کامبربچ  
نامزد  یکبار  را  کی  اند.  دیگربوده 

اسکاربوده واکنون 29 سال دارد.
اما استون پرنده باز
اما استون 26 ساله 

دوازدهمین ستاره
سینمابا نام فامیل
استون است که
نامزد جایزه اسکار
شده است .فقط 
تاکنون چهـــار

 استون برنده اسکار
 شده اند.

مریل استریپ درچنگل
مریل استریپ تنها

 ستاره ای است
 که 1٨ بار نامزد
 دریافت اسکار
 شده و سه بار

 تندیس اسکاررا
 به خانه برده است .

یک  نقش  درجنگل  درفیلم  مریل 
ازاو  قبل  کند.  می  جادوگررابازی 
اندروز  جولی  یعنی  دیگر  دوستاره 
گلدبرگ  ووپی  و  پاپینز  مری  درنقش 
درنقش روح بازی کرده و اسکاررا ربوده 
به چهارمین اسکار خود  اند.آیا مریل 
دست خواهدیافت؟ مریل 65 سال دارد

بهترین هنرپیشه    مرد     ،
 نقش دوم

رابرت دوال  قاضی
رابرت دوال هنرپیشه

 پیشکسوتی است
 کـــه تاکنون 6
 بار نامزد دریافت

 اسکارشــده و
یک بار برنــده

 بوده است .   این
 بار چهارمین نامزدی

اوست که درنقش  پدری خشن  ظاهر 
شده است .دووال ٨٤ سال دارد.

ایتان هاک  بچگی
ایتان بیش از 20 سال 

است که کارگردان
ریچارد لینکلیتر 
را می شناسد و 

در٨ فیلم باهـم 
 کارکرده اند. ایتان

٤٤ ســاله است و
تاکنون سه بار نامزد

هنوز  اما  است  بوده  اسکار  دریافت   
هنرپیشه اسکاری نشده است .

ادوارد نورتون  پرنده باز
ادوارد نورتون در

٤5 سـالگی خـود
 برای سومین بار
 نامــزد دریافت
 اسکارشده است

 ولی هنـوز موفق 
به دریافت جــایزه

 نشده است .
مارک رافالو  شکارچی روباه

مارک رافالواکنون
 ٤7 سال دارد و
 این دومین بار
است که نامزد

 دریافت اسکار
 می شود. مارک

 رافالو درنقش های 
اول و دوم  با عالقه

 بازی می کندو همیشه سعی دارد تا 
با  باشد  مختصر  هرچند  خودرا  نقش 

قدرت ایفا کند.
ج . ک. سیمونز تازیانه 

سیمونز بیش از دیگر
 رقبای خود شانس
 بردن اسکار برای

 هنرپیشه نقش 
دوم مرد را دارد.
او اکنون 60 سالگی

 خودرا می گذراند
 واین برای نخستین بار

است که برای دریافت اسکار نامزد می شود.

فیلمی  انگیزترین  خاطره 
که برنده اسکارشد

تاریخی  آثار   از  یکی  بربادرفته  فیلم 
 200٨ درسال   . است  جهان  سینمای 
داد  می  نشان  که  شد  تهیه  آماری 
محبوب  را  بربادرفته  آمریکا  مردم 
این کشور  تاریخ سینمای  فیلم  ترین 
یکی  رفته  برباد  همچنین  دانند.  می 
تاریخ  فیلمهای  ترین  پرفروش  از 
 390 به  نزدیک  فیلم  .این  سینماست 
داشته  جهانی  فروش  دالر   میلیون 
بربادرفته موفق شد در رشته   . است 

های زیرین برنده اسکارشود:
اینترنشنال  )سلزنیک  فیلم  بهترین 
)ویکتور  کارگردان  بهترین   پیکچر( 
زن  هنرپیشه  بهترین  فلمینگ( 
زن  هنرپیشه  بهترین  لی(  )ویویان 
بهترین  دانیل(  )هاتی مک  دوم  نقش 
سناریوی اقتباس شده )سیدنی هوارد 
میچل(  مارگرت  از  داستانی  برمبنای 
)ارنست  رنگی  فیلمبرداری  بهترین 
مونتاژ  بهترین  رناهان(  ری  و   هالر 
نیوکام(  جیمز  و  کرن   سی.  )هال 
ویلر(  )الیل  هنری  کارگردان  بهترین 
در رشته های دیگر هم نامزد شده بود 

اما توفیقی نیافت .
هنوز  که  فیلم  این  هنرپیشه  تنها 
درقید حیات است  اولیویا دو هاویلند 
داردوهنوز  سال   9٨ اکنون  که  است 
از  یکی  من  گوید  می  او   . زیباست 
دوهنرپیشه این فیلم برای نقش دوم 
همبازی  اما  بودم  اسکارشده  نامزد 
نقش  که  دانیل  مک  هاتی  دیگرم 
می  بازی  را  پوست  سیاه  خدمتکار 
کرد اسکاررا ربود. وقتی مراسم اسکار 
پایان یافت و من دست خالی به خانه 
که  کردم  می  فکر  خود  با  برگشتم 

خدائی وجود ندارد.
بازی  برای  دوهاویلند  نشدن  برنده 
رابرنیانگیخت  تعجبی  دربربادرفته 
نامزد  نیز  بزرگ  گیبل  کالرک  زیرا 
دریافت اسکار برای بازی دراین فیلم 
برای  دونات  رابرت  به   جایزه  اما  بود 
چیپس  آقای  خداحافظ  درفیلم  بازی 

اهدا شد.
فیلم  ساخت  برای  که  ای  بودجه 
بود  شده  داده  اختصاص  بربادرفته 
درمقایسه  دالربودکه  میلیون   3/٨5
با فیلمهای کم هزینه امروزی میلیونها 

دالر فاصله دارد.
فراموش  شبی  فوریه   22 یکشنبه 
سینماست  دوستداران  برای  نشدنی 
پیروزی  شاهد  و  بینیم  می  را  مراسم 
یاشکست هنرمندان موردعالقه خود 

خواهیم بود
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متولدشد  درخوانسار  ابراهیمی  الی 
به  خود  والدین  با  کودکی  درسنین  و 
از  گوید  می  خودش   . رفت  اسرائیل 
همان کودکی نقش گنبدها ، ساختمان 
های گلی ، آثارباستانی ایران ، صدای 
بامن  مساجد  های  گلدسته  از  اذان 
باقی مانده است و به نوعی درآثارمن  
برای  که  الی  کنند.  می  پیدا  حضور 
شده  شناخته  هنرمند  اسرائیل  مردم 
ای است از جمله سرشناسانی است که 
در دائره المعارف هنر اسرائیل معرفی 
شده است .  بعضی از گویندگان اخبار 
یک  حداقل  بوستن  های  تلویزیون 

تابلو از اورا درخانه های خود دارند. 
علیاحضرت  برای  زیبائی  تابلوی  الی 
شهبانو کشید و به دفتر ایشان ارسال 
محبت  نامه  نگذشت  دیری   . داشت 
امضای علیاحضرت دریافت  با  آمیزی 
کرد که درآن نوشته بودند این تابلو را   
بردیوار اتاقم آویخته ام وهمواره آن را 

باسپاس نگاه خواهم داشت .
تا کنون چند بار درنمایشگاه انفرادی 
در  جمعی  نمایشگاه  در  دوبارهم  و 
بوستن آثاراورا به نمایش گذاشته اند.  
ماه  او  جمعی  نمایشگاه  ترین  تازه 
در  ماساچوست   درکمبریج  گذشته 
که  برگزارشد   Out of Blueگالری
و  آمریکائی  هنردوستان  توجه  مورد 

توریست ها قرار گرفت .
الی حدود بیش از 2٨ سال است که از 
است  کرده  کوچ  بوستون  به  اسرائیل 
و هرسال یکی دوبار به اسرائیل سفر 
خود  وبستگان  دوستان  از  کندتا  می 

دیدن کند. 
و  آزادی  شماره  این  جلد  پشت  در 
از  برخی  صفحه  درهمین  همچنین 

کارهای الی را مشاهده می کنید.
تبار  ایرانی  هنرمند   این  برای   
می  آرزو  را  بیشتری  موفقیتهای 
کنیم و امیدوارم هرچه زودتر سالمت 

خودرا بازیابد.
دربوستن  اکنون  هم  ابراهیمی  الی 
آرام  زندگی  یافا  درکنارهمسرش 
می  طی  عمرش  هفتم  دردهه  خودرا 

کند.

 نمایشگاه نقاشی 
الی ابراهیمی 

                     دربوستُن

بقیه : عارف  قزوینی
 واجرای تازه آن را محمدرضاشجریان  

خوانده است .
»چه شورها که من   5- تصنیف شور 
به پا زشاهناز می کنم.« این تصنیف 
ساخته  میالدی   در191٨  عارف  را 

ویک بار  باآوازخانم  ایران الدوله و 
قمر   در 1306 هورشیدی با آواز خانم 
شد.  ضبط  گرامافون   صفحه  بروی 
اجرای دیگری ازآ» نیز با صدای اقبال 
. در1336  است  نیز موجود  السلطان 
ارکستر   رابرای  آن  روح اهلل خالقی  
بنان  آقای   باصدای  و  کرد  تنظیم 

دررادیو ایران اجرا وضبط گردید.
»گریه کن  6- تصنیف درمایه دشتی 
که گرسیل خون گری ثمرندارد« این 
میالدی  در1922  عارف   را  تصنیف 
درکنسرتی که درتهران داد اجراکرد. 
ودر1927 مسیحی  باصدای خانم قمر  
برروی  داود  نی  مرتضی  باتار  همراه 
بعدها  شد.  ضبط  گرامافون   صفحه 
دربرنامه گلهای رنگارنگ  شماره 250 
ها  گل  باارکستر  وسپس  بنان  باآواز 

وصدای عبدالوهاب شهیدی اجراشد.
چه  »نمیدانم  افشاری  تصنیف   -7
الهه  باصدای خانم   درپیمانه کردی« 
وضبط  اجرا  ایران  رادیو  باارکستر 
شده است .٨- تصنیف درافشاری»نه 
قدرت که باوی نشینم« باصدای خانم 
ضبط  نیز  ایران  رادیو  وارکستر  الهه 

شده است .
9- تصنیف » ای دیده گر...«  باصدای 
نیز  وارکستررادیوایران  پروین   خانم 

اجرا وضبط شده است .
10- تصنیف »افتخار  آفاق «  باآوازآقای 
محمدرضاشجریان  نیز اجراشده است .
11- تصنیف »بلبل شوریده«  باصدای 

خانم مرضیه هم  اجراشده است،
پریشان«   برزلف  » شانه  تصنیف   -12
الدوله«   »ایران  خانم  باصدای 

ونادرگلچین نیز ضبط شده است .
ای  شور»  دردستگاه  تصنیف   -13
درسال  وپناهت«   پشت  حق   دست 
1922 مسیحی باصدای خانم قمر وتار 

مرتضی نی داود اجراشده است .

پانویس ها:

1-) صفحه 331 2(- ص )101 (3- )ص 
دوامی  عبداهلل  شادروان   -٤)  106
از  بنام که  موسیقی دان و آواز خوان 
است  بوده  عارف  وهمکاران  دوستان 
 5٤ شماره  هفته  گلچین  دربرنامه 
 -6  )  201-202 ص   (5  . است  گفته 
)ص 1٨٨-1٨7( 7- )ص 50٨( ٨)ص 
)ص   -10  )5٨3 )ص   -9  )202-203
قزوینی  عارف  دیوان   « کتاب   )33٤
انتشارات  سازمان  ناشر   1361 چاپ 

جاویدان - تهران.

 

ظرف ماست
یزدی لهجِۀ  به    - ماست  )ظرف  ماست  دووره ی  تصویر،  این 
یزد،  دورشهر  نه چندان  زمان های  به  است  متعلق   )Dooreh
 منظورم این است که در زمره آثار باستانی نیست، مربوط است 
به زمان کودکی من، چهل سال پیش. زمانی که ماست، خریدار 
و فروشنده اش هر سه کرامت داشتند. ماست و» دووره « به 
سرنوشتی مشابه آش نذری و کاسه ی گل مرغی دچار شدند. 
در همان سالها نذری بخصوص آش در کاسه گل مرغی ریخته 
می شد و به درو همسایه و فامیل داده می شد. دووره را هنرمند 
درباب  ادعایی  بدون  می ساخت  هنرمند  سفالگر  سفالگر،یا 
حضور در موزه ها و گالری ها، بدون اینکه ُغر بزند که چرا مردم 
بود، روح داشت و  او و هنرش را درک نمی کنند. دووره زیبا 
اشتغال ایجاد می کرد چون می شکست، محیط زیست هم به 
گند نمی کشید. در تهران هم ظرف ماست سفالی داشتیم، تُغار 

ماست یا به لهجه پایتخت نشین ها ماس تاغاری.
فرستنده از تهران : ع. یزدی

بقیه نقش جبهه ملی
 ، ازآقایان  یکی  مذاکرات  درضمن 
خوئینی  موسوی  نکنم  اشتباه  اگر 
مبارزه  به  نسبت  که  ازماپرسید  ها 
به  بنده  ؟  داریم  نظری  چه  مسلحانه 
ایشان جواب دادم که بنابرگذشته ی 
برای آزادی  اعتقادما مبارزه  وبنابر  ما 
دموکراسی  ازطریق  باید  ودمکراسی 

باشد.
نیست  پوشیده  برشما  که  دیگراین 
که ما اسلحه ونیروئی نداریم وباخارج 
ازآنها  اسلحه  که  نداریم  ارتباطی  هم 
برای  درمبارزه  هم  واصوالً  بگیریم 
ومبارزات  اسلحه  به  عقیده  آزادی 
.بعدازاین  نداریم  احتیاج  مسلحانه  
آیت  مالقات  به  نفرما  جلسههرسه 
که  رفتیم  درقم  شریعتمداری  اهلل 
وهوشیار  بسیارنازنین  روحانی  او 
دراین  ومارا  دیدیم  بین  وروشن 
وقول  کردند  وتأیید  تشویق  مبارزه 
با  کردندکه  دادندوسفارش  همراهی 
داشته  وهمکاری  ارتباط  روحانیت 
باشیم ... تظاهرات عظیم نماز عیدفطر 
جبهه  ورفقای  بنده  که  درقیطریه 
روز  داشتیم.  شرکت  درآن  نیز  ملی 
درمنزل  وبنده  بود  ای  چهارشنبه 
ازاعضاء  شوهرش  که  خانمی  بودم  
هم  وخودش  است  ملی  جبهه 
امامی  شریف  خانواده  با  خویشاوندی 
شدوچمع  واردمنزل  سراسیمه  دارد 
گثیری از خارجی وداخلی آنجابودند.
که  دارم  مهمی  مطلب  گفت  من  به 
باایشان  بنده   . شمابگویم  به  باید 
دردفترکارم مذاکره کردم.گفت امروز 
ودرآنجا  بودیم  امامی  درمنزل شریف 
جمعه  روز  کردندکه  صحبت  خانمها 
مخالف   وروحانیون  ملی  جبهه  تمام 
ویک  کرد  خواهند  نابود  را  دولت 
که  آنها  ازقول  هم  بسیارزشتی  جمله 
کردکه  نابودخواهندکردبیان  چگونه 
آیت   ... دارم  شرم  ازتکرارآن  بنده 
مشروحی  نامه  دریزد..  صدوقی  اهلل 
راهم  آن  ورونوشت  نوشت  من  به 
ودرآن  فرستاد  دیگری  اشخاص  برای 
ماباید  که  بود  کرده  وتأکید  توصیه 
پیروی از رهبری آقای خمینی بکنیم .

***.
و  شد  بشود  نباید  آنچه  متأسفانه 
سیاسی  مجموعه  یک  که  ملی  جبهه 
را  ایران  سیاسی  افق  باید  و  بود 
شناخت  می  و  دید  می  بخوبی 
را  بعدایران  دوروز  حتی  نتوانست 
بینی کندوهمین آقای سنجابی  پیش 
قم  به  سید  این  گفت  می  بختیار  به 
میرودوکارهارا به دست ما می سپارد 

اما دیدیم که تاچه حد دراشتباه بود.
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بقیه : خدمت یاخیانت

،درخواهیم یافت که مصوبۀ شورای عالی 
وخیرخواهی  مصلحت  به  کاری  جنگ 
درآن فضای پرآشوب وآلوده به هراس 
بود که درراستای  اعالم ترک مخاصمه 
وبیانات روز ششم  ایران  ازسوی دولت 
وپیش  مجلس  در  فروغی  شهریورماه 
سربازان  احتمالی  شورش  از  گیری 
وظیفه در آن شرایطبحرانی با توجه به 
اینکه سرباز وظیفه کمترین تمایلی به 
انجام خدمت زیر پرچم  به مدت دوسال 
راه  یافتن  نداشته وهمواره در هوای  را 
وبهانه ای است تا از خدمت وظیفه شانه 

خالی کند،صورت گرفته بود.
آنان که شکست یا عدم پایداری ارتش 
ایران را دربرابرقوای دودولت مهاجم ،نه 
از خیانت چندتن  بلکه  ناتوانی   از سر 
باید  شمارند  می  بر  ارتش  امرای  از 
پادگانهای  حالیکه  در  پرسید  ازاینان 
شمال وجنوب غرب وغرب ایران براثر 
وسربازان  وافسران  بمبارانهاتخریب 
َقَدرپا  دودولت  نظامی  نیروی  ازبرابر 
چند  ویا  بودند،چند سد  نهاده  فرار  به 
می  را  نقشی  چه  وظیفه  هزارسرباز 
بیگانه  نیروهای  دربرابرهجوم  توانست 
ایفاکنند  تهران  به  ورود  درصورت 
وظیفۀ  این  آنها  شدن  مرخص  با  که 
دربرابردشمن  ایستادگی  یعنی  میهنی 
است  بوده  شده  ساقط  ایران  ارتش  از 
نوپای  ارتش  ناتوانی  پذیرفتن  وبرای 
ی  ترازگفته  روشن  دلیلی  چه  ایران 
رضاشاه وجانشینش همانگونه که پیش 
ارائه  توان  می  است  شده  اشاره  ازاین 
داد؟جای بسیار تأّسف است که بسیاری 
ازباورهای ما برپایه ی شایعه ها وتبلیغات 
فریبکارانه است که به خاطرتکرارودهان 
به دهان گشتن به صورت اسنادی معتبر 

وراستین درآمده است!                
شورای  چرامصّوبۀ  شود  گفته  امااینکه 
عالی جنگ قبالً به نظر شاه نرسیده بوده 
است،دلیل روشنی دارد وآن اینکه چون 
ولیعهد درجریان امر بود شورای نامبرده 
به گمان اینکه نظراو نظرشاه نیز می باشد 
وهمچنین آنچه را که سرلشکر ضرغامی 
از دستور تلفنی شاه آورده است ،نیازی 
به گزارش شرفعرضی ندیده بودند،حال 
به  باید  بحث  مورد  مصوبۀ  که  گیریم 
آگاهی شاه می رسید وتأیید میشد،اما 
نشد،لذااعضای  انجام  کار  این  چون 
شورای عالی جنگ مرتکب خیانت شده 
بودند،که با چنین برداشتی پرسش این 
به  کشوریا  به  »خیانت  که:  بود  خواهد 

شاه؟«.
سرباز  فرارهزاران  به  توجه  با 
نظامی  دارازبرابرنیروهای  وافسرودرجه 

نخست  روز  متجاسرازهمان  دوکشور 
کلی  وبطور  پادگانها  شدن  وخالی 
ناتوانی ارتش نوپای ایران دربرابرنیروی 
وانگلستان،درحالیکه  شوروی  نظامی 
آن دودولت درهمان دوسه روز نخست 
به اهداف خودرسیده بودند، چه نیازی 
ایران  ارتش  باالی  دررده  عواملی  به 
مورد  سربازان  کردن  مرخص  برای 
اعضاِء  تصمیم  بنابراین  نظرداشتند؟ 
شورای عالی جنگ نمی توانسته عملی 
خیانت  وارتکاب  بیگانه  درخدمت  
از  کار  که  چرا  باشد،  بوده  میهن  به 
آن  بود،وانگهی  گذشته  ها  حرف  این 
سربازان وظیفه چه نقشی را دردفاع از 
شوروی  نظامی  دربرابرنیروهای  میهن 
وانگلستان می توانسته اند ایفا کنندو 
فراهم  دودولت  آن  برای  هایی  نگرانی 
آورند،آنهم در شرایطی که دوروز پیش 
دستهارا  شاه  موافقت  با  دولت  ازآن 
ویااگر  بود؟  برده  باال  تسلیم  عنوان  به 
بود،پرسش  شاه  به  خیانت  شود  گفته 
این خواهد بودکه آیااگر سربازان مزبور 
مقام  در  شدند،رضاشاه  نمی  مرخص 
خودماندگار می شدویانیروهای نظامی 
نشینی  عقب  به  ناگزیر  دودولت  آن 
وترک خاک ایران می شدند؟بطور یقین 
پاسخ منفی است، خیانت زمانی مصداق 
پیدا می کندکه لطمه وزیانی را موجب 
چندروز  رضاشاه  که  دیدیم  شود،اما 
سربازان  مرخصی  حکم  ازصدور  پیش 
وظیفه، تصمیم به برکناری گرفته بود،که 
متجاسر  دودولت  گرفت  نمی  هم  اگر 
به  تمایلی  کمترین  ومتجاوزنامبرده 
که  نبود  مطلبی  واین  نداشتند  او  ابقاِء 
از نظررضا شاه پوشیده می بود،وانگهی 
اگرمصّوبۀ شورای عالی جنگ خیانت بود 
می بایست تمامی اعضاِء شورای مزبور 
گرفتند  قرارمی  وخطاب  عتاب  مورد 
ومؤاخذه می شدندوسردوشی های شان 
کنده می شدنه تنها دوتن از آنان که حتا 
یکی از آن دوبه گونه ای که پیش ازاین 
اشاره شد،از لحاظ درجه از دیگران کهتر 
گیری  درخورتصمیم  مقامی  وهم  بود 
نداشت و نمی توانسته است به تنهایی 

نقشی درصدور آن بخشنامه ایفاکند.
ازجهت  را  برخی دیگرارتکاب خیانت   
آنهم  ارتش  لجستیکی  های  نارسایی 
تعبیرکه  این  شمارند،به  برمی  عمد  به 
جبهه  به  وتجهیزات  ُمهمات  درارسال 
هابطور عمد سهل انگاری هایی صورت 
ها  گلوله  است،درمثال  بوده  گرفته 
وتجهیزات به سویی وسالح ها به سویی 
دیگرارسال میشده است تاارتش ایران 
درجبهه هاقادربه دفاع ازمیهن نباشدو...

مطلبی  ویاناآگاهی  غرض  به  که  زمانی 
اززبان وقلم کسی تراوش می کند،کافی 

است آن گفته یا نوشته به تکرارگفته 

شد  خواهد  دیده  شود،آنگاه  ونوشته 
قطعی  سندی  صورت  به  مطلب  آن 
آمد،تاریخ  تردیددرخواهد  قابل  وغیر 
وفرهنگ ملت ها از این دست ُمستندات 
جمله  دارد،از  فراوان  شواهد  پایه  بی 
اینکه مطالبی در مورد سهل انگاری های 
تعمدی درارسال مهمات وتجهیزات به 
جبهه های جنگ در شهریور1320گفته 

ونوشته شده است.
دستاورد  نیزبه  باره  دراین  اینکه  برای 
اوضاع  که  است  برسیم،الزم  درستی 
جبهه های جنگ را درسراسر مرزشمالی 
وغربی وجنوب غربی مورد بررسی قرار 

دهیم.
شهریور1320ستادارتش  سوم  درروز   
ایران طی اعالمّیۀ شمارۀ یک به آگاهی 
چهار  درساعت  که  رسانید  عموم 
بامداد،نیروهای ارتش شوروی در شمال 
وجنوب  درباختر  انگلستان  وارتش 
باختری مرزهای ایران رابطور غافلگیرانه 

مورد تجاوز وتعرض قرارداده اند.
گزارش روز چهارم شهریورعلی منصور 
نخست وزیر وقت به نمایندگان مجلس 
که پیش ازاین به آن اشاره شده است، 
دودولت  نظامی  نیروی  بیانگرپیشروی 
نامبرده از شمال وغرب وجنوب غرب به 

درون خاک  ایران بود.
پنجم  درروز  رسیده  گزارشهای 
شدن  ازکشته  شهریورحکایت 
از  ایران  افرادنظامی  از  بسیاری 
مصطفی  سرگرددامپزشک  جمله 
محمدنخعی،سروان  گلسرخی،سروان 
میرفخرایی،ستوان دوم مهدی  اسداهلل 
مجتهدی  عطاءاهلل  دوم  فخری،ستوان 
از  زیادی  تعداد  شدن  وزخمی  وکشته 
جبهه  در  ایرانی  وسربازان  مرزداران 
افکنهای  کرد،بمب  می  وپادگانها  ها 
آذربایجان  دفاع  بی  شهرهای  شوروی 
وچند شهر  منطقه  آن  نظامی  مراکز  و 
گیالن وسربازخانه ی رشت وتأسیسات 
بمباران  وبابلسررا  وغازیان  بندرپهلوی 
نیز  انگلستان  هوایی  کردند،نیروی 
عالوه برغرق کشتی های جنگی ایران 
بندرشاهپور  جمله  از  فارس  درخلیج 
نیز  را  اهواز  وبندرخرمشهر،شهر 

به  فراوانی  هاوخسارات  وزیان  بمباران 
بارآوردند،گزارش  رییس پست وتلگراف 
خرمشهربه تهران حاکی بود که دشمن 
تلگرافی  خطوط  ی  ها  سیم  تمامی 
بر  وعالوه  کرده  قطع  را  خوزستان 
دوکشتی ببروپلنگ سه کشتی جنگی 
به  نیز  ودوکشتی  گرفته  آتش  ایران 
وسیلۀ انگلیسی ها به بصره برده شده 
است،عالوه براینهاتقریباٌ همه ی افسران 
نیروی دریایی ایران به اسارت درآمده 

وآنهارا به بصره برده اند.
اعالم  رسماً  ایران  دولت  روز  درهمین 
جنگ  از  جلوگیری  منظور  به  کرد 
بی  شهرهای  شدن  وویران  وخونریزی 
دفاع،به نیروهای نظامی درکلیۀ جبهه 
ها دستورترک مخاصمه داده  ومراتب 
رسیده  نیز  نامبرده  دودولت  اطالع  به 
پیشروی  ازاینکه  بگذریم  است،حال 
وانگلستان  شوروی  نظامی  نیروهای 
ضمن بمبارانها تا روزدهم شهریورادامه 
دوکشوربه  آن  نظامی  ونیروی  داشت 

چند کیلومتری تهران رسیده بودند.
میدهد  نشان  این مختصرکه  با  اینک   
نیروی  نظامی نوپای ایران که درهمان 
از  سنگین  تلفات  دادن  با  نخست  روز 
برابر  فراراز  حال  در  وکالً  پاشیده  هم 
نیروی مهاجم بوده وپادگانها از پرسنل 
ها خالی شده ودولت ایران درروز پنجم 
را  ومراتب  کرده  مخاصمه  ترک  اعالم 
به آگاهی دولتهای شوروی وانگلستان 
ارسال  مجال  زمان  بود،چه  رسانده  نیز 
سالح ومهمات وتجهیزات آنهم ازبرای 
بود،تاگفته  جنگ  درحال  نیروی  کدام 
مهمات  ارسال  جهت  از  خیانتی  شود 
؟   است  بوده  گرفته  وتجهیزات صورت 
به سفیران دوکشور  گفته ی رضا شاه 
این  به  شهریور  دربامدادسوم  متجاسر 
شرح که:»کشورش خیلی ضعیف تر ازآن 
دودولت  قوای  دربرابر  بتواند  که  است 
مقاومت کند«بهترین دلیلی است تابه 
پذیریم که دولت ایران نه تنها هیچگاه 
سرجنگ با همسایگانش را نداشته بلکه 
حتاتوان جنگ را هم در خود نمی دیده 
است،بنابراین ارسال مهمات وتجهیزات 
از ابتدانه مطرح بوده ونه امکان ارسال 
آنها ،تا چه رسد به سهل انگاری عمدی 
در ارسال آنهابه جبهه های جنگی که 
وجود نداشته است،آنهم در خالّل سه 
روز)سوم تا پایان روز پنجم شهریورروز 

اعالم ترک مخاصمه(.
بدیهی است آنچه را که برخی فرماندهان 
نظامی دربهمن ماه 1357انجام داده اند 
با آنچه که درشهریور 1320گذشته بود، 
بابهره  باره  ودراین  دارد  ماهوی  تفاوت 
اند  نوشته  ،بسیار  ُمستندات  از  گیری 

وهمچنان درآینده خواهند نوشت.
ک - هومان     داالس:17 اوت2014
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بآن  که  چیزی   - جنگی  جداشد9- 
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زنده  محمود  استاد  آثار  نمایشگاه 
201٤تا  دسامبر  هفدهم  از  رودی 
درهفدهمین   2015 ژانویه  هفدهم 
فستیوال هنرهای اسالمی با  رویکرد 
برگزارشد.  درشارجه  وهنر  علم  به 
دراین نمایشگاه آثار خط وحجم استاد 
زنده رودی به نمایش گذاشته شد که 
ایرانیان  استقبال  مورد  العاده  فوق 
بازدید کنندگان دیگر  امارات و  مقیم 
قرار گرفت . استاد محمود زنده رودی 
می  زندگی  درپاریس  سالهاست  که 
نمایشگاه  دراین  کشورفرانسه  کند.از 

شرکت کرده بود.
این فستیوال با حضور دویست  تن از 
مدرن  هنر  درموزه  جهان  هنرمندان 
امیر  ولیهد  وتوسط  برپاشد  شارجه 
چهار  ایران  از   . شد  افتتاح  شارجه 
کرده  شرکت  وعکاس  نقاش  هنرمند 
بودند. استاد زنده رودی  با سی تابلو 
ومجسمه بعنوان هنرمند فرانسوی در 
این فستیوال شرکت کرده بود .   یک 
تابلوهای  روی  از   فرانسوی   شرکت  
استاد محمودزنده رودی  پارچه تولید 
میکند  که نمونه آن را در تن خوداو 
دراین  را  دیگر  ونمونه  جلد  برروی 

صفحه مشاهده می کنید.
تابویی که درروی جلد می بینیدتابلوی 
نمایشگاه   تم     . بود  نمایشگاه  اصلی 
   ). اختر  بانام ) شناخت    ) )علم وهنر 
)سین دو زودیاک (  است  تابلویی که 
دراین صفحه زنی را درمقابل آن نشان 

می دهد  مسیر راه  نام دارد. 
بن  سلطان  دعوت  به  نمایشگاه  این 
همه  شارجه   امیر  القاسمی   محمد 

ساله برگذار میشود   
زنده  استاد  های  تابلوهاومجسمه 
برجسته  بصورت  رودی  چون همگی 
وحجم   خط  عنوان  با  بعدیست   وسه 

عرضه شده بود 
زنده رودی با سی تابلو  ومجسمه در 

این نمایشگاه شرکت داشت   .
که  ایرانی  هنرمند  رودی  زنده 

هنرشناس   و  هنرمند  ای  درخانواده 
رشدونموکرده است    از خط نه بعنوان  
خوش خطی بلکه بعنوان یک عنصر یا 

تصویر  بهره میگیرد.
استاد  آثار  نیز  گذشته  تابستان  در 
سازمان  مقر  در  رودی  زنده  محمود 
بشر  حقوق  تم  با  درژنو  متحد  ملل 
تماشا  معرض  به  انسانی  شرافت  و 
خبرآن  هنگام  همان  شد.که  گذاشته 
آزادی  عزیز  خوانندگان  آگاهی  به  را 

رساندیم .
حسین زنده رودی برادر محمود زنده 
ومجسمه  ونقاش  هنرمند  نیز  رودی  

ساز است 
نمایشگاه  علم وهنر شارجه  در رسانه 
ای  گسترده  بازتاب  نیز  منطقه  های 
که  المللی  بین  های  رسانه  و  داشت 
استادزنده  با  فعالیت دارند  در منطقه 
دادندو  انجام  هائی  مصاحبه  رودی 

مقام استادی اورا ستودند. 
متعددی   نمایشگاههای  تاکنون  او 
دراروپا   ، درآمریکا   ، کنگ  درهنگ 
از  وکلکسیونرهائی  برگزارکرده 
مراکش ، کانادا، فرانسه ، هنگ کنگ، 
، سویس   ، دوبی  ابوظبی،   ، آلمان 

الجزیره  و آمریکا  آثار اورا خریده اند.
درمسابقه خوشنویسی بین المللی که 
شد     برگزار  درالجزیره   2009 درسال 
جایزه دوم خوشنویسی مدرن را ازآن 
خود کرد و درسال 2010 جایزه نخست 

را ربود. 
درسال19٤3  رودی  زنده  محمود   
از  .پس  شد  متولد  درتهران   )13٤3(
به  دانشگاه  از  شدن  التحصیل  فارغ 
عالقه  شداما  مشغول  نگاری  روزنامه 
وسوسه  اورا  همچنان  نقاشی  به  اش 
تولید  بعنوان  اینکه  از  کرد.وقبل  می 
درسال  تلویزیونی  های  برنامه  کننده 
1969 به شهرت برسد به تولید برنامه 
 1962 پرداخت.درسال  رادیوئی   های 
بینیال  دردومین  خودرا  اثر  چند 
درنمایشگاه   1970 درسال  و  تهران 
بین المللی تهران  به نمایش گذاشت .

نمایشگاه  اولین   1969 درسال 
خصوصی خودرا برپا کرد. 

را  ایران  رودی  زنده   197٨ درسال 
اقامت  پاریس  جنوب  ودر  کرده  ترک 

گزیده است.
برای استاد محمودزنده رودی موفقیت 

های بیشتری را خواهانیم .

نمایشگاه آثار»خط وحجم« استاد
محمودزنده رودی درشارجه

یکی ازهنرمندان ایرانی درنمایشگاه شارجه

ازمجموعه چنگ: کار استاد محمدعلی دولتشاهی
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