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این روزها پناهجویان برای کشورهای 
اند. درروز  اروپایی  مسئله ساز شده 
پناهجوی   71 جسد    2015 اوت   26
از  دریکی  که  کامیونی  در   سوری 
خود  حال  به  اتریش    شاهراههای 
زمان  همان  پیداشد.  بود  رهاشده 
درخبرها بود که حدود 200 پناهجو در 
آبهای مدیترانه غرق شده اند. هرروز 
خبرهائی از این دست در رسانه های 
درحالیکه  شود.  می  منتشر  جهان 
سر  پناهجویان  پذیرفتن   از  دولتها 
باز می زنند ، هزاران نفر ازمردم اروپا  
برروی فضاهای مجازی اعالم کرده اند 
درخانه  را  پناهنده  یک  حاضرند  که 
رهبران  سرانجام  دهند.  جای  خود 
باید   که  رسیدند  نتیجه  این  به  اروپا 
پناهجوئی  فزاینده  موج  این  دربرابر 

واکنش مثبتی نشان دهند
مسئولیت  که  فرانتکس  سازمان 
برعهده  اروپارا  مرزهای  از  حفاظت 
آغاز  از  که  است  کرده  اعالم  دارد 
سال جاری تاکنون بیش از 340 هزار 
راه  اروپا  به  اند  کرده  سعی  پناهجو 
همه  برابر  سه  رقم  این  که  پیداکنند 
گذشته   سال  که  است  پناهندگانی 
تالش  دراروپا  یافتن  اسکان  برای 
کرده اند. البته به این رقم باید صدها 
هزارنفر دیگر را اضافه کرد که تالش 
کشورهای  یا  و  استرالیا  به  اند  کرده 

منطقه خاورمیانه  پناهنده شوند.
کشورهای  از  پناهجویان  این  بیشتر  
 ، سوریه  از  هستند.  مسلمان 
والبته  کوساوو  و  اریتره  افغانستان، 
و  اند  آورده  هجوم  اروپا  به  ایران 
به  تا  کردند  مجبور  را  اروپا   اتحادیه 
سیستم سهمیه بندی برای کشورهای 
عضو  کشورهای  و  بزند  دست  اروپا 
اتحادیه مجبورند برمبنای این سهمیه 

بندی پناهنده بپذیرند.
این  که  نیست  تردیدی  هیچ  جای 
کشورهای  فرهنگ  بر  پناهجویان 
  . گذاشت  خواهند  تأثیر  اروپائی 
آرامش و امنیتی که بر شهرهای اروپا 

حاکم است در آینده با ناآرامی هائی 

روبرو خواهد شد.  احتمال ضعیفی هم 
وجود دارد که  دربین این پناهندگان 
هم   تروریستی  گروههای  از  عواملی 
های   برنامه  آنجا  از  و  بیایند  اروپا  به 

خرابکارانه خودرا به اجرا دربیاورند.
آنچه برای ما باید اهمیت داشته باشد 
به  پناهندگی  اعطای  با  این است که  
این عده موافقت یا مخالفت می شود 
آنها  همه  سرانجام  که  امیدواریم  و 
بعد  اما   یابند  دست  سرانجامی  به 
باید  بازهم  آیا  کرد؟   باید  چه  این  از 
دست روی دست گذاشت و همچنان  
به  استقبال  پناهجویان  در مرزهای 
با   را  بایدبیماری  ویا  شتافت   اروپا 
آن   میکرب  و  ویروس  بردن  بین  از 
بیش  تا کنون  اسد  بشار  درمان کرد؟ 
است  را کشته  هزار سوری  از سیصد 
اسالمی  جمهوری  حمایت  با  وهنوز 
می  هنوز  و  است  کار  برسر  وروسیه 

ُکشد و یا مردمش را آواره می کند.
به جای اینکه  با بشار اسد و حامیانش 
مبارزه شود   قدرتهای بزرگ  به آنها 
ادامه  به  آنهارا  و  دهند  می  جایزه 

جای  به  کنند.   می  تشویق  کارشان 
اینکه گریبان  طالبان را بگیرند  تا از 
جلوگیری  درافغانستان  داخلی  جنگ 
مذاکره  آنها  با  تا  دارند  سعی  کنند  
کنند. اشتباهاتی که ریشه درسالهای 
متمادی دارد اینک  به مرحله حاد خود 
اینکه آمریکا و  .  بجای  رسیده است 
ایران  مردم  از  حمایت  به   متحدانش 
بپردازند تا خود مردم رژیم خودکامه 
را ساقط کنند به عراق حمله کردند و 
با ازبین بردن صدام، جمهوری اسالمی 

را درمنطقه بال منازع رها کردند.
می  گفته   » برجام   « با  نیز  اکنون 
جمهوری  نصیب  دالر  میلیاردها  شود 
اسالمی خواهند کرد که از هم اکنون 
گروههای  به  باید  که  ای  سهمیه 
گردیده  تعیین  شود  داده  تروریستی 

است .
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  اروپا   
باید  پناهجویان   با سیل  مبارزه  برای 
بصورتی  اکنون  که  خودرا   مرزهای 
بیشتر  اند   شده  رها  نامطمئن 
بیشتری  امنیت  و  بگیرد  نظر  زیر 
برقرار  خود   مرزی  درمناطق  را  
که  ناگواری  آمدهای  پی  وگرنه  کند 
متحدانش   و  آمریکا  اشتباهات  از  
عراق   مورد  در   - انگلستان  بویژه 
نیز  را  آنها  بوجودآمد   وافغانستان-  

گرفتار خواهدکرد.
پناه دادن به  افرادبی گناهی که  قادر 
به ادامه حیات درزادگاه خود نیستند  
و ایجاد سرپناهی برای آنان در گوشه 
ای از خاک  کشوری دیگر ، کار بسیار 
اما   . است  ای  وپسندیده  انسانی 
که  دیکتاتورهائی  از  نکردن  حمایت 
گیرند   نادیده می  حقوق مردم خودرا 

از آن مهمتر است . 
سیلی که می آید وطومار زندگی هارا 

با  ازسرچشمه  باید  نوردد   می  درهم 
وقتی  مهارشودوگرنه  کوچکی  بیل  
به رودخانه ای خروشان تبدیل شد با 
فیل هم نمی توان جلوی آن را گرفت. 
درواکنش  اوباما  آقای  پیش  سال  سه 
های  سالح  از  بشاراسد  استفاده  به 
شیمیائی علیه مردمش تهدید کرد که 
این خط  قرمز آمریکاست و همه فکر 
میکردند بزودی قدرت نظامی  آمریکا 
اعمالش  سزای  به  و  دستگیر  را  اسد 
خواهد رساند اما امروز هنوز اسد می 
تازد و می ُکشد و برکناریش به مراتب 
مشکل تراز سه سال پیش شده است. 
ایرانی  میلیونها  که   1388 سال  در 
درانتخاب  تقلب  درمورد  اعتراض  به 
ریختند  ها  خیابان  به  نژاد  احمدی 
آقای اوباما نه تنها از قیام ملت ایران 
دفتر  کرد  می  اگر  -که  نکرد  حمایت 
به  جمهوری اسالمی بسته می شد-  
پرداخت   اسالمی  از جمهوری  حمایت 
و گفت این اعتراضات مردمی مسئله 

داخلی  است و به ما ارتباطی ندارد. 
حال باید  کاله خودرا قاضی کنیم  واز 
خود بپرسیم اگر درسال 1388  آقای 
اوباما از مردم ما حمایت می کرد چه 
درایران  را  قدرت  خواست  می  کسی 
شکسته  کشتی  و  بگیرد  دست  به 
ملت ایران را به ساحل نجات  رهنمون 
درانتظار  باید  هم  باز  بنابراین  شود؟  
 . باشیم  ایرانیان   بیشتر  مهاجرت 
بازهم باید شاهد مرگ کودکان سوری 
رژیم   از  اسالمی  جمهوری  که  باشیم 
دیکتاتور کشورشان حمایت می کند.

دربرابر  که  ایرانیان  ما  تک  تک 
جمهوری اسالمی ساکت و  بی تفاوت 
بی  کودکان  این  مرگ  در  ایم  مانده 

گناه سهیم هستیم.
مرتضی پاریزی

الناز

لکشم پناهجویان و اروپا
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پبام های 
 خوانندگان

 خاطرات دکتر پرویز عدل
ونویسندگان  برشما  وسالم  درود  با 
درمجله  که  مطالبی  همه  شما   خوب 
از  و  است  خواندنی  کنید  می  درج 
ممنونم  بسیار  کشید  می  که  زحماتی 
.  خاطرات دکتر عدل را با عالقه زیاد 
می خوانم و گاه متأثر وگاهی شاد می 
قباًل  که  همانگونه  خاطرات  این  شوم. 
هم نوشته بودید  گوشه هائی گمشده 
می  نشان  و   . ماست  معاصر  تاریخ  از 
دهد که ما از همان روز نخست انقالب 
شوم خمینی  دچار تفرقه و دودستگی 
سلطنت  دربین  حتی    . ایم  بوده 
داشته  وجود  نیز  دودستگی  خواهان 
معتقد  ای  عده  زمان   درآن  ودارد. 
به  باید  پهلوی  رضا  شاهزاده  بودند 
برمواضع  باقدرت  مردم  از  پشتیبانی 
پافشاری  بودن  سلطنت  وارث  و  خود 
بودند  باور  براین  نیز  برخی  کندو 
داخل  مردم  را  سلطنت  تکلیف  که 
این  تعیین کنند. هنوز هم  باید  ایران 

دوعقیده پابرجاست .
ستودنی  عدل  دکتر  بیان  صراحت 
بی  نگاری  تاریخ  بصورت  اورا  و  است 
ایشان  برای  کند.  می  معرفی  طرف 

طول عمر با سالمتی آرزو می کنم .
ارادتمند کمال از نیویورک
 . گرامی  خواننده  شما  از  سپاس  با 
تولد  روز  که  اوت  ماه  درسیزدهم 
دکتر عدل بود در کنار ایشان بودیم 
و 92 سالگی ایشان را تبریک گفتیم. 
افرا  »برگ  کتاب  روز  درهمین 
وستارگان« که ایشان چهل سال پیش 
نوشته اند توسط مجله آزادی تجدید 
توزیع  آماده  اکنون  شد.وهم  چاپ 
خوانندگان  و  شما  چنانچه   . است 
هستند  آن  دریافت  به  مایل  دیگر 
مبلغ 15 دالر به آدرس مجله ارسال 
بفرمائید تا بالفاصله برای شما ارسال 
شود. درخارج از آمریکا هزینه پست 

به میلغ   ده دالر اضافه خواهدشد.

نسخۀ اینترنتی مجله آزادی
با درود برشما ایران یاران

وقتی به سایت مجله شما مراجعه می 

کنیم همه شماره های مجله از 1 تا 67 
را برروی آن می توانیم بخوانیم . فکر 
باعث می شود که  کار  این  نمی کنید 
خودداری  شدن  مشترک  از  ای  عده 
تجدید  ندارید  تصمیم  آیا  کنند؟  
نمی  دیگر  عبارت  به  بکنید؟  نظری 
خواهید برای دسترسی به شماره های 
تعیین  ای  آبونه  آزادی  مجله  گذشته 
کنیدتا به این وسیله کمکی به بودجه 

مجله شما بشود؟
صالح مملکت خویش خسروان دانند 
اما ماهم دلمان می خواهد نشریه مورد 

عالقه مان به محاق تعطیل نیفتد. 
با خسته نباشید و خداقوت 

نوروز  آزادی - محمد  دوستدار مجله 
زاده - آمریکا

از  ما  هدف  دید  باید  عزیز  دوست 
انتشار مجله چیست ؟ اگر هدف امرار 
معاش از طریق مجله باشد حرف شما 
خدمت  هدف  اگر  اما   . است  درست 
از  بیشتر  هرچقدر  باشد  فرهنگی 
های  وشماره  کنند  استفاده  ما  سایت 
خوشحال  بیشتر  بخوانند  را  گذشته 
آخرین  ما  براین  عالوه   . شویم  می 
روز   20 تا   15 را  شده  منتشر  شماره 
پس از انتشار برروی سایت قرار می 
تا  بیستم  بین  مجله  معموال   . دهیم 
بیست وپنجم هرماه خورشیدی منتشر 
می شود اما در پانزدهم ماه بعد آن 
را برروی سایت می گذاریم . کسانی 
بیست روز  به  نزدیک  توانند  نمی  که 
صبر کنند ) که خوشبختانه تعدادشان 
به  تا  شوند  می  مشترک   ) است  زیاد 
این  از  کنند.  دریافت  را  مجله  موقع 
گذشته اگر خوانندگان مجله از سایت 
استفاده می کنند آنقدر انصاف دارند 
که خودشان برای بقای مجله کمکی 
ولو ناچیز به آدرس ما می فرستندکه 

از محبتشان سپاسگزاریم .

فعالیتهای آقای زاهدی
سالم  صفحات »دردنیای سیاست چه 
خودرا  جای  دارد  کم  کم  گذرد«  می 
انتخاب  که  مطالبی  و  کند  می  پیدا 
صفحات  دراین  را  آن  و  کنید  می 
شده  حساب  بسیار  دهید  می  قرار 
. از جمله مصاحبه آقای  وجالب است 

وتلویزیون  رادیو  با  اردشیرزاهدی 
احترامی  وضمن  خواندم  را  سویس 
که برای ایشان و فعالیتهای رسانه ای 
این سئوال  بسیار سپاسگزارم  ایشان 
پایان  از  » چرا   : که  دارم  ایشان  از  را 
یافتن مذاکرات 1+5 و ایران خوشحال 
ایشان  از  است  ممکن  اگر  شدید؟«  
پاسخ  من  سئوال  این  به  بخواهید 

دهند.
با احترام   علیرضا از شرق آمریکا

سئوال شمارا با جناب زاهدی درمیان 
است  این  ایشان  پاسخ  و  گذاشتم 
کنم  می  فکر  ایران  ملت  به  من  که 
دیگر  بار  خواهد  نمی  دلم  هرگز  و 
و  آیند  فرود  ما  ملت  برسر  ها  بمب 
تعدادی بیگناه را به کشتن دهند. اگر 
این توافق حاصل نمی شد بدون شک 
ملت ایران باید باجنگ دیکری روبرو 

می گردید .

ارمغان برای تیمسار زاهدی

باسالم شعرزیررا که سروده ام به روان 
زاهدی   خان  اهلل  فضل  سپهبد  پاک 
تقدیم می کنم و فروهرش را درخانه ی

 سرود پایدار وجای گزین می بینم 
زاهدی فضل خدا برترک ایرانی قوی

چون بهادر جان بکف درحفظ شاه پهلوی
حکم الغای مصدق را بدست وی نهاد
ملت ایران بشارت کرده گفتی زنده باد
روز ده درماه شهریور بناگه درگذشت
نام او پاینده شد درملک جم درکوه ودشت
زاهدی با مهر ایران تاروپودش زنده بود
دروجودش شاه ومیهن جوهری آکنده بود
نام نیکش زنده ماند  دست فرزندی دلیر
آن ابر مردی که دنیا می شناسد اردشیر
دکتر پرویز ک لوس آنجلس

هزینه اشتراک
است  ممکن  اگر  درودها   بهترین  با 
هربار  هزینه اشتراک را دراین صفحه 
برای  که  کسانی  تا  کنید  ذکر  پیامها 
اولین بار به طُرق مختلف مجله را می 
باید  مقدار  که چه  باشند  آگاه  بینند  

برای شما پست کنند.
موفق باشید

لوس  از  شما  خوانندگان  از  یکی 
آنجلس

اشتراک  بارهزینه  تا بحال چندین  ما 
فرم  در  و  ایم  کرده  ذکر  را  مجله 
شماره  درهر  تقریبًا  که  هم  اشتراک 
برای  اشتراک  مبلغ  شود   می  چاپ 
هزینه   . است  شده  نوشته  آمریکا 
از  خارج  برای  یکساله  اشتراک 

آمریکاهم به شرح زیر است :
آمریکا دالر   90 پست  باهزینه  کانادا 
اروپا   باهزینه پست       150 دالر آمریکا
خاورمیانه باهزینه پست   160 دالرآمریکا
استرالیا باهزینه پست 180 دالر آمریکا

مقاالت دکتر ودیعی
من از عاشقان نوشته های دکتر ودیعی 
هم  انقالب  از  پیش  وحتی  هستم 
می  آنجا  و  اینجا   ، ایشان  که  مطالبی 
نوشتند می خواندم . یکی از دوستانم 
آزادی  مشترک  من  پیشنهاد  به  که 
شده است نخستین بار که مقاله ای از 
به من  بود  درآزادی خوانده  را  ایشان 
می گفت : از مقاالت دکتر ودیعی  سر 
درنمی آورم . به او گفتم  دکتر ودیعی 
خودرا  مخصوص  سبک  نوشتن،  در 
. تازه  به آن عادت کنی  باید  دارد که 
ترین مقاله ایشان را که خوانده بود به 
من زنگ زد و گفت  راست می گوئی 
خواندم  دوباره  را  ایشان  های  مقاله 
دارم  تو  قول  به  که  بینم  اکنون می  و 
عادت  ایشان  نویسندگی  سبک  به 
می کنم . درهمین جا می خواستم از 
دکتر تشکر کنم و استدعا کنم که به 
ادامه  همچنان  آزادی  خودبا  همکاری 

دهند.           علیرضا از لوس آنجلس
با تشکر از توجه شما باید خدمت شما 
دکتر  از  زیادی  مقاالت  کنم  عرض 
اکثر  که  ماست  دراختیار  ودیعی 
چکنیم  اما  است  روز  مطلب  هم  آنها 
با  است  محدود  مجله  صفحات  که 
مطالب  این  آینده  شماره  از  اینهمه 
را در صفحه  دنیای سیاست هم چاپ 

خواهیم کرد.

شرح حال نویسندگان

حال  شرح  معموالً  ودوم  اول  درسال 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی، ادبی،هنری
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   I would like to recieve AZADI for:
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مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن   میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
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می  را  جهان  بزرگ  نویسندگان 
مطالب  آن  به  بسیار  ومن  نوشتید 
را  آن  بیکباره  اما   . بودم  عالقمند 
قطع کردید . آیا دلیل خاصی داشت؟ 

ممکن است بازهم آن را ادامه دهید؟
باسپاس ودرود بسیار

  اعظم ازشمال کالیفرنیا
قطع آن مطالب فقط بخاطر محدود 
گرفت  صورت  مجله  صفحات  بودن 
یکی  البته   . نداشت  خاصی  ودلیل 
می  که  داشتیم  هائی  تلفن  دوبار 
به  ربطی  چه  مطالب  این  گفتند 
خواننده ایرانی داردولی درمجموع  
مخالف جدی نداشت . شاید درآینده 

بازهم آن را ادامه دهیم . 

جدول وسرگرمی
فقط  چرا   . دارم  گله  از شما  با سالم  
می  چاپ  متقاطع  کلمات  جدول  یک 
شماهم  جدول  که  این  ضمن  کنید 
بسیار مشکل است . درصورت امکان 
آسان  جدول  دوسه  دستوربفرمائید 
دیگر  های  کنند.و سرگرمی  هم چاپ 
ها  خیلی  باورکنید   . بگذارید  هم 

عاشق جدول هستند.
نیره مجلسی  آمریکا

جدول  یک  همین  درآینده  شاید 
آزادی  مجله   . ندهیم  ادامه  راهم 
برای سرگرمی نیست . بیشتر مطالب 
. اگر عاشق  آن آگاهی دهنده است 
به دوستانتان  مثل من  جدول هستید 
که به ایران می روند بگوئید برایتان 

مجله جدول وسرگرمی بیاورند. 

و  است  خوبی  کار  جدول  حل  اتفاقًا 
مغز وحافظه را تقویت می کند.

 جامعه ایرانی دردوبی
ایرانیان ماتم زده درداخل است . هنوز
فارسی  دیداری  های  دررسانه  گاهی 
از  هستیم  ازکشورشاهد  خارج  زبان 
ترکیه   یا  دوبی  در  ایرانیان  زندگی 

که حاصل  کنند  تهیه می  گزارشهائی 
با درخارج  شاد  ایرانیان  مقایسه  آن 
ایرانی جوامع  واقعیت  که  گزارشی 
درخارج از کشوررا نشان دهد  شاهد 
نبوده ایم . اگر امکان دارد دراین باره 
گزارشی تهیه و با عکس های مختلف 
شمارا  مجله  .من  کنید  چاپ  درمجله 
جرأت  با  و  خوانم  می  اینترنت  ازروی 
از مجله های  می گویم که مجله شما 

و  تر  خواندنی  مراتب  به  ایران  داخل 
جالب تر است .       زهرا  ق. ایران 

عزیز   هموطن  شما  به  درود  با   
داریم   را  فکری  چنین  مدتهاست 
و  کنیم  تهیه  دوبی  از  گزارشی  که 
آنجا  در  که  ایرانیانی  واقعی  چهره 
منعکس  درمجله  کنند  می  فعالیت 
نزدیک  درآینده  امیدواریم   . کنیم 
جامعه  از  اما  شود.  عملی  کار  این 
بارها  تاکنون  دیگر  نقاط  در  ایرانی 
گزارشهائی داشته ایم . دراین شماره 
کلینیک  یک  از  داریم  گزارشی  هم 
پزشکی که درمونترو-سویس توسط 
دکتر رضا توسلی پزشک ایرانی اداره 

می شودوبسیار موفق است .

ازپروفسورثابتی بنویسید
درشماره 13 سال اول ، مصاحبه ای با

دردانشگاه  ثابتی   پردیس  پروفسور 
فوق  که  رساندید  چاپ  به  هاروارد 
اخیراً  بود.  آموزنده  و  جالب  العاده 
درزمینه  پیشرفتهائی  ایشان  هم 
امکان  اگر  اند  داشته  ایبوال  بیماری 
داشته  ایشان  با  گفتگوئی  بازهم  دارد 
ایشان  فعالیتهای  از  بیشتر  تا  باشید 
بسیاراززحماتی  تشکر  .با  شویم  آگاه 
که برای چاپ وانتشار این مجله خوب 

وخواندنی متحمل می شوید.
منوچهر از ماساچوست

اینکه  چشم . حتمًا درآینده به شرط 
به  باشند  داشته  فرصت  ثابتی  خانم 

این کارهم خواهیم پرداخت .

آزادی
   

��ر� ما��
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* گراندهتل  اکسلسیور درکنار دریاچه ژنو و درچندقدمى قلعه تاریخى سویس که 

زمانى لرد بایرون را درخود جاى داده بود،  با کلنیک پزشکى مجهز بهترین محل 

براى اقامت و استراحت وهمچنین انجام چک آپ سالیانه  شماست .

* هتل اکسلسیور با مدیریت ایرانى تالش مى کند تا خاطره خوش تعطیالت شمارا 
در سویس  جاودان کند. 

* با اشاره به این آگهى مى توانید از تخفیف مخصوص براى چک آپ واقامت درهتل 
بهره مند شوید.

براى رزرو جا و همچنین  کسب اطالعات پیرامون چک آپ سالیانه مى توانید با 

تلفن ویا پست الکترونیکى زیر تماس بگیرید:

Tel:+41 21 9665858
E-mail:info@biotonus.ch  

* گزارش  مجله آزادى  درباره فعالیتهاى  دکتر رضا توسلى 
مدیر کلینیک پزشکى Biotonus درمونتروى سویس 

  * مولوى کیست و چه ملیتى دارد؟

و  حماس  وضعیت  در  اى  هسته  مذاکرات  گرفتن  پایان  با   *  
تشکیالت خودگردان فلسطین چه تغییراتى پدیدخواهدآمد؟

 * محمدعلى افراشته زبان گویاى محرومان بود.
 * معرفى کتاب برگ افرا وستارگان نوشته دکترپرویزعدل 

781-769-5190
 P.O Box 

455

      اظهارنظر خوانندگان عزیز

گاهی اوقات که سعادت دیدار با بعضی 
از خوانندگان دست می دهد  می گویند 
مجله  به  انگلیسی  صفحه  چند  اگر 
افزوده شود می تواند تعداد زیادی از 
قادر  خوانندگان جوان را که احتماالً 
کمک  نیستند   فارسی  خواندن  به 
درجریان  بیشتر  که  کرد  خواهد 
گیرند.  قرار  ایران  به  مربوط  مسائل 
است  بوده  این  من  پاسخ  کنون  تا 
رسانه  از  توانند  می  جوانان  این  که 
زبان  به  خودو  سکونت  محل  های 
مربوط  مسائل  با  میزبانشان  کشور 
براین  عالوه  آشناشوند.  ایران  به 
بیشتری  هزینه  چندصفحه  افزودن 
را بربودجه  ما تحمیل خواهد کرد.واز 
کاماًل  ویراستار  باید یک  مهمتر  همه 
این  رابرای  انگلیسی  زبان  به  آشنا 
کار استخدام کنیم که آنهم مستلزم 
برای  که  است  ای  ماهیانه  پرداخت 
همه  براین  عالوه   . نیست  مقدور  ما 
کشور  از  درخارج  که  ایرانی  جوانان 

انگلیسی  زبان  به  کنند  می  زندگی 
می  آلمانی  برخی   . نیستند  آشنا 
دانند ، بعضی فرانسوی زبان هستند 
... اما طرفداران صفحات انگلیسی می 
گویند این جوانان همه زبان انگلیسی 
را هم می دانند ومشکلی دراین مورد 
نیست .حال از من خواسته شده که 
خوانندگان  شما  با  را  موضوع  این 
خوب مجله درمیان بگذارم تا شماهم 
الزم  کنید  می  فکر  آیا  بدهید.  نظر 
است چندصفحه به زبان انگلیسی به 
مجله افزوده شود؟ خواهشمندم نظر 
خودرا چه مثبت وچه منفی به آدرس 
ئی میل ما و یا باتلفن بیان بفرمائید. 
برای  مجله  این  چون  است  بدیهی 
رضایت شما خوانندگان عزیز منتشر 
قرار  توجه  مورد  شما  نظر  شود   می 
خواهد گرفت و برمبنای رأی اکثریت 

عمل خواهد شد. 
همکاریشماسپاسگزاریم.    این  از  قبالً 
نشریه آزادی
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اگر چه شایعات مرگ مال محمد عمر 
رهبر طالبان ماهها دربین مردم رواج 
داشت -  واداره امنیت ملی افغانستان 
طبقه  مکاتبات  باردر  اولین  برای 
خودوسپس  متحدان  با  شده  بندی 
عمومی  بیانیه   طی   2014 دسامبر  در 
در29  تنها   - بود  کرده  افشا  را  آن 
دولت  که  بود،   2015 سال  ژوئیه   ماه 
های افغانستان و ایاالت متحده تأیید 
حتی  شاید  است.  مرده  او  که  کردند 
بیشتر تعجب آور بود که طالبان پس 
از بارها تکذیب مرگ مالعمر ، این بار 
داده  ازدست  رهبرخودرا  که  پذیرفت 

است .
زمان غیر عادی به نظر می رسد. کابل 
رسمی  جلسات  تازگی  به  طالبان  و 
خودرا برای بحث در مورد روند صلح، 
آغاز کرده بودندو اعالم مرگ ُعمر به 
کند  نمی  کمک  روند  این  به  تنهایی 
مالعمر  کوچکتر  برادر  قول  از  طالبان 
محمد  پسرش  و  عبدالمنان  مال  بنام 
از  بعد  مالعمر  که   کرد  ادعا  یعقوب  
کرده  فوت  مدت  طوالنی  بیماری  یک 
این ادعا درست  است. در صورتی که 
را  کسی  تعجب  مرگش  زمان  باشد، 
و  متحده  ایاالت  اما  انگیزد،  نمی  بر 
افغان هنوز هم اصرار دارند که  منابع 
است.  کرده  فوت  پیش  سال  چند  او 
که  کنند  می  ادعا  نیز  طالبان  منابع 
یعقوب و حامیان نزدیک اوسال پیش 
از  مرگ عمر  خبر داشتنداما رهبری 
از آنها خواسته بود برای حفظ موقعیت 
افراداز  روحیه  تضعیف  از  وجلوگیری 
افشای آن خودداری کنند. واین ادعا  
با آنچه دیگر منابع طالبان گاه وبیگاه  
به آن اشاره کرده اند هماهنگی دارد.

همه  گرفتن  درنظر  با  اگر،  بنابراین 
احتماالت ، ُعمر سالها پیش درگذشته 
باشد، چرا حاال مرگ او افشا می شود؟  
آن  توانستند   می  کنندگان   مذاکره 
یابی ودست  بعدی  های   مرحله  تا  را 

 به توافق ،  افشا نکنند گفته می شود 
ایجاد  باعث  عمر  مالمحمد  مرگ  خبر 
دولت  و  طالبان  درمذاکرات   اختالل  
کل  است  وممکن  شده  افغانستان 

فرایند مذاکره را به تعطیل بکشاند .
این است  این سئوال  به  پاسخ روشن 
مبارزه  نتیجه  در  ُعمر  مرگ  خبر  که 
شد.  منتشر  طالبان  درون  در  قدرت 
محمد  اختر   ،2014 سال  تابستان  در 
کویته  شورای  ُعمر،  معاون  منصور، 
خود،  اصلی  رقیب  از  پاکسازی  با  را 
و  طالبان   عضو  ذاکر،  عبدالقیوم 
پیروان  گوانتاناموو  در  سابق  زندانی 
درآورد.  خود  شدید  کنترل  تحت  او 
به  موفق  ای  ماهرانه  طرز  به  منصور 
بازگرداندن اکثر سرمایه  های طالبان 
عمدتا  که  خودشد،  کنترل  تحت 
سیستم  و  سیاسی،  مانور  طریق  از 
حمایتی که در درون طالبان بی نظیر 

بود صورت داد.
طالبان  رشد  به  رو  جناح  یک  جز  به 
ایران،  ازحمایت  که  ایران  در  مستقر 
به  نیز  کویته  شورای  برخورداراست 

از  بسیاری  نهایت  در  رسید  می  نظر 
2009تا از  را  خود  قدرت  های  زمینه 

13 20 توسط دیگر مراکز اصلی قدرت 
به  دوباره  بود  داده  دست  از  طالبان 
عنوان  )به  حقانی  گروه  آورد:  دست 
می  خوانده  نیز  شاه  میران  شورای 
آنجمله  از  پیشاور  شورای  و  شود( 
در  را  خود  کار  یعقوب  وقتی  اند. 
به  کرد،  آغاز   2015 اوایل  در  طالبان 
بازی  منصور  قوانین  با  رسید  می  نظر 
به  را  او  که  خودمنصور،  با  کندو  می 
رئیس کمیسیون امور مالی در شورای 
شده  طرف  بود  کرده  منصوب  کویته 
است. یعقوب به طور منظم برای جمع 
آوری اعانه به کشورهای خلیج فارس 
سفر می کرد ومورد استقبال قرار می 
گرفت  که مطمئنا این کمکهارا صرف 

سوروسات خود می کرد.
روابط  نیز  یعقوب  آغاز،   همان  از 
حقانی،  الدین  سراج  با  نزدیک 
ومخالف  شاه«   میران  رهبر»شورای 
آشتی سیاسی، داشت. شاید سال ها 
حوزه  یک  در  یعقوب  گرفتن  تعلیم 
رامستعد  او  پاکستان  در  علمیه 
»غیراصولی«  رویکرد  به  اعتراض 
منصور در روند صلح کرده است. این 
روند صلح، به طور فزاینده بر تقسیم 

استواراست  غنایم  توزیع  و  قدرت 
)یعنی ایجاد یک نظام بیشتر اسالمی 

ومتمرکز(.
کویته،  شورای  در  منابع  گفته  به 
یعقوب  بین  بار  اولین  برای  اصطکاک 
و منصور در ماه آوریل به وجود آمد، 
وآن زمانی بودکه منصور می خواست  
به جهانیان بگوید که ُعمر مرده است. 
منصور ادعا کرد که تقاضای کابُل برای 
دیدار با عمر به منظور به دست آوردن 
حمایت روشنی از روند صلح با طالبان 
باقی  آنها   برای  دیگری  انتخاب  هیچ 
عمر  مرگ  اینکه  جز  است  نگذاشته 
حال،  این  با  یعقوب،  کنند.  اعالم  را 
درحال  منصور  که  بود  کرده  درک 
جانشینی  برای  زمینه  کردن  آماده 
زیاد  احتمال  به  یعقوب  عمراست.  مال 
عید  پیام  به صدور  منصور  تصمیم  به 
فطر در پایان ماه مبارک رمضان که به 
امضای »مال عمر« بود و از روند صلح 
ناراضی بود. یعقوب  حمایت کرده بود 
توافق نانوشته ای را که شورای کویته 
های  سیاست  ترویج  برای  ُعمر  ازنام 
طالبان  میان  در  هم  هنوز  که  خود 
بود  برانگیز است استفاده کرده  بحث 

لغو کرد.
مرحله  منصور  ژوئیه،   4 در  سپس 
تشکیل  برای  خودرا  فراخوان  نهایی 
طالبان  برجستگان  از  ای  جلسه 
کمیسیون  اعضای  )فرمانداران، 
کویته،  شورای  اعضای  مختلف،  های 
فرماندهان  رتبه،  عالی  روحانیون 
مدارس  مدیران  و  طالبان  برجسته 
جلسه   ودرآن  داد  انجام  مذهبی( 
مرده  عمر  مال  که   کرد  اعالم  آنها  به 
ماه  این  طی  نظردارد  در  او  و  است 
عمومی  اعالن  دریک  عمررا  مرگ 
این   اواز  برساند.  همگان  آگاهی  به 
او  ازجانشینی  تا  برجستگان خواست 
سعی  منصور  سپس  کنند.  حمایت 
کرد تا موقعیت خودرا  بر روند صلح، 
اوافزایش سرعت  تحکیم کند.  هدف 
با اخراج سید طیب  روندصلح بود که 
طالبان  دیپلماسی  رئیس عملیات  آغا 
فنی،  لحاظ  )از  شد  می  پذیر  امکان 

بود  دوحه  دفتر  معاون  آغا  سیدطیب 
آشتی  روند  به  بخشیدن  وباسرعت 
گذاشتن  کنار  کرد(.  می  مخالفت 
توسط  عبدالمنان  عمویش  و  یعقوب 

منصور  خشم یعقوب را برانگیخت .
از  یعقوب  حاضر  حال  در  بنابراین 
رویکرد  از  منصورومانع  مخالفین 
است  شده  صلح  مذاکرات  به  منصور 
کند  صلح،  روند  استدالل  این  با 
نباید  عمر  مرگ  چون  است  شده 
یعقوب  در هر صورت،  اعالم می شد. 
از  یکی  برادر،  عبدالغنی  مال  یا  و 
جانشینان  از  طالبان،  بنیانگذاران 
طبیعی ُعمرخواهند بود.  در پیشنهاد 
یعقوب برای رهبری، به نظر می رسد  
رهبران  از  تن  دو  و  حقانی  تشویق 
ذاکر  عبدالقیوم  یعنی  طالبان  نظامی 
قاری  و  ایران(  متحد  حاضر  حال  )در 
نظامی  کمیسیون  رئیس   ،Baryal
این  اند.  داشته  نقش  پیشاور  شورای 
بسیار جوان است  یعقوب  که  واقعیت 
بیش  کار  این  برای  زیاد  احتمال  به  و 
برای  احتماال  است  تجربه  بی  حد  از 
برخورداراست  کمتری  ازاهمیت  آنها 
زیرا  این فرصت به طور بالقوه جلوی 
روند  از  گیردو  می  منصوررا  اقدامات 
آشتی که آنها دوست ندارندجلوگیری 

خواهد کرد.
منصور قیمت باالئی پرداخته است. او 
و شورای کویته همواره ادعا کرده اند 
که مشروعیت خود را از حمایت عمر 
اظهارمی  وهمیشه  اند  آورده  بدست 
کنند  می  ابراز  آنها  آنچه  کردندکه، 

توسط ُعمر نوشته شده است. 
بیشتری   در حال حاضر منصور تالش 
برای گرد آوردن گروهی از جنگجویان 
در  فرماندهان  کردن  همراه  و  طالبان 
هیئت سیاسی مذاکرات صلح به خرج 
خواهدداد. یعقوب هم خاموش نمانده 
و به دنبال نتایج  خیلی بهتری است. 
او بسیاری از شهرت خودرا به عنوان 
مدیون   طالبان  طلوع  حال  در  ستاره 
این ادعاست که  به طور منظم با پدر 
خود مالعمر درتماس بوده است. حتی 
برخی ازپیغامهای مال عمررا به رهبران 
نوبه  منصوربه  است.   رسانده  طالبان 
تصمیم  سادگی  به  است  ممکن  خود، 
عمال  حاضر  حال  در  چون  که  بگیرد 
معاون  به عنوان  کویته  رئیس شورای 
عمر بوده است در، مشروعیت زدایی 
یعقوب  به  که  آن  از  بیشتر  متقابل 
خود  تضعیف  باعث  برساند،  آسیب 

خواهدشد.
به   را  منصورطالبان  ژوئیه،   30 در 
جانشین  انتخاب  برای  عمومی  مجمع 
این  لطف  به  او  کرد.  دعوت  عمر 
شورای  حاضر  حال  در  که  واقعیت 

کویته را با متحدان و کارکنان وابسته 
دستکاری  وبا  داده   تشکیل  خود  به 
توانسته  نمایندگان   انتخاب  درروند 
طالبان  نماینده  که   را  گروهی   است 
و  نیستند  جنبش   یک  عنوان  به 
تعلق  رهبری  جناح  به  بطورکلی  یا 
پیروزی  از  کند  جمع  گردهم  ندارند 
عبدالمنان  و  بود.یعقوب  مطمئن  خود 
زمانی که متوجه آنچه دراین نشست 
را  جلسه  باخشم  شدند   گذشت  می 
عمومی  مجمع  درنتیجه  کردند.  ترک 
جانشین  منصوررابعنوان  راحتی  به 
روند  این  اما  کرد،  انتخاب  مالعمر 
ایجاد کرد.  او  برای  دشمنان جدیدی، 
 .2010 تا  سال  که  برادر،  مال  جمله  از 
بعدتوسط  ولی  مالعمربود  معاون 
با  برادر  شد،  دستگیر  ها  پاکستانی 
کرد  شرکت  جلسه  در  بیماربود  آنکه 
اما رأی نداد. او با یعقوب در رد انتخاب 
راه  هم  او  مشروعیت  وعدم  منصور 
شورای  از  خارج  در  حتی  منصور  بود 
کویته، دشمنان بیشتری دارد که برای 

حمایت از یعقوب دست باالرادارند.
منصور به نفع خود به پشتیبانی مجدد 
به  او  انتصاب  با  و  پرداخت  ازحقانی 
خود-تالش  معاونین  از  یکی  عنوان 
متحدان  از  یکی  با  همکاری  برای 
حقانی  آغازکرد.  را  یعقوب  کلیدی 
تحت فشار پاکستان است تااز منصور  
و از روند صلح  حمایت کند. او با اکراه 
موافقت کردتا یک نماینده به اجالس 
7 ژوئیه طالبان با نمایندگان کابل در 

اسالم آباد بفرستد. پاکستانی ها نیزاز 
منصور پشتیبانی می کنند وپیشنهاد 

او را برای سرعت بخشیدن به روند 

صلح مورد تأیید قرار می دهند. منابع 
که  گویند  می  حال،  این  با  کویته،  در 
خواسته  حقانی  البی  از  نیز  یعقوب 
کنند  منصورراترک  اردوگاه  تا  است 
و به او بپیوندند منصور معاون دیگری  
را  آخوندزاده  اهلل  هیبت  مولوی  بنام  
تالشی  رسد  می  نظر  به  که  برگزیده 
برای جلب همکاری روحانیونی است، 
ویژه  به  منصور  آشتی  سیاست  از  که 
از تمرکز او بر روی به اشتراک گذاری 

قدرت  معترضند.
یعقوب، در عین حال، در تنگنا است. 
استعفا داد  مالی  امور  از کمیسیون  او 
رهبری  و  روحانی  طبقه  بین  در  و 
منصوررا  برابر  در  مقاومت  طالبان 
حال  آشکارادر  او  کند.  می  تبلیغ 
برنامه ریزی است تا انتخاب منصور را 
هم  مؤثری  بکشد.وامکانات  چالش  به 
بسیاری  دراختیاردارد.  کار  این  برای 
اینکه  از  جنگجویان  و  فرماندهان  از 
چندسال  ارشد  ورهبران  منصور 
اند   گفته  دروغ  آنها  به  شرمانه   بی 
ومدعی شده اند که یک ُمرده از آنها 
اگر  اند.  شده  شوکه  کند  می  حمایت 
چه یعقوب نیز حامل  پیام هایی  بوده 
است که ظاهرا پدرش مالعمر  حامی 
رفتار  درتوجیه  او  است،  بوده  آنها 
خود می گوید که رهبری )درحقیقت 
از او خواسته است به منظور  منصور( 
مبارزان.  روحیه  تضعیف   از  اجتناب 
کند. سکوت  پدرش  مرگ  درمورد 
در  کویته  شورای  ضعیف  مشارکت 
کامل  بسیج  با  )که  فعلی  جنگ 
شمال  و  شرق  در  پیشاور  ازشورای 

شرق و از ذاکر در هلمند و ارزگان (

در تضاداست نیز یکی دیگر از عوامل 
تضعیف مشروعیت منصور و کشاندن 
ظن  سوء  این  به  طالبان  از  بسیاری 
است که سیاست های او نشان دهنده 

چیزی کمتر از یک خیانت نیست. ...
در هر صورت روشن است که منصور 
از  دوگروه  حداقل  با  روبروشدن 
خود  دیرین  رقیب  یعنی   مخالفین  
با  متحد  طالبان  و  ذاکر  عبدالقیوم 
پیشاور   وشورای  طرف،  یک  از  ایران، 
از سوی دیگر. ادامه خواهد داد. بدون 
نمایندگان شورای پیشاور، که رهبران 
می  منصور  که  اند  شده  متقاعد  آن 
خواهد آنها را کنارگذاشته وبا هر نوع 
سازش موفقیت آمیز، آنها دست خالی 
خواهند ماند، درجلسه قبلی 7 ژوئیه 

شرکت نکردند.
تالش  برروی  منصور  قمار  آیا  که  این 
اعضای  کردن  درمتحد  او  ساله  چند 
او   دائم   رهبری  تحت  کویته  شورای 
زیادی  حد  تا  داشت  خواهد  برنده 
از  مالی  کنندگان  حمایت  نگرش  بر 
او  با  مخالفت  دارد.  بستگی  این شورا 
او بتواند   اثر خواهد شد که  زمانی بی 
منابع مالی را به نفع خود تجهیز کند.

انتخاب  به  موفق  منصور  اگر  اما حتی 
نشود  رهبر،  عنوان  به  خود  مشکوک 
مطابق  که  آشتی  روند  کردن   دنبال 
با خواست حامیان و متحدان خارجی 
از  بسیاری  حال   عین  در  و  است  او 
طالبان و یا حتی بیشتر اعضای شورای 
نگهمیدارد  متحد  هم  با  را   کویته 
حال  در  بود.  خواهد  سخت  بسیار 
نظر نمی رسد شکاف میان  به  حاضر، 
یعقوب  باشد.  الوقوع  قریب  طالبان 
علیه  ای  مبارزه  سازماندهی  قصد 
اگر  اما  دارد،  طالبان  ازمیان  منصور 
قدیمی  قواعد  شکستن  به  منصور 
روند  گرفتن  از سر  همه،  از  مهمتر  و، 
از کسب حمایت گسترده  قبل  آشتی 
در الیه های باالی طالبان،  ادامه دهد 
طالبان  دهد.  رخ  تواند  می  چیزی  هر 
این خطرروبروست  که حامیان  با  نیز 
در  است  ممکن  جنبش  عمده  مالی 
داخلی  شرایط  شدن   بدتر  با  نهایت  
قطع  خودرا  مالی  های  کمک  طالبان 
تعطیل  به  طالبان  کل  فعالیت  کنندو 
کشیده شود.  در حال حاضر حمایت 
مالی از طالبان درسال جاری با کاهش 
گیری  اوج  وهرگونه  است  بوده  روبرو 
این قطع حمایت مالی می تواند اثرات 
مخربی  برای طالبان دربرداشته باشد.

 افشای مرگ مالعمر و انشعاب دربین طالبان
By Antonio Giustozzi and Silab Mangal

مال اختر منصور محمد یعقوب
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میانه   خاور  در   ای  عمده  بازیگر  هیچ 
هسته  توافق  تأثیر  تحت  که  نیست 
کنندگان  مذاکره  میان  که   اخیر  ای 
ایران و1+5  صورت گرفت قرار نگیرد، 
مستثنی  امر  ازاین  هاهم  فلسطینی  و 
نیستند. اول:  این قرارداد تنش درمیان 
جناح نظامی و سیاسی حماس را برسر 
تحریم  ازرفع  باید  کسی  چه  که  این  
تشدید  را  شود  مند  بهره  ایران  های 
خودگردان  دولت  دوم:  خواهدکرد. 
فلسطین را تشویق می کند تا  مناقشه 
بین  مجامع  به  را  فلسطین  و  اسرائیل 
المللی بکشاند به این امید  که با خارج 
اقدامات سیاسی  از لیست  ایران  شدن 
قدرتهای بزرگ مذاکرات  صلح اعراب 

واسراییل  ازسر گرفته شود.
در  حماس  پول  ی  کیسه  کشیدن  ته 
حال حاضر مانورهای رندانه ای را برای 
افزایش  ایران  نقد  پول  آوردن  بدست 
مقامات  از  برخی  است،ازآنجمله  داده 
اقدام مشترک  برنامه جامع  از  سازمان 
یا  آورند.  می  بعمل  ستایش   )برجام( 
برخی   به بهانه این توافق  به اظهار نظر 
پرداخته  باایران  حماس  رابطه  درمورد 
موسی  سیاسی  دفتر  ارشد  عضو   : اند 
ابو مرزوق به تازگی گله کرده است که 
ایران کمک مالی به جنبش را قطع کرده 
است، در حالی که یکی از افراد حماس 
در تهران تأکید می کند که روابط ایران 
 . است  عالی  بسیار  درسطح  وحماس  
این هنگام   ناحیه  فتح، مقامات  در  از 
بین  ازجامعه  تا  خواهندداشت  فرصت 
المللی بخواهند توجه خود را به مسئله 
اسرائیل و فلسطین معطوف کنند. محمد 
مرکزی  کمیته  عضو  عنوان  به  شنایه 
پیشرفت مهمی  توافق  این  فتح گفت، 
باید  حاضر  حال  در  جهان  اما  است 
برروی »خلع سالح هسته ای اسرائیل.«  
تمرکز کندبیانیه هایی از این  دست نه 
تنها خواسته فتح  برای جلب توجه بین 
المللی به مشکل فتح است  بلکه برای 
جلب نظرجهانیان علیه اسرائیل است که 

در جستجوی قدرت نفوذ بیشتر است.
توافق  فلسطین   سیاسی  هردوحزب 
درآمد  پیش  عنوان  به  را  ای  هسته 
که  ایران  مالی  منابع  کردن  آزاد 
دانند  می  هاست  تحریم  از   جزیی 
به سفرای  را  کمکی  ودرعین حال آن 
بتوانند  تا  آورند  می  بشمار  غربی 
فلسطین  و  اسرائیل  صلح  مذاکرات 
کامال  عقاید  کنند.   پیگیری  مجددا  را 
متفاوت فتح و حماس در مورداین است 

که از کجا باید این منابع مالی تازه آزاد 

شده  را درخواست کنند با اینهمه حماس 
در   .. است  دودستگی شده  دچار  خود 
حالی که بعضی ازاعضای دفتر سیاسی 
اند  رفته  سعودی  عربستان  به  حماس 
رابا  این سازمان  روابط  بتوانند  تا شاید 
پادشاهی عربستان بهبود بخشند، جناح 
نظامی حماس گردان قسام-عده ای را به 
ایران فرستاده است. در حالی که مقامات 
دفتر سیاسی ممکن است به صدور بیانیه 
پیرامون بهبود روابط با سعودی بپردازند، 
گردان قسام به طور مداوم  با ایران  برای 
جناح  به  کشور  این  مالی   های  کمک 
نظامی ادامه می دهد.  یکی از مقامات 
اسرائیل می گوید، »هنگامی که گزینه 
دیگری  برای حماس وجود ندارد، روی 

به سوی  ایرانیان  می آورد.«
حماس باید در مورد توافق ایران با 5+1 
که در حال حاضر بین رهبری مدنی و 
است   افکنده  اختالف  گروه  این  نظامی 
نگران باشد. رهبری نظامی حماس آماده 
برای جنگ دیگری با اسرائیل است. به 
رهبری فرمانده محمد ضیف، گروه قسام 
حفر  و  خود  موشکی  منابع  جایگزینی 
تونل هایی  را به داخل اسرائیل آغاز کرده  
با ایران بسیار  است. روابط گروه قسام 
موشک  تهران   ،2009 از  است:  عمیق 
که  قرارداد  گروه  دراختیاراین  را  هایی 
قادرند به اهدافی در عمق  اسرائیل حمله 
کنند، و در آخرین جنگ غزه در تابستان 
گذشته، یک مقام ایرانی فخرمی فروخت 
که تقریبا 4000 موشک حماس »از برکت 
انتقال فن آوری ایران  به سوی اسراییل 
شلیک شده است.«در حال حاضر، که 
ایران  میلیاردها دالر ازرفع تحریم ها، 
حماس  نظامی  شاخه  آورد  می  بدست 
منتظراست تا سهم خودرا دریافت کند.

رسد شاخه  می  بنظر   ، حال  همین  در 
در   تا   کند  می  تالش  حماس  سیاسی 
مدت  کند.  حرکت  متفاوت.  مسیری 
کوتاهی پس از اعالم توافق ایران با 5+1،  
گفته شد که اعضای دفتر سیاسی حماس 
با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان 
در ریاض دیدارکرده اند - که اولین جلسه 
بین پادشاهی سعودی و رهبران سیاسی 
حماس در سه سال گذشته بود. ظاهرا، 
عربستان  برای  نشست  این  از  هدف 
ازپیشرفت آشتی میان  فتح و  آگاهی 
که  است  ممکن  باطن  در  بود.  حماس 
ریاض به دنبال جلب همکاری بسیاری از 
متحدان سنی خودباشدتاتعادلی دربرابر 
ایران شیعه بوجودآورد . مقامات سیاسی 
حماس  که همیشه با کمبود بودجه روبرو 
حمایت  به  رسد   می  نظر  به  اند  بوده 
سخاوتمندانه عربستان از فلسطینیان-

 
حمایتی که »در سطح سیاسی، اخالقی 
و مادی.« صورت می گیرد- بسیار ذوق 

زده شده اند. 
سیاسی  دفتر  نشاط  و  سرور 
ازمهرعربستان سعودی تنها شکاف بین 
جناح سیاسی و نظامی حماس را بیشتر 
خواهد  مرگباری  عواقب  ،و  کند  می 
داشت. در ماه ژوئن گذشته، زمانی که 
یک  امضای  به  تصمیم  سیاسی  شاخه 
توافقنامه وحدت با جنبش فتح،  گرفت  
که  قسام  غربی  ساحل  شاخه   رهبر 
مقرآن درترکیه است  دستور آدم ربایی 
و قتل سه نوجوان اسرائیلی را صادرکرد 
اقدامات  و  راکتی  حمالت  تشدید  که 
تالفی جویانه در غزه، که در نهایت به 
منجرشد،  خونین  روزه   50 جنگ  یک 
دو  این  بین  شکاف  بود.  آن  عواقب  از 
که  است  وسیع  بقدری   حماس  جناح 
خالد مشعل رهبر دفتر سیاسی آشکارا 
در مصاحبه های بعدی اعتراف کرد که او 
تا به حال هیچ اطالعی در مورد ربودن 
نوجوانان اسراییلی نداشته است. سفر 
اخیر مشعل به عربستان سعودی و ابراز 
کشور  این  با  دوستی  به  آشکار  عالقه 
ممکن است  تجدید نظر دربرنامه های  
شاخه سیاسی را بهمراه داشته باشد اما 
بسیار بعید است که عربستان سعودی 
گردان  به  نظامی  های  کمک  بتواند 
های قسام را به سبکی که ایران آنهارا 
عادت داده است  فراهم کند. و شاخه 
نظامی که مقرش در  غزه است  به دنبال 
همراهی های عربستان با شاخه سیاسی 
درخلیج  مستقر  گروههای  برعکس 
فارس حاضر نیست روابط خود را با ایران 

بخاطرعربستان  برهم بزند.
رهبر فتح ، و محمود عباس  رییس جمهور

تشکیالت خودگردان فلسطینی، توجه 
های  اخیرجناح  اقدامات  به   خودرا 

حماس معطوف کرده اند.
گزارش ها حاکی است که به زودی عباس 
به ریاض سفرخواهد کرد تا شاید بتواند 
سیاسی  شاخه  از  عربستان  حمایت  با 
حماس  مقابله کند.مقامات فتح نیز اصرار 
دارند ، مصر که ازروابط اخوان المسلمین 
اصلی  داور  است-باید  نگران  وحماس 

آشتی  بین فتح-حماس باشد.

به  ایران  با  مذاکرات5+1  که  اکنون 
پایان رسیده است ، عباس و تشکیالت 
رفتاری  انتظار  در  فلسطین  خودگردان 
المللی  بین  های  درکوشش  مشابه 
تشکیالت  و  عباس  اما  خودهستند. 
است   ممکن  نیز  فلسطین  خودگردان 
مختلف  مسیری  در  دیگر  موقعیتی  به 
بیندیشند. رهبران فلسطین سالهاست 
برای  المللی  بین  کنفرانس  یک  برای 
اند،  داشته  اصرار  صلح  روند  پیشبرد 
اما تا همین اواخر گوش هابرای شنیدن 
این  است.  بوده   ناشنوا  دعوتی  چنین 
مذاکرات  شکست  از  پس  درخواست 
به رهبری ایاالت متحده در سال 2014 
تالش   نهایت  در  است،  یافته  شدت 
رای  برای   فشار  به  فلسطینی  رهبران 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  گیری 
پیوستن  سرانجام،  منجرشدو  متحد 
فلسطین به دادگاه جنایی بین المللی را 
به دنبال داشت . در حال حاضر، باپایان 
یک  که  و5+1  ایران  مذاکرات   گرفتن 
قرارداد مهم دیپلماتیک را به دنبال دارد، 
دولت خودگردان فلسطین امیدواراست 
رسیدگی به مشکل فلسطین مورد بعدی 

برای قدرتهای بزرگ باشد
اکنون که 1+5 مذاکرات را تکمیل کرده 
خودگردان  تشکیالت  و  عباس  اند، 
در  مشابه  رفتاری  انتظار  در  فلسطین 
در  هستند.  خود  المللی  بین  کمپین 
وزیر  نخست  حمداهلل  رامی   ژوئن،  ماه 
PA گفت که فلسطینی ها »اطمینان« 
به   5+1 با  ایران  مذاکرات  دارندوقتی 
دور  متحده   ایاالت  برسد،  سرانجام 
دیگری از مذاکرات اسرائیل و فلسطین 
ای  منطقه  اثرات  کرد.  خواهد  راآغاز 
قرار ایران با1+5 در حال حاضر مشخص 
نیست  اما مناقشه اسرائیل و فلسطین 
آن  اثرات   مرحله  اولین  است  ممکن 
باشد. این موافقتنامه، شکاف در داخل 
حماس، بین آن جنبش و فتح را تشدید 
خودگردان  وحدت  دولت  کرد.  خواهد 
پدید  نظر عباس  با  اخیرا  که  فلسطین 
آمده است،  فاصله بین ساحل غرب و 
دادکه حداقل  را رشد خواهد  غزه  نوار 
و  ایران  توافق   دلیل  به  آن  از  بخشی 

قدرتهای بزرگ است.

مشارکت  سالگرد  دهمین  امسال، 
اقتصادی مصر و اسرائیل است که بی سر 
و صدا میلیاردها دالر را در اقتصاد آسیب 
اند.چارچوب  بکارانداخته  قاهره  پذیر 
صنعتی  مناطق  عنوان  به  آزاد  تجارت 
 Qualifying Industrial Zones محدود، 
یا QIZs، یکی از چند اصل عادی کردن 
صلح  توافق  از  پس   که  است  اقتصاد 
1979 اسرائیل با مصر و قرارداد پس از 
آن با اردن به کارگرفته شد . با توجه به 
اقتصاد متزلزل اعراب و بی ثباتی منطقه، 
موفقیت QIZs فراتر از انتظاربوده است.
که  است  صنعتی  پارک   QIZ اساسا، 
کشورهای شرکت کننده درآن به ویژه  
محصوالتی  توانند  می  اردن  و  مصر 
آزادباپرچم  تجارت  موافقتنامه  راطبق 
آمریکا و اسرائیل صادر کنند. مصر هم 
اردن QIZs 13، دارند که  اکنون 15 و 
را  صادرات  دالر  میلیارد  حدود1  هم  با 
در یک سال به خود اختصاص داده اند. 
آزاد تجاری که  با دیگر مناطق   QIZs
در حوزه یک کشورفعالند تفاوت داردو 
به طور مشترک توسط اسرائیل و یا مصر 
و اردن عمل می کند، و واشنگتن برآنها 
محصوالت   این،  بر  عالوه  دارد.  نظارت 
همه به یک مقصد واحدکه ایاالت متحده 

است صادر می شود.
در سال گذشته مصر برای جذب بیشتر 
پیش  لباس  که   خارجی  های  شرکت 
 QIZ  دوخته می فروشند درچهارچوب
کمک کرده ولباسهای مردانه را با مارک 

والنتینو عرضه کرده است.
تاجر  صالح،  عمر  فکر  زاییده   QIZs
از  درصد   70 مانند  که  است  اردنی 
هموطنان خود، فلسطینی تباراست-او 
بوجودآمده پس  بینی  مبنای خوش  بر 
و  اسرائیل  بین  اسلو   1993 ازقرارداد 
فلسطین و قرارداد صلح اسرائیل و اردن  
درسال بعد شروع به سرمایه گذاری کرد. 
راهی  مشتاقانهبدنبال  خصوص   به  او 
تجارت  موافقتنامه  از  استفاده  برای 
آزاد که ایاالت متحده هشت سال قبل

 با اسرائیل امضا کرده بود می گشت.
عنوان  به  اورا  اردنی  مقامات  وقتی 
صالح  کردند،   تجربه"خطاب  "بی 
امور  وزارت  وبه  رفت  واشنگتن  به 
خارجه، کاخ سفید، و نماینده تجارت 
نهایت  در  شدکه  متوسل  آمریکا، 
اَمان. مورد  او  بوسیلۀ دولت  خواست 

 QIZ توافقنامۀ   . قرارگرفت  موافقت 
جمهور  رئیس  کلینتون  بیل  توسط 
امضا   1996 سال  در  متحده  ایاالت 
دراین  درآمد.  قانون  وبصورت  شد، 
قرارداد تصریح شده است که حداقل 
طبق  که  کاالهائی  از  درصد   35
صادر  متحده  ایاالت  به   QIZ قوانین 
یا  و  اسرائیل،  اردن،  باید در  می شود 
شده  تولید  فلسطینی  های  سرزمین 
دیگر  از  تواند  می  آن  بقیه   و  باشد، 
باشد. حداقل 11.7  نقاط  جهان آمده 
درصد   8 به  بعدا  )که  مواد  از  درصد 
اسرائیل  ساخت  باید  یافت(  کاهش 
باشد. همه برنده شدند: اردن در حال 
حاضر با بزرگترین بازار مصرف کننده 
جهان تجارت آزاد دارد و اسرائیل برای 
اولین بار با هر یک از همسایگان خود، 
که  است  کرده  امضاء  قرارداداقتصادی 
برمبنای آن  هزینه های نیروی کار 40-
از مزد کارگر درکشور 70 درصد کمتر 

 خود را به آنها پرداخت می کند تا به 
کنند. تولید  را  محصوالتی  او  سفارش 
کارآفرینان  از  برخی  شاهدیم  اکنون 
خاورمیانه به ترویج ایده های جسورانه 
پرداخته اند: که دهه دشمنی ها می تواند 
دشمنان  با  کار  و  کسب  انجام  و  محو، 
مثال،  عنوان  به  بگیرد.  رونق  قدیمی 
کت و شلوار تهیه شده درمصر در اواخر 
سال 2004 با قرارداد QIZ با واشنگتن، 
اوایل سال 2005. به اجرا درآمد  که در 
نساجی  صادرات  آن،  از  بعد  دهه  در 
برابر  سه  تا  متحده  ایاالت  رابه  قاهره 
افزایش دادو به دنبال آن، QIZs مصر 
در حال حاضر عرضه پارچه به آمریکارا 
و  GAPمانند تجاری  های  عالمت  با 
 QIZs .لوی اشتراوس  انجام می دهد 

بانزدیک به 700 شرکت دادوستد دارد، 
محصوالت  دالر  میلیارد   1 وحدود  
به  توجه  )با  متحده  ایاالت  به  مختلف 
ارقام وزارت امور خارجه( صادرمی کند، 
و معاش نزدیک به 300،000 نفررا تأمین 
از صادرات مصر  نیمی  تقریبا  می کند. 

 QIZs به ایاالت متحده اکنون ازطریق
صورت می گیرد.

باالئی  کیفیت  از  مصرکه  پنبه 
دارد،  جهانی  شهرت  برخورداراست 
اقتصاد  از  مهمی  بخش  منسوجات  و 
حال  این  است.با  کشور  این  وصادرات 
جمعیت  یک  برای  اقتصادمصر  چرخ 
روبه رشد، بانقدینگی ارزی کم، افزایش 
تورم، و تهدیدهای تروریستی لنگ می 
زند گردشگری تقریباًمتوقف شده است. 
در عوض، مصر در ماه فوریه، اعالم کرد 
صادرات  آینده   سال  درسه  قاهره  که 
نساجی خودرا دربرنامه QIZ  دوبرابر 
خواهد کرد.که اجرای آن جدی به نظر 
می رسد-و در ماه مه امسال اعالم کرد 
که مناطق صنعتی و بخش های تولیدی 

زیادتری مشغول بکار هستند.
دهم  یک  از  کمتر  اردن،  اماپادشاهی  
مصر، جمعیت دارد و اقتصاد آن به همان 
نسبت ضعیف تر است. بااین  حال مانند 

چالش  با  مصر،  بزرگترش  همسایه 
جمله  از  آور،  دلهره  اقتصادی  های 
درصد  شش  طبیعی،  کمیاب  منابع 
اسکان  و  تغذیه،  مسکن،  بار  و  تورم، 
پناهندگان   600000 از  بیش  دادن 

سوری مواجه است.
ای  برنامه   QIZ نیز،  اردن  برای 
ده  است.  رحمت  و  برکت  سرشاراز 
در  برنامه  این  تاسیس  از  پس  سال 
کشور  این  صادرات   ،1997 سال 
 15 از  متحده  ایاالت  به  پادشاهی 
دالر  میلیارد   1/2 به  دالر  میلیون 
باموافقتنامه  موفقیت  این  رسید. 
از  وآمریکا   اردن  بین  آزاد  تجارت 
سال 2000، میسرشد که اولین  توافق 
این  بود.  کشورعربی  یک  با  آمریکا 
برنامه  الشعاع  تحت  حدی  تا  توافق 
هنوز  اما  قرارگرفت،  اردن   QIZ
های  زیرساخت  بر  زیادی  حد  تا  هم 
استوار   QIZ توسط  شده  ایجاد 
مارکهایی   اردن   QIZs امروز،  است. 
کالین«  »کلوین  تا  از»والمارت« 
می  عرضه  را  و»ویکتوریاسیکرت« 
دراستخدام  نفررا   43000 آنها  کند. 
زنان  آنها  از  بسیاری  خوددارند،که 

هستند.
اکثریت  از  انتقادها  همه  از  بیشتر 
اردن  و  مصر  مردم  اتفاق  به  قریب 
مخالف  هنوز  که  گیرد  می  صورت 
هستند.  اسرائیل  با  عادی  روابط 
توافق  از  پس  ها  سال  مثال   بعنوان 
مصریان  اسرائیل،   و  مصر   QIZ
ریاست  دردوران   2013 درسال 
پیوستن  از  مرسی  محمد  جمهوری 
تجارت  در   خود  همسایگان  به 
خودداری  متحده  ایاالت  با  مشترک 
نهایت  در  ها  مصری  اکنون  کردند. 
استراتژی  خود  اسرائیلی  باهمتایان 
بازاریابی مشترک را ادامه می دهند، 
بزرگترین  جاری،  سال  اوایل  در  و 
امریکا  درشمال  نساجی  نمایشگاه 
مصر   QIZ شدن  ساله  ده  بمناسبت 
الس  در  شامی  مهمانی  اسرائیل  و 
دو  های  همکاری  کرد.  برگزار  وگاس 
 QIZs از  جانبه در حال حاضر فراتر 
تازگی  به  اسرائیل  یابد:  می  گسترش 
به  طبیعی  گاز  فروش  اولیه  قرارداد 

اردن و مصررا امضاء کرده  است.
این  با  اینها گامهای کوچکی هستند. 
داخلی  جنگ   ،ISIS عصر  در  حال 
هسته  برنامه  آشفتگی  و  سوریه  در 
وجودداردکه  دلگرمی  این  ایران،  ای 
کارآفرینان  از  برخی  شهادت  به 
های  ایده  ترویج  با  خاورمیانه 
جسورانه دشمنیها محو، شودو کسب 
نتیجه  به  قدیمی  دشمنان  با  کار  و 

دلخواه برسد.

حماس و تشکیالت خودگردان فلسطین پس از توافق  ایران با 5+1
Grant Rumley

صلح وتجارت بین مصرواسرائیل
By Oren Kessler

باربری  کشتی  یک 
کانال  جدید  بخش  از 
سوئز در 16 اوت امسال 
درمراسم  دراسماعیلیه 
حمل  برای  افتتاحیه 
به  مصر  محصوالت 
آمریکا  سفرخودرا آغاز 

می کند
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مانده از شماره پیش 
تدین   تیمسار   دعوت  به  روزی 
انجام  برای  هوائی   نیروی  فرمانده 
»تمدن  درباب  واختصاصًا   سخنرانی  
بزرگ«  به جمع افسران  نیروی هوائی 
دعوت شدم . درآن حال من درسمت  
از   . بودم  وپرورش   آموزش  معاونت  
من  کنندآیا  بررسی  خواستم  ایشان 
پاسخ  یانه  ایشانم   مصالح  شایسته 
دعوت  دلیل  بهمین   درست  شنیدم  
آنچه  جز  نظراتی   که  شوید   می 
دارید.  است   آمده  مربوطه   درکتاب 
چهل وپنج روز  براین سخنرانی  کار 
کنم   می  اعتراف  موعود  وروز  کردم 
بمن   جلسه  درآن  حاضر  افسران  که 
را  نکات  از  با سئواالت  خود بسیاری 

آموزانیدند.)14(
بااین   مردانی   بود   ممکن  چکونه 
از  مایه  آن  با  و  فرهیختگی   از  درجه 
وقف  خودرا  نظامی   ودانش  روحیات 
وطن  ولی به دوراز مشارکت سیاسی 

نگهداشت ؟
اجتماعی   محرومیت  این  بازتاب 
تبدیل  دربار[  ولی   . است  متفاوت 
مطالعات  مشارکت  از  گریز  به  آن 
روانشناختی واجتماعی  ضرورت دارد.

 . است  یادآوری  به  محتاج  دوپدیده 
نخست نظر یه ای دایر براینکه باتوجه 
که  ها  وتوطئه  قصدها  شمارشوء  به 
درکسوت  پهلوی   پادشاهان  متوجه 
خودی   ناحیۀ  از  قوا   کل  فرماندهی  
آنهاهم  وبعضی  کرد  ظهور  بیگانه  و 
فرماندهان   آن  بود   ارتش  درون   از 
دوگانه تمایل  وتشخیص برآن داشتند 
که ارتش  وارتشیان هرچه از سیاست  
برین  ترند.  بخش  امنیت  باشند   دور 
نخست   . است  وارد  دو سئوال  نظریه 
داشتن  دور  به  تمایل   این  آنکه  
ارتشیان زاده ذهن  فرمانده کل است 
یا مصلحت اندیشی  سران یکه شناس  
چون  بی  وچراراُمخل  چون  که  ارتش 

امکانات ملی  : ده گفتار -  به  نگاه کنید   -)14(
وتمدن بزرگ از نگارنده  دانشگاه تهران 1352

دیدند.  می  نظامی  انضباط   وچرائی 
سوء  کشف  بعدآنهمه  آیا  آنکه  دوم 
نمی  الزم  نظری   قصدهاتجدید 
عماًل  که  ارتشی  سنتی  درروند  بود  
که  وارتشیانی  بود  دخیل  درسیاست 

منع ازبابت حق رأی داشتند؟
نظرسومی راهم به صورت لوث  شده 
ای جاری وساری می ساختندکه ازقول 
پاکروان  حسن  سرلشگر  شادروان  
 . شناخت  راباز  آن  شود  می    )15(
از  است   نقل  به  سخن   چون  منتهی 
وایشان  تیمسارفردوست  خاطرات 
درشرایطی  بسیار خاص آنهارا نوشته  
یا نویسننده شده اند مورد تأیید نمی 
کردن   لوث  آنکه  بدون  باشد.  تواند 
مکالماتی  رادرعرف  سیاست   کلمه 
باشیم.فجیع  ردکرده  ایران  مردم 
ترین حکمی  که درانقالب  اخیر ایران 
محاکمه   بدون  اعدام   حکم  دیدیم  
اوبه  بود.  درشهرقم   حسن   پاسبان 
یعنی  دفاع وهمکاری   دلیل  سیاسی 
این  و  شد)16(  اعدام  سابق   بانظامی 
 ، مخالف   مردم  که  دهد  می  نشان 
تاچه حد نیروهای مسلح سه گانه  را 

سیاسی می دیدند.

، تمایالت   بنابراین  قانون راه می داد 
درضمیرباطن  نظامیان وجود داشت . 
و  داشت  نیاز  فکری  بلوغ   به  جامعه  
ارتش  حس  آموزش  سیاسی  به  نیاز 
دخالت   درمنع  نظامیان   شد.ولی 

سیاسی  بماندند.
تمایالت   از  که  اطالعی  استناد  به 
فرماندهی کل  از باب آموزش  سیاسی 
مسائل  بررسی   درگروه  نظامیان  
بارها   ایران - دانشگاه تهران  داشتم 
با رجال کهن و نخست وزیران قدیمی

به  اشاره   ونخست وزیر شاغل  زمان 
شود   نظریابی  تا  کردم    مطلب  این 
از  ای   خمیرمایه  همگی   پاسخ   .
کند  که دردنمی  المثل  »سری  ضرب 
دستمال مبند « بود. دریغا سرها درد 

می کرد و دردسر حس نمی شد.)17(
ارتش  درسیاست   باری عدم  دخالت 
از  خطی   جزء  گذشته  نظام   عهد  به 
اندام  است که اورا کتف   سیمای  آن 
متفقان   اگر  بسته نشان  می داد ولی 
نمی کردند   به قول شاه  »رها«  ایران 
کار سیاسی  سنتی  به  ارتش   باز هم 

خود ادامه می داد.
ایران  بعهد پهلوی  در سیره اقتدار 

ملی بود . بسیاری آن را با ناسیونالیسم 
افراطی  و ایرانیگریهای  پارسی مدار  
که  اروپائیان   حتی  گرفتند.  عوضی 
درست  بودند   شرقشناسی  مدعی  
شناخت  از  بکل   ندیدندوآمریکا  
ایران  به دور بود و به منافع  خودهم  

درمنطقه  نگاهی  دوربین  نداشت .
ملی   اقتدار  سیره   یا  و  نظام   درآن  
 . بود  امنیت  ضامن   ارتش  وجود 
امنیتی  »امنیت!!«  نوع  از  نه  امنیتی 
که در پناه آن سرمایه گذاری  تضمین 
بود  شدنی  رفاه  و  ممکن   وعمران 
شد.  می  رعایت   ملی   غرور  ضمنًا  و 
آنچه به این اندام  میهنی  دریک جو  
حساس لطمه زد دخالتی بود به ظاهر 
ناچیز و درباطن ویرانگر  غرور وشأن 
حضور  یعنی  ارتشیان  ملی   وعزت 
هایزر-  نام  به  ای   نخوانده  مهمان 
بود   ناتو  ژنرالی  آمریکائی  که معاون 
آمریکا  جمهور  رئیس  سوی  از  که 
جیمی کارتر  ) به دالیلی  تحقیر شاه 
فرمانده را می چست و خارج از مطلب 
است (  به ایران آمد  تاباسران  ارتش  
به بررسی  وضع ایران  وعکس العمل  
بپردازد  ایران   ارتش  فرضی   های 
یا  از سوی دولت   اجازه ای   بی آنکه 

پادشاه داشته باشد.
و  افتاد   اواتفاق   آمدن   پِس  از  آنچه 
برارتش وارتشیان  باهمه بیدادی  که 
است   برنداشته  خدشه  برآنهارفت  
ولی هیچ از تحسین تاریخی  حتی در 
چهارچوب فکری  ملت آمریکا نصیب 

عصرپهلوی   دربازیگران  محمودطلوعی    -)15(
به  خمینی   اهلل  آیت  دربازپرسی  ایشان  ازقول 
سال 1342  نقل میکند که : سیاست یعنی کلک 
ونیرنگ ، سیاست یعنی دروغ وتزویر، سیاست 
معنارا  این  خمینی   وآقای   - بازی  حقه  یعنی 
به  کنید  نگاه  کند:  می  رد  همانجا  درسیاست 

جلددوم صفحه 994 کتاب مذکور.
)16( - رجوع کنید به جرایدبزرگ ایران درسال 

اول انقالب  وشرح اعدام پاسبان حسن.
دخالت  حق  سلب  ارتش  از  که  ازآنجا   -  )17(
آن   به  درانقالب   مردم  بود   شده  درسیاست  
بختیار   ودرحکومت   زدند  انقالب  ضد  انگ 

بدبینی ها افزون شد.

             باز شناسی ارتش ایران
کارتر نشد.)18(

ضرورت های پژوهشی
واستقرار  ارضی  تمامیت  با  دررابطه  
امنیتی  که زیر بنای  نوسازی  وتجدد 
پژوهش  ضرورت  شد   ایران  پذیری  
جنگهای  تاریخ   باب  از  نظامی  هائی  
شهریور   تا   1285 سالهای   داخلی  
است  محسوس  بعدآن   وحتی   1320
تدابیر  آن   که شرح  کرد  فکر  نباید   .
ارتش  برگی  و  ساز  مشکالت  و  رزمی 
وچگونگی  تدارکات  جنگی  سرکشان 
ویاغیان  و جدائی طلبان  از سربرادر 
کشی است و همان به  که آن خاطرات 
مدفون  زمان  دوالغ  درگردو  ووقایع  
در  که  آن  یکی  دلیل  دو  به  شوند. 
مداخالت   از  بسیاری  ها  بررسی  این 
آن  دوم  شود.  می  آشکار  بیگانگان  
کهن  مدار  تاریخ  ممالک   درهمه  که 
داخلی   زدوخوردهای  چنین   ، سال 
دلیلی   به  که  مقابل   طرف  آن  حتی 
بخاطر   یا  و  باوری   و  سرایمان   واز 
نفعی  باقوای  دولتی می جنگد  کارش 
آوریش   رزم  های  وشیوه  وحرفش  
ما  که  این  اند.  وبررسی  توجه  قابل 
درکتب  درسی بنویسیم  فالن  ، سر 
به شورش  برداشت و قلع وقمع  شد 
امروزهنوز  کسانی  اگر   . کافی نیست 
حرف از »اقوام«  ایرانی می زنند و به 
بهانه آن برتجزیه ها  نظر دارند  ریشه 
در همان پرده پوشی  ها دارد. واینکه 
و  یاغیان  فرزندان  مرکزی   قدرت 
جداسرگراها را بنوازد  بازهم ازسرپرده 
جا  همه  داخلی   های  جنگ   . پوشی 
هست . ومثل جنگهای دیگر باشد که 
پرده  همین  شوند.  وتحلیل  شکافته 
پوشی ها موجب شد که حق ارتشیان 
جنوبی   ولرستان  درسمیرم   مثاًل 
مانند  و  چهریق  و  صحرا   وترکمن 
مقابل   طرف  اما صدای   ناشناخته  آن 
شود.  ونقل  ضبط  بیگانگان   درکتب 
مراسمی   طی  ایران   ارتش  شهدای 
ولی  شدند  می  جاویدان   درگذشته 
جا  درهیچ  کسی   را  معلولین  لشگر 
بزرگ نداشت وآن گروهبان  که جانش 
را  درکاخ مرمر  برای حراست فرمانده  
داد معلوم نیست  یادش درکجا  ضبط 
بگوئیم   اینک   . کجاست  او  آرامگاه  و 
هم  خرمشهر  برسررزمندگان  که 
بهتر از این نخواهد رفت . و بعد بهره 
برداری  های آتی  فراموش اذهان می 
بازشناسیم  تا  است  فرصتی  شدند. 
قدر آنهائیکه این سرزمین را حراست 

کردند.
درآن سالهای قبل از انقالب  اسالمی 
محققان  از  دیگر   تن  مدد 25  به  من 

یازده  کشور  دراقصای  روستا شناس  
ها   پژوهش  وازآ»  کردیم  کار  سال  
دارند،  ادامه  موسعًا  امروزهم   که 
دوچیز فراموشم نمی شود: یکی آنکه 
ونقد   کافی  پول  درسفرها   بضرورت 
ووسایل خفتن  دربیابان  در دوردست 
یک  وحتی  بردیم  می  باخود  شهرها 
ما  داروندار  به  یا  ما  به  بارنشد  کسی 
وماهرگز احساس   تجاوز کند  و  تعدی 
ناامنی نکردیم . دوم  بارها  و بخصوص  
ماهان   - کرمان  ُسُکنج  دردهکدۀ  
خانه  و  آباده  میان  درروستائی   ونیز  
و  میوه  خرید   قصد  تفنن   به  خوره  
روستائی   وآن  کردیم  بستانی   گوجه 
گفت این که می برید  و می پسندید ، 
حاصل دوچیز است  اول زحمات  پدرم 
، دوم  آن برج که درسینه  کوه پشت 
برج  دیدم  و  برگشتم   . ست  سرشما 
را  شاه  رضا   دوره  ساز   امنیه  دست 
فهماند  ما   به  می گوید. آن روستائی 
که بی امنیت  رشد اقتصادی  و رونق 
اقتصادی  نه مفهوم  است ونه ممکن 
. آن برج ها را بارها دیدم ومن دیدم  
که امنیه های آن زمانی  و ژاندارم های 
وایمانی  خدمت  قناعت  با چه  بعدی  
بسیار   ها  داستان  این   از  کردند.  می 
می  اکتفا   دونمونه  همین  وبه  دارم 
کنم . اینک می بینیم ومی شنویم  که 
خاطرۀ آن  ارتش و ارتشیان  درقصه 
های  سرهم بافته  شده  یک یا دوسه 
می  خالصه  سران  اصطالح  به  از  نفر  
شود. باید  شک علمی کنیم  درحرفک 
ها و برکشیم ارزش  سربازان دیروز و 

امروز را.
یک  فکر   که  است  دلیل   همین  به   
سمینار  باز شناسی  ارتش وارتشیان 

را پیشنهاد می کنم .)19(
آخرین نکته  که ضرورت  باز سازی را  

درآن می بینم  تصویری است که 

  

فرزندان آن سربازان  از پدران نظامی  
صحنه  شاهد   من  دارند.  خود  پیشه 
های ناگوار  پسران ودختران  نظامیان 
بوده ام . دراین ربع قرن  که شرمنده 
دم  تأثیر   تحت  بودند   پدر  پیشه  
بنیادگرایان   تبلیغات   های   ودهل 
باور  های  جدائی  شاهد   من   . چپ 
ی  ها  خانواده  دردرون  نکردنی  
افراد  که  ودیدم   بودم  سربازانمان  
خلخالی  تراز  رحمانه   بی  خانواده  
فرد نظامی پیشه  خاندان  یا خانواده 
خودرا  محاکمه می کنند. بااین تفاوت 
شجاعت  سرانجام   خلخالی   که 
وایمان  امیران  نامدار و دانشی وطن 
پرستی  راصحه نهاد  ولی خودی ها ... 
درشرافت  و خدمت خودی ها تردید 
کردند. درحالیکه افتخارشان به همان 

ها بود.
***

کمی  شاید  جمله   چند  آن  غیر 
که  بگویم   درپایان  باید   احساساتی 
قصد من  از این نوشته  ادای دین بود  
آفرینان  امنیت   وجود  برکت  به  که 
توانستم   ارضی   تمامیت  وحس 
باقی  بود.  وطن  که  بزیم  دروطنی 
مطالب  به عهده مردان  و زنانی است 
شناسی   باز  سمینار   درپیشنهاد   که 
ارتش  ایران مشارکت خواهند داشت .

 ***
هرصفحه  درذیل  که  منابع  آن  جز  به 
توجه  نیز  منابع  این  به  است   آمده 
داشته وازآنها دراین نوشته بهره بردم.

1- واقعات اتفاقیه درروزگار - به 
کوشش منصوره اتحادیه )نظام مافی ( 

وسیروس سعدوندیان
2- حیات یحیی - یحیی دولت آبادی 
  1362 فردوسی-تهران  انتشارات   -

3- از سپاهیگری  تا سیاستمداری- 
دکتر عزت اهلل همایونفر)زاهدی( چاپ 

آبنوس پاریس 1997
 Nationalism in Iran-R.   -4
 Cottam-1967 University of

Pitsburg Press
حسین  دکتر   - رایگان  رنج   -  5

خطیبی - تهران 1382 نشر نوگل 
6-- علی دشتی - پنجاه وپنج

7- سفزنامه خوزستان - رضاشاه 
کبیر 1303

 N.Nahavandi-Le Choc des     -8
ambition Aquillon-Paris 2006

   Cyropedie(1)-Xenophon-Marc  9
 el-Bizos societe d”edition Paris
1971

Sandra Mackey-IRE Irani-    -100
ans -1996-USA

 - جلداول  ها-  پهلوی   -11
فرهادرستمی مؤسسه مطالعات تاریخ 

معاصرایران 1378 تهران

12- قانون اساسی  مشروطه 

13- قانون اساسی  جمهوری اسالمی 
ایران

خاطرات   - کاللی  امیرتیمور   -14
-مرکز مطالعات هاروارد 1997

15- اردشیرزاهدی - خاطرات  2005 
- آیبکس 

اله  نصرت  دکتر   - ماوبیگانگان   -16
جهانشاه افشار  شهریور  2541

ایران- بحران  درباره  حقایق   -17
 - -نشرسهیل  باغی  ارتشبدقره 

پاریس 1363

دربارپهلوی- در  سال  شش   -18
تهران   - درباررضاشاه  تلگرافچی 

-نوشته ارجمند

باغی   ارتشبدقره  گفتگوهای    -19
نشرزمانه 1998- پاریس

20 دروره های مختلف مجله ارتش

21- امیرنجات  - دیروز -امروز-فردا 
-نشر فرهنگ شرق 2005

L’Iran au xxe siecle J.P. Di- -22
gard,B Hourcade,Y.Richard Fa-
yard 1996

مقدم  تیمسار  از  هائی  گزارش  نگ.   )18(
بدست  جاسوسی   النۀ  درجزوات  )شادروان( 
پرسد:»  می  اوبارها  اند.  اهمیت  حائز  آمده 
شد؟«  خواهد  چه  شاهنشاهی   ارتش  تکلیف 
مثل برف آب خواهیم شد-  نشرتی  ونیز جنگ 

قدرتها ترجمه محمود طلوعی ) باری روبین(

بلکه  نیست   بزرگداشت  تنها   هدف   )19
از  تاریک   بربخشهائی   است   نوری  افکندن 
جمله درشهریور 20 ودربارۀ اعالمیه فرماندهان 
ارتش درآغاز انقالب  اسالمی  ، که تا کنون  بی 

غرضانه آنهارا مورد  عالقه قرار نداده اند.

آنچه به اندام  میهنی  دریک جو  حساس لطمه زد دخالتی بود به ظاهر ناچیز و درباطن ویرانگر  غرور 
نام هایزر-  که از سوی رئیس جمهور  به  وشأن وعزت ملی  ارتشیان یعنی حضور مهمان نخوانده ای  
آمریکا جیمی کارتر   به ایران آمد  تاباسران  ارتش  به بررسی  وضع ایران  وعکس العمل  های فرضی  

ارتش ایران  بپردازد بی آنکه اجازه ای  از سوی دولت  یا پادشاه داشته باشد.

سوخت رسانی به هواپیماهای شکاری درحین پرواز از شاهکارهای  خلبانان مابود
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آرمیده  شهری  ژنو   دریاچه  کنار  در 
شهر   این  دارد.  نام  مونترو  که  است 
از  بسیاری  اقامتگاه  زیبا  و  آرام 
شهرهای   از  که  است  هایی  توریست 
جا  این  به  خود  پرسروصداوآلوده  
ایرانی  چند  شهر  دراین  اند.  آمده 
موفق زندگی می کنندکه باعث افتخار 
دیدار  به  بار  هستند.این  ایرانی  هر 
یکی از این ایرانیان موفق رفته ام .او 
را  .کلینیکی  است  توسلی  دکتررضا  
پیری می جنگد.  با  که  کند  اداره می 
قرار  که  بیماریهایی  شناسایی  به 
است  دیر یا زود به سراغ شما بیایند   
میپردازد ، آرامش و سالمتی را به شما 
هدیه می کند وهمه این هارا در همان  
نیز  شما  اقامت  محل   که  کلینیک 

هست برای شما انجام می دهد.
تُنس بایو  کلینک  کارمندان  از  یکی 
و  زند  می  شمارا  اتاق  دِر   Biotonus
صبح   فردا  برای  که  گوید  می  شما  به 
چه  شود  می  آغاز  شما  آپ  چک  که 
فردا صبح  دهید،  انجام  باید  کارهایی 
به کلینیک که  در گوشه ای از حیاط 
بسیارزیبای هتل اکسلسیور قراردارد  
وارد می شوید. اگر از آمریکا آمده اید 
متوجه می شوید که سیستم حاکم بر 
زیادی  تفاوت  آمریکا  با  کلینیک  این 
دارد نه در صف طوالنی می ایستید و 
نه با پرکردن اوراق مختلف وقت شما 
در  مختلف  آزمایشات  شود.  می  تلف 
با  کلینیک  این  های  اتاق  از  هریک 
دقت ووسواس خاصی انجام می شود. 
آزمایش خون ، عکسبرداری از ریه و 
کبدو اعضای داخلی ، بازرسی اعضای 
آزمایشهای  و  ساوند،  اولترا  با  داخلی 
می  انجام  دیگری  از  پس  یکی  دیگر  
وپرستاران  پزشکان  از  هریک  شود. 
این  که  اعتباری  در  کلینیک  این 
مرکز پزشکی  در سطح جهان  کسب 
که  ومردی  زن  سهیمند.  است   کرده 
گویند  می  من  به  اند  آمده  اسپانیا  از 
کلینیک  این  مشتری  مدتهاست 
هستند. هم هرسال برای  استفاده از 
تعطیالت خود به اینجا می آیند و هم 
به چک آپ می پردازند.و در مجموع 

از نظر مالی نیز به نفع آنهاست .
پرستاری که آگاه شده است من برای 
تهیه گزارش به اینجا آمده ام با اشاره 
ایشان   گوید  می  مراجعین  از  یکی  به 
یکی از افراد مشهور است که از یکی 
از کشورهای اروپائی برای چک آپ به 

اینجا آمده است .
ازبین  گوید  می  توسلی  دکتر 
 ، سیاستمداران   ، هنرپیشگان 
زیادی  مراجعین  موفق   بازرگانان 
داریم .واکثر آنها برای چک آپ ساالنه 
به کلنیک ما می آیند. ازدکتر توسلی

 می پرسم : آیا چک آپ هرسال الزم 
است ؟واو در پاسخ می گوید چک آپ 
برای هرموردی تفاوت دارد. برای مثال 
دیواره  بر  که  هایی  پولیپ  برای  شما 
نیست  الزم  کنند  می  رشد  ها   روده 
هر  بلکه  کنید  کولونسکوپی  هرسال 
این  باید  بار  یک  سال   پنج  تا  چهار 
بیماریها   بعضی  دهید.  انجام  را  عمل 
قرار  آزمایش  مورد   بطور ساالنه  باید 
گیرندتا اگر پیشرفتی در گسترش آن 
آن  و  شناسائی  موقع  به  آمده  بوجود 
برنامه  دلیل  همین  به  کرد.  متوقف  را 
آماده  بیماران  آپ  چک  برای  که  ای 
جسمی  شرایط  به  باتوجه  شود   می 
باهم  اغلب   ، کننده  مراجعه  وروحی 
هر  برای  که  ای  برنامه  دارند.  تفاوت 
نتیجه  شود  می  ارائه  کننده   مراجعه 
پرهزینه  وتحقیقات   پژوهش  سالها 
است که هریک از کارشناسان ما طی 

سالها به آن دست یافته اند. 
بیش  اکنون  گوید  می  توسلی  دکتر 
کلنیک   این  که  است  سال  سی  از 
کسانی  وسالمت   بهداشت  درخدمت 
با  و  وفادارانه  بصورتی  که  است 
اطمینان کامل به ما مراجعه می کنند. 
و من افتخار دارم که از همان سالهای 
مسئولیت   کلینیک   این  در  نخستین 
بزرگ و خطیری را برعهده داشته ام .

دکتر توسلی که عاشق حرفه خویش 
به  یابی  »دست  گوید:  می  است 
تنها   ، مراجعین  تندرستی  و  سالمتی 
هم دلیل  همین  به    . ماست  هدف 

دراین  را  پزشکان  ترین  مجرب 
و  ایم  آورده  هم  گرد  کلینیک 
مقدس  حرفه  به  واقعًا  که  پرستارانی 
محل  دراین  کنند   می  افتخار  خود 

بکار مشغولند. «
دکتر توسلی خوشبینانه به گفته  سی. 
از   « : . راسل   اشاره می کند که  اف 
یکصد  تا سن  باید   بشر  ژنتیکی  نظر 
دهد. ادامه  خود  حیات  به  سالگی  

برای  را  الزم  تسهیالت  که  شرطی  به 
او  دراختیار  سن  این  تا  ماندن  زنده 
اطمینان  با  توسلی  دکتر  و  بگذاریم.« 
بطور  ما  را  تسهیالت  آن  گوید  می 

کامل دراینجا بوجود آورده ایم .
می پرسم کلینیک شما فقط چک آپ 
را انجام می دهد  یا به مداوای بیماران 
همه   « گوید:  می  او  پردازد.   می  هم 
ما  دارد.  بستگی  بیمار  خود  به  چیز 
درد را شناسائی می کنیم و به مراجعه 
کننده می گوئیم . پس از آن اوست که 
تصمیم می گیرد مداوارا نیز به دست 
پزشکان حاذق ما بسپارد یا به پزشک 
خود مراجعه کند. اما اگر تصمیم بیمار 
این بود که ما اورا مداوا کنیم  دو راه 
را پیش پای او می گذاریم .  یکی راه 
تجدید  راه   دیگری  و  است  عمومی 
حیات  البته راه سومی هم وجود دارد 

که ترکیبی از هردو روش باالست .
درمورد  خواهم  می  توسلی  ازدکتر 
خوانندگان  برای  حیات  تجدید  روش 
گوید:  می  واو   . بدهد  توضیحی  ما 
پژوهشها   ترین  جدید  برمبنای 

تأثیر  که  ایم  ساخته  را  محصوالتی 
دارد.و  پیری  از  گیری  جلو  بر  زیادی 
می  تر  آماده  را  بدن  دفاعی  سیستم 
طبیعی  ِکاماًل  درمان  روِش  این  کند. 
سلولهای  که  امراض  از  بعضی  برروی 
بدن را فاسد می کنند نظیر روماتیسم 
قلبی  بیماریهای  همینطور   ، آرتروز  و 
و  ریوی  عفونتهای  و  متابولیکی  و 
بیماریهای مجاری  و  گوارشی  اختالت 
را  خویش  سزای  به  تأثیر   ، ادرار 
با  اثبات کرده است.این روش درمان  
داخلی  مترشحه  سیستم   تحریک 
هورمونی  اختالالت  تا  کند  می  کمک 
و  واندروپوز  درزنان   یائسگی  مانند 
پوکی استخوان  به خوبی کنترل شود.

روش درمان تجدید حیات  بویژه علیه 
استرس  مثل  نشینی  شهر  بیماریهای 
و فشارهای روحی و عواقب آن بسیار 

مؤثر است .
از دکتر توسلی در بارۀ مدت چک آپ 
حدود  گوید  می  او  و  کنم  می  سئوال 
کامل  آپ  برای چک  روز   5 و  4 شب 
پزشکی وقت الزم است . دراین مدت 
مراجعین در اتاق های مجهز  کلنیک  
محل  آرام  ازفضای  و  دارند  اقامت 

اقامت خود  لذت می برند.
به   مراجعین  وصف  بااین  گویم  می 
را  هدف  دو  تیر  یک  با  شما  کلنیک 
دوران مرخصی  : هم  روند.  نشانه می 
و  گذرانند  می  عالی  درفضائی  خودرا 
دهند.  می  انجام  خودرا  آپ  چک  هم 

واو با تأیید این نکته می گوید:  

دربعضی اوقات سال با یک تیر سه هدف 
را میزنند. استراحت و چک آپ که شما 
اشاره کردید و اضافه برآن از موقعیتها 
و مراسمی که در مونترو  برپا می شود 
نیز لذت می برند . برای مثال هر سال در 
ماه ژوئیه فستیوال  موسیقی جاز در این 
شهر برگزار می شود که از اقصی نقاط 
یا  و  فستیوال  دراین  برای شرکت  دنیا 
می  مونترو  به  فستیوال  این  تماشای 
آیند. ویا درماه سپتامبر که  باز جشن 
موسیقی دیگری برپا می شود. درطول 
رویدادهای  شاهد  شهر  دراین  ما  سال 
هنری بسیاری هستیم که برای هرکسی 

لذت بخش و آرامش دهنده است .
بردن  لذت  و  آرامش  بر  توسلی  دکتر 
گوید  می  و  کند  می  تأکید  زندگی  از 
در  ریشه  ما  های  بیماری  از  بسیاری 
کلی  بطور  و  ها  نگرانی   ، ها  عصبانیت 
استرس دارد.  استرس را قاتل خاموش 
روش  با  دراینجا  ما  و  گویند.  می  نیز 
های گوناگون مراجعین را به آرامش می 
آب  مخازن  در  ماساژ  .بکمک   رسانیم 
که با فشار نقاط مختلف بدن را ماشاژ 
می دهند و یا در اتاقک های مخصوص 
موزیک ، ضمن این که بیمار به موزیک 
مورد عالقه اش گوش می دهد وهمزمان 
صندلی اش به ماساژ دادن او می پردازد  

به آرامش طبیعی می رسد.  
بر  عالوه  که  مجموعه  این  استخر 
استفاده  مورد  کلینیک  به  مراجعین 
مسافرین هتل هم قرار می گیرد دراندازه 

های المپیک ساخته شده و محیطی پراز 
آرامش و آسایش را برای مراجعین  به 

وجود می آورند.
رژیم  تغذیه،  متخصصین  از  یکی 
بخصوصی را  با توجه به شرایط جسمی  

بیمار برای او تجویز می کند.
خانم دکتر که مسئول این بخش است   

به  را  مختلف  های  خوراکی  از  لیستی 
من پیشنهاد می کند. وقتی می گویم 
من درمرز بیماری قند هستم اما کیک 
من  عالقه  مورد  های  شیرینی  از  هم 
؟  یانه  بخورم  توانم کیک  آیا می  است 
می گوید حتی اگر قند خون شماهم باال 
باشد هرچند وقت یک بار خوردن کیک 
مانعی ندارد. واضافه می کند ما دراینجا 
ساده ترین روش را برای الغری،  بیماران 

دارند   استرس  که  کسانی  و  دیابتی 
پیشنهاد می کنیم .

بعضی فکر می کنند با ترساندن بیمار  
او  برای  که  ها  خوراکی  ازبعضی  اورا 
اما حقیقت  باز میدارند  مناسب نیست 
عالوه  باید  غذائی  رژیم  که  است  این 
براین که خواست بیماررا درنظر می گیرد  
ناظر بر سالمتی او نیز باشدوما دراینجا 

این نکات را رعایت می کنیم و منوی ما 
کارآیی خودرا نشان داده است..

دستگاه  برروی  که  دیگری  متخصص 
اولتراساوند کار می کند  با دقت ووسواس 
عجیبی که در کمتر مرکز پزشکی شاهد 
بوده ام ، به  چک کردن اعضای داخلی 
من  خود  بیمار   . است  مشغول  بیمار 
هستم . می گویم هرعضوی که با مشکلی

 روبروست بدون رعایت احتیاط به من 
که سالمند.  ها  ُکلیه  گوید:  او می  بگو. 
شش هارا بازرسی می کند و می گوید 
ُشش ها هم به کار طبیعی خود ادامه می 
دهند. به سراغ نوار قلبی می رود و می 
گوید قلب توهم  از سن شناسنامه ای ات 

جوان تر است .  
مالقات  قرار  توسلی  دکتر  با  بعد  روز 
دارم تا نتیجه آزمایشات مختلف را بامن 
و  پرسش  به  ساعتی  بگذارد.   درمیان 
پاسخ در مورد سوابق بهداشتی من می 
کند.  می  یادداشت  را  همه  او  و  گذرد 
وسرانجام باتوجه به نتایج آزمایش های 
به سئواالت  گوناگون و پاسخ هائی که 
 : گوید  می  خوشحالی  با  ام  داده  او 
خوشبختانه مشکل عمده ای درشرایط 
شودو  نمی  مشاهده  شما  جسمی 
امیدوارم تا سالهای زیاد همچنان سالم 
بمانید. با سپاس از دکتر توسلی و همه 
همکارانش روزبعد به آمریکا باز می گردم 
تا بازهم با استرس دست وپنجه نرم کنم.

اما مطمئن هستم این بار با دستوراتی 
که دکتر توسلی برای پرهیز از استرس 
به من داده است و باتوجه به رژیم غذائی 
که  پزشک متخصص تغذیه برایم نوشته 
است  با مشکل عمده ای روبرو نخواهم 
ازپیری  مایلید  چنانچه  شماهم  بود. 
به  دیرشود  آنکه  از  قبل  و  فرارکنید 

درمان بیماری خود بپردازیدبا کلینیک 
تماس  زیر  تلفن  باشماره   Biotonus

بگیرید:
Tel:+41(0)219665858 

info@biotonus.ch

آرامش رد کنار ردیاهچ ژنو
گزارشی از کلینیک پزشکی Biotonus در سویس با مدیریت ایرانی

دستگاه اولتراساوند اتاق عکسبرداری با اشعه ایکس

اتاق موزیک درمانی

نمای شهر مونترودرکنار دریاچه ژنواستخر



صفحه 15 آزادی شماره 68- سال ششم شماره 68- سال ششمآزادی صفحه14

دنباله 23 ژانویه 1981

آمریکا  که  قراردادی  دربارۀ  سروصدا 
است  شده  بلند  کرده  امضاء  ایران  با 
ژورنال  درسرمقاله خود  وال ستریت 
نوشت : این موافقت نامه  تحت فشار  
با یک حکومت  تروریست امضا شده 
است  وباید لغو شود. شهردار نیویورک 
هم  گفت این  قرارداد باید بهم بخورد. 
اطالع   بدون  کارتر  قطعًا  بهرحال  
دستگاه ریگان  این کاررا نکرده است 
وقطعًا کابینه ریگان  آن را می پذیرد . 
فقط ممکن است  درجزئیات  تغییراتی 
نیویورک   اول  صفحه  تمام  بدهند. 
پست دیروز  تیتر درشت زیررا داشت :

ریگان به ایران : بروگمشو!
Reagan to Iran: Get Lost!

 10 ازساعت    ABC کانال  دیشب 
برنامه مخصوص  بامداد   تا یک  شب  
به  منجر  که  سری   مذاکرات  دربارۀ 
عامل   . داشت  شد  گروگانها  آزادی 
مذاکرات  یک وکیل  عدلیه کمونیست  
فرانسوی  و یک ماجراجوی  آرژانتینی  
که از دوستان قطب زاده هستند  بوده 
اند.  درپاناما  نزدیک بوده  دولت پاناما  
هامیلتون  تالش  و  کارتر   موافقت  با 
به  را  شاه  کارتر   کاره  همه  جردن  
کننده  تهیه  بدهد.  تحویل  خمینی 
 ( سالینجر   پیر  برنامه   کننده   ونقل 
جمهوری  ریاست  سخنگودرزمان 
پاریس  سخن می  از  که  بود  کندی(  
گفت .موقعی که گفت  شاه درآخرین 
تأثر  با  کرد   فرار  پاناما  از  لحظات  
اضافه کرد  به این ترتیب یک فرصت  
مسئله  حل   برای  دیگر  گرانبهای 

گروگانها از دست رفت .
اورا  که   ( هیکل   حسنین  محمد 
رولو   اریک  بودم(   دیده  درقاهره 
شام  باهم  که  لوموند   نویسنده 
کسانی  جزو  بودیم   خورده  وناهارها 
بودند  که درمذاکرات سری  وآمدوشد 
به تهران  دخالت داشته اند. هیکل که 
 : گفت  می  بود  رفته  هم  خمینی  نزد 
می  تهران  به  که  بود   این  ما  اشتباه  
محترم  را   المللی  بین  گفتیم  حقوق 
همین  تهران   درصورتیکه   بشمار. 

حقوق را  ساخته وپرداخته  غرب 

بمن  خمینی   . دانست  می  شیطان 
که  المللی   بین  درحقوق   آیا  گفت  
تواند  می  است   درست  گوئید   می 
یک کشور بیاید  وعلیه یک حکومت  
منتخب مردم  کودتا نماید؟ ) اشاره به 

جریانات سقوط مصدق(.
مشکل    : گفت  می  رولو   اریک 
بود.  دوکشور  بین  فرهنگی  درخندق 
آمریکا عمق وچگونگی  انقالب ایران 
را درک  نکرده بود. باین ترتیب  یک 
زیستن   ، آخوندها  جنایات   از  کلمه 
آنها درقرون وسطی با افکار  مرتجعانه  
شاه  درزمان   نبود.چطور شد  درمیان 
بانهایت   درایران   آمریکائی    72000
ایرانی  با  روابط   بهترین   با  و  خوشی 

ها  زندگی می کردند؟
بود   ای  برنامه  بیشتر    ABC برنامه 
برای تبرئه کارتر  و کارهایش ... معلوم 
شد که حاضر بوده است شاه و دیگران 
راهم  تحویل هوس های  انتقام جویانه  
انتخاب  باردوم  برای  تا  کند  خمینی  
از  نفری    810 لیست   گویا یک  شود. 
بودند   داده  کارتر  به  تهران   طرف 
ایرانی    810 البته  کند.  بازداشت  که 

پناهنده درآمریکا.
والدهایم   که  شد   گفته  برنامه  دراین 
ایران   به  که  ملل   سازمان  کل  دبیر 
رفت  طبق نظر کارتر  رفتار نکرد  و از 

مذاکرات  او نوار  گرفته شده و 

والدهایم   شب  همان  دادند  کارتر  به 
اعتراض کرد و امروز هم  درتلویزیون  
این موضوع را رد کرد . دربرنامه دیده 
جا  همه  زاده   قطب  چطور  شد   می 
رفتار می  آمریکائی  مأمور   مثل  یک 
کند. یک جمله  سالینجر  جالب بودکه 
گفت :  آمریکا آمده  گروه فعلی حاکم 
برایران  را  به تندرو  ومعتدل تقسیم 
کرده است وبنی صدر را جزو معتدل 
ها  می شناسد  و همیشه تالش  می 
بنی  درحالیکه   بیاید   کنار  بااو  کند 
افکار  با  صددرصد  انقالبی  یک  صدر 

تند انقالبی است .
ونه  من  نه   : گفت  هم  کارتر   امروز 
شاه  بازداشت  جردن   هامیلتون 

رادرپاناما تأیید نکرده بودیم .

سه شنبه  27 ژانویه 1981

اسارت   روز   444 از  پس  گروگانها 
به  امروز  آنها  آزادشدند.  درایران 
آمدند.)عکس  کشورشان   پایتخت 
زیر( کیلومترها  فرش قرمز  و هزاران 
هزار  نوار زرد  ) مظهرآزادی(  ومردم  
استقبال   ازآنها  جمهوری   رئیس  و 
بخیر  عاقبت  آنها  باألخره  کردند.  

شدند.  ولی ماها چه می شویم ؟

پنجشنبه 29 ژانویه 1981

از  ها   آمریکائی  است   مسلم  آنچه 
استفاده   نهایت  گروگانها   ماجرای  
ملی   احساسات  تحریک   رابرای 
قبل   چندسال  آوردند.  بعمل  ومیهنی 
جوانها   بین  درآمریکا   پرستی  نیهن 
بکلی از مد افتاده  وهرکس دم از وطن 
پرستی میزد  مسخره اش می کردند. 
سانفرانسیسکو  که   60 درسالهای  
پرچم   جوانها  بودم   سرکنسول 
روی  را  آن  سوزاندند.  می  آمریکارا 
تشک اتومبیل  می کشیدند تا رویش 
می  حمل  وارونه   را  پرچم  بنشینند  
دراثر   حاال   . قبیل  این  از  و  کردند 
جریان گروگانها  همه جا  »من عاشق 
God Bless America آمریکا هستم« و

پرچم  همه  شودودردست  می  نوشته 
آزادی  مظهر  که  زرد)  نوار  و  آمریکا  

گروگانها شده است (  دیده می شود.

جمعه 30 ژانویه 1981

که  داد   خبر  تلفنی  شاهقلی  دیروز 
که حسابهای   اند   گفته  او  به  دربانک 

خاندان پهلوی را مسدود کرده اند. ..
مورد  درنیویورک   گروگانها   امروز 
ریختن   ( قرارگرفتند   استقبال  
ها  پنجره  از  رنگی  کاغذی  نوارهای 
روی  کاغذ  مایل    600 شد(  می  دیده 
آنها ریختند مراسم درپائین شهر بود  
وحوصله نداشتم بروم  و درتلویزیون 
دیدم . یک گروگان درنطق خود گفت:  
ازاین  رفتیم   می  آ«ریکا  از  که  روزی 
احساسات  و طنی واین اتحاد خبری 
نبود . ما شکر گذاریم که گرفتاری ما  
موجب چنین وحدت واحساسات شده 

است .

18 فوریه 1981

و  میزنند  تلفن  بهم  مرتب  ها  ایرانی 
خبر میدهند ویا کسب خبر می کنند. 
خبراول همیشه این است که  خمینی 
دارد میمیرد.  واین خبر صحیح ازآب 
اعتشاشات  درایران  البته  اید.  درنمی 
فراوان است . نارضایتی هست . گروه 

نوشته دکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

آزادی گروگانها رداریان

ورجائی   بهشتی  گروه  با  صدر   بنی 
ورزند.ولی  می  خصومت  و  رقابت 
کشور   از  خارج  که  ایرانی   1،500،000
می باشند  تشکیالت ندارند. رهبران 
یک  حتی  سازند.  نمی  باهم  مخالف  
راه  اند   نتوانسته  درتبعید   دولت 
بیندازند. این روزها دکتر علی امینی  
ولی  است  داده  واعالمیه  افتاده   جلو 
قبول  اورا  واویسی  بختیار   شاپور 
درجنگ  آیا   ( عراق  درمورد  ندارند.  
اتخاذ  باید  ای  رویه  چه  وایران  عراق 
گردد( باهم اختالف نظر دارند. اویسی 
وبختیار  مسافرت هائی به بغداد کرده اند. 

24 فوریه 1981

کانادا   سفیر  زمانی   که  تیلور   کن 
درایران بود و بمناسبت فرار دادن  6 
تن  از دیپلمات های آمریکائی بصورت 
قهرمان  ملی درآمد  حاال درنیویورک  
باتفاق  روز  یک   . است  سرکنسول 

آقای انصاری  با تیلور ناهار خوردیم 
فریدون هویدا بمناسبت  سالگرد تولد  
هویدا   امیرعباس  مرحوم   برادرش 
نخست وزیر   یک مهمانی  داد. بیشتر 
امیرعباس    ، اینکه  شاه  از  ها   ایرانی 
و دیگر دوستان وهمکارانش را زندانی  
باعث  و  داد  انقالبیون  وتحویل   کرد 
دارند  انتقاد  حالت  شد   آنها  مرگ 
وروحیه شاه را درک نمی کنند. خیلی 
ناراحتند.  ورفت  نجنگید  اینکه  از  ها 
:  خمینی  گوید  می  انصاری  هوشنگ 
درواقع   . شدیم  بازنده  ما  نشد  برنده 
شاه  بدون اینکه بجنگد  تسلیم شد. 
می  مرداد    25 وقایع  بیاد   ها  بعضی 
افتند  که درآن موقع شاه  درحالیکه 
مردم  و ارتش بااو  بودند کشوررا ترک 
کرد  و فقط وقایع  28 مرداد باعث شد  
که برگردد . عحیب اینکه  متوجه این 

روحیه  شاه نشدند.
ها   فلسطینی  که  زمانی  دراردن 
کمک  به  نیز   وسوریه  کردند  شورش 
آنها  قوا فرستاد  ملک حسین  سوار 
را  وهمه  جنگید   ومردانه  شد   تانک 

بجای خود نشاند.
ایستادگی می کرد   اگر  شاه  دراینکه 
به ارتش دستور  قلع وقمع  تظاهر  و 
انقالب  را می داد  و سران  کنندگان  
می  غائله  آیا  کرد   می  تیرباران  را 
درکره   . هست  تردید  ؟   یانه  خوابید 
جنوبی ارتش مبارزه کردوموفق شد .  
درترکیه هم همینطور.  درایران بنظر 
من  اگر از اول  کار دولت  شدت عمل 
نشان می داد  وامثال شریف امامی  و 
بودند(   تسلیم  همیشه  که   ( ازهاری 
باقی   سلطنت  آمدند   نمی  کار  روی 
غائله   اول  همان  از  متأسفانه   میماند. 

شاه حالت بازنده  بخود گرفت و کسی 
هم  دوست ندارد با بازنده ها باشد.

راست  وبازرگان   طالقانی  و  سنجابی 
و  رفتند   می  راه  درتهران  راست 
ورادیو  وجراید  کردند   می  مصاحبه 
تلویزیون  مطالب آنهارا  منعکس می 
بود.   وتماشاچی  ناظر   دولت  و  کردند 
مخالف   های  دسته  ازهاری    درزمان 
کنندگان    وتظاهر  افتادند   راه  انقالب 
را زدند.  دولت جلوی این کاررا گرفت.  
فرستاده  بخشنامه   هم  ها  سفیر  به 
بکنند.  نباید  مصاحبه  ابداً  بودند  که 
کرده  رها  را   سگ  و  بسته  را  سنگ 

بودند.
به  شرفیابی   آخرین  یاد   به  همیشه 
پیشگاه شاهنشاه  می افتم که عرض 
طوری  وتبلیغات  رادیو  قربان   کردم  
است  که مردم  گمان می کنند  دولت 
باخته است . وهیچکس دوست ندارد  
با بازنده باشد. این است که می روند  
و به صف تظاهر کنندگان  می پیوندند. 
و  گیرید   نمی  را دردست  رادیو   چرا 
انقالبیون  این  علیه  تند   شعارهای 
نمی دهید.  درحالیکه ازهاری  نخست 
وزیر، بدره ای و دیگر ژنرال ها  مطیع 
وآماده اشارۀ شاهنشاه بودند وموقعی 
وبدره  ازهاری  بودم   شرفیاب  من  که 
ای  دراتاق انتظار بودند  شاهنشاه  به 
من نگاه کردوگفت : رادیو وتلویزیون 

که دردست من نیست .
بااین ترتیب معلوم بود  این مرد  قادر 
به اتخاذ تصمیم  نیست  یا اینکه  بکلی 
شکست خورده است . آ» ژنرال ها چرا 
اقدام نمی کردند؟  واین معمائی است 

که تاریخ باید  جواب بدهد.
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مدتی است چیزی ننوشته ام . درداخل 
ایران  کار اختالف  بین گروه بنی صدر 
- بازرگان و بقول آمریکائی ها  میانه 
روها با مالهای حزب جمهوری اسالمی  

خلخالی    . است  گرفته  باال  )بهشتی(  
حتی در مجلس  گفته است  باید بنی 
نفر    8 خمینی   بشود.  محاکمه  صدر  
ونخست  ی  جمهور  رئیس  منجمله 
وزیر  و بهشتی وبازرگان  را خواسته 
جنگ   پایان  تا  است   گفته  آنها  وبه 
باعراق  ازاین اختالفات  دست بردارید  
دیگر  دستورداده   جلسه   ودرهمان 
هیچکس  ) حتی نخست وزیر ورئیس 
وسخنرانی  مصاحبه  حق  جمهوری( 

ندارند.
دیروز رائین  زنگ زد و گفت : خمینی 
انقالب  دوسال   دراین  داشته   اظهار 
اسالمی  اگر هیچ کاری  نکرده همین 
است  برگشته  بانوان  به  حجاب  که 
کار  بزرگترین   واین   . است  کافی 
کماکان  یارو  مزخرفات  بااین   . ماست 

برسر کار است . 
درسفارت  که  امینی   رضا  دیروز 
آمریکا  درتهران مستشار بوده  وپس 
از انقالب مدتی زندانی بوده  وخاطرات 
دوران زندان  اوکه با دکتر عاملی  هم 
سلول بوده است  واقعًا دلخراش است  
گفت  می  او  زد.  زنگ   واشنگتن  از 
ایرانی ها بی خود بی صبری می کنند. 
هنوز دستگاه  اداری ریگان  مطالعه در 
نکرده  آغاز  را  ایران  وآینده آن  امور 
میانه می  به خاور  . هیگ  دارد  است 
رود. و قطعًا دراین سفر  درباره ایران  
مذاکراتی  با عربستان ، مصر، اسرائیل 
که  خصوصًا  دهد.  می  انجام  اردن   و 
عربستان سعودی  از حکومت خمینی 

نگران است .
رضا امینی می گفت بالمانع است  که 
بنی  و  بازرگان   گروه  اول   درمرحله 
صدر  برسرکار بیایند و مالهارا  ازبین 
بشوند.  ساقط  آنهاهم   بعداً  تا  ببرند 
اتفاقًا بازرگان  و بنی صدر بین  ایرانی 
کرده  پیدا  طرفدارانی  تبعید   در  ها 
هوشنگ  مانند  اشخاصی  حتی  اند  
او  برای  بهمن   برادرش  و  باتمانقلیچ  

تبلیغ می کنند.   ادامه دارد.

که  است  کتابی  وستارگان   افرا  برگ 
دکتر پرویز عدل درزمانی که دروزارت 
امور خارجه خدمت می کرد به رشته 
 1354 سال  در  و  درآورده  تحریر 
اکنون   . است  کزده  منتشر  درایران 
پس از چهل سال  این کتاب که نایاب 
گروهی  انتشارات  توسط  بود  شده 
پارس ناشر مجله آزادی  تجدید چاپ 
می  قرار  عالقمندان  دراختیار  و  شده 
جالبی  اطالعات  شامل  کتاب  گیرد.  
اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  پیرامون 
از  نام کتاب هم   . و آمریکاست  کانادا 
کاناداست  پرچم  برروی  که  افرا  برگ 
پرچم  برروی  که  »ستارگان«  و 

آمریکاست گرفته شده است . 
درآغاز کتاب می خوانیم : 

مظاهر  از  امروز  که  دوسرزمینی   «
ونمونۀ  برخوردار  صنعتی  نوین  تمدن 
باالترین  سطح حکومت  مردم برمردم 
یک  صورت  به  پیش  قرن  سه  است 
ماجراجویان   جوالنگاه    ، واحد  اقلیم 
پوست  وسوداگران  طال  وجویندگان 
وفرانسوی  انگلیسی  مهاجر   وجمعی 
بودکه برای کسب پول وثروت بیشتر 
وبه دست آوردن  زمین فراوانتر وکم 
سفر  جهان  سوی  این  به  تر  قیمت 
نموده وباهم به رقابت وستیز برخاسته 

بودند.« 
و  منتشرشده  صفحه    172 در  کتاب 
درشماره   . است  دالر   15 آن  قیمت 
تفصیل  به  کتاب  این  پیرامون  آینده 
کتاب  سفارش  برای   . نوشت  خواهیم 
آزادی  مجله  دفتر  با  توانید  می  فعاًل 
با  ویا   7817695190 تلفن  باشماره 
ئی میل هائی که درصفحه سوم مجله 

چاپ شده است  تماس بگیرید.
از کتابفروشی هائی که مایل به توزیع 
کنیم   می  خواهش  هستند  کتاب  این 

لطفًا با ما تماس بگیرند .

ربگ اـفراوستارگان

نوشته دکتررپوزی عدل

آمریکائی ها  از ماجرای  گروگانها  نهایت استفاده  رابرای تحریک  احساسات ملی بعمل آوردند. قبالً میهن 
پرستی درآمریکا  بین جوانها  بکلی از مد افتاده  وهرکس دم از وطن پرستی میزد  مسخره اش می کردند. 

بازگشت گروگانها- پایگاه اندروز در مریلند- عکس از وزارت دفاع آمریکا
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وبنی  کعب  وبنی  ُمحّمره  شیخوخّیت 
ُطُرف،که آلت دست خارجی ومایه ی 
خراب ماندن خوزستان زرخیزبودیکی 
سردارسپه  بسزای  بسیار  کارهای  از 
قّوت  منتهای  اقدام  ودراین  است 
وروح  داده  بخرج  را  وشهامت  نفس 
خارجی  درمقابل  را  ایرانی  تاریخی 
تاریخ  کرد،روسهادراین  تازه  ها 
میدانستند  کسی  را  سردارسپه 
وسایر  واستالین  لنین  مانند  که 
بیرون  توده  بلشویک،ازمیان  سران 
سلطنتی  ی  سلسله  وبرضّد  آمده 
آن]احمدشاه[  شخص  هفتم  که 
می  فقیر  ملت  خرج  به  درپاریس 
پروبال  ودارد  کارشده  َچَرد،مشغول 
اورا  بدعمل  زشت  ونمایندگان  کثیف 
وبنابراین  یکی یکی درهم می شکند 
سردارسپه  روزها  دراین  روسها 
این  به  وحاجتی  داشتند  رادوست 
دولت  که  نداشتند  ها  تعبیه  قماش 
فریب  برای  وسردارسپه،  انگلیس 
دادن آنها ُکمدی حاکمی راکه برادرش 
ازاو  مردم  بست،که  می  چوب  به  را 
انگلیس  وهرروز  کرده  بترسند،بازی 
سردارسپه  زیرچوب  عمداً  خودرا 

بیندازد که روسها رافریب بدهد.
که  است  بدبختی  نوع  یک  اینهم 
کسانی  ما  ی  درجامعه  هم  گاهی  اگر 
حساب  حرف  بتوانند  که  پیداشوند 
قوی  های  همسایه  به  را  ایران 
برنفع  خود  اقدامات  واز  بقبوالنند 
اینکه  بجای  بگیرند  هم  نتیجه  جامعه 
ضعیف  وبه  کنیم  تشویق  آنها  از 
قّوت  دارند  اکثریّت  که  هایی  الّنفس 
با  اشخاصی  وازآنها  بخشیده  قلب 
کرده  عمل  بسازیم،برعکس  شهامت 
عملّیات این یک نفرراهم با توجیهات 
خارجی  دستور  ی  نچسب،نتیجه 
دانسته وبدست خودمان سند وسابقه 
ی   مداخله برای   همسایه ها وذلّت 
می  درست  ایران  ملت  برای  تاریخی 
رابرای  مداخله  حق  ودرضمن  کنیم 
نماییم  می  تصدیق  ها  همسایه 
خودقائل  برای  هم  خودآنها  که 
آئینه  باید  تاریخ  نیستند،درصورتیکه 
ی تمام نمای ملت بوده،خوب هرکس 

بنماید  اورازشت  وزشت  خوب  را 
غرور  آشناکرده  حقایق  به  را  وجامعه 
ملی رادرافراد زیادکند، نه اینکه تحت 
تأثیر انتشارات همسایه ها واقع شده 
یأس  اسباب  مستقیم  غیر  طرز  وبه 
خدمتگزاری  ی  وریشه  شود  جامعه 
دیگرموقع  رابخشکاند.حاال  ملت  به 
ها  پرستی  به وطن  ملت  که  است  آن 
اش  سلطنت  اودرایام  خوب  وکارهای 
اورا  بدهد،وماقدر خدمت های  پاداش 
دربسیاری  واورا  میدانیم  جامعه  به 
ملت  واقعی  خدمتگزار  ها  قسمت  از 
ایران می شناسیم وبخصوص از رفتار 
ناسزاوار خارجی هانسبت به ایام اخیر 
بسیار  وزندگیش،  سلطنت  دوران 

ناراضی می باشیم.«)77(
 سیروس غنی می نویسد:» ...هرگونه 
کشور،درمدتی  نوسازی  برای  تالش 
گران  ناخواه  خواه  کوتاه  چنین 
رضا  بود،  معیشت  سختی  وموجب 
امان  بی  مسلمًا  درکارهایش  شاه 
فراوان  انتظار  خود  بودوازاتباع 
داشت،ولی قاجارها قاطبه ی خلق را به 
انداخته بودند،بدون آنکه پس  فالکت 
درمقابل  چیزی  سلطنت  سال   130 از 
شدن  صنعتی  برای  کنند،اروپا  ارائه 
واحداث شبکه ی راه آهن وارتش ملی 
خود، همین سختی ها وشاید مصیبت 

های شدیدتر راکشیده بود.:)78(

درمصاحبه  میرفطروس  دکترعلی 
اجتماعی  گفت:»اصالحات  ای 
مهندسی  ریزی  پی  برای  رضاشاه 
ایران  کردن  خارج  اجتماعی،جهت 
ازبرای  خویش،  وسطایی  ازقرون 
نداشت...بیادبیاوریم  ای  جلوه  مصدق 
مالی  مشکالت  باتمام  رضاشاه  که 
وآبادی  عمرانی  کارهای  وباتمام 
داده  انجام  که  وامنّیت  وزیربنایی 
خارجی  کشور  هیچ  از  بود،دیناری 

نپذیرفت.« )79(
تکدِّی  قاجار،دست  شاهان  درزمان 
چند پادشاه اخیرآن سلسله ودولتهای 
برسرکار،همواره پیش دولتهای بیگانه 
سفرعشرت  سوروسات  بودتایا  دراز 
ویا  اروپا   به  ودرباریان  آنان  بار 
نظامی  نیروهای  ودستمزد  حقوق 
منابع  نهادن  باگرو  دولت   وکارکنان 

درآمدکشورفراهم شود.
با یک نگاه گذرا به صورت بدهی های 
بهره  به  کودتاو  رویداد  درزمان  ایران 
های سنگینی که سیاهه ی آن درپایان 
،به  است  شده  داده  نشان  بخش  این 
ی  شایسته  کارهای  رشته  از  یکی 
این  ی   تصفیه  ویا  اودرواریز  تقدیر 
بدهی هاباتوجه به شرایط مالی دولت 
وزیربنایی  عمرانی  کارهای  باآنهمه 
برد. خواهیم  پی  وتشکیالتی، 
ژنرال سرپرسی سایکس  می نویسد:

قزاق های  نفراز  »...رضاخان سه هزار 
ی آوردودرفوریه  تهران  به  را  ایرانی 

نوشته  که  قسمی  به  میالدی   1921  
رادردست  امورحکومت  شدزمام 
گرفت،یک افسر انگلیسی که درسال 
بود،  دیده  رادرقزوین  رضاخان   1920
است. نموده  تعریف  اورا  قسم  این 

سیماترین  ،خوش  ُمبّرزترین  از  یکی 
من  که  بود  ایرانیانی  ترین  ومقبول 
خویشتن  بودم،بسیار  دیده  تاآنوقت 
کردم  تعارفش  من  وقتی  ولی  داربود، 
که با وسیله ی موتوری خودم اطراف 
بدهم شُکفته شد  نشان  او  به  را  اردو 
من  از  پیاپی  ساعت  یک  از  وبیش 
که  بودم  متعّجب  ومن  میکرد  سئوال 
ترین  مشکل  سرعت  این  به  چطور 

مطالب ونکات را متوّجه میشود.

جنگ  وزارت  مقام  به  که  رضاخان   
از  عجیبی  نفس  قّوت  شد  منصوب 
خودنشان داد به اضافه ،وی ازمداخله 
می  رشک  اندازه  بی  بیگانگان  ی 

بُرد.«)80(
سیروس غنی می نویسد:

روز18  خودرا  استعفای  »...پیرنیا 
اردیبهشت]1302[تقدیم کرد، ولی شاه

بال  نکرد،شاه  بود،قبول  درپاریس  که 
وزارت  بداند  درصددبرآمد  فاصله 
برای  را  کسی  چه  انگلیس  ی  خارجه 
میدهد،وزیر  ترجیح  وی  جانشینی 
شاه  امر  به  درلندن  مختارایران 
بخش  رییس  آلیفنت«  نزد»لنسالت 
انگلیس  ی  خارجه  وزارت  شرقی 
اطالع  به  دستورشاه  به  وگفت  رفت 
ی  درآستانه  پیرنیا  که  رساند  می 
او کسی را که دوست  استعفااست،اما 
نخواهد  وزیر  نخست  نباشد  بریتانیا 
می  سپس  ایران  مختار  کرد،وزیر 
ی  خارجه  امور  وزارت  نظر  که  پرسد 
وزیری  نخست  درمورد  انگلستان 
می  آلیفنت  چیست؟  رضاخان 
سیاستمدار  کمتر  نظامی  گوید:»افسر 

خوب میشود.«)81( 
تحریف  به  غرض  به  ای  پاره  آنگاه   
شاهی  را  شاه  پرداخته،احمد  تاریخ 
سیاست  ومخالف  دوست  آزاده،میهن 
حسرت  که  را  شاه  ورضا  انگلستان 

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
شاهان  پژوهشی از ک. هومانقسمت بیست وسوم روال  رابرخالف  دیدارش 

قاجار  بردل وزیرمختار انگلیس )ریدر 
نشانده  دست  بود،به  گذاشته  بوالرد( 
متهم  دولت  آن  فرمان  به  وگوش  گی 

می کنند!
ازدگر  یکی  میالنی  عباس  دکتر   
گذشته،درگفتگویی  دررژیم  اندیشان 
نژاد،برنامه  علی  سیروس  با 
نظرمن  به  ساز"BBC"میگوید:» 
رضاشاه درایت شگفت انگیزی درمورد 
ازتجدّدداشت،یعنی  هایی  جنبه 
می  تجربه  به  را  تجّدد  ازارکان  خیلی 
زمینه  دراین  متعّددی  دانست،مثال 
فرستادن  ی  مسأله  وجوددارد،از 
ی  تامسأله  گرفته  خارج  به  دانشجو 
طریق  از  آهن  راه  ی  بودجه  تأمین 

مالیات. 
راه  توانست  می  راحتی  به  رضاشاه 
گفت  بسازد،ولی  نفت  باپول  را  آهن 
بسازیم  آهن  راه  بخواهیم  مااگر 
نگاه  هرحال  بسازیم...به  بایدبامالیات 
رضاشاه به تجّدد جالب بود،میدانست 
دارد،میدانست  الزم  تکنوکرات  که 
یکی  خارج  به  دانشجویان  فرستادن 
بودجه  از  استفاده  راه های  بهترین  از 
دیگرهم  های  کشوراست...جنبه  ی 
می  آیدو  می  لنین  هست،درشوروی 
برق،یعنی  یعنی  گویدسوسیالیسم 
راه آهن،همه ازاوتعریف می کنند،ولی 
راه  باید  آمدوگفت  رضاشاه  درایران 
مااز  ازرهبران  بسازیم،برخی  آهن 
نظر  این  گفتندنه،  دکتر مصدق  جمله 
اسنادی  من  استعماراست!درحالیکه 
گذارد  بجانمی  شّکی  که  ام  پیداکرده 
آهن  راه  باساختن  انگلستان  که 
درایران مخالف بود وانگلیسی ها تمام 
سعی شان راکردند که رضاشاه راه آهن 
توانند  نمی  دیدند  که  نسازد،بعدهم 
رضاشاه  کنند،کوشیدند  متقاعدش 
راه آهن راسمت پاکستان]هندوستان 

پیش از سال 1948[ بسازد،
نرفت،ولی  زیربار  بازهم  رضاشاه 
از کار رضاشاه  اینکه  متجّددین بجای 
تعریف کنند،تمام این سالها گفته اند 
وهنوز هم می گویند که رضاخان این 
راه آهن را به دستور استعمار ساخت، 
رضاشاه این ایده های عجیب وغریب 

راداشت.«
ومدارک  اسناد  رهگذر  از  که  آنچه 
است  اندکی  شده)که  وشواهِدارائه 
ازبسیار( بدست آمده است ،این است 
بُجزیک  چیزی  رضاشاه  برآمدن  که 
موقع  با  همراه  تاریخی  ضرورت 
او  ژرف  دوستی  شناسی،تهّور،میهن 
نبود،که او بادرک ومحاسبه ی درست 
وُمقتضّیات  امکانات  که  موقع،  وبه 
بودو  آورده  فراهم  ازبرایش  زمان 

فرصت  چنان  درانتظار  پیش  ازسالها 
وامکانات بود،سود ُجسته بود.

 مردان بزرگ تاریخ همواره درشرایط 
ظهور  وهمراه،  موجود  وُمقتضّیات 
کرده اند،دراهمّیت شرایط وُمقتضّیات 
ضرس  به  توان  می  ومساعد  همراه 
جهانی  جنگ  اگر  که  گفت  قاطع 
نخست برپا نمیشدویاتزار سقوط نمی 
کردو رژیم کمونیستی درروسیه برقرار 
برای  شرایطی  گردید،آنچنان  نمی 
نمیشد،حتی  فراهم  رضاشاه  برآمدن 
سعی  انگلستان  ،دولت  فرض  اگربه 
می  ویادیگری  رضاخان  دربرآمدن 
مجال  زورمندش  رقیب  کرد،چراکه 
نمیداد،به  دولت  آن  رابه  کاری  چنین 
دردست  قزاق  نیروی  که  ویژه 
به  بودویاباتوّجه  روسی  فرماندهان 
وامکان  و1915فرصت  قرارداد1907 
ایران  اینکه  نبود،مگر  ظهوری  چنان 
تزاری  دچار تجزیه میشد وروسیه ی 
شمالی  ازسرزمینهای  بزرگی  بخش 

ایران را ضمیمه ی خاک خود میکرد.
نخست،  جهانی  جنگ  ی  دربُحبوحه   
زمانیکه تزار روسیه سقوط کرد، ورژیم 
برقرار  سرزمین    درآن  کمونیستی 
مرکزی  دولت  که  آنگاه  و  گردید،  
طلبان  براستقالل    توانست  شوروی 
ژنرالهای  شودوقوای  چیره  قفقاز 
بشکند،ونیروی  درهم  تزاررا  هوادار 
)نورپرفورث(را  بریتانیا  نظامی 
وتاپُشت  قفقازبیرون  ازسرزمین 
به  ایران  درخاک  منجیل  های  کوه 
ازجمله  دیگر  براند،وچندعامل  عقب 
 )  ultimatum(ُحّجت واتمام  تهدید 
خودی  وبلشویکهای  شوروی  روسیه 
) که بخش وسیعی از سرزمین گیالن 
بودند( درآورده  خود  اشغال  به  را 
براینکه  بریتانیا،مبنی  دولت  به 
نیروهای  استقرار  تداوم  درصورت 

درایران،بسوی  دولت  آن  نظامی 
خواهند  پیشروی  )تهران(  پایتخت 
شدید  وضعف  بُحرانی  وشرایط  کرد 
دولت مرکزی ایران وهمچنین تحمیل 
جنگ  نخستین  کمرشکن  ی  هزینه 
تازًه  که   بربریتانیا  ویرانگرجهانی 
نمایندگان  بودوفشار  یافته  پایان 
مجلس نمایندگان ولُردهای آن کشور 
ها  درهزینه  جویی  صرفه  رعایت  به 
نگهداری  سنگین  ی  هزینه  ازجمله 
نیروهای نظامی آن دولت درایران که 
پوند  میلیون  سی  از  متجاوز  درسال 
بویژه  جهانی  گردید،واعتراضات  می 
های  وامریکاورسانه  فرانسه  سوی  از 
مزبور  نیروهای  ماندگاری  از  خارجی 
پایان  از  پس  آنهم   ، ایران  درخاک 
یافتن جنگ جهانی ، که  مآالً ُمنجر به 
بریتانیا  نیروهای نظامی  خروج تمامی 
گردید،ومخالفت  ایران  خاک  از 
حّس  وبیداری  ستیزی  وبیگانه  ها 
از  آمده  بجان  ایرانیان  گرایی  ملی 
طّی  بریتانیا  دولت  ناروای  دخالتهای 
از  دیگر،  عوامل  از  وبسیاری  سالها 
جمله زمامداران ناالیق وبعضًا وابسته 
به بیگانه وبی خیالی واهمال شاِه ُگریز 
زیستن  به  دراروپارا  زندگی  که  پا 
دروطن ودرکنار هم میهنانش،ترجیح 
ها  پدیده  جمله  است،از  داده  می 
وعواملی بودند که  رضا خان درحالیکه 
فرماندهی  بیش از سه هزار قزاق ازهر 
درجه وُرتبه را برعهده داشت،توانست 
با عزمی راسخ ازآنچه که ازسالها پیش 
درسرداشت،ازآنها بهره بگیرد ودست 

به کودتابزند.  
رویدادکودتا  با  که  انگلستان  دولت 
دربرابرعمل انجام شده ای قرارگرفته 
کارشکنی  سلسله  یک  از  بود،پس 
وعشایربه  قبایل  سران  وتحریک  ها 
دولت  از  اطاعت  عدم  و  سرکشی 
مساعده  پرداخت  وقطع  مرکزی 
انقیاد  به  منظور  ماهانه،به  های 
سرنگونی  وحتی  رضاخان  کشیدن 
مختار  وزیر  های  گویی  او،وزشت 
ازاوو.. بریتانیا  ی  ووزیرامورخارجه 
ومالی  سیاسی  ُمقتضّیات  که  آنجا  از 
بشرحی که گذشت مانع از مداخله ی 
مستقیم دولت نامبرده درامور داخلی 
ایران  چون گذشته  بود، ناگزیر گردید 
ومماشات  سلوک  به  ظاهراًبارضاخان  
از  ویژه  کند،به  رفتار  باتحُمل،  وگاه 
ازنفوذ  مانع  رضاشاه  که  زمان  آن 
به  وابسته  ی  کمونیستها  وفّعالّیت 
این  بود،که  شده  درایران  کرملین 
برای  از  کاِر رضا شاه رفع خطر جدی 
ایران وهندوستان  نفتی جنوب  منابع 
دید  از  نیزبود.بنابراین  آشوب  درحال 
که  کرد  می  اقتضاء  انگلستان،  دولت 

تحمل  را  رضاخان  ی  رفتارخصمانه 
کند.                

نویسد:»... می  بهار  الشعرای  ملک 
معتقد شدم ودرجریده ی نوبهار مکّرر 

نوشتم که باید 
که  آید  کار  بروی  مقتدری  حکومت 
وبا ُجرأت دار  تر  تروفّعال  قدری قوی 
ترباشد...باید جلوی هرج ومرج فکری 
مرکزی  گرفت،بایددولت  را  وقلمی 
برای  ثقل  بخشید،بایدمرکز  قّوت  را 
را  داد،باید«ملت«  تشکیل  کشور 
ازچنگال دایه ها وهلل های جاهل ونادان 
داد،بایدپارازیت  باف،نجات  ومنفی 
اندام  به  استحقاق  غیر  من  که  هارا 
می  اورا  وخون  اند  چسبیده  ملت 
دراین  انداخت...  دور  مکند،کنده 
طبقه  فکر  نبودم،این  تنها  من  فکر 
روز  آن  وضعّیات  به  وآشنا  بافکر  ی 
خواستند،چاره                                                                                                          می  را  این  بود،همه 
ی  بواسطه  خود  نبود،ما  جزاین  هم 
رفقای  نظری  وکوتاه  وعناد  رقابت 
حکومتی  چنین  ایجاد  به  خود،موفق 
روی  به  الدوله  وثوق  نشدیم،ناچار 
شد  وکودتا  رفت  آمد،اوهم  کار 
ورضاخان پهلوی پیداشد ومن به این 
وپُرطاقت  وشجاع  رسیده  تازه  مرد 
اعتقادی شدید پیداکردم واین ُرباعی 
وبه  گفتم  ایشان   جنگ  رادروزارت 

دفتر وزارتی فرستادم:
»سردار سپه راست دلی روشن وصاف 
چون آینه ورفیع   چون ُقّله ی قاف

ازاوعمل است و   از دگر مردان الف
سردار سپه نمی توان شد به گزاف«)82(

مردم  وآرزوهای  انتظار  اماباآنهمه 
ی  بهار،«همه  ی  نوشته  به  ویژه  به 
آن  وضعّیات  به  بافکروآشنا  ی  طبقه 
مورد  دولت  همان  روزها«زمانیکه 
انتظار که انگیزه ی »بهار« درسرودن 
بقیه درصفحه 48

دیده  تاآنوقت  من  که  بود  ایرانیانی  ترین  ومقبول  سیماترین  ،خوش  ُمبّرزترین  از  رضاخانیکی  انگلیسی:  افسر  یک 
بودم،بسیار خویشتن داربود، ومن متعّجب بودم که چطور به این سرعت مشکل ترین مطالب ونکات را متوّجه میشود.

لنسالت آلیفنت  ملک الشعرای بهار سرپرسی کاکس  پُل ورسک
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این روزها اخبار داغ توافق هسته ای 
امت شهید پرور با کفار ، تقریبأ تمام 
فضای مجازی و غیر مجازی را به خود 
برای  اختصاص داده است و هر کسی 
تفسیر  و  ترجمه  راهی  یک  به  خوش 
هواداران   ، کشان  ماله  سوای  میکند. 
روشنفکران  و  والیت  مجذوبین   ،
اسالم  با  مبارزه  بهانه  به  که  اسالمی 
فالن  اسرائیل  و  استکبار  و  ستیزی 
 ، میکنند  گری  هوچی  شده  فالن 
اکثریت بر این باورند که  حقوق مردم 
خواهد  گذاشته  پا  زیر  کماکان  ایران 
های  دخالت  و  ها  دوانی  موش  و  شد 

رژیم در منطقه ادامه خوهد داشت .
نظام  کردار  و  رفتار  از  که  آنچه 
چند  و  سی  این  در  امتی   - آخوندی 
دیده   57 مرج  و  ازهرج  پس  سال 
و  رژیم  که  اینست  نمایان   ، شده 
کامأل  ایران  بر  حاکم  کنونی  فرهنگ 
ضد ملی و ضد بشری میباشد که دانا 
و نادانش کمر به نابودی ایران و ایرانی 
صدقه  از  که  هایی  زیان  است.  بسته 
کشور  به  امتی  حضرات  وجود  سری 
گذشته  است.  بیشمار  آمده   وارد 
باعث  که  هایی  کاری  ندانم  بقیه  از 
نابودی محیط زیست و یا دزدی های 
این امت جاهل است، یکی هم  بزرگ 
که  میباشد  ای  هسته  نیروی  مسئله 
گردن  خرج  میلیارد  چندین  بحال  تا 
بر  را  زندگی  و  انداخته  ایران  مردم 
تحریمهای  است.  کرده  سخت  آنان 
و دشمن  بخاطر دشمنی  خود ساخته 
بین  انزوای  و  آدم  و  عالم  با  تراشی 
المللی و جنجال های بیخود با مدعی 
و  فلسطین  امت  برای  شدن  العموم 
آنان  نهایتأ  که  منطقه  شیعیان  مابقی 
را وادار کرد سر میز مذاکره بنشینند 
اقتصادی  اوضاع  بزنند.  عقبگرد  و 
که  مافیایی  سیستم  با  بلغم  شلغم 
قطع  را  خودش  منافع  نیست  حاضر 
نرمش  آقا  حضرت  که  شد  باعث  کند 
قهرمانانه کند و در و پیکر مملکت را 
باز بفرمایند برای الشخورانی که صف 
افتضاحات  بچاپند.  آنرا  تا  اند  کشیده 
همه  موجود  اقتصادی  و  اجتماعی 

نتیجه سیاست ها و بحران سازی های 
فقط  که  است  آفتابه  و  نعلین  رژیم 
و  باشد  برجا  پا  میتواند  آنها  وجود  با 
چنان  ها  ماجراجویی  همین  نتایج 
بهانه  این  رژیم  به  که  شد  اسفناک 
مردم  دخالت  بدون  و  مطلقأ  تا  داد  را 
حکومت کنند چون خود را نمایندگان 
ناب میدانند و  نگهبانان اسالم  و  خدا 
فکرمیکنند که راه چاره و خوشبختی 
و خروج از بحران دست آنان است. در 
های  حمله  ضد  از  یکی  راستا  همین 
»اقتصاد  استکبار،جریان  به  اسالم 
مقاومتی « بود که بدستور رهبر معظم 
و  پاسداران  سپاه  بوسیله  و  انقالب 
بسیجی های مجذوب به اجرا گذاشته 
هر  به  تحریمها  زدن  دور  کارش  شد. 
قیمتی بود که از بغل آن تعداد زیادی 
از گدا گشنه های امتی به ثروت های 
افسانه ای رسیدند و فرهنگ قاچاق و 
دزدی را به همین بهانه گسترش دادند.

حاال بعد از اینهمه خیمه شب بازی و 
به  را  توافق  این  جزییات  باید  هیاهو 
خورد امت متعصب عقب مانده بدهند 
و  ببافند  چاخان  و  مغلطه  گونه  هر  و 

که دسیسه  بیندازند  آن  و  این  گردن 
دشمنان بوده است. در این میان البته 
هم  وته  سر  بی  و  دار  خنده  حرفهای 
هزاران  از  یکی  میشود.  گفته  زیاد 
بیخرد بسیجی ، آخوندی است به اسم 
قرارگاه  شورای  رئیس  طائب،  مهدی 
که  حمار«   « بگوییم  بهتر  یا  »عمار« 
 ، خوزستان  و  سوریه  بین  بود  گفته 
الویت نظام آخوندی سوریه است. بعله 
سیاسی  نبوغ  تازگی  به  ما  استاد  این 
و  کشید  امت  رخ  به  دوباره  را  خود 
هسته ای  کنندگان  :«...مذاکره  گفت 
چیزی  چه  نمیدانند  وین  در  ایران 
حسن  سیاست  و  کرده اند  امضاء  را 
بن بست  به  مذاکرات  این  در  روحانی 
متن  می پرسند  است...تازگی  خورده 
من  پاسخ  است؟  چگونه  نامه  توافق 
امضا  را  آن  که  کسانی  است  این 
توقع  چیست،  نمی دانند  کرده اند 

دارید من بدانم؟...«
اذعان  جناب  این  تر  ساده  عبارت  به 
و  داند  نمی  هیچ  خودش  که  میکند 
هم  کننده  مذاکره  عزاداران  هیئت 
چیزی بارشان نیست ولی معتقداست 

رسیده  بست  بن  به  سیاست  که 
وارانه  گوسفند  روی  دنباله  است. 
رسیده  دستور  باال  از  است  همین 
در  استاد  بگویید.  چنان  و  چنین  که 
ادامه  خود  ناقص  عقل  میزان  اثبات 
متن  این  ها  :«...انگلیسی  که  میدهد 
و عده ای  نوشتند  انگلیسی  زبان  با  را 
آن  است  فارسی  مادریشان  زبان  که 
را امضا کردند و آن ها می توانند زبان 
بود  قرار  بعله  را تفسیر کنند...«  خود 
با  و  زبان عربی  به  را  نامه  توافق  متن 
نهج  از  شده  برداشته  های  راهنمایی 
ولی  بنویسند  کربال  وقایع  و  البالغه 
با توطئه و خباثت دشمن آنرا به زبان 
کفار نوشتند .البته تیم مذاکره کننده 
هم نمیتواند مفاد توافق نامه را ترجمه 
چون  کند  تفسیر  هم  باید  و  کنند 
جزئیات  نمودن  وارانه  و  تفسیر  بدون 
همانطوریکه  میآید  در  کار  گند  واقعأ 
شده  پلمب  و  محترم  جمهور  رئیس 
کبیراخیرأ  بریتانیای  التحصیل  فارغ 
پیروزی کشکی جمهوری  با  رابطه  در 
آخوندی در مذاکرات فرمودند« وقتی 
اینکه  یعنی  شدیم  برنده  میگوییم  ما 
سه تا گل زده ایم و دو تا گل خورده 
خوب  ایران  بر  حاکم  وحوش  ایم«.  
آمدن  پایین  ای جز  که چاره  میدانند 
از بلند پروازی ای هسته ای ندارند و 
تأسیسات  این  از  بعضی  که  مجبورند 
به  تبدل  آنرا  و  بیاندازند  کار  از  را 
و  فرنگی  گوجه  گیری  رب  صنعت 
انار و یا  آبلیمو سازی بکنند. در این 
فرمایشات  به  سری  نیست  بد  رابطه 
همه  از  اول   . بزنیم  رژیم  سردمداران 
جناب  یعنی  زمان  السلطنه  مصدق  از 
پایان  از  پس  که  ظریف  جواد  محمد 
جوار  در   ! هشت  و  شیش  گفتگوهای 
موگرینی،  فدریکا  ایکبیری  خانم  اون 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
اروپا چنین گفت«... به نظر ما آن چه 
بحران  یک  پایان  داد  رخ  امروز  که 
برای  تازه ای  افق  و  است  غیرضروری 
که  است...«  جاری  مسائل  با  برخورد 
بحران  چون  میگوید  مزخرف  البته 
است  مالیان  رژیم  بقای  راز  سازی 
هسته  بحران  این  است  ممکن  حاال 
مالی  ماست  سال  پانزده  ده  تا  را  ای 
بحران  چندین  ولی  باشند  کرده 
منطقه  در  را  دیگر  ساختگی  خود 

وقاحت تیمور شهابیرد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟ آن  با  تازه  میکنند.  مدیریت 
از   ، دارند  این جماعت  که  دریدگی  و 
تا  کرد  خواهند  استفاده  موقعیتی  هر 
برگردند  خود  اصلی  حالت  به  دوباره 
چون  میانه  درخاور  خرابکاری  مثل 
عنوان  هیچ  به  منطقه   در  دخالتهای 
کامل  متن  طبق  شد.  نخواهد  تمام 
در  عراقچی  شده  سانسور  سخنان 
جمع مدیران ارازل و اوباش دستچین 
شده صدا و سیما  ، دکتر سید عباس 
در جمع مدیران ارشد ، مدیران کل و 
و  خبری  های  بخش  ارشد  سردبیران 
گفتگو  موارد  در  سیاسی  ساز  برنامه 
ای  هسته  مذاکرات  در  مختلف  های 
جایگاه  به  اشاره  با   ... گفت:«  چنین 
های  سیاست  در  لبنان  اهلل  حزب 
منطقه ای جمهوری اسالمی گفتیم ما 
نمی توانیم به حزب اهلل سالح ندهیم 
و حاضر نیستیم آنها را قربانی برنامه 
خود  کار  به  لذا  خودکنیم  ای  هسته 
ادامه خواهیم داد...«  البته این جناب 
است  مقدس  نظام  کن  کارچاق  فقط 
میکند.  را  رهبرمعظم  گری  بوقچی  و 
رئیس ایشان هم یعنی استاد ظریف با 
سفر به لبنان و مالقات با جناب جبران 
باسیل وزیر امور خارجه آن کشور که 
و  اللهی  امت شیعه حزب  از  نیز  خود 
جیره خوار آخوند هاست مالقات کرد 
هم  با  را  همیشگی  مهمالت  همان  و 
نشخوار کردند و قول و قرار گذاشتند 
و  رژیم صهیونیستی   ، ظریف  استاد   .
افراط و فرقه گرایی را دشمن مشترک 
گفت:«  و  دانست  منطقه  کشورهای 
دست  تروریسم  با  مقابله  برای  ایران 
کشورهای  همه  سوی  به  همکاری 
همسایه دراز می کند«. که بالشک در 
و  موشک  چندین  دوستی  دست  آن 
ادوات جنگی و پول نقد است تا هیزم 
دو  و  هفتاد  دشمنی  و  نفاق  آتش  به 

امت بیاندازند.
واهی  امید  و  الکی  تدبیر   « دولت 
و سخنرانیهای  بازی  با خیمه شب    »
ژست  با  که  مجبوراست  حاال  چاخان 
گمراه  بازیهای  خال  و  پیروزمندانه 
کننده ، یک جوری سر و ته قضیه را 
متن  طبق  مثال  عنوان  به  بیاورد  هم 
قلب  باید  خوانها  روضه   ، شده  توافق 
راکتور اتمی اراک را که کلی خرج به 
انداخته  ِگل بگیرند  ایران  گردن مرم 
در این رابطه یکی دیگر ازامت هیئت 
جواد  محمد  جناب  دیوانه  عزاداران 
الریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش های 
قوه  در  بین الملل  امور  معاون  بنیادی، 
بشر،  حقوق  ستاد  رئیس  و  قضائیه 
از  دارد  ید طوالیی  بافی  در چرند  که 
مفاد این توافقـنامه خیلی دلخور شد 
و طبق گزارش خبرگزاری مهر چنین 
اراک  رآکتور  قلب  پرکردن  فرمود:«... 
است،  ملت  یک  تحقیر  بتن   نهایت  با 
به نظر من  چرا ما چنین کاری کنیم؟ 
داریم  که  هم  سوزنی  سر  یک  حتی 
بچه های  را  این  ببریم.  بین  از  نباید 

نمی گویند  را  این  ساخته اند.  ما 
اراک  رآکتور  انهدام  این   ، بازتعریف 
که  باوریم  این  بر  ما  البته  است...« 
وجود اهریمنی فلسفه اسالم  زورکی 
وسیاست اسالمی است که با معجونی 
راه  قرنها  موهومات  و  خرافات  از 
»   نهایت  گرفته  را  توسعه  و  پیشرفت 
ِگل  نه  میباشد  ملت«  یک  تحقیر 
گرفتن برنامه هسته ای آخوندی. این 
حقوق  ستاد  رئیس  الریجانی  استاد 
بشر نظام مقدس نیز میباشد و در این 
بابا  نوای  و  ای  هسته  شادی  هیاهوی 
کرم ،  آنچه که بطور کل نادیده گرفته 
شده ، اوضاع حقوق بشر در حکومت 
های  بند  و  زد  با  که  است  مالیان 
اقتصادی  های  بستان  بده  و  سیاسی 
این  شد.  سپرده  فراموشی  بدست 
کفار آمدند یک درخت سیبی کاشتند 
ایران  ملت  نصیب  آن  نحس  میوه  و 
اخیرأ  افتاد.  جهنم  به  دنیا  از  که  شد 
بنام » روز  بازی  برنامه خیمه شب  در 
حقوق بشر اسالمی » واقعه ای رخ داد 
بشری  اسالمی ضد  مبانی  با  کامأل  که 
همخوانی داشت .سایت »خبرآنالین« 
واقعه  این  درباره  کوتاهی  گزارش  در 
از  دیگر  یکی  »حکم  است:  نوشته 
بانک  از  مسلحانه  باند سرقت  اعضای 
های مشهد در زندان مرکزی این شهر 
انجام  از  که پس  این مجرم  اجرا شد. 
با  همراه  مخوف  سرقت  فقره  چند 
تیراندازی، دستگیر شده بود از سوی 
به  اسالمی  انقالب  دادگاه  دوم  شعبه 
بخشی  و  راست  دست  انگشتان  قطع 
از پای چپ محکوم شد که این حکم 
به  احکام  اجرای  مسئوالن  حضور  با 
است  حالی  در  این  و  درآمد...«  اجرا 
که میلیارد ها دزدی های کالن توسط 
دسته  و  دار  و  اسالمی  های  لمپن 
تمامی  و  گرفته  صورت  آنها  مافیایی 
آن افراد آزادانه راه میروند و مویی هم 
سرقت   « است.  نشده  کم  سرشان  از 
مخوف« یعنی مرغ و تخم مرغ دزدی 
و اشکال کار این شهروند بیچاره این 
رژیم  گردنه  سر  دزدان  با  اگر  که  بود 
قانونی  از راه های  و  همدستی میکرد 
آخوندی این سرقت ها را انجام میداد، 
با  و  بود  اش  خانه  استخر  در  حاال 
در  بنز  مرسدس  و  پورشه  و  مازاراتی 
باید  البته  میداد.  پز  شهر  خیابانهای 
اذعان کرد که گاه گداری نظام معیوب 
اسالمی چند نفری از امت همکار خود 
میکند حاال  و حبس  الکی محاکمه  را 
یا بنا بر اختالفات درونی و یا اینکه به 
مردم نشان بدهند که بعله ماهم قانون 
 ، برویم  باال  هم  چقدر  هر  ولی  داریم 
پایین بیاییم ، خانه از پایبست ویران 

است .

Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

از مرو تا نیشابور

خود  )وبقول  مغولی  هزار  بیست 
(درنیمه  سوار  تومان  دو  مغولها 
مرو  شهر  از  هجری  هفتم  قرن  اول 
جزو  و  ماری  به  موسوم  امروز  که 
تا  است  ترکمنستان  جمهوری 
درمدت  درخراسان   واقع  نیشابور 
و  مرو  بین  فاصلۀ  رفتند.  روز  هفت 
نیشابور  به خط مستقیم  یعنی خط 
پرواز پرنده ویا هواپیما 250 کیلومتر 
است  اما مغول ها  به سبب کوه های 
قرار  خراسان  درشمال  که  مرتفع 
را  فاصله  آن  توانستند  نمی   گرفته 
کنندومجبور  طی  مستقیم  بطور 
بودند از جادۀ قدیم که قسمتی ازآن 
درگردنه های کوهستانی می پیچید 

عبور کنند.
وقتی دوتومان سوار مغول )هرتومان 
ده هزار است ( از »مرو« براه افتادند 
داشت  یدک  اسب  یک   هرسوار 
شد  می  خسته  او  اسب  که   وهمین 
آن را آزاد می کرد وسوار اسب یدک  
می شد. مغول ها می دانستند که اگر 
از  باشد   نداشته  برپشت  بار  اسب 

خستگی  بیرون می آید.
حرکت   بعداز  سوار   هزار  بیست  آن 
پیمودند   می  راه  وشب   روز  مرو   از 
به  که  این  کردند.مگر  نمی  توقف  و 
خمیر   ، بدهندونواله  نواله  ها  اسب 
های  پیمائی  راه  در  که  بود  جو  آرد 
اسب  توانستند   نمی  که  توقف  بی 
هارا برای تعلیف متوقف کنند به آنها 
که  همین   ، خورانیدند.وهرسوار  می 
خسته  اسبش  که  کرد  می  احساس 
شده برپشت اسب یدک می نشست 
ازبین  اول   این که خستگی اسب  تا 

برود  .
اسب  برپشت  شب  هنگام  ها  مغول 
هفت  بعداز  خالصه   . خوابیدند  می 

شبانه روز سواران مغولی به نیشابور 
رسیند.وجنگ نیشابور شروع شد.

مورخین نوشته اند چون داماد چنگیز 
خان براثر نیزه یکی از اهالی نیشابور 
دخترش   خواست  به  شد   کشته 
زنده  نیشابور  در  تا کسی  دستورداد 

باقی گذاشته نشود وحتی به سگ و
نیز رحم نکنند و  گربه های نیشابور 

همه آنهارا از دم تیغ بگذرانند.
فکر  خان  چنگیز  دختر  که  آنجا  از 
مردم  از  بعضی  است  کرد ممکن  می 
نیشابور زخمی شده باشند ولی جزء 
باشند  شده  پنهان  شدگان  کشته 
دستور داد تا سر از همه جسدها جدا 
کنند. به زودی مناره ای از سر زنها ، 
مردان و کودکان نیشابوری  برپاشد.

چنگیز خونخوار بود و میلیونها نفررا 
متصرفاتی  سرزمینهای  درسراسر 
عطش  حال  درعین  اما  کشت  خود 
سیری ناپذیری نسبت به  زنها داشت 
که  تحقیقاتی  برطبق  دلیل   بهمین 
این  گرفت  صورت   2003 درسال 
 16 از  بیش  که  آمد  بدست  نتیجه 
نقاط  در  اکنون   هم  که  نفر  میلیون 
اعقاب  از  کنند  می  زندگی  مختلف  

چنگیز خان هستند.
کرد  حمله  نیشابور  به  چنگیز  وقتی 
نخبگان  از  که  شهر  این  جمعیت 
عنوان  به  شهرشان  و  بودند  ایران 
مرکز علم ودانش وپایگاه دانشمندان 
می شد  حدود  وهنرمندان شناخته 
و  وهفتصدوچهل  میلیون  یک 
هشتهزار نفر بود که ادعا شده است 
لشگریان چنگیز درظرف یک ساعت 
زمان  درمورد  کشتند.  آنهارا  همه 
درمورد  اما  نظراست  اختالف  کشتار 
قتل عام مردم نیشابور قولی است که 

جملگی برآنند. 
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بخش ششم
اینک می پردازیم به ذکر مراسم خاص 
تلخیص  به  ساسانیان  دربار  در  نوروز 
ساسانیان.  باره  در  مطالعاتی  کتاب  از 
کسروی و بیرونی هر دو میگویند که 
ماه به شش قسمت پنج روزه تقسیم 
و هر پنج روز برای گروهی از طبقات 
مختلف ششگانه اهالی به عنوان عید 
موضوع  در  بود.  شده  داده  تخصیص 
بین  قسمت  شش  به  ماه  تقسیم 
مورد  ئر  بیرونی  و  کسروی  تطالعات 
طبقات ملت و کسانی که در تقسیمات 
اختالف  اند  میگرفته  قرار  ششگانه 
نظر موجود است. در صورتیکه به قول 
و  اشراف  عید  اول  روز  پنج  کسروی 
پنج روز دوم عید شخص شاه و سوم 
نوکران و چهارم محارم درگاه و پنجم 
شمرده  ملت  عید  ششم  و  سپاهیان 
را  یافتن  بار  ترتیب  بیرونی  میشد. 
 ، پادشاهان  میدهد:  شرح  اینطور 

اشراف ، نوکران ، ملت و چوپانان.
تشریفات مربوط به تبریک آغاز سال 
شرح  تفصیل  به  چنین  کسروی  را  نو 
پادشاه جامه  آنکه  از  داده است: پس 
آراست  می  را  خود  و  پوشید  می  نو 
تبریک  کرد  می  شروع  را  پذیرایی  و 
بنا   . آمد  می  شاه  حضور  به  گوینده 
تشریفات  جزو  گفتن  تبریک  براین 
دمشقی  و  قزوینی  ولی  بود  رسمی 
گفته  طبق  کنند.  می  بیان  دیگر  طور 
در  دم  گوینده  تبریک   ، نامبردگان 
و  کشیده  می  انتظار  پادشاه  خوابگاه 
یافته  می  بار  او  حضور  به  دم  سپیده 
بیدار  از  پس  پادشاه  چشم  بطوریکه 
افتاده.  می  شخص  این  به  اول  شدن 
سلسله  یک  دمشقی  این  از  گذشته 
تبریک  پاسخ  و  پادشاه  پرسشهای 
پاسخ  این  در  میکند.  ذکر  را  گوینده 
نکته بسیار دقیقی که کسروی به آن 
احتماأل  و  نیست  موجود  نموده  اشاره 
مفهوم این نکته نه تنها برای دمشقی 
مانده  مکتوم  نیز  کسروی  برای  بلکه 
است. به موجب متن کسروی تبریک 
می  پادشاه  پرسش  پاسخ  در  گوینده 
گوید » من از جانب نیک بخت می آیم 
و به سوی دو پر برکت می روم«  این 

سؤال پیش می آید که این دو نیک 

بوده  کسانی  چه  برکت  پر  دو  و  بخت 
ما  سؤال  بدین  پاسخ  دادن  برای  اند. 
و  ایرانیان  مذهبی  معتقدات  به  باید 
اصول تقویم ایرانی در دوره ساسانیان 

مراجعه کنیم .
ایرانی  سال  از  روز  هر  که  میدانیم  ما 
به  روز  آن  که  داشته  نگهبانی  فرشته 
سلسله  طبق  میشده.  نامیده  او  اسم 
ماه  اول  روز  اوستا  در  مذکور  مراتب 

و  آفریدگار   ، مزدا  اهورا   ، هرمزد  روز 
به  دیگر  روز  شش  و  بود  نیکی  گوهر 
می  نامیده  امشاسپند  شش  اسامی 
در  و  جاودان  مقدس  ارواح  که  شده 
بر  یک  هر  و  بوده  مزدا  اهورا  حول 
می  فرمانروایی  آفرینش  از  قسمتی 
بازگو  پیشین  مقاالت   در   . کردند 
باشد  د  که خردا  روز ششم  که  کردم 
عید مخصوص شاهی و نوروز بزرگ نام 
داشت . خرداد که به پارسی اوستایی 
پنجمین  نام  بوده  هوروتات«   «

امشاسپنت است. حال باید

بحث  مورد  عید  با  روان  این  که  دید   
ما چه رابطه ای داشته و اهمیت او در 
بوده.   لحاظ  چه  از  مقدس  روز  چنین 
به   ( امرتات«   « با  همراه  »هوروتات« 
پارسی امرداد ( که ششمین و آخرین 
است  هفتم  روز  نگهبان  و  امشاسپند 
واقع  دارمستتر  تحقیقات  مورد  در 
گیریهای  نتیجه  از  بعضی  است.  شده 
مورد  موضوع  برای  دانشمند  این 

بحث ما دارای اهمیت است. بر خالف 
کدام  هر  که  اولی  امشاسپنت  چهار 
مستقل  وجودی  و  جداگانه  هوبت 
با  همیشه  امرتات  و  هوروتات  دارند 
مفاهیم  دارای  تنها  نه  و  هستند  هم 
بلکه  هستند  جاودانی  و  تندرست 
 . باشند  می  نبز  مادی  صفات  واجد 
امرتات  و  آبها  حکمفرمای  هوروتات  
اوستا  در  هاست.  رستنی  حگمفرمای 
بخشنده  که  ها  رستنی  و  آبها  نیز 
و جاودانی هستند همیشه  تندرستی 

مترادفأ ذکر شده اند و وظائف آن دو 

نیز همیشه بطور صریح محدود نشده 
نگاهبان  گاهی  آبها  نگهبان  و  است 
رستنیها نیز بوده است . در سر سفره 
به نام هوروتات و امرتات دعا میکرده 
اند و اسامی آنان به جای آب و درخت 
مقدس استعمال میشده است به همین 
تجدید  طبیعت  که  روزی  است  جهت 
عصر  حلول  روز  و  نماید  می  حیات 
طرف  از  گوینده  تبریک   ، است  نوین 
و  هوروتات  یعنی  مقدس  فرشتگان 
امرتات نگهبانان آبها و رستنیها حاضر 
بعد دعای خیر می  برای سال  و  شده 
خوردنیهای  میز  نامبرده  وقتی  و  کند 
 ، میگذارد  پادشاه  جلو  را  مرسوم 
و  میزند  صدا  نام  به  را  فرشتگان 
آرزوهای خود را برای خوشبختی بیان 
دمشقی  روابت  موجب  به   . میکند. 
گوینده  تبریک  پی  از  دیگری  شخص 
آورده  می  خود  با  بشقابی  آمده  می 
های  نان  بشقاب  در  ضمنأ  میز.  به 
توصیه  به  بعدأ  فقط  و  نبوده  مرسوم 
وزیر و سایر زمامداران یک گرده نان 
و  اند  آورده  می  شام  برای  در سبدی 
در بشقاب هفت خوشه و هفت دانه از 
یک  و  قند  تکه  یک  و  حبوباتمختلف 
به   . گذاشتند  می  درهم  یک  و  دینار 
روایت کسروی محتویات سفره خیلی 
کلوچه  چند  آن  در  و  بوده  کاملتر 
شاخه  هفت  و  حبوبات  دانه  هفت  و 
درخت و هفت جام و چند عدد درهم 
بوده و هر  اسپند  ای  و دینار و دسته 
مخصوص  جای  در  چیزها  این  از  یک 

روی میز گذاشته میشد.
حبوبات  از  که  ها  کلوچه  مسلمأ 
باید همان کلوچه  مختلف پخته شده 
باشد  پارسیان  آیین  در  مرسوم  های 
و   ) اوستا  در   (  » دراونا   « نام  به  که 
»دارون «) به پارسی ( موسوم بوده و 
و  است  معمول  پارسیان  بین  امروز  تا 
آن را از آرد گندم به اشکال گوناگون 
می پزند و اندازه آن به قدر یک سکه 
این  است.  دست  کف  اندازه  به  یا 

نوروز ماندنی است 
دکتر طلعت بصاری )قبله(

چنان  پارسیان  عبادات  در  ها  کلوچه 
از جمله  دارد  و  داشته  زیادی  اهمیت 
روزهایی که مخصوص انجام این رسم 
می  فروردین  ماه  از  خرداد  روز  است 
از  ها  کلوچه  از  بغیر  کسروی  باشد. 
وجود  که  برد  می  اسم  شاخه  هفت 
آنان نیز با همان آیین مذهبی ارتباط 
 « اوستا  در  که  ها  شاخه  این  داشته. 

برسمبه «
و به پارسی » برسوم « نامیده میشود

درختان  های  شاخه  از  ای  دسته   
آن  از  عبادت  موقع  و  بوده  گوناگون 
تعداد  ضمنأ  اند.  میکرده  استفاده 
برای  مذهبی  آیین  بموجب  ها  شاخه 
هر یک از مراسم جداگانه معین شده 
شاخه   « دارون   « مراسم  در   . است 
ضروری  لوازم  از  که   « برسوم   « های 
در انجام مراسم به شمار می رفته پنج 
یا هفت یا نه یا بیشتر بوده ) در مورد 
این   ) است  هفت  ها  شاخه  بحث  این 
و  بوده  از درختهای مختلف  شاخه ها 
انار اهمیت مخصوص داشته و  درخت 
«  شاخه درخت  دارون   « مراسم   در 
می  گذاشته  نانها  از  یکی  روی  انار 
بطوریکه  ها  شاخه  بند  عدد  شده. 
رسوم  نوع  مطابق  میگوید  کسروی 
مذهبی پارسیان از یک تا سه انتخاب 
می شده . هر یک از این شاخه ها به 
موجب  به  که  کشوری  هفت  از  یکی 
تقسیم  به عدد هفت  دنیا  تمام  اوستا 

شده تخصیصی داده میشد.
روی  ی  ها  نوشته  بعضی  به  راجع  اما 
چندان  کسروی  حکایت  در  که  اشیاء 
روشن نیست آن را میتوان مربوط به 
کلماتی  آن  روی  که  دانست  نانهایی 
خوشبختی  آرزوی  بر  گونه  شعر 
است  ممکن  نیز  و  شده  می  ترسیم 
مربوط به نوشته های روی مسکوکات 
سال نو باشد. بعالوه روی سفره اشیاء 
های  دانه  ؛  گرفته  می  قرار  نیز  ذیل 
انجام  از  بعد  که  مختلف   حبوبات 
آمده  حکایت  در  بطوریکه  مراسم 
ظرفهای  میشده؛  پاشیده  تاالر  میان 
از  اکثرأ  که  مراسم  انجام  مخصوص 
ساخته  گرانبها  فلزات  از  نیز  و  مس 
ضرب  تازه  که  هایی  سکه  بود؛  شده 
از  که  اسپند  از  ای  دسته  خورده؛ 
محقق  میکرده.  حفظ  زخم  چشم 
را  فارسی سپند  نام  الگارد«  معروف» 
با کلمه » سپنتای« اوستایی به معنی 
شده  متذکر  و  دانسته  مشابه  مقدس 
ایرانیان  معتقدات  طبق  بر  که  است 
باستانی یکی از مقدس ترین و قدیمی 
کسروی  سپس  بوده.  آفریده  ترین 
و  میکند  حکایت  پادشاه  صبحانه  از 
ذکر  نویسندگان  را سایر  موضوع  این 
به  سیم  یا  زر  از  بشقابی  اند.  نکرده 

از چیزهایی  حضور شاه می آوردند و 
قند  نام  اول  است  بشقاب  این  در  که 
کرده  اشاره  بیرونی  شود.  می  برده 
ایرانیان طبق عادت ملی در  است که 
و  بخشیدند  می  قند  بیکدیگر  نوروز 
راجع به اعتقاد ایرانیان اینطور نوشته 
نوروز  اول  روز  که هرکس صبح  است 
قبل از اینکه حرفی بزند عسل بخورد 
در تمام سال از ناخوشیها محفوظ می 
که  نوروز  ششم  روز  کس  هر  و  ماند 
فعأل مورد بحث ماست قبل از اینکه با 
کسی حرف بزند قند بخورد از بدبختی 
نجات می یابد. بر طبق اطالع کسروی

نیز وجود  دربار شاهی  در  اعتقاد  این 
پاک  هندی  جوز  از  سپس   . داشته 
شده یاد میشود و این موضوع دوباره 
مذهبی  های  دستور  به  را  ما  توجه 
قسمت  خوردن  فقط  مینماید.  جلب 
داخلی این میوه مجاز بوده  و سپس از 
جامهای زرین و سیمین که محتمأل پر 
از شیرینی و پنیر و شیر تازه و خرما 
هندی  جوز  پوست  از  باالخره  و  بوده 
که در آن خرمای ریز می انداخته اند 
اسم برده می شود. خرمای بی هسته 

نیز طبق دستور مذهبی بوده زیرا فقط 
قسمت رویی این میوه برای خوردن

وباین ترتیب نام تازی اروسانش را
به  نامهای فارسی برمی گرداند.

را  عادتی  کسروی  بعد   . بوده  مباح 
تمام  به موجب آن در  نقل میکند که 
رها  سفیدی  باز  روزه  همه  نوروز  ایام 
بوسیله  دفعه  اولین  برای  ما   . میشده 
اطالع  رسم  این  وجود  از  کسروی 
نیز  قزوینی  ولی  کنیم   می  حاصل 
باز نموده و می گوید که  به  اشاره ای 
نگاه  بازی روی دست  تبریک گوینده 
باره  در  کسروی  است.  داشته  می 
بوده  معمول  نوروز  در  که  عادتی  دو 

اطالعت مختصری می دهد. 

ادامه دارد 

هر روز از سال ایرانی فرشته نگهبانی داشته که آن روز به اسم او 
نامیده میشده. طبق سلسله مراتب مذکور در اوستا روز اول ماه روز هرمزد ، اهورا مزدا ، آفریدگار 
مقدس  ارواح  که  شده  می  نامیده  امشاسپند  شش  اسامی  به  دیگر  روز  شش  و  بود  نیکی  گوهر  و 
. کردند  می  فرمانروایی  آفرینش  از  قسمتی  بر  یک  هر  و  بوده  مزدا  اهورا  حول  در  و  جاودان 

فریدون شاه وآزمایش سه فرزند
پادشاهی  بر  افزون  شاه  فریدون 
دارونیک  مردم   ، دادگرودادگستر 
و  بهزیستی  درراه  وکوشا  اندیش 
مردم  وآرامش  آسایش  بهروزی 
پدری  ها،  دیه  و  شهرها  آبادانی   ،
فرزندان  برای  ودوراندیش  پاکدل 
ازاین  باشد.  می  نیز  خود  وخانوادۀ 
روی همچنان درپی گیری وبه سامان 
وخانواده  کارفرزندان  رسانیدن 
.نخستین  است  درکوشش  خود 
که  را  خویش  پدری  خویشکاری 
است   فرزندان  همسرگزینی  همانا  
برد.  می  بپایان   وخوشی  بخوبی 
درزمان  که  است  دراندیشه   اکنون 
زیست خود ، سرزمین پهناور خویش 
کند. بخش  خود  پسران  میان   را 
وبهرۀ هریک راروشن سازد  تا پس 
از مرگش دوگانگی و کشمکش میان  
درپی   وخاندانش   ندهد  روی  آنان 
دشمنی ها وجنگ وخون ریزی های 

درونی ازهم نپاشدوپراکنده نشود.
بینادل  پادشاهی  شاه  فریدون 
همه  خواهد  می   . وخردمنداست 
دادگرانه  و  خرد  ازراه  کارهایش 
تاپسران  است  دراندیشه  باشد. 
بنیاد  رابر  هریک  رابیازمایدوبهرۀ 
، دانایی وآگاهی  ، هوشیاری  زیرکی 
نمایان  آنان  کاردانی  و  دلیری   ،
خودرا  روی  ازاین  سازد  )مشخص( 
آورد  درمی  )شکل(اژدها  پیکره  به 
سرراه   ، فرزندان  بازگشت  وهنگام 
رابرآنان  وراه  گیرد  می  جای  آنان 
فرزند  تازد.  می  آنان  به  و  بندد  می 
مهتر  می اندیشد واز جنگ با اژدها 
نمی  خردمندانه  را  آن  پرهیزدو  می 

داند که :
هرکه باپوالد بازو پنجه کرد

ساعد سیمین خودرا رنجه کرد
اژدها   با  آنکه  بی  ...وبدینسان  
ازکنارش  باشد   داشته  برخوردی  

تازش  دربرابر  پسردوم  گذرد.  می 
اوست  با  جنگ  دراندیشه    ، اژدها 
پسر  گیرد.  درنمی  جنگی  ولی 
و  بایستادگی  اژدها   دربرابر  کهتر  
خرد  وازروی  خیزد  برمی  پایداری 
ومی  زند  می  بانک  باژدها  ودانش  
فریدون  فرزندان   ماهرسه  گوید  
دلیر  و  گرد  هرسه  و  هستیم  شاه 
سزای  دورنشوی   ما  سرراه  از  واگر 
سختی خواهی دید... وفریدون شاه 
بربنیاد  همین آزمایش  سه فرزندرا 

نام گذاری می کند:
)به  درچم   = سلم  مهتررا   فرزند 
از  که  کسی   ، جو  آشتی  معنی( 

درآشتی وسازگاری درآید.
 ، را  تور= چرخ گردونه  فرزند میانه 

کسی که پیوسته دور خود بگردد.
از  که   = ایرج  کهتررا   فرزند 
بزرگواری  و  نهی  ارج  یا  ارجمندی  

برخورداراست.
دراین   ، شاه  فریدون  سان  بدین 
ارج  کهتررا   فرزند  آزمایش 
تر  شایسته  واورا  نهد  می  فراوان 
دیگرش  فرزند   دو  از  بزرگوارتر  و 
بهرۀ شایسته تری   از  واورا  داند  می 
) = پادشاهی ایران زمین(  برخوردار 

می سازد.
درشاهنامه  داستان   این 
دیده  مسکو   چاپ 
ی  پیوسته  در  ولی  نشده 
دررویه  آن  )=ملحقات( 
دفتر   259-256 های 
مسکو   چاپ  شاهنامه  یکم 
یک  درشاهنامه  وهمچنین 
جلدی(   یک   =( دفتری 
آمده  نیز  امیرکبیر  چاپ 

است.
شناخت   با  آزمایش   ....  
ودانش  ونیرومندی  توان 
فرزندان  خردمندی  و 

شاه  فریدون  و  رسد  می  انجام  به 
ناپدید می گردد. واین بار بهمان  زی 
گذشته خود ودرچهرۀ فریدون شاه 
و  پیکر آشکار می شود  گاو   باگرزه 

پدروار نزد فرزندان خود می آید. 
شیوا  سخنان  نمودن   باز  از  پس   ...
وگیرا که از آغاز آشکاربود که پروای 
فریدون شاه تنها بفرزند  کهتر بوده 
و به او  بیش از دیگران  ارج می نهد 

ودرستایش او می گوید:
دلیروجوان و ُهشیواربود

بگیتی جزاورا نباید ستود
... واورا ارجمندتراز دوبرادر مهتر او 

می داند.
های  نام  شاه   فریدون  وامنون   ...
دختر  سه  برای  پارسی   زیبای 
بیوگانان  که  یمن  پادشاه  زیباروی  
او هستند  می نهد و بنام آنانرا می 

خواند ومی گوید:
1- آرزو نام زن سلم
2-آزاده نام زن تور

همه   که   ... ایرج  زن  نام  ُسهی   -3
نامهای ایرانی است.

درشاهنامه  پژوهشی  ازکتاب 
دفترسوم نوشته دکتر خانک عشقی 

صنعتی 
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میگویند منبر را از چوب درخت گردو 
میسازند که بسیار محکم و با کیفیت 
چوب  بر  عالوه  گردو  درخت  است 

مرغوب سایه و بار خوبی هم دارد
سایه  ندارد  میوه  چنار  درخت  اما 
چوبه  ازآن  ندارد  هم  حسابی  درست 
درخت  دو  این  دعوای  میسازند  دار 

خوا ند نی است!:
گفت با طعنه منبری به چنار

سرفرازی چه میکنی بی بار
نه مگر ننگ هر درختی تو

کز شما ساختند چوبه دار
پس بر آشفت آن درخت دلیر

رو به منبر چنین نمود اخطار
گفت گر منبر تو منبر بود

کار مردم نمی کشید به دار...

است  دفتری   روزنامچه   یا  روزنامه 
خودرا  روزانۀ  دادوستد  بازرگانان   که 
درآن می نویسند. به معنی سرگذشت  
روزانه  ووقایع  واعمال  احوال  وشرح 
می  حافظ  اند.  گفته  هم  اعمال  ونامۀ 

گوید:
آبی به روزنامۀ اعمال ما نشان

بتوان مگر سترد حروف گناه ازو
)فرهنگ عمید(

بسال  خطی  روزنامه   نخستین  واما 
با  وچون  منتشرشد  درونیز   1563

دست نوشته می شد تیراژ آن بسیار 

چاپ   ماشین  اختراع  با  بود.  کم 
درتیراژ  که  چاپی  روزنامه  نخستین 
در   1615 بسال  منتشرشد   زیادی 
وین اتریش به دست مردم رسید. اما 
به سال   که  روزنامه  نخستین  درایران 
رسید  چاپ  به  قمری  هجری   1250
درتهران  فقط  و  نداشت  ونشانی  نام 
 1267 درسال  .وبعد  انتشاریافت 
هجری قمری روزنامه »وقایع اتفاقیه« 

درتهران انتشاریافت .

زیر  را  خزانه  حساب  که  ها  مستوفی 
پول  کنندگان  واریز  از  داشتند  نظر 
بازرگانان  و  تجار  معموالً  که  خزانه  به 
آن  به  که  خواستند  می  رشوه  بودند 
»رسوم « می گفتند.روزی ناصرالدین 
شاه به میرزا یوسف مستوفی الممالک 
پیغام داد که  : » این رسوم چیست؟«

چیز  یک  داد:»  جواب  یوسف  میرزا 
درحضور   . مختلف  اسامی  به  است 
.نزد  است  تقدیمی  اسمش  مبارک  

دربازار  است   الجماله   حق  علماء 
به مستوفی که می رسد    ، العمل  حق 

اسمش رسوم است .«

الدوله  صنیع  قاجاریه   درزمان 
رئیس  و  کرد  می  اداره  را  پستخانه 
محاسبات او  موسیو آرنولد نام داشت.

خوش  و  جذاب  مردی  آرنولد  موسیو 
بین  از  که  همسرش  اما  بود.  اندام 
ارامنه انتخاب کرده بود هم لوچ بود و 
هم می لنگید.به او گفته بودند این زن 
گفته  ای؟واو  اختیار کرده  که  چیست 

بود:» برای خودم گرفته ام«

آورده اند که )بقراط( روزی به نزدیک 
بدید  او  ودلیل  نبض  و  درآمد  بیماری 
وتو  من  که  بدان  گفت  اورا  آنگاه 
مخالف  وهرسه  کسیم   سه  وبیماری 
وآنچ  شوی  یارمن  تو  اگر   . یکدیگر 
ترااز  وآنچ  نگذری  ازآن  بفرمایم  ترا 
خوردن آن بازدارم دست باز داری ما 
بروی  ماند،  تنها  علت  و  شویم  دوتن 
هم  دوتن  که  هرگاه  چه  آئیم  غالب 
پشت و یک دل شوند بریک کس غلبه 
توانند کردو این حکمتی عظیم لطیف 

است و عاقل حقیقت سّر این داند.
نقل از کتاب جوامع الحکایات  نوشته 
نورالدین محمد عرفی بخاری)درحدود 

سال 630 هجری قمری( 

فرانکلین دیالنو  روزولت سی ودومین 
رئیس  تنها  و  رئیس جمهورآمریکابود 
برآمریکا  دوره  سه  که  بود  جمهوری 
ترین  محبوب  از  او  کرد.  حکومت 
رؤسای جمهور آمریکا به شمار میرود. 
پرزیدنت فرانکلین  د. روزولت ازسال 
آمریکا  رئیس جمهور  تا 1945   1933
نفع  به  را   جهانی  دوم  جنگ  و  بود 
آمریکا به پایان برد.  او به هنگام مرگ 
ملل  سازمان  ایجاد   . داشت  سال   63

متحد از اندیشه های او بود. 

برنامه های بی بی سی فارسی ازسال 
 15 مدت  به  خبری  برنامه  با   1940
آغازشد.  چهارشب   ودرهفته  دقیقه 
پراکنی  سخن  بنگاه  این  دراساسنامه 

آمده است که  باید بی طرفانه مردم 

کـوتاه
وخواندنی

اهوخواندنی کو�ت

  کوتاه    و
خواندنی

را از آنچه دردنیا می گذرد آگاه کند. 
زبان فارسی بخاطر  به  اما  آغازبرنامه 
بود  آلمان   به  رضاشاه  شدن  نزدیک 
از   ، حتی  خبری   های  دربرنامه  و 
بدگوئی به رضا شاه کوتاهی نمی شد. 
از نخستین همکاران فارسی زبان این 
رادیو  حسن موقر و ابوالقاسم طاهری 
بودند. که فقط اخبار جنگ را به زبان 
فارسی می خواندند. کم کم برنامه های 
غیر خبری هم ساخته شد که شعارش 
بی  درحمایت  بود.  بگذرد«  نیز  »این 
بی سی از انقالب اسالمی نیز که نقض 
کامل بی طرفی این بنگاه بود همه آگاه 

هستید.

روزی یکی از دوستان ادگار دگا نقاش 
نوزدهم  اواسط قرن  فرانسوی  معروف 

واوایل قرن بیستم ازاو پرسید :
های  نقاشی  شنوید  می  که  وقتی   -
شما  دست به دست می گردد وهربار 
قیمت بیشتری پیدا می کند چه حالی 

پیدا می کنید!
دگا جواب داد:

اسب  یک  که  حالی  همان  درست   -
که  وقتی  کند  می  پیدا  مسابقه  برنده 
می بیند پس از پایان مسابقه جایزه را 

به سوارکارش می دهند.

پسرکوچولو تابلوئی مشاهده می کند 
»پانسیون  شده  نوشته  آن  روی  که 
اسب« . همین که این دوکلمه را روی 

تابلو می بیند از مادرش می پرسد:
درس  برای  اسبهاهم  مگر  مامان   -

خواندن به »پانسیون« می روند؟
مادر جواب می دهد :

- بله پسرم .
از  پس  و  رود  می  فرو  فکر  توی  بچه 
کوضوع  که  این  از  خوشحال  لحظاتی 
را خوب درک کرده است باصدای بلند 

می گوید:
- آهان . پس برای همینه که اسبها خر 

نشده اند.

 

چین  دانان  وجغرافی  نویسان  تاریخ 
باستان  ایران را بنام سرزمین پو-سی  

می خواندند.
که  چینی  جهانگرد  چائو   هودی 
دیدن  ازایران  میالدی   727 درسال 
است  نوشته   ایرانیان  درمورد  کرده 
نان   ، پو-سی گوشت  مردم  که غذای 
آنها  .سرزمین  است  برنج  گاهی  و 
مرکز پرورش  شتر ، قاطر ، گوسفند ، 
اسبهای بلندقامت  االغ و تهیه پارچه 
قیمت  گران  سنگهای  و  کتانی  های 
را  اهلل  دارند  عالقه  بازرگانی  .به  است 
وتعالیم  بودا  کنندواصال  می  عبادت 

اورا نمی شناسند.
تا- شی  بعنوان  اعراب  از  هودی چائو 
»تازی«  کلمه  چینی  تلفظ  باید  که 
باشد  یاد می کند.. احتماالً کلمه پو- 
پارسه  ویا  یافته کلمه  تغییر  نیز  سی 

پارس  یعنی ایران قدیم است .

شیر  قدرت  دربارۀ  کنون  تا  حتمًا 
مطالب زیادی خوانده و یا شنیده اید. 
دربارۀ شیر  هم  را  نکته  این  بدنیست 
ها بدانید که یک شیر که گلوله ای به 
قلبش شلیک شده باشد هنوز قدرت 
دارد تا  یک پرش ده متری انجام دهد.

پورسینا   ایرانی  وفیلسوف  دانشمند 
تاکنون  خلقت  آغاز  از  بشر  گوید  می 
بعدی  نسل  به  آموخته  علم  هرچه 
به  نوشته  بصورت  یا  و  کرده  منتقل 
. او براین  آیندگان منتقل کرده است 
اندازه  به  انسان  اگر  که   باوراست 
درعلوم  کند  زندگی  برزمین  جانوران 
از  و  شخصی  پژهشهای  طریق  از  که 
به  کند  می  کسب  گذشتگان  طریق 
مرتبه ای خواهد رسید که امروز شاید 
نتوان  راهم  علوم  آن  از  بعضی  تصور 
از  ورؤیت  األرض  طی  وشاید  کرد. 
ماورای کوه ها  برای انسان آینده  یک 
کار عادی شود. همانگونه که شاهدیم 
به  روزها  دراین  پورسینا  بینی  پیش 

حقیقت پیوسته است . 

ابداع  باستان   عهد  رومیهای 
را  آن  و  بودند  نصرت  طاق  کنندگان  
در جشنهائی  که به مناسبت  پیروزی 
نظامی  امپرانور انشان  برپا می کردند 
بیش  ایتالیا   درکشور  ساختند.  می 
وجالب  بزرگ  پیروزی   تاق   350 از 
دررم  آنها   معروفترین  وجودداردکه 
امپراتور  پیروزیهای   بخاطر  که  است 
تیتو ساخته شده است .تعدادی از این 
تاق نصرتها  نیز درشمال  قارۀ آفریقا  
وآسیای صغیر  که جزو متصرفات  رم 
درقرون  شوند.  می  دیده  نیز  بودند  
طاق  ساختن   به  اقدام  نیز  جدید 
معروف  از  که  داشت  رواج   نصرت 
و  درمیالن    » »طاق صلح  آنها   ترین 
»آرک دوتریومف«  درپاریس  هستند 
که آخری  بوسیلۀ ناپلئون  در خیابان 
شانزه لیزه  پاریس ساخته شد.و هنوز 
است  مانده  محکم  خود  جای  در  هم 
و روزانه تعداد زیادی توریست که به 

پاریس می آیند از آن دیدن می کنند.

المپیا ناحیه ای دریونان  که دردوران 
درآنجا   المپیک   های  بازی  باستان  
برگزار  می شد  شهر نبود  بلکه مکان 
ومجسمه  معابد  فقط  که  بود  مقدسی 
های خدایان در آنجا قرار داشت.وتنها 
افرادی که برای محافظت محوطه بازی 
درآن  داشتند  مأموریت  ومعابد  ها 

حوالی زندگی می کردند.

از  قبل  تا  آمریکا  پوستان  سرخ 
محل  در  پوستها  سفید  شدن  پیاده 
اسب  ویرجینیا  و  ماساچوست  فعلی 
بقدری  ازآن  پس  شناختند.  نمی  را 
که  کرد  پیدا  اهمیت  برایشان  اسب 
میُمرد  جنگجوئی  سرخپوست  وقتی 
دفن  او  با  کشتندو  می  اوراهم  اسب 
دنیاهم  درآن  بتواند  او  تا  کردند   می 

سواری کند.

 درخت گردو وچنار

تاریخچه روزنامه

معنی رسوم

موسیو آرنولد و همسرش

 حکایت

 محبوب ترین رئیس جمهور

 بی بی سی فارسی

تشبیه 

نتیجه گیری کودکانه 

پو- سی کجاست؟

نیروی شیر

پیش بینی های پورسینا

طاق نصرت چیست ؟

المپیا مکانی مقدس

اسب سواری درآن دنیا
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پزشکان متخصص گوش وحلق وبینی 
براین باورند که شخص سالم که قدرت 
صدای  تواند  می  دارد  عادی  شنوائی 
 ، متری   2300 فاصلۀ  از  قطاررا  سوت 
پارس  و  تفنگ  گلوله  شلیک  صدای 
صدای   ، متری   1600 راازفاصله  سگ 
و صدای  متری   1200 ازفاصله  را  طبل 
کیلومتری  یک  ازفاصله  را  قورباغه 
بشنود.  اما گاهی براثر آلودکی صوتی 
شنیدن  قابل  صداها  این  محیط  

نخواهند بود.

درزیر زمین یکی از قصرهای سلطنتی 
چند  ها  آشوری  پایتخت  نینوا   شهر 
قورباغه  مردان  تصویر  پیش  دهه 
جنگی  عملیات  انجام  درحال  ای 
آدمهای  این  شد.  کشف  دشمن  علیه 
قورباغه ای به کمک محفظه هائی که 
قادربودند   شده  می  بسته  بدنشان  به 
به راحتی  درزیر آب تنفس نمایند . به 
این ترتیب قدمت این فن به هزارسال 

قبل می رسد.  

برای  بعضی فکر می کنند خانه داری 
کار  تا  است  تر  آسان  مراتب  به  زنان 
است  این  حقیقت  اما   . اداره  دریک 
که  کیلوگرم   75 وزن  به  مرد  یک  که 

شغلی معمولی  دارد هرروز  بطور 

متوسط حدود 12 کیلومتر راه می رود 
شود  می  وارد  ضرباتی  پاهایش  وبه 
که مجموع فشار آنها به یک تُن  می 
دار  خانه  زن  یک  که   درحالی  رسد. 
راه  کیلومتر   15 درروز  متوسط  بطور 
پاهای  به  که  ومقدارفشاری  رود  می 
او وارد می شود به یک تُن و دویست 

کیلوگرم می رسد. 

جوجه  که  کنند  می  تصور  ها  خیلی 
را پوشانده  بدنش  تیغ هائی که  تیغی 
اند به طرف دشمنش پرتاب می کند. 
این تصور اشتباهی است . جوجه تیغی 
وقتی احساس خطر می کند  تیغ های 
باپای  مرتب  و  شود  می  راست  بدنش 

خود به زمین می کوبد.

ازستارگانی  برنیمی  زیاده  دانیم  می 
که باخشم غیر مسلح یکتا می شوند 
هستند.  بیشتر  یا  دوقلو  دراصل 
واقعیت فوق بادوربین نجومی  براحتی 
مورد  های   ستاره   . است  اثبات  قابل 
بحث  را »ستاره های دوبل فیزیکی« 
می گویند. ستاره های دوبل یا بیشتر  
، آنهائی هستند  که به دلیل  نزدیک  
قوه  طریق   از  هم   به  چسبندگی   یا 
به شمار  اسیر یکدیگر   جاذبه  شان  
مشترکًا   هردو  برآن  مضاف  آیند.  می 
به دور  یک مرکز  ثقل مداری  گردش 

می کند. مثاًل ستاره کاستور درصورت 
 1903 درسال  که  همزاد   فلکی  
بوسیله سرویلیام هرشل  اختر شناس 
انگلیسی  کشف شد  یک چنین ستاره 
 - حال  درعین  کاستور    . است  ای  
ستاره جفتی به شمار می آید. جفتی 
 Bوکاستور A های موسوم  به کاستور
 c کاستور  ولی  بار   یک  400 سال  هر 
هر ده هزار سال یکبار یکدیگررا دور 

میزنند. 

و  افقی  دوجهت  در  اقیانوس  آب 
افی  عمودی حرکت می کند.  حرکت 
حرکت  و  گویند  می  آب  »جریان«  را 
است  وپائین  باال  به  رو  که  عمودی 
چگالی  باد،  گویند.  می  جذرومد 
مختلف  آب براثر تغییر درجه حرارت  

باعث حرکت آب  اقیانوس می شود
معموالً حرارت آب درمنطقه استوائی 

سردتر  ها  درقطب  حرارت  و  گرمتر 
حرارت   درجه  تغییر  وهمین  است 
باعث حرکت آب می شود.. درنیمکره 
حرکت  درجهت  آب  حرکت  شمالی 
عقربه های ساعت است و در نیمکره 
عقربه  حرکت  جهت  عکس  جنوبی 

های ساعت است .

چه  معمولی  المپ  با  فلورسنت  المپ 
تفاوتهائی باهم دارند. برخی از تفاوتها 

به قرار زیرند:
برابر  ده  فلورسنت  المپهای  عمر 
چهارم  است.یک  معمولی  المپهای  
می  مصرف  انرژی  معمولی  المپهای 
کند. نود درصد حرارت کمتر ایجاد می 
کنند.  می  تولید  تری  قوی  کند.ونور 
 27 فلورسنت  المپ  یک  مثال  برای 
واتی 1800 لومن ویک المپ 100 واتی 

معمولی 1750 لومن روشنائی دارد. 

پرسش وپاسخ علمی

زباله اتمی یا از  شکسته شدن هسته 
نظیر  اکتیو  رادیو  مواد    fission اتم 
یا  استرونسیوم   ، سزیم   ، اورانیوم 
اینکه  یا  و  میماند  برجای  کریپتون  
ازعناصری که عدد اتمی آنها بیش از 
نوترون  سه  جذب  با  و  است  اورانیوم 
به دست می  اورانیوم  اتم  آزاد توسط 
  transuranic elements آیند 
عناصر  از  مانده  جای  بر  های  زباله 
کمتری  تشعشع     transuranic
درهرحال  ولی  کنند  می  ایجاد 
درهرمورد تشعشع ناشی از زباله های 
اتمی تا صدها هزار سال باقی میماند. 
ها  زباله  این  کردن  انبار  دلیل  بهمین 
است  برخوردار  خاصی  اهمیت  از 
سوخت  به  که  زباله  انواع  از  .بعضی 
میله  بصورت  موسومند  شده  مصرف 
شده  تبدیل  متر  چهار  بطول  هائی 
با  هائی  زباله   . شوند  می  ونگهداری 
و  یا لجن  مایع   باال  بصورت  تشعشع 
به  پائین  با میزان تشعشع  زباله هائی 
 ، رآکتورها  افزارهای  سخت  صورت 
های  استخر  در  موجود  آب  و  ها  لوله 
مواد  از  که  دیگر  وسایل  و  سوخت 

رادیو اکتیو آلوده شده اند، هستند. 

مصرف  سوختهای  فعاًل  درآمریکا  
درهریک  که  دراستخرهائی  را   شده 
انبار  شده  ساخته  اتمی  سایتهای   از 
زیاد   با تشعشع  زباله های   . می کنند 
گرفته  جا  فلزی  دوالیه  تانکهای  در 
واطراف این تانکهارا با سیمان به قطر 
بهترین نحوۀ  یک متر می پوشانند.   
است  روشی  اتمی   های  زباله  دفن 
کرد  ابداع    1978 درسال  فرانسه  که 
. دراین روش زباله هارا با شیشه  ذوب 
محفظه  در  کنند   می  مخلوط  شده 
های فوالدی قرار می دهند  و آن را در 
کنند. حفره های مخصوصی دفن می 
بعنوان  دفن  نوادا   در  یوکا  کوههای  
زباله های اتمی  با تشعشع باال   درنظر 
به   1990 دهه  در  اما  بود  شده  گرفته 
درآن  آتشفشانی  و  زلزله  خطر  دلیل 

منطقه این سایت تعطیل گردید.

گاو  دارد؟معده  معده  چهار  گاو  چرا 
ونشخوارکنندگان دیگر از چهاربخش 
  ، نگاری    ، تشکیل می شود. سیرابی 
کنندگان  نشخوار  شیردان.  و  هزارال 
غذارا بدون اینکه بجوندبه سرعت می 
بلعند. مایع موجود درغذای آنها ابتدا 
جامد  شود.وقسمت  می  سیرابی  وارد 
غذا به شکنبه می رود. باکتری هائی که 
درشکنبه وجوددارند باعث خردشدن 
غذا می شود. بعد این غذای خردشده 
گردد. می  باز   گاو  دهان  به  دوباره 
غذارا  نشخوارکننده  یا  گاو  بار  این   
جویدن  عمل  این  َجَود   می  خوب 
درطول روز 6 تا 8 بار تکرار می شود 
که حدود 5 تا 7 ساعت طول می کشد.

آنگاه غذای جویده شده به قسمتهای 
میکرو  ودرآنجا  میرود  معده  دیگر 
در  را  گاو  مختلف،   های  ارگانیسم 

هضم این غذا کمک می کنند.

های  حوزه  برق  انتقال  سیمهای  آیا 
مغناطیس تشکیل می دهند  که برای 
پاسخ  ؟  است  خطرناک  ما  سالمت 
است  منفی  خوشبختانه  سئوال  این 
توسط   1990 سال  در  که  مطالعاتی   .
سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا  
رابطه  هیچ  داد   نشان  گرفت  صورت 
های  حوزه  و  سرطان  بیماری  بین  ای 
گفته  ندارد.  وجود  ضعیف  مغناطیس 
مغناطیسی  های  حوزه  که  شود  می 
می توانند باعث سردرد، سقط چنین 
انتقال  سیمهای  اما  بشوند.  سرطان  و 
قوی  حوزه  چنین  ایجاد  قادربه  برق 

مغناطیسی نیستند.

از  یکی  کلسترول   شیمیائی  نظر  از 
.این  ماست  بدن  اساسی  های  سلول 
می  تولید  درجگر  بیشتر  چربی  ماده 
شود وکار آن  این است که درتشکیل  
امالح صفراوی وهورمون های مختلف  
نقش دارد. همچنین چربی را ازطریق 
بدن  مختلف  بافتهای  به  خون  جریان 
هردو   ، چربی  و  رساند.کلسترول  می 
بافتهای  به  پروتئین  لیپو  عنوان  به 
)لیپوپروتئین  شوند  می  منتقل  بدن  
درهسته  که  هستند  واحدهائی  ها 
داده  جای  را  وچربی  کلسترول  خود 
برخوردارند.( پروتئینی  پوششی  از  و 
روغن  و  گوشت  از  که  هائی  چربی 
می  ما  خون  جریان  وارد   لبنیات   و 
افزایش  را  کلسترول  میزان  شوند 
کلسترول  میزان  دهند.افزایش  می 
درخون باعث انسداد رگهای کورونری 
قلب می شود  که خطر سکته قلبی را 
افزایش می دهد.اگر کلسترول داخل 

چگالی  با  پروتئین  لیپو  ازنوع  خون  
باال    High Density Lipoprotein یا به 
اختصار HDL  باشد آ ن را کلسترول 
خوب می گویند زیرا دوباره به جگر باز 
می گردد و درآنجا طی مراحلی ازبدن 
بد   کلسترول  برعکس  شود.  می  دفع 
به  که    Low-density Lipoprotein یا 
اختصار LDL گفته می شود می تواند 
مسدود  را  قلب  کورونری  شریانهای 
بد  کلسترول  را  آن  دلیل  بهمین  کند 
چگالی  مواقع  درگاهی   . گوئیم  می 
کلسترول خیلی پائین است که به آن 
Very Low-density Lipoprotein  ویا 
معموالً  میگویند.   VLDL اختصار  به 
میزان کلسترول بد به مراتب بیش از 

کلسترول خوب است .

هستند؟  هم  به  ماشبیه  دوریه  آیا 
ریه سمت  . معموال  پاسخ منفی است 
ازریه  سانتیمتر    2/5 حدود  راست  
سمت چپ کوتاه تراست اما گنجایش 
آن بیش از ریه سمت راست است . ریه 

ریه  اما  است  لختی  سه  راست  سمت 
سمت چپ  دولختی است .

که  بودند  قومی  اولین  ها  بابلی 
تقسیماتی به مدت هفت روز در تقویم 
خود بوجود آوردند که 6 روز آن بکار 
می پرداختند و روز هفتم را استراحت 
اقوام  ها  بابلی  از  پس  کردند.  می 
کردند.  پیروی  روش  ازاین  نیز  دیگر 
ماه  نیز   بعدازآن  قرنها  تا  درایران  اما 
مبنای تقسیمات زمانی بود وهرروز ماه 
نام بخصوصی داشت وهرگاه نام روز و 
ماه یکی می شد آن روز را جشن می 
جشن  یک  درهرماه  بنابراین  گرفتند. 

درایران باستان برپا می شد.

عالمت  هفت  درحقیقت  ُرمی   اعداد 
بکار  اعداد  نوشتن  برای  که  هستند 
I,V,X, L, C,D,M که به  می روند. 
از   عبارتند  راست  به  چپ  از  ترتیب 
یک ، پنح ، ده ، پنجاه ، یکصد ، پانصد 
ترکیب  با  دیگررا  اعداد  یکهزار.  و 
سازند. می   ، باهم  عالمات  این  کردن 

اعداد کوچکتر درسمت  این کار  برای 
می  قرار  بزرگتر  اعداد  عالمت  چپ 
گیرند و عدد جدیدرا می سازند برای 
سمت  یک  عدد  عالمت  وقتی  مثال 
چپ عالمت عدد پنج قرار گیرد عدد 
چهار به دست می آید. در تصویر زیر 
نمایش اعداد یک تا دوازده را برروی 

یک صفحه ساعت می بینید.

گوش های سالم

مردان قورباغه ای

کار درخانه و یا اداره

جوجه تیغی وپرتاب تیغ

ستاره های دوقلو

آب اقیانوس حرکت می کند؟

المپ فلورسنت

انبارکردن زباله اتمی
معده های چهارگانۀ گاو

 خطرسیمهای انتقال برق

کلسترول خوب و بد

ریه های متفاوت 

بنیانگذار هفته 

اعداد ُرمی
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دکتر انوشروان کیهانی زاده در تاریخ 
آنالین ایرانیان مینویسد : 

مهاجرت  بررسی  نتایج   1344 مرداد 
شده  انجام  ملل  سازمان  توسط  که 
بود، ایران را از لحاظ مهاجرت اتباع به 
کشورهای دیگر در ردیف پنج کشور 
به  )نزدیک  میداد  نشان  جدول  آخر 
صفر( این برسی ده سال بعد در سال 
که  یافت  انتشار  مجدداً  نیز   1354
تغییری در رتبه ایران نشان نمیداد و 
مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر بوده 

است.
در سال 1357 شمار ایرانیان مهاجرت 
کرده به زیر 50 هزار نفر رسیده بود. از 
این آمارها چنین بر میآمد که ایرانیان 
کشورهای  به  مهاجرت  به  تمایلی 
سال  از  ارقام  این  اما  نداشتند.  دیگر 
ای  ناباورانه  بشکل  بعد  به   1357
در  دیگر  ایران  است.  کرده  تغییر 
برعکس  و  نیست  انتهای جدول  رتبه 
ایرانیان  به صدر جدول رسیده است. 
سومین مردمان در جهان هستند که 
بدنبال مهاجرت هستند. در بین اتباع 
کشورهای مختلف، ایرانی ها بیشترین 
را  استرالیا  به  برای مهاجرت  متقاضی 
دارند که ساالنه دها نفر نیز جان خود 

را در این راه]ازدست[ میدهند. 
اما  شده  برابر   2 ایران  جمعیت  شمار 
میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک 
برابر   140 یعنی  نفر  میلیون   7 به 
رسیده است.در این بین حجم خروج 
نخبگان از کشور نیز قابل تأمل است. 

پول،  بین المللی  صندوق  آمار  طبق 
 91 بین  در  مغزها  فرار  نظر  از  ایران 
خود  آن  از  را  اول  مقام  جهان  کشور 

کرده است و ساالنه تا 180 هزار نفر 

مهاجرت  ایران  از  عالیه  تحصیالت  با 
میکنند. 

کرد  اعالم  ایران  نخبگان  ملی  بنیاد 
که 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد 
آزمون  برترین های  از  نفر   350 و 
به خارج  تا 86  از سال 82  سراسری 
مهاجرت کرده اند. همچنین هفته نامه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشته 
است، 90 نفر از 125 دانش آموزی که 
المپیادهای  در  گذشته  سال  سه  در 
جهانی رتبه کسب کرده اند، هم اکنون 
تحصیل  آمریکا  دانشگاه های  در 

میکنند.
طبق آمار صندوق بین المللی پول هم 
و  مهندس  هزار   250 از  بیش  اکنون 

پزشک ایرانی در آمریکا هستند. 
در  گذرنامه،  اداره  رسمی  آمار  طبق 
سال 87 روزانه 15 کارشناس ارشد، 4 
دکترا و ساالنه 5475 نفر لیسانس از 

کشور مهاجرت کردند.
هزار   150 حدود   1391 سال  در 
را  کشور  از  خروج  تقاضای  دانشجو 
دانشجوی  بیشترشان  که  کرده اند 
دوره دکترا بودند. همچنین 64 درصد 
المپیاد  مدال آور  ایرانی  دانش آموزان 
طی 14 سال گذشته از ایران مهاجرت 

کرده اند.!! 
پژوهشکده  رئیس  گورائی  حمید 
هشدار  نیز  دانشگاهی  جهاد  رویان 
سلول های  رشته  دانشمندان  که  داد 
بنیادین ایران هر روز بیشتر از گذشته 

جذب دیگر نقاط جهان میشوند. 
مشاور  میالنی  عباس  پروفسور 
فرار  میگوید  اروپا  اتحادیه  اقتصادی 
برابر   300 اخیر  سال  چند  در  مغزها 

جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران 

صدمه زده است. اینها در حالی است 
که در کشور تقریبًا کالمی درباره این 
نمیشود.در  گفته  سخن  ملی  فاجعه 
مهاجرت  مورد  دو  فقط  ایران  تاریخ 

ایرانیان بوده است. 
یک مورد همین که باالتر گفته شد و 
دیگری در قرن هفتم میالدی و زمان 
حمله اعراب که ایرانیان زیادی به هند 
شناخته  هند  پارسیان  نام  با  و  رفتند 
میشوند و امروز بسیاری از سران هند 

از قوم پارسیان هند هستند.
 

  

ایرانیان  مهاجرت  میزان   ، باال  نمودار  در 
به  میالدی   2008 سال  تا   1920 ازسال 
شده  داده  نشان  آمریکا   متحده  ایاالت 
می  دربر  را  کسانی  فقط  آمار  این  است. 
گیرد که به صورت قانونی به آمریکا آمده 

و بطور دائم ساکن این کشور شده اند.

به  تلگراف   انگلیسی   روزنامه  اخیراً 
بررسی مساجد جهان اسالم پرداخته 
زیباترین  عنوان  به  را  مسجد   25 و 

مساجد جهان برگزیده است .
ایرانی  مسجد  دو  لیست  این  دررأس 
شناخته  زیباتر  بقیه  از  که  قراردارند 
 : از  عبارتند  این دو مسجد  اند.  شده 
که  دراصفهان  اهلل  لطف  شیخ  مسجد 
باال(و مسجد  را دارد)عکس  اول  مقام 
را  دوم  مقام  که  درشیراز  نصیرالملک 

کسب کرده است .)عکس پائین(

ازهمه جــــــــــــا

جاازاینجا
زآن

ا

و مورخ  نگار  روزنامه  محمود طلوعی، 
مشهور ایرانی بر اثر سانحه تصادف در 

85 سالگی درگذشت .
محمود طلوعی پنجشنبه بیستم اوت 
حوالی ساعت 8 شب در حالی که قصد 
منطقه  در  آفریقا  بلوار  از عرض  عبور 
جردن تهران را داشت، بر اثر برخورد 
یک موتور سیکلت، به شدت مجروح 
بیمارستان  به  انتقال  از  پس  و  شد 

شهدای تجریش، درگذشت.
مجله  سردبیر  سال ها  طلوعی  محمود 
در  آن  انتشار  که  بود  »خواندنی ها« 

سال 1358 متوقف شد.
در  تاریخ  همچون  آثاری  نگارش  او 
پیشگاه مصدق، زیبای تنها )سرنوشت 

ثریا(، پدر و پسر )ناگفته ها از زندگی 
و  چهره ها  لنین،  تا  پوتین  پهلوی ها(، 
انقالب،  داستان  جهانی،  آفت  یاد ها، 
روزی که جهان دگرگون شد، حدیث 
تا  تزار  از  پادشاه،  هفت  بد،  و  نیک 
قرن،  غول های  تصویر،  و  تاریخ  شاه، 
تاریخ،  آیینه  تاریخی،  خواندنی های 
تا  فروغی  از  پهلوی  عصر  بازیگران 
از  و  قدرت  سریر  بر  زن  فردوست، 
طاووس تا فرح )جای پای زن در مسیر 

تاریخ معاصر ایران( اشاره کرد.
کاترین کبیر )زویا اولدنبورگ( و تمدن 
بروسیوس(  )ماریا  ایرانیان  درخشان 
هم از آثار ترجمه ای زنده یاد طلوعی 

بوده است. 

قدردانی  نشانه  به  اسرائیل  دولت 
ای   ویژه  تمبرهای  بزرگ  کوروش  از 
کرد  منتشر  آبی وطالئی  دررنگ های 
برروی  نیز  کبیر  کوروش  استوانه  که 
آن نقش بسته است . تمبرهائی که به 
رنگ طالئی منتشرشده  بسیار نفیس 
تمبر   کلکسیون  در  نگهداری  قابل  و 
مایلید  اگر شماهم   . است  عالقمندان 
این تمبرهارا در کلکسیون تمبر خود 
وب  به  توانید   می  کنید  نگهداری 
سایت پست مرکزی و اداره تمبرهای 
اسرائیل آن را سفارش داده و مجموعه 

نفیس را خریداری کنید.
زیر  آدرس  به  تمبر  این  خرید  برای 
http://www.israelpost. کنید:  مراجعه 
co.il/hpcontent.nsf/EntryHomePage
?ReadForm&L=ENEntryHomePag
e?ReadForm&L=EN

جالب اینجاست که درهمه متن های

سه  در  ساز  نو  عبادتگاه  چپ  سمت 
با  تند  شیب  با  سطح  یک  در  طبقه 
بنا  ابیانه  قدیم  دوران  معماری  سبک 
می  دارا  را  نفر   1000 ظرفیت  که  شده 
بنای سمت راست جایگاه نخل  باشد. 
پائین ابیانه است که درب اصلی ان در 
طبقه اول بسمت درخت چنار )جنوبی 
باال  طبقه  در  آن  دوم  طبقه  درب  (و 
بسمت شمال می باشد - این دربهای 
درست  کاری  منبت  چوب  از  بزرگ 
نمی  دیده  عکس  این  در  اند  شده 
شوند - اینجا محله پائین ابیانه است 
می   ) ِهرُده   ( محلی  اصطالح  در  که 
گویند که به معنی پائین ده می باشد. 
پائین  محله  نخل  جایگاه  بنای  ُکل 
بنای  کنار  در   ) )حسینه  عبادتگاه  و 
که  دارند  قرار  ابیانه  زیارت  تاریخی 
این عبادتگاه نیز منظره زیبائی  دارد و 

یا  کبیر  باصفت  را  کوروش  تاریخی 
 . کنند  می  یاد   The Great بزرگ 
شاه  اورا  اسرائیل  پست  سایت  در  اما 
کرده  King Cyrusخطاب  کوروش 

است . 

آب جاری ابیانه ازکناره های حوض که 
گرفته  قرار  زیارت  حیاط  دروسط 

بسمت باغات در جریان می باشد. 
کشی  لوله  ابیانه  که  قدیم  زمان  در 
مردم   ، نداشت  را  امروز  بسبک  آب 
آب  این جوی  از  را  خانگی  ُشرب  آب 
برمی داشتند که از وسط روستا عبور 

می کند .
 زنان ابیانه تا چند سال قبل که برای 
کنار  به  لباس  و  ظروف  شستشوی 
جوی آب می آمدند به آب روان قسم 

می خوردند .
ایران  مردم  که  است  بیادآوری  الزم 
میترا  و  خورشید  باستان  دوران   در 
ستایش  را  آتش  و  خاک   - باد   - آب 

می کردند .
در آموزه های اشوزرتشت نیز حفاظت 
ازمحیط زیست مقام واالئی داشته است.

زیباترین مسجد جهانمهاجرت ایرانیان پس از سال 1357روبه رشدنهاد

محمود طلوعی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران درگذشت

 اوج جهالت و خرافه پرستی در جامعه امروز ایران

خرافه  واژه  دربرابر  دهخدا  فرهنگ  در 
آمده است :حدیث باطل. سخن بیهوده. 

یاوه. خرافات جمع خرافت . 
نام مردی پری زده از قبیله عذره بوده 
است و او آنچه از پریان می دید نقل می 
کرد و مردم او را بدروغ می پنداشتند و 
گفتندی هذا حدیث  و  نداشتندی  باور 

خرافه و هَی حدیث مستملح کذب .
را  خرافه  واژه  نیز  عمید  ودرفرهنگ 
حدیث باطل ، سخن بیهوده و یاوه  معنی 
کرده است . اما درهیچ فرهنگ  واژه های

فارسی ، ننوشته این خرافات چه به روز 
یک ملت می آورد. درعکس باال اسبی 
امام  اسب  درنقش  تعزیه  درمراسم  که 
حسین ظاهر شده است توسط عده ای 
خرافه پرست  درمیان گرفته شده و ازاو  

می خواهند حاجات آنهارا برآورده کند.
اما  است  احترام  قابل  وعقیده  ایمان 
وقتی عقیده ای به صورت خرافه درآید 
دودمان ملتی را برباد می دهد.وباید با آن 

مبارزه کرد.
***

 انتشار تمبر به نشانه قدردانی از کوروش کبیر

زمانی درایران به آب روان قسم می خوردند
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اختالالت   از  یکی  سلیاک   بیماری    
دستگاه  ایمنی بدن  می باشد. دراین 
خوردن  به  قادر  مبتال   فرد  بیماری  
غذاهای  حاوی گلوتن  نیست . سبب 
پروتئینی  گلوتن  به  حساسیت   آن 
دوسر جو   ، جو   ، گندم  در  که  است 
)Oat(وگندم سیاه ) Rye( وجود دارد

 دراین بیماران گلوتن  حتی به مقدار 
کم  به میلیون ها  زوائدی  موسوم به     
 ، هستند  انگشت  شکل   به  Villiکه 
وپوشش  داخلی روده  کوچک را می 
پوشانند  آسیب می رساند. این زوائد  
بسیار  گوارشی   های  آنزیم  حامل 
غذائی  مواد   جذب  هستند.وموجب  

می گردند.  
دستگاه  ایمنی بدن  با مقابله  باعوامل  
بیماری زا  مانند باکتری  ها و ویروس 
ها  درحفظ سالمت  بدن نقش عمده 
بدن  وارد   گلوتن  که  هنگامی  دارد. 
می  سلیاک   بیماری  به  مبتال  بیمار  
واکنش نشان   ایمنی   ، دستگاه  گردد 
به  کوچک   روده  به  حمله  وبا  داده  
پوشش داخلی آن  آسیب می رساند 
بدن  به  مواد غذائی  الزم   درنتیجه   .

نمی رسد.
ها   چربی  درجذب  اختالل   سبب  به 
های  ویتامین  کمبود   دچار  بدن    ،
و  A,D,Eمانند درچربی  محلول  

، کلسیم  K    می گردد.ومیزان آهن 
یابد.  می  کاهش  نیز  بدن  ومنیزیم  
بیماران مبتال  همچنین  دچار فقدان 
الکتاز Lactase می گردند. این آنزیم 
لبنیات  در  موجود  قند  هضم  برای 

ضروری است .
ارثی  های  ازبیماری  سلیاک   بیماری 
است وبالغین ونیز کودکان را مبتال می 
آمریکائی   دومیلیون   تقریب  به  کند. 
مبتال بدان هستند. بیماری ممکن است  
بسیار شدید  بوده وموجب  اختالالت 
بدن  بدینگونه   گردد.  مزمن  گوارشی 
به  را  لزوم  مورد  غذائی  مواد   کلیه 
دست نمی آورد. به مرور زمان  بیماری 
استخوانهای   ، خونی  کم  به  منجر 
 ، پوست  خارش   ، شکننده  و  ضعیف 

نازائی  وسایر اختالالت  می گردد.

شیوع بیماری :

دنیا   نقاط  درکلیه  سلیاک   بیماری   
دیده می شود. درسابق تصور می شد  
که این بیماری  درکودکان  نادر است. 
شایع  ارثی   بیماری   یک  اکنون  ولی 
از  بیش  بطوریکه  آید.  می  شمار  به 
به  متحده  ایاالت   در  نفر  دومیلیون  
این  بیماری مبتال هستند.)ازهر 133 
نفر یک نفر(. بیماری سلیاک همچنین 
درافراد مبتال به سایر بیماریهای  ارثی 
)بیماری   Down syndrome مانند  
ترنر  سندرم    ، مغزی(  زوال  با  همراه 
را  دختران  رشد  که  Turnerبیماری 

متوقف می کند( شایع تر است .
سلیاک  بیماری  به  مبتال  بیماران 
که  دیگر  بیماریهای  به  ابتال  مستعد 
ایمنی  دستگاه  اختالل   با  همراه 
هستند می باشند. ارتباط بین بیماری 
ها ممکن است  بیماری  واین  سلیاک  
موروثی باشد. این بیماریها عبارتنداز: 

- بیماری قند نوع یک
- بیماری غدۀ تیروئید

- بیماری کبد
- ورم مفاصل نوع روماتوئید

که  بیماری  نوعی  آدیسون،  بیماری   -
مهم  هورمونهای  کننده  تولید  غدد 

آسیب دیده اند
- بیماری سوگرن )Sjo gren ( نوعی 
کننده   غددتولید  درآن  که   بیماری 

اشک وبزاق  از میان میروند. 

عالئم بیماری  سلیاک:

دارای عالئم   بیماری   موارد   دربرخی 
بیماری  از  وبیماران   نبوده  بالینی 
احساس  اگر  ویا  نیستند.  آگاه  خود  
نمی  را  آن  علت  کنند   می  ناخوشی  
. بیشتر بیماران  دارای یک  یا  دانند 

چند عالمت  زیر می باشند:
احساس   ، اسهال   ، نفخ   ، دردمعده 
تغییر حالت  روحی   ، مفرط  خستگی 
پوست  شدید  خارش   ، وزن  کاهش   ،

همراه با تاول و رشد آهسته. 
باید درنظر داشت  که عالئم  نامبرده 

دربیماریهای دیگر نیز دیده می شود
پژوهندگان علل  این امررا  که بیماران  
مورد  هستند   مختلف  عالئم   دارای 
مختلف  عوامل  اند..  قرارداده  بررسی 
مانند  مدت زمان  تغذیه  با شیر مادر 
خوردن  به  شروع   شخص  که  سنی   ،
نیز  و  کرده  گلوتن   حاوی  غذاهای  
مقدار  مصرف  شده غذاهای  گلوتن 
دار   دارای نقش  هستند. این عوامل  
بروز  وهنگام   بروز  چگونگی   در 

بیماری سلیاک  دخالت دارند.
برخی مطالعات  نشان داده است  که 
هرچه مدت  زمان تغذیه از شیر مادر 
طوالنی تر باشد ، عالئم بیماری  دیرتر 
ظاهر می شود. عالئم همچنین  با سن 
کوچک  رودۀ  آزردگی   بیمار  وشدت 
رابطه دارد. بسیاری از بالغین  به مدت 
ده سال  یا بیشتر دچار بیماری هستند  
بدون آنکه بیماری آنها تشخیص  داده 
تشخیص  دیرتر  بیماری   هرچه  شود. 
داده شود وبدون درمان بماند  احتمال 

بروز عوارض  دیررس بیشتر است .

درمان  بیماری سلیاک:

تنها درمان  بیماری ، احتراز  از مصرف 
نان   مانند  گلوتن   حاوی  غذاهای  
 ، جو   ، درگندم  پروتئین   این   . است 
دارد.  وجود  سیاه  گندم  دوسرو  جو 
بیمار باید  به فهرست ترکیبات موجود 

درغذا های قابل عرضه در فروشگاه 

با  توان  می  باره  دراین  کند.  توجه  ها 
برنامه  تعیین   برای  تغذیه   متخصص 

غذائی مناسب  مشاوره کرد.
مشاوره با پزشک  برای برطرف کردن  
عدم   از  ناشی  غذائی   کمبودهای 
جذب ویتامین  ها وسایر  مواد به بدن  

ضروری است .
بسیاری از  فرآورده های  دانه کامل 

فاقد  که  وآردی    )Whole Grain  (
بیمار  مصرف  برای  باشند  می  گلوتن  
دردسترس است .مانند آرد ذرت ، آرد 
سویا،  آرد   ، برنج  آرد   ، زمینی  سیب 

وحتی آردلوبیا وعدس .
به  مبتال   بیماران  اوقات   غالب 
نوشیدن   به  قادر  سلیاک   بیماری  
شیروخوردن  پنیر نیستند. زیرا فاقد 
برای هضم قند  آنزیم الگتاز است که 
موجود درلبنیات   ضروری است  برای 
این  بیماران  ماست جانسین مناسبی  
درآن   موجود  میکربهای  زیرا   . است 
الکتوز را تجزیه می کند. وعالوه برآن  
موجود  وکلسیم   پروتئین   از   بیمار 

درماست بهره مند می شود.
سلیاک   بیماری  به  مبتال   بیمماران 
می  منیزیم   کمبود  دچار   همچنین 
باشند ولی می توانند از سیب زمینی 
منیزیم  از  سرشار  که  ولوبیا  آوکادو   ،

هستند  استفاده کنند.
فاقد   غذائی  برنامه   یک  از   باپیروی 

گلوتن بیشتر عالئم بیماری  ازبین 
بقیه درصفحه 

گودکتر همایون آرام - نیویورک شـهرزادقصه 

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

کوتاه ترین  سرگذشت  ایران از 
آغاز تا یورش مغول

بهرکجا بروید  از » غارکمربند« نزدیک 
بهشهر  تا تپه »کیان«  درجنوب غربی 
نهاوند  و از »سیلک« بین راه فین کاشان 
تا شوشتر پایتخت  عیالمی ها  و سپس 
رودبار  در  »مارلیک«  از  و  هخامنشیان 
ارومیه   درجنوب  »حسنلو«   تا  گیالن  
سایه ای  می بینید  که برسنگی  نشسته 
و قصه می گوید ، قصه ای کهن ، پایان 

ناپذیر.
یکی بود و یکی نبود. گذشته های  دوری 
بود . خیلی دور و همین  آفتاب  وهمین 
. آسمان  بود  بیابان ها  مهتاب  وهمین 
نیلی  وپرستاره  بود. و بوبرانگیزنده  و 
همواره  بود.  درهوا   دهنده   هشدار 
نجوائی درطبیعت . همه چیز زبان داشت 
حرف  ها   رنگ  میزدند،  حرف  بوها   :
پیوسته  بهم  وزمین   آسمان  میزدند، 
بودند، و سایه ها سیاه تر بود و سایه ها  
پررنگ تر  و روشنی ها روشن تر . این 
شهر زاد ایران است که قصه می گوید.
عروس کهن  سال وهمیشه جوان ، قرن 
ها وقرن هاست  که قصه می گویدبرای 
شب  به  را  نبردهرشب   خوابش  آنکه 
دیگر  می پیوندد و شهرزاد  از نو حدیث 
خودرا آغاز می کند. گوئی هرگز  رشته 
گسیخته  آلود   افسانه  های  شب  این 
نخواهد شد و این قصه پایان  نخواهد 
یافت  بگذار بگویم  زنده ماندن این من 

درقصه گفتن من است .
آرام   مردمی   ، روزگاری   بود   روزی 
درگروه های کوچک ، درمیان دره ها و 
دامنه کوهها  و کنار رودها  زندگی می 
کردند، درعالمی  پزار اوهام ، بادرونی  پر 
از  نقش ونگار و.... این مردم  برای آنکه 
زنده  بمانند  ناگزیر بودند  که پیوسته 
خلق بکنند و...  درآن دوران  نیز پسرها  
و دخترها  بهم دل می سپردند.گرمای تن 
خودرا بهم دیگر می آمیختند، دخترها 
گردن بندهای  بزرگی از یشم و الجورد  
وعاج وعقیق و مینا  به گردن می بستند. 
خلخال های صدادهنده  ودعوت کننده و 
برانگیزنده برمچ های خود می آویختند 
داد. می  آنهارا  آمدن  خبر  دور   از  که 
آنگاه زرتشت اسنتمان آمد که بیم ونیاز 

و آرزوی مردمی صلح طلب و ساده دل 
را  درسروده های  خود منعکس داشت. 
خوبی وبدی  نخست درخود طبیعت بود. 
ایرهای  و  بودند  خوب  زاینده  ابرهای  

طوفان زا ی ، بد.

شمال جهتی ناخجسته بود  زیرا  بادهای 
از جانب  خود می وزاند ،  تند  و سرد 
سپس خوبی وبدی  از طبیعت  فرودآمد  
و به میان انسانها  راه یافت . اینان  به 
آرام  دو گروه تقسیم  شدند که یکی  
ودرست کار وسخت کوش بود و دیگری 
وبرهمین  ودروغگو  وخشن  غارتگر 
و  تصورشدند  نیکوکار  ایزدان   قیاس  
دیوان ، بدکار ... مدتها می گذرد وبراین 
گروههای پراکنده  کسانی دیگر افزوده 
می شوند وقومی انبوه تشکیل  می یابد. 
آورد   سربرمی  فارس   از  جوانی  آنگاه  
خویشان  وبر  است   کوروش  نامش  که 
ور  غوطه  درنازونعمت   که  مادی خود  
بودند  فائق می گردد و پادشاه همه این 
سرزمین می شود  پس از چندی  سارد 
غنی ترین  شهر  زمان ، دردست او جای 
می گیرد. و سپس نوبت  بابل می رسد 
بابل   فرمانروای   . دنیاست  عروس  که 
چون مردمش از او  بیزارند  به آسانی  به 
زیر می افتد  وکاروان عظیم  چهل هزار  
اسیر  آزادشده  یهودی  که ظزف های  
دارند   زرین وسیمین  خودرا  دردست 
سرود خوانان  و شکر گویان  به سرزمین 
خویش  باز می گردند. بعدازاو  داریوش  
سوار براسب  شیهه زننده خود فراز می 

آید  وقلمرو پارس ها  راتابه جائی  می 
گسترد  که برای دنیای  آن روز خیره 
که  آور  نام  آب   میان 4   . است  کننده 
دنیاست  سیحون  چون چهار  شریان 
 ، درجنوب  عمان    ، درشمال  وآرال  

سند  درشرق و دریای مغرب  درغرب  
واین داریوش  برای آنکه قدرت افسانه 
ای  خودرا درعالمتی مجسم سازد ، کاخ 
شوش را بردوش نیمی از مردم آن  روزگار 
بنا می کند... سپس خشایارشا باعظیم 
ترین سپاهی  که دنیا تاآن روز  به چشم 
دیده است  ، از همۀ ملیت ها  و نژادها  و 
زبانها  برای مجازات  یونانیان  رو به یونان 
بود  جوانی  نهد... صدوپنجاه سال  می 
یونانی  اسکندرنام  ، قدم برخاک ایران 
بدست  جمشیدرا  تخت  وکاخ  نهد  می 
با وجود  اونیز  میزند.  روسپی یی آتش 
آنهمه جهان گشایی ، باز به آب حیات  
میرد.    می  درجوانی  و  یابد  نمی  دست 
شرق ، شرق میماند وغرب غرب ،  سپس 
ارشک ها می آیند  و به قول کریستن 
ترند«   ایرانی  ها  هخامنشی  از   « سن 
قومی پرشوروتحرک ، تشنه قدرت ، بی 
اعتنا به  استقرار وبهمان نسبت  درامر 
دین  واعتقاد ، سیال  وآزادمنش  واینها 
تنها  قومی هستند  که می توانند دربرابر  

گرگان  ُرم به ایستند....
اکنون  سایه شهرزاد  به شهر صد دروازه  
ومعبد  واستخر  آید   می  تیسفون  به 
ناهید . اردشیر  بابکان  درحالی که بیک  
دست شمشیر  و به دست دیگر  برسم 

)ترکه ای از درخت انار(  دارد به احیای  
دین کمر می بندد. اونیز مانند  کوروش 
هخامنشی  از پارس میرسد  خسته ها 
و به نعمت خوگرفته ها  باید بروند و... 
اینک  سراسرکشور  به زیر نگین  یک 
تن درآمده است  ، امنیت وثبات  وغرور 
ملی هست ، ولی  بخور غلیظ معابد  و دود 
آتشکده ها  ، هوای ملک  را برای  تنفس 
موبدان  تعصب   . است  کرده  سنگین  
بدینگونه  و...  اشراف  تفرعن   و  است  
است  که ناگزیر مانی  سربرمی آورد  و 
روزنه  درجستجوی    ، مزدک  او  بعداز 
امیدی است  یا پنجره ای  به سوی هوای 
آزاد...  سپس کشتار مزدکیان  ونظم تازه 
از  روزی  ازنو  روز  درواقع   ، نوشیروانی 
نو. واز همین جا  از همین تاریخ ،  برای 
طبیب   برزویه  چون  روشنی   روانهای 
بوی زوال حکومت  به مشام می رسد. 
.. سپس خسروپرویز  را صبحگاهی  به 
زندان می برند ، ازآ» پس  شهریار ، پشت 
شهریار است  که می آیند... چو برگشت 
زنجیرها بگسلد،  چشمهائی که  جز رنگ  
 ، ندیده  رنگی  رمل وصحرا    رمق   بی 
چقدر تشنۀ  آبداری  طال ویاقوت  و زمرد 
وزبرجد است  آیا مروارید خوردنی است 
؟ یا آویختنی ؟   واین درخشان عجیب 
الماس است یا نمک؟  فرش بهارستان  
تصویر همان بهشتی است  که وعده آن 
را  درسرای دیگر داده شده است .... اما 
کشتار  که فرو می نشیند  ، مردم گوئی  
بخود می ایند.  وبا خود می گویند  بگذار 
زندگی ادامه یابد. و... مردمی  که خودرا 
آزادگان  « می خواندند  ومی پنداشتند  
که همه هنرهای  دیگران را به تنهائی 
می  نام   » »موالی  دارند   جمع  درخود 
گیرند  ونامگذاران همان هائی هستند  
که تا پیش از قادسیه  ، نه دوستی  آنها به 
چیزی گرفته می شد  و نه دشمنی آنها...

اما ایران  مانند پهلوانان  افسانه تا ضربه 
مهلک  رابرافکنده  خویش فرود نیاورد  
ازپای درنمی آید. چه درهمان لحظه  ای 
که سپاهیان سعدوقاص به تیسفون  می 
نهند  پای می  به کاخ مداین   و  ریزند  
وچندی بعد درنهاوند  برگنج »تخارگان«   
دست می یابند  مسیردین تغییر میکند.  
بقیه درصفحه 39
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من »افراشته« را ندیده ام .؛ اما  یاران 
»محمدتقی  اووازجمله   وهمکاران 
همکار   ، نگار  روزنامه  پور«  صالح 
افراشته   : او  نوشته است  وهمشهری 
»گیله مردی«  بود به غایت  صمیمی 
ومهربان ، ساده وفروتن ، شوخ وبذله 
بود  ستیز   ظلم   ، اللهجه  صریح  گو، 
 . ستمکاران  ناپذیر   آشتی  وعدوی 
دلی به پاکی  آئینه وبه تمامی سرشار 
از مهر ستمدیدگان  داشت دواندیشه 
ای  لبریز از خدمت  بی چون وچرابه 
محرومان . ازاین رو  آن چه را که می 
اندیشید  ودر سینه اش  می جوشید  
ش  »چلنگر«  برپیشانی   که  بیتی  با 
کرد   می  فریاد  عاشقانه   ، بود  نشانده 

و به کارش می بست :
بشکنی ای قلم ، ای دست ، اگر

پیچی از خدمت محرومان سر

بود  آگاه   دل  ای   نویسنده  افراشته   
ُسرایی قدرتمند. سلیس وروان  وطنز 
، ساده و دلنشین  در دووجه فارسی و 
گیلکی می سرود ومی نوشت . درشعر 
چشمگیر  تبحری  فارسی  طنزآمیز 
شعرهای  جمله  از  زیر  شعر   . داشت 
موفق  و به یادماندنی  فارسی اوست :

پالتو چهارده ساله

ای چارده ساله پالتوی من
ای رفته سرآستین ودامن

ای آن که به پشت ورو رسیدی
چر خوردی و وصله پینه دیدی

هرچند که رنگ ورو نداری
وارفته ای و اطو نداری

گشته یقه ات چوقاب دسمال
صدرحمت حق به لنگ بقال

پاره پوره ، چوقلب مجنون
چل تکه ، چو بقچه ی گلین جون

 ای رفته به ناز وآمده باز
صدبار گرو دکان رزاز

خواهم زتو  از طریق یاری 
امساله مرا نگه بداری

این بهمن ودی مرو تواز دست
تاسال دگر خدابزرگ است .

زندگی دشوار

بعدها  که  ای  قلعه  رادباز  محمدعلی 
خود   رابرای  افراشته  خانوادگی  نام 
انتخاب کرد، درسال 1287 خورشیدی  
زاده  رشت   روستاهای  از  بازقلعه  در 
شد. درنیمه راه تحصیل  بود که برای 
گذراندن  زندگی تحصیل را  رها کرد 
 1300 سال  از  کارشد.  بازار  وارد   و 

داللی  چون  کارهائی   به   1329 تا 
معامالت  ملکی ، معماری ، هنرپیشگی 
با  وسرانجام   پرداخت  آموزگاری  و 
مشارکت  برادرش  »شرکت آبیاب«  را 

بنیاد گذاشت .

کار درمطبوعات 

از  افراشته   مطبوعاتی   جدی  کار 
شد  آغاز  امید  باروزنامه   1314 سال 
هفته  با   ، روزنامه  این  توقیف  از  پس 
نحو   به  توفیق   وفکاهی  معروف  نامۀ 
. افراشته خود  پی گیری  ادامه یافت 

دراین مورد نوشته است :
بامختصراطالعات  توفیق  »روزنامه 
من که از بقایای نویسندگان روزنامه 

ی»امید « بودم  فکاهی شد. 
همکاری  گردید...  گذاری  پایه  نش 
من با  روزنامه ی توفیق  چه در زمان 
درزمان   وچه  توفیق  حسین  مرحوم  
23و24  تاسال   محمدعلی  پسرش  
وگاهی  مستمر  طور  به  گاهی  
اوایل    . داشت  ادامه  دار   فاصله 
و  زاده«  چلچله  »پرستو  امضای  زیر 
نوشتم  یکی دوامضای دیگر چیز می 
واواخر امضای من ... »معمار باشی« 

بود...« 
رادرخیابان   خانه   چلنگر  افراشته 
او  زندگی   محل  که  کرد   دایر  نواب 

ی  نامه  ی  شماره  اولین  بود.  نیز 
درچهار  چلنگر   سیاسی  و  فکاهی  
صفحه  درپنجشنبه 17-12-1329 به 
بیشتر  که  منتشر شد  قیمت  دوریال 
بود.  از خودافراشته  ومطالبش   اشعار 
چاپ  شعری  او  اول   شماره  درهمان  
با  لحنی طنزآمیز  ویژگی ها  کرد که 

وروش چلنگر رابرشمرده است :

نامه ی سرگشاده
نامه ی سرگشاده ی بنده

به حضور جناب خواننده
 من به امید حضرتعالی 

 نه به عشق دکان بقالی 
 دیگ وپاتیل  داده ام به گرو

شده ام  روزنامه چی یکهو
ربع قرن است می نویسم چیز

نوی روزنامه ها رقیق و غلیظ!
بازکردم دکانکی  نیم باب

آخر خط شانزده »نواب«
تازه چرخیم و تازه دکاندار

بی چک وچونه دونه ای دوزار
هرکه هستی وهرکجاهستی

قدغن هست نسیه و دستی
درخریدش اگر کنی اهمال

کیلویی می برد  حسن بقال
 طبق یک برگ  امتیازوجواز

روزنامه چی ام نه پاکت ساز
شعر من گر شود  لفاف پنیر

پای سرکار هست این تقصیر
پس بیا تاقرار بگذاریم

نقشه از بهر کار بگذاریم
 دادوغوزش  به عهده ی بنده

پای خواننده خواندن وخنده
عهده ی بنده ُگروُگر اشعار

 فکر کردن بعهده ی سرکار
 رفع توقیف ودفع شر بامن

رؤیت شکل پایور بامن
من ندیدم سالمتی زپلیس

 گرتودیدی  برای من بنویس
غیرآن یک هزارویک فامیل

همه را مخلصیم علی التفصیل
چاکرانم  آچار بدستان را

پشت بندش عموم دهقان را
کلبه محمود ُرفته برزن را

کاسه بشقابی  ، چینی بندزن را
مخلص بچه های دانشگاه

درشب تار ، مشعل سرراه
چاکر مادران وخواهرها

یاوران پسر ، برادرها
چاکر جمله یک قلم ازدم

هستم همراهتان قدم به دم
وقتی اولین شماره چلنگر درمی آید، 
ونمی  نیست  دلش  توی  دل  افراشته 
داند نتیجه ی کارش  چه خواهد بود. 
روزنامه  که  روزی    « نویسد:  اومی 
نداشتم.  قراروآرام  من  منتشرشد، 

می  خیابان   آن  به  خیابان   ازاین 
رفتم  و به دست مردمی  که روزنامه 
می خریدند  نگاه می کردم  تا ببینم  
غروب  خرند.  می  چقدر  را  روزنامه 
)خیابان  فردوسی  کافه  به  روز  همان  
هدایت  صادق  پاتوق  که  اسالمبول( 
وسایردوستان  بودآمدم. هدایت هنوز 
روشنفکران  از  وچندتن  بود  نیامده 
وکرسی نشینان کافه فردوسی  جمع 
نوعی  به  بادیدن من  هرکدام   . بودند 
این  اکثریت   ولی  کردند   نر  اظهار 
گروه ، روزنامه را نپسندیده بودندومی 
پیش  آن  ومطالب   ها  سوژه  گفتند  
بچه  مانند   هم  من  است.  افتاده  پا 
میز  پشت  وکتک خورده   یتیم   های 
از  هدایت   صادق  که  بودم   کرده  کز 
طرفم  به  دور  از  شد.  وارد  درکافه 
انتشار چلنگر رابه  آمدومرا بوسید  و 
من  تبریک گفت . پس از چند  لحظه 
ها  بروبچه  این   ، هدایت  آقای   : گفتم 
 . نیامده  من  خوششان  روزنامه ی  از 
آوردی  شانس   : کردوگفت  ای  خنده 
تعریف  تو  ی  ازروزنامه  ها  این  اگر   ،
 . ناامید می شدم  هم   من  کردند  می 
روزنامه ی تو مال این ها نیست . مال 
مردم جنوب شهروزاغه نشینان  است 
دارند.«   سواد  اکابر  دوکالس  فقط  که 
راهم  چلنگر  نام  که  اینجاست  جالب 
پیشنهاد  افراشته  به  هدایت   صادق 

کرده بود.

نویسندگان  درکنگره  افراشته 
وشعرای ایران

وشعرای  نویسندگان  درکنگرۀ  
با  درتهران    1325 سال  که  ایران  
نیما،   ، هدایت  چون  حضوربزرگانی  
دهخدا، بهار و... تشکیل شد افراشته 
نیز دوشعر »پالتو«  و » شغال محکوم«  
، ادبای  راخواند. بعداز انتشار چلنگر  
که  گرفتند  ایراد  افراشته   به  ایران  
شعرش  آراسته  وپیراسته نیست  . از 

محمدعلی  ناصح رییس  جمله استاد 
اززبان  افراشته   . ایران  ادبی  انجمن 
استاد  ناصح شعری  خطاب به خودش 
یدوم  درشماره  وباکاریکاتور  ساخت 

چلنگر چاپ کرد:

ناصح الشعرا

افراشته من معتقدم شعر نسازی
حیف از ادبیات که شد مسخره بازی 

یک رشته اراجیف واباطیل زننده
یک سلسله الطایل مسموم کننده
می شعری و می خوانی و می چاپی انگار
درنیمه ی دی ماه، یخی آمده بازار
گویند گرت »شاعر مردم« عجبی نیست 
 در خلق کسی عامل شعر و ادبی نیست

تأسیس، روی، نایره دانی؟ که نه وااّل 
بر نقص سواد تو همین یک کلمه بس  
یک مصرع با سین و یکی ثای مثلث

از وزن نگو، عین ترازوی سرک دار
میزان نشود جز به پوان - ویرگوِل بسیار

شعری که بود در عظمت کوه دماوند 
شعری که بود مهبط الهام خداوند
شایستۀ تعریف گل و فصل بهار است  
وقف ابد ساق و سر و سینۀ یار است
آن هم به همان سبک ابیوردی مرحوم
 بی دخل و تصرف، به همان ُمهر و همان موم

ما شاعر شهریم، مجرد زعالیق
 مرد هنری را چه به اوضاع خالیق؟
نان نیست؟ نباشد که سر یار سالمت   
بیکاری و فقر است که دلدار سالمت
منزل موجر  با  آمده  آجان  چه  را  ما 
 ما کشتۀ عشقیم به صد دل، نه به یک دل

دنیای دنی را همه گر آب بگیرد 
ما اهل دالن را همگی خواب بگیرد

امروز اگر خلق به ما لطف ندارند 
روزی به سر مقبره مان گل بگذارند
زیرا که، از آنجا که خالیق همه مستند
 این مردم نادان همه شان مرده پرستند
این مدعیان در طلبش بی خبرانند 

فاتحه مع الصلوات!
وبه  وجدی  ساده  چلنگر  زبان 
دورازشوخی های لفظی رایج درسایر 

درمحتوا  آن  طنز  و  بود  مطبوعات 
مطلب  دربطن   که  هایی  موقعیت  و  
مطالب  می شد.  ظاهر  داشت  جریان  
آن  جز یک داستان  که به قلم خود 
تمامی  به  محمدی  یا  بود  افراشته  

شعربود.

پایان چلنگر ودربدری افراشته

به  نزدیک   درعمر  چلنگر   روزنامه 
مشخص   ی  دودوره   ، خود  ی  دوساله 
از  افراشته   خود  هرچند   . داشت 
بود،  ایران  توده  حزب  فعال  اعضای 
اما روزنامه ی چلنگر  به خوداو  تعلق 
مشی   خط  وتعیین   ودراداره  داشت  
دراین  کرد.  نمی  دخالت  کسی  آن 
دوره باوجود آمد ورفت های  اعضای 
برجسته حزب  به دفتر چلنگر ، هیئت  
تحریریه جمع وجورآن ، مسئول تهیه 
ای  هفته  بعدها   - هفتگی  مطالب  ی 
ی  تحریریه  هیئت  بودند  آن  دوبار-  
چلنگر  دراین دوران عبارت بودند از:

میثاقی،  ممتاز   ، افراشته  محمدعلی 
)م.م.سنگسری( ابوتراب جلی )خفی(، 
محمد امین محمدی )طوطی( ومرتضا 

معتضدی )م.شبنم(. 
ایران  توده   ، حزب  ازاواخر  سال 31 
ازدست  را  روزنامه  وکنترل   اداره  
سردبیر   گماشتن  وبا  گرفت  افراشته  
 ، کادر حزبی  از  ای  تحریریه   وهیئت 
نشریات  از   دیگر  یکی  بصورت  را  آ» 
 ، پس  این  از  خوددرآورد.  حزبی  
تر  بزرگ   درقطع  چلنگر  هرچند  
به  اما    ، شد   می  چاپ  رنگ   وسه 
تصدیق همه  ی صاحب نظران  دیگر 
آن شیرینی  و سرزندگی را نداشت . 
روزهای    ( دوشماره  ای   هفته  چلنگر 
دوشنبه وپنجشنبه  ( منتشر می شد 
به  مردادماه 1332  تا 28  وانتشارش  
طول انجامید. بعداز 28 مرداد ، زندگی 
شروع  درایران   افراشته  مخفی  
شدوتاسال 1334 که او به ناچار بانام 
مستعار  حسن شریفی  و با پاسپورت  
شود   خارج  ازایران  توانست   جعلی 
بعدها    . کند  مهاجرت  بلغارستان  وبه 
او  به  دربلغارستان   او   ی  خانواده 
پیوستند. البته بدون  بیژن کوچکترین  
دورازپدر   درایران  که  افراشته   فرزند 
اززبان  را  ماجرا  بقیه  بود.  درگذشته 
بهمن افراشته   او  مهندس  پسر دیگر 
بشنویم :» ... وقتی  از پدرم  پرسیدم  
کشورهای   همه   این  درمیان  که 
ی  صوفیه  تو   چرا   ، شرقی   اروپای 
بلغارستان را  برای پناهندگی سیاسی  
انتخاب کرده ای ، می گفت  آب وهوا 
گیالن   مناظر  صوفیه خیلی  شبیه  و 
بقیه درصفحه 39

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

محمدعلی افراشته ، زبان گویای مردم
* بشکنی ای قلم ، ای دست ، اگر

     پیچی از خدمت محرومان سر
* درددل های عامه ی مردم گیالن  است که افراشته جائی بسزاپیدا
کرده است.چیزی که به جرأت می توان گفت ازبرای کم تر سراینده

 ایرانی تاکنون دست داده است .)م.ا.به آذین(
حزبی  وگرایش  سیاسی   عقاید  به   کاری   *
 ، او  انکار قدرت طنزپزدازی  اما   ... او نداریم 
بخصوص استادی مسلم وبی رقیب او درشعر 

گیلگی انکار بدیهیات است .) کیومرث صابری(
* افراشته  درشعر گیلکی  درحد نبوغ ، یعنی  

درواقع باالی نبوغ است .  ) هوشنگ ابتهاج(
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حسین منزوی

هـمه دیواریم 

اززمزمه دلتنگیم ، ازهمهـــمه بیزاریم
نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم

آوار پریشانی ست ، رو سوی چه بگریزیم؟
هنگامه ی حیرانی ست ، خودرا به که بسپاریم؟

تشویش هزار »آیا« وسواس هـزار »اما«
بیماریم ، ورنه  همه  بینیم  کوریم ونمی 

دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته ست
امروز که ثف درصف خشکیده و بی باریم

دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را
باریم نمی  و  ابریم   ، بُریم  ونمی  تیغیم   

خواب از  بیداریمان  ندانستیم  ماخویش 
بیداریم که  ؟گفتیم  بیدارید  گفتندکه 

بسـته مرا  راه  تو   ، بسته  تورا  راه  من 
دیواریم همه  قتی  و  نیست  رهایی  امید 

فردوسی

پـنداهی فردوسی
کنید شادوخرم  غمگنان  کنید        دل  کم  رنجها  تا  بکوشید 
که گیتی نماندو نماَند به کس         بی آزاری ودادجوئید  وبس
کردگار بندۀ  هم  هستند  که  همان بندگان را مدارید خوار      
توانگر کنید      خرد راهمان برسر افسر کنید بدانش روان را 
زچیز کسان دوردارید دست      بی آزارباشیدو ویزدان پرست

هرآن چیز کو دورشد ازپسند        بدان چیز نزدیک باشـد گزند
زنید       دل کودک بی پـدر مشکنید دانا  مرد  با  رای  همه 

دور                       گه رزم ِدشمن مجوئید سـور باشید  دیو  ی  ازاندیشه 
زدانش چوجان ترا مایه نیست       به از خامشی هیچ پیرایه نیست

رودکی

کی رفته را هب زاری بازآری
باری همی  سرشک  وندرنهان  سزاواری  و   1 درغمی آنکه  ای 
بودآنچه بود خیره چه غم داری؟ رفت آنکه رفت وآمدآنک آمد  
نشموداوزاری که  مکن  ُمستی   زاری  نشنوداو  که  مکن  ُمستی 

کن   کی رفته را به زاری باز آری؟ زاری  آید  شـوتاقیامت 
هموار کرد خواهــی گیتی را   گیتی ست کی پذیرد همواری؟
ی ر ال سا و ی  ر ا گو ر بز و  فــر آرند  پدید  سخت  بالی  انـدر 

د یا فر ن  و ید فر

ئی تنـها
عشق د  ر ا د ی  ر گذ

لیک  ، د  ر ا د ی  ر گذ
! ئی تنها ین  ا من  با
ئی  تنها ین  ا من  با

؛ ستیز و  ست  ا جنگ  سر
، من  با د  ستیز می 

گ بر با ن  فا طو همچو 
سبز به  جذ با  گ  بر
. . . ه گیا مهر با  سبز 

عشق  د  ر ا د ی  ر گذ
سرخس آوند  در  سبزینه  همچو 

ز و ر گ  ر ر د شب  همچو 
لیک  ، د  ر ا د ی  ر گذ
! ئی تنها ین  ا من  با

همایون صنعتی زاده

بـهاهن جوئی
نزدیک غروب سایه ام رفت

گم شد به سراب آرزوئی
تنهاشدم و زترس اوهام،

سرگرم شدم به جست وجوئی
رفتم به سراغ دشت اندوه ،

شاید که بیابمش به سوئی
دیدم که کنار چشمه ی آب 

لم داده نگار ماهروئی
 گفتم که: تو سایه ای ندیدی

 باریک چو نی ، سیاه رویی؟!
لبخندزنان گره بر ابرو

پرخاش : چرا دروغگویی؟
گرتشنه ی جرعه ی وصالی

باسایه مکن بهانه جوئی!

لنیلوفرصمدیان
خج

شـعراهی 
 

این روزها کاغذها
به شعرهایم می خندند

وشعرهایم خجل وشرمگین
جای خالی تورا می نگرند

پرویز پرنیان

یلدا
با آبشار گیسوانت

شب درمن جاری می شود
تأللو ستارگان  دیدگانت

                                   سپیده دمان 
                              درمن 

طلوع می کند
باروشنای دیدارت

- چون خورشید-
تمام روز چراغانی است

وقتی ناز کالمت برتاروپود قلبم 
می نشیند

تاپ تاپ بی قرارآن، 
فقط یک نام تکرار می کند:

یلدا...! یلدا...! یلدا...!

       ردرپندنیلی    شعروزغل
هادی خرسندی

رقص رپ ردباد
ورفت گفت  کبوتر  ازقتل  درباد  پر  رقص 

ورفت گفت  َپر  را  بچه  کبوتر  تلخ  ی  قصه 
»قامت آزاده و سرسبزی ما جرم ماست«

ورفت صنوبرگفت  درگوش  سرو  را  سخن  این 
بود افتاده  پسر  رخسار  به  شمعی  پرتو 

ورفت گفت  واکبر  اهلل  آمدو  بام  برلب 
دست بی جان وجوانی با کبودی های خویش

ورفت گفت  نابرابر  نبردی  از  ها  داستان   
»شام دارم می کشم« مادر به دخترگفت وماند

دخترک  یک »زود می آیم « به مادر گفت ورفت
تا فراسوهای مرگ« »من تجاوزرا حریفم 

خواهر این دلخوشُکنک را بابرادر گفت ورفت
»بی شمارانیم دراین باغ ای دست خزان«

ورفت گفت  پرپر  نشکفته  ای  غنچه  درگلستان 
»قدرت ما وامدار عشق پوتین وعلی است!«

ورفت سرگفت  با  باتوم   ، ظفر  درخیابان 
» باش بران تا به زودی غرق زنگارت کنیم«

به خنجر گفت ورفت افتادوخون درجا  پیرزن 
روی منبر قاتلی عمامه برسر ، خون به لب

ورفت گفت  ستمگر  شمر  سفاکی  از  شرحی 
را بچه  کافر  و  کافررا  قتل  ورسم  راه 

ورفت گفت  پیمبـر  قول  از  األسالم  حجت 
شد ایام  ی  آئینه  »هادیا«  تلخت  شعر 

طنز شیرینت خداحافظ به شّکر گفت ورفت

جالل امیرپور

کوچ
شیطان درلباسی از خدا

جلوه می فروشد
وبندگان خدارا

   -با امید بهشت -                               به جادۀ جهنم 
                                                                                                      کوچ می دهد

طرح چهرۀ هادی خرسندی از کیخسرو بهروزی
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زیان کسان از پی سودخویش 
بجویندو دین اندرآرندپیش 
فردوسی طوسی
فرانسیس   پاپ  امسال  ژوئیه   دراوائل 
به  سفری   جهان  کاتولیکهای   رهبر 
داشت.  جنوبی  آمریکای  کشور   چند 
ستمی  از  هایش   سخنرانی  بین  در 
فتح   درزمان  کاتولیک   کلیسای   که 
آمریکای جنوبی  بربومیان رواداشت، 
این  از  یکی  کرد.   عذرخواهی 
کشورگشائی ها  در کاخا مارکا« واقع 

درکشور پرو  رخ داد.
زمانی  است   ضروری  نکته  این  ذکر 
نورسید  قارۀ  به  کلمب   کریستف  که 
به تصوراین که  به هندوستان  رسیده 
نامید.   )  Indians( هندی  را  بومیان 
را  آمریکا  بومیان  فارسی   درزبان  ما 
سرخپوست می خوانیم . اما درآمریکا  
توهین  سرخپوست  واژۀ  کاربردن  به 
دراین  بنابراین   شود.  می  تلقی 
به جای  را  وبومیان  بومی  واژۀ  ترجمه 
سرخپوست وسرخپوستان  به کاربردم 
. ازسوی  دیگر »شاید« ازلحاظ مردم 
اطالق  هم  نژادشناسی  و  شناسی 
سرخپوست به همۀ آنان  اشتباه باشد.
محمدعلی صوتی 

***
کشتار  کاخامارکا

توسط  آمریکا   قارۀ   1492 درسال 
این  شد.  کشف  کلمب  کریستف 
اولین  برخورداروپائیان  باسکنۀ بومی  
بدون  مسلمًا  که  بود  درجزایرکارائیب 
جنگ وخون ریزی نبوده  است . یکی 
از خونبارترین آنها  بین » آتاهوآلپا«  
امپراتئر  جامعۀ »اینکا« و فرانسیسکو  
شهر  دربلندیهای  اسپانیائی   پیزارو 
کاخامارکا واقع درکشور پروی امروزی  
آتا  افتاد.   اتفاق  نوامبر  1532  در 16 
بزرگترین   مطلق  فرمانروای  هوآلپا 
وپیشرفته ترین  مملکت دنیای جدید 
بود. درحالی که پیزارو  فقط نمایندگی  
رادرزمان  روم  مقدس  امپراتوری  
سلطنت شارل پنجم  به عهده داشت. 
پوش   ژنده  سرباز   168 با  پیزارو  
به منطقۀ کاخامارکا   ناآشنا  اسپانیایی 
فرماندهی   دورازمرکز  مایل   هزار  که 
به آنجا رسید. آتاهوآلپا   ، بود  اسپانیا 
لشگری  خودش  درکشورثروتمند  
بااین حال    . هشتادهزار نفری داشت  
رویارویی درچنددقیقه   اورا  پیزارو  

درزندان   ماه  هشت  و  کرد   دستگیر 
آزادی  برای  پیزارو    . نگهداشت 
اما   . گرفت  را  تاریخ  باج  اوبزرگترین 
پس از دریافت باجی از طال که مقدار 
آن معادل فضایی به ابعاد22 فوت درازا  
در 17 فوت عرض و 8 فوت ارتفاع بود، 

زیر قولش زد  و آتاهوآلپارا کشت . 
کتاب  از  است  ای  ترجمه  زیر  متن 

معتبر : 
 Guns,Germs and steel,The Fates of
Human Societies. By: Jared Dia-
mond,Norton 1999

***
آنچه درآن روز در کاخامارکا گذشت، 
زیرا    ، است  شده  شناخته  بخوبی  
کننده  شرکت  اسپانیایی  چندین 
راثبت  روز  آن  ماجرای   درجنگ 
کرده اند. برای آشنایی باآن  رخداد ، 
اجازه بدهید فشرده ای  از گزارشهای  
باضافۀ  عینی  شاهدان  از  تن  شش 
پیزارو-هرناندو  دوبرادر  یادداشتهای 

و پدرو- رادرهم بیامیزم .
انضباط   ، بردباری   ، دوراندیشی   «
دریانوردی    ، مرارتها   ، نظامی 
پرمخاطره  و فتوحات اسپانیائی ها - 
بندگان  امپراتور شکست ناپذیرترین  
واقعی  ، شاه  کاتولیک روم  امپراتوری 
مسرت  مایۀ   - مسیح  وعیسی  ما 
به  بود.  خواهد  کفار  ووحشت  مؤمنان 
خداوند   جالل  برای  و  مناسبت  همین 
خدمتگزاری  برای  و  مسیح  عیسی 
کاتولیک   امپراتوری   اعلیحضرت 
برای من مایۀ خوشحالی است که این 
گزارش رابنویسم و به اعلیحضرت شما 
باشدازآنچه  شناختی  تا  کنم   تقدیم 
مربوط به این رویداد است . این جالل  
پیروز  اسپانیائیها  که  است   خداوند 
شدند و به یاری  او بسیاری از کفار به 
دین مقدس کاتولیک  ما ایمان آوردند. 
این از افتخارات  امپراتور ماست  . زیرا 
بود او  مساعد   اقبال  و  عظیم  قدرت 

این  داد.  اورخ  درزمان  اتفاق   این  که 
چنین   که  است   مؤمنین  شادی  مایه 
چنین   ، انجامید  پیروزی  به  نبردی  
وچنین   تسخیر   و  کشف  مناطقی  
شد.  آورده  شاه  مملکت   به  ذخائری 
و  افتاد   کفار   دربین  هراسی   چنین 
همۀ  آمیز   تحسین  رویداد  این  

بشریت رابه شوق آورد.
باستان  درعهد   چه   - زمانی  درچه 
وچه دردورۀ معاصر - چنین قهرمانی  
اندک   افرادی  های  ماجراجوئی  و  ها 
علیه مردمی  بی شمار ، بعدازگذشتن 
به  وعبور  گسترده  بسیار  ازاقلیمهای 
دوراز  درمسافتی    ، دریاها  سوی  آن 
سرزمین ]مادری[  برای غلبه برنادیده 
رسیده  انجام   به  ها  وناشناخته  ها 
با  تواند   می  چه کسی  کردار  ؟  است 
آن  اسپانیائیها  قابل مقایسه  باشد؟  
نه  بودند،  اندک  شمار  در  اسپانیائیها 
بیش از 200 یا 300 نفر وگاهی 100 نفر 
وحتی کمتر. آنان در زمان ما بیش از 
کردند   کشورگشائی  دیگری  هرزمان 
وکافر صاحب  متدین  و شاهزاده های 
ثروت شندند. من درحال حاضر آنچه 
و  نویسم  می  افتاد،  اتفاق  روز  درآن 

ازاطالۀ کالم پرهیز می کنم .
فرماندار پیزارو  برای کسب اطالعاتی  
از بومیانی که از کاخامارکا آمده بودند، 
اعتراف  آنان  کرد.  شکنجه  را  آ»ان 
در  »آتاهوآلپا«  اند  شنیده  که  کردند 
پیزارو  فرماندار  منتظر   کاخامارکا 
است . پس فرماندار دستور  پیشروی 
کاخامارکا،  نزدیکی  به  بارسیدن   داد. 
لیگی  دریک  را  آتاهوآلپا   اردوگاه 
کیلومتر[    8/4 با  برابر  ]مسافتی 
بومیان   اردوگاه   . دیدیم  کوه  دردامنۀ 
مانند  شهری زیبا بود. تعداد چادرهای 
نگرانی  دچار   ما  بودوهمۀ  زیاد  آنان  
ما  آن   از  پیش   . بودیم  وتشویش  
الجزایر  درمجمع   ، این  نظیر   چیزی 
هند غربی ] کارائیب[  ندیده بودیم . 
ترس و حیرت ، برهمه  ما اسپانیائیها 
اثری  اگر ما کمترین   بود.  چیره شده 
یا  دادیم   می  نشان  خود  از  ترس   از 
بومیان   ، کردیم  می  گشت   باز  قصد 
 ، دیدند  می  درما  ضعف  احساس  اگر 
با  راهنما  عنوان  به  که  بومیانی  حتی 
کشتند.  می  مارا   ، بودیم  آورده  خود 
سرزنده  و  شاد   ماخودرا  بنابراین  
از مشاهدۀ  دقیق  بعد  و  نشان دادیم 
شهر و چادرها به دره سرازیر شدیم و 

به کاخامارکا رسیدیم .
و  دور  های  گفتگو  مان  خود  بین  ما 
بکنیم  باید  چه  که  داشتیم   درازی 
تعداد   زیرا    . ترسیدیم  می  ما  همۀ   .
به  امید  که  جائی  دوراز  و  بود   کم  ما 
رسیدن نیروی  امدادی  داشته باشیم. 

و  بررسی   برای  بافرماندار   ماهمه 
عهده  به  ای   وظیفه  چه  که  مذاکره 
شب   آن   . کردیم  مالقات   ، بگیریم  
شمار کمی از ما خوابیدند. مابه میدان  
لشکر  آتش   های   و شعله  کاخامارکا 
منظره   . بودیم  دوخته  چشم  بومیان 
ای رعب آور بود. بیشتر آتش اردوگاه 
یکدیگر  به  قدر  آن  تپه  دردامنۀ 
نزدیک بود که به آسمان پرستاره می 
مانست . درآن شب دربین ما تفاوتی 
یا  فرودست  و  بلندپایه  نفرات  میان 
پیاده نظام و سوار کار نبود. همه تمام 
مشغول   نگهبانی  وظیفه  به  مسلح  
و  پیر  فرماندار   بدینسان   بودند. 
بالیاقت  نیز برای  جرأت بخشیدن  به 
نفرات  گشت می زد. برادرفرماندار  ، 
را  بومیان   شمارۀ  پیزارو   هرناندو  
او  اما  بود.  برآوردکرده  هزار   چهل 
 ، گفت  می  دروغ  ما  دلگرمی   محض 
نفر  هشتادهزار  درحقیقت   آنان  زیرا 

بودند.
سوی  از  قاصدی  بعد   روز  صبح 
: گفت  او  به  فرماندار  آمد.  آتاهوآلپا 
هروقت دوست  بگو  به سرورت  برو   «
دارد به هر شیوه که می خواهد  بیاید. 
برادر  می  اورا همچون  دوست و  من 
زودتر  اوهرچه  کنم   می  دعا   . پذیرم 
بیاید ، زیرا می خواهم  اورا ببینم . نه 
آسیبی و نه توهینی  ، رخ نخواهد داد.«
رادراطراف  سربازانش  فرماندار  
میدانگاه پنهان کرد. سواره نظام  رابه 
دو بخش  تقسیم کرد. یک دسته  را 
تحت فرماندهی برادرش  هرنیزارو  و 
گروه دیگر را زیر فرمان هرناندو دسوتو  
نظام   پیاده  ترتیب   به همین  قرارداد. 
خودش  را  دسته   یک  کرد.  راقسمت 
برادرش  به  را  دیگر  گروه  و  برداشت 
خوان پیزارو داد. درهمان  زمان  پدرو 
کاندیا  با دو یا سه پیاده نظام  با شیپور  
از  ای   درگوشه  کوچک   توپ  یک  و 
آتا  که  هرزمان  تا  مستقرشد  میدان 
هوآلپا و بومیان به میدانگاه واردشدند 
اشاره  ومردانش   کاندیا   فرمانداربه 
اسلحه  باید   آنان  آنگاه  کرد.  خواهد 
را شلیک  کنند ودرشیپور ها بدمند. 
آماده،  نظام  با صدای شیپورها سواره 
گاهشان   مخفی  از  باشتاب  بایستی  

بیرون بیایند.
به  شروع  آتاهوآلپا  ظهر  هنگام   
فرستادن  افرادش  در صفهای آراسته 
سرتاسر  که  نگذشت   چیزی  کرد.  
هرگروه   پرشد.  بومیان  از  میدان  
شد   می  کردومنتظر  می  مکث  مرتبًا 
آنان  بیایند.  بیرون  اردوگاه  از  تابقیه  
می  ظهر   بعداز  تا  جدا  درگروههای 
ما  اردوگاه  به    ، مقدم  گروه  آمدند. 
نزدیک بود. هنوزهم نظامیان  دیگری 

آتاهوآلپا   پیشاپیش  آمدند.  می 
دوهزار بومی  راه را جارو می کردند. 
آمدندو  جنگاوران   آنان  سر  پشت 

دردوطرف راه ایستادند. 
به  ملبس   بومی   گردان  یک  ابتدا 
صفحۀ  مانند   رنگارنگ   لباسهای 
ازروی  کاههارا  آنان  آمدند.  شطرنج  
زمین  جمع کردند  وراه را جارو کردند.
لباسهای   با  گردان  سه  سپس  
وآوازخوانان  کنان   رقص  گوناگون  
زره  مردان  شماری   آنگاه  آمدند. 
و  فلزی   بزرگ  صفحات   با  پوشیده  
مقدار  و  آمدند  ونقره   طال  تاجهای  
زیادی اسباب و آالت  طالونقره باخود 
درخشش  تماشای   کردند.  می  حمل 
آور  شگفتی  نورخورشید   درزیر  آنها 
بود. دربین آنان  چهرۀ خود آتاهوآلپا  
درتخت روانی  بسیار ظریف که انتهای 
شده  پوشیده  باطالونقره  الوارهایش  
اشراف  از  هشتادتن   ظاهرشد.   ، بود 
می  حمل  هایشان   شانه  روی  اورا  
سیر  آبی   های  جامه  همگی  کردند.. 
آتاهوآلپا  خود  لباس  داشتند.  تن   به 
سر  روی  تاجی   بود.  فاخر   بسیار 
درشت   زمرد  با  بندی   وگردن  داشت 
چارپایه  تشکچه   اوروی   . گردنش  به 
روان   . تخت  بود  نشسته  ای  کوچک 
باپرهای رنگارنگ  طوطی وورقه های  

طال ونقره  تزئین شده بود.
پشت سر آتاهوآلپا  دوتخت روان دیگر  
و دوگهواره آمد ودرآنها  رؤسای  بلند 
بومی   گردان  بودند. سپس چند   پایه 
به  اینان  آمدند.  ونقره  طال  تاجهای  با 
محض  ورود به میدان  با صدای بلند 
آواز  خواندند و همه جا ی میدانرا پر 
اسپانیائی  ما  همۀ  بین   دراین  کردند. 
منتظر   میدان  اطراف   در  مخفی  ها  
بسیاری    . بودیم  باش  آماده  ودرحال 
از ما از ترس بی اختیار  به خود ادرار 
کردند.  تخت روان  آتاهوآلپا  دروسط 
میدان  جا گرفت . درحالی که  افراد  

می  سراو   پشت  همچنان   نظامی 
پیزارو   فرماندار  هنگام  دراین  آمدند. 
»فریاروینسنت ِد   والورده«  رافرستاد  
تا نزد آتاهوآلپا برودوبااو گفتگو کند.
خدا  نام  به  کند   تقاضا  آتاهوآلپا  واز 
به  خودرا  آتاهوآلپا  اسپانیا،  شاه  و 
وعیسی  خدا  دستورهای  اطاعت  
مسیح درآورد ودرخدمت  اعلیحضرت  
پادشاه اسپانیا  درآید. فریاربا صلیبی  
دریک دست و کتاب مقدس  دردست 
به  تا  گذشت  سربازان   ازبین  دیگر  
به  رسید.و  بود،  آتاهوآلپا   که   جائی 
او خطاب کرد :» من  کشیش خداوند 
وموضوعات   مسیحیت  من   . هستم 
مربوط به  خدارا تعلیم می دهم . آنچه 
من  آموزش می دهم  خداوند دراین 
از جانب   بنابراین   . است  گفته  کتاب  
کنم   می  تمنا  تو  از  خداومسیحیان  
که دوست آنان باشی . زیرا  این ارادۀ 

خداوند  به صالح تست .«
آتاهوآلپا کتاب را طلب کرد که به آن 
به  نشده  باز  را  آن  وفریار   کند.  نگاه 
را  آن  دانست   نمی  آتاهوآلپا  داد.  او 
چگونه باز کند. فریار  دست دراز کرد 
که آن را باز کنداما آتاهوآلپا  باخشم 
آن  باألخره  زد.  کنار  اورا  دست  زیاد  
از  حیرت   وبدون  کرد  باز  خودش  را 
نوشته ها و کاغذ، آن را  تا پنج  شش 
اش   چهره  کرد.  پرتاب  خود   قدمی 

بشدت سرخ شده بود.
و  برگشت  پیزارو  سوی  به  فریار  
بیائید.  بیرون   «: گفت  فریادزنان 
مسیحیان بیرون بیائید! به این  سگ 
دشمن که کالم خداوند را  دور انداخت 
کتاب   ستمکار  این   برید!  حمله   ،
افکند!  خاک  به  مارا  خداوند  شریعت 
افتاد؟  اتفاقی   چه  ندیدید  شما  مگر 
ایددربرابر  مانده  زبون  و   مؤدب  چرا 
آمرزش  برای  خودخواه؟   سگ  این  

خودتان  براو بتازید.!
داد   عالمت  کاندبا  به  فرماندار   آنگاه 

واوشروع به  شلیک سالحهایش کرد. 
همزمان شیپورها  نیز بصدا درآمدند. 
سواره  چه   - اسپانیائی   سربازان  
بیرون  مخفیگاهها  از   - پیاده  وچه 
آمدند ومستقیم به انبوه  بومیان غیر 
مسلح  میدانگاه  با نعره جنگ  به زبان 
کردند.  حمله  »سانتیاگو«  اسپانیائی 
به  زنگوله  بومیان  ترساندن   مابرای 
بودیم  کرده  آویزان  اسبان  گردن 
ها  .زنگوله  تفنگها  شلیک  صدای   ..
وحشت  را  بومیان   ، شیپورها  وغرش 

زده و سردرگم  کرده بود.
و  افتادند   آنان  جان  به  اسپانیائیها  
آنان  کردن  قطعه  قطعه  به  شروع 
سراسیمه  چنان   آن  بومیان  کردند. 
که  بودند   شده  زده   ووحشت 
و  شدند  می  سوار  بریکدیگر  
همدیگررا خفه می کردند. ازآنجا  که 
بومیان مسلح نبودند  ، خطری متوجه 
را  آنان  سوارکاران    . نبود  مسیحیان 
زخمی  کشتند،  می  گرفتند،  می  زیر 
می کردند و تعقیب می نمودند. افراد 
می  وظیفه   انجام  بخوبی  نظام   پیاده 
کردند  و بازماندگان  را درکمتر زمانی  

از دم شمشیر  می گذراندند.
نیز شمشیر  وخنجر خودرا   فرماندار  
فشرده   هم  به  درانبوه  و  برگرفت 
بومیان  واسپانیائی ها با شهامت  امام 
راه گشود  و به تخت روان  آتاهوآلپا  
بازوی چپ  ترس   بدون  نزدیک شده 
اورا گرفت  وفریادزد:» سانتیاگو« ! اما 
خیلی  زیرا   ، بزیرآورد  اورا  نتوانست  
باال بود. اگرچه بومیانی که تخت روان 
اما  بودند می کشتیم   نگهداشته  اورا 
می  را  آنان  دیگران جای   درنگ   بی 
نگه  باال   را  آن  وهمچنان   گرفتند 
زمان  ما  ترتیب   بدین  داشتند.  می 
که  را   آنان  تا  کردیم   صرف  درازی  
جایگزین  می شدند  ، بکشیم . دست 
آخر  هفت یا هشت  اسپانیائی  سوار 
کار  براسبهایشان  مهمیز زدند  و به 
بردند.  یورش  روان   یک طرف  تخت 
رابلند  طرف   یک  فراوان  تالش   با  و 
کردند. به این شیوه آتاهوآلپا دستگیر  
شد وفرماندار  اورا به جایگاهش برد. 
کردند   نمی  ترک  اورا  که  محافظانی 

همه پیرامون او کشته شدند.
مانده  درمیدان  که  هراسان   بومیان  
واسبها-  تفنگها   ، ترس  بودنداز 
چیزهائی که تا آن موقع ندیده بودند- 
سعی کردند  بخشی از دیواررا خراب و 
قرارکنند. سوارکاران   بیرون  به دشت 
ما ازدیوار خراب  شده بیرون  پریدند 
ودردشت فریادزدند : کسانی که جامه 
 ! کنید  دنبال  دربردارند  زینتی   های 
مگذارید فرار کنند!  به آنان نیزه بزنید
بقیه درصفحه 48
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تهران  های  دردبیرستان  که  هنگامی 
دریکی  بودم   مشغول  خدمت  به 
ادبی  ششم  امتحانیه  های  حوزه  از 
 ، داشتم  بعهده  را  مراقبت  سمت 
کسیت  مولوی  که  بودند  داده  سئوال 
وآثاراوچیست؟ حوزه انتخابیه درمحل 
بود.  قرارگرفته  نوربخش   دبیرستان 
آبادی   نجم  اکبر  علی  یاد   بازنده  من 
دادیم وسایر  رانمره می  نقاشی  اوراق 
دبیران  اوراق مربوطه خودرا تصحیح 
به  رسیدگی  درضمن  کردند.  می 
جالب  کنندگان  شرکت  پاسخ  بعضی 
بود . یکی از داوطلبان  ضمن  مقدمه 
طوالنی  نوشته بود  که مولوی یکی از 
علمای  جهان است، معروف به محمد 
نوشته  را  من  هفتاد  مثنوی  که  بلخی 
اندازه  به  دانشجو  این  البته   . است 
شعور واطالعی که دردسترس  داشت 

چنین نظر داده بود.
ولی اخیراً  می بینم که دراکثر محافل 
ادبی  وهنری و شبهای شعر،  مسئولین 
می  برگزار  مولوی  نام  به  را  شبی  آن 
تقدیری  و  تجلیل   ودرضمن  کنند  
نگارنده  آورند.  می  عمل  به  وی   از 
ام  کرده  شرکت  محافل   دراین   اکثر 
از  سخنرانان درمورد مولوی  وهریک 
مختلف  ونظرهای  تفسیرها  وآثارش 
مولوی  ها  بعضی  اند.  نموده  ایراد 
دربلخ  چون  نامند  می  بلخی  رامحمد 
متولد شده ودوران خردسالی رادرآن 
دانیم  می  البته   . است  گذرانده  شهر 
افغانستان  از شهرهای   بلخ  امروز  که 
بلخی  محمد  اوبه  جهت  بدین   . است 
متعلق  را  موالنا  برخی   . است  معروف 
به خراسان بزرگ  دانسته چون درآن 
که  بوده  خراسان  جزء  بلخ  روزگاران 
زبان  به  آثارش  سایر  و  مثنوی  اشعار 
رامهدزبان  وخراسان  سروده  پارسی  
حضرت  ها  ترک   ، دانسته  فارسی 
موالنارا  از خود می دانند  چون روایت 
درقونیه  عمرخودرا  از  سال   23 است 
دارفانی  دیار   ودرهمان  گذرانیده 

راوداع گفته است .
اروپائی ها ، مولوی رافقط به نام رومی  
تاچندسال  زیرا »قونیه«  می شناسند 

شرقی  روم  جزو  موالنا  تولد  از  قبل 
سینا  ابن  ها  روس  همانطورکه   ، بوده 
راازخود می دانند . درهرحال به قول 

شاعر:
»هرکسی از ظن خود شد یارمن

ازدرون من نجست اسرار من« 
کدام  به  موالنا  راستی  به  درهرحال  

ملت متعلق است ؟
تاآنجا که می دانیم  موالنا جالل الدین  
بهاء  العلماء  سلطان  فرزند   ، محمد 
الدین سال 604 قمری  دربلخ که آن 

مرکز  فرهنگ وادبیات  وعقاید ایرانی  
شمرده بداند. تولد یافت  ودرعنفوان  
پدروهمراهانش  درمعیت   جوانی  
کرد. اقامت  درنیشابور  چندروزی  

فریدالدین  شیخ  با   دیدار  از  وپس 

اوچندروزی  بغدادشد  راهی  عطار 
شام  به  وازآنجا  کرده  توقف  دربغداد 
رفته و مدت طوالنی  درآنجا ماند وبعداً  
به شهر »الرنده«  کوه ) از محکم ترین 
قالع آسیای صغیر است که امیراعظم 
اختیار  خود  اقامت  برای  تیمورتاش  
 7 از  وپس  کرده  عزیمت  بود(  کرده 
آمده  قونیه  به  درالرنده  اقامت  سال  
دراین شهر گذراند.  را  وبقیه عمر  اند 
موالنا درواقع وطن اصلی خودرا  نمی 

شناخته  واین فکر اورا مشغول می 

ابهام  و  سئوال   برای  وجوابی  داشته 
می جسته است . دریکی از غزلهایش 

می فرماید:
روزها فکرمن این است وهمه شب سخنم

که چرا غاقل از احوال دل خویشتنم

ازکجا آمده ام آمدنم بهرچه بود؟
به کجا میروم آخر ننمائی وطنم

از  نماند  که شخصیت مولوی   ناگفته 
سالگی    38 تاحدود  او  سالگی   25
قمری   هجری   642 سنه  مقارن  یعنی 
وبرخورد   مالقات  که  گیرد  می  شکل 
اوبا شمس الدین محمد تبریزی  اتفاق 
ودگرگونی   انقالب   وموجب  افتاد  

احوال وی گردید.
روزی  موالنا   که  کند  نقل می  افالکی 
درآمده  فروشان   پنبه  مدرسه   از 
بودوعلماء  نشسته  راهوار  براستری 
می  حرکت  دررکابش   ودانشمندان  
کردند . ناگاه شمس الدین تبریزی  به 
وی برخورد  وازموال پرسید که بایزید 

بزرگتر است  یا محمد؟
؟  است  سئوال  چه  این   : گفت  موالنا 
رابا  وی  است  پیمبران  ختم  محمد 

ابویزید چه نسبت ؟
محمد  چرا  پس  گفت  الدین  شمس 
َمعِرَفِتک  حق  َعَرفناَک   ما  گوید  می 

وبایزید گفت ُسبحانی ما َعَظَم شأنی
موالنا از هیبت  این سئوال بیفتاد  واز 
. چون به خودآمد  دست  هوش رفت 
به  وپیاده  بگرفت  الدین  موالنا شمس 
و درحجره درآورد  آورد  مدرسۀ خود 
راه  آفریده  هیچ  به  روز  چهل  تا 
مستغرق  شمس  درانوار  ندادندموالنا 
منقطع گردیده ودست  وازیاران  شده 
محکم  الدین   شمس  دردامن   تمنا 
داشت  نفوذ   از  وهرچه  بود   کرده 
را  همه  آورد   می  دست  به  یاازفتوح 

درقدم شمس نثار می کرد.
مالمت  به  قونیه   واهل   مریدان 
موالنا   ولی  برخاستند  وسرزنش 
پندها   آن  واز  کارخودبود  سرگرم 
بندش سخت تر شده بی پروا  آفتاب 
آتش  یاران   مالمت  کرد.  می  پرستی 
بی  و  زد   می  دامن  موالنارا  عشق 
خودی وآشفتگی  اوبرمالمت  وحسد 
افزود  تاغلوشان  درعداوت  آنان می 
و  گذشت  حد  از  باشمس   ودشمنی 
»به اتفاق  تمام  قصدهالک آن بزرگ 
کردندفترتی عظیم درمیان یاران واقع 

شد« 
ربیع  ششم  روز  دربلخ  وی   والدت 
و  قمری  هجری   604 سنه  األول  
وفاتش در قونیه روز پنجم ماه جمادی 
اآلخر 672 هجری قمری  اتفاق افتاد. 

وحدود 68 سال  عمر کرد. 
او می گوید:

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
خام بدم پخته شدم سوختم . 

م ملت  است؟ مولوی کیست                  و متعلق هب کدا
محمدعلی دولتشاهی

از کجا که من و تو
شور یکپارچگي را در شرق

باز بر پا نکنیم
از کجا که من و تو

مشت رسوایان را وا نکنیم .
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزي

همه بر مي خیزند )حمید مصدق(
اوارگی  و  بختی  شور  این  کجای  از 
سخن گویم ؛ایا از مشتی همدیار غافل 
از روز و روزگارشان که داشت مرفه و 
بازاریان  از  یا  ؟؛  بگویم  میشد  بارور 
مقدسی که در نهایت امنیت کسب و 
داشتندبگویم؟   مرفه   زندگی  تجارت 
یا از کارمندان دولت که حقوق مجانی 
اعتصابات  و  راهپیمائي  روزهای  در 
هیچ  بدون  انها  اکثریت  و  میگرفتند 
مبنای  بر  و  نادانسته  و  تخصصی 
از  جدا  ملت  و  دولت  که  غلط  سنتی 
مهری  بی  از  ؟؛چگونه  بگویم  همند 
همانا  که  ایران  کارگران  ترین  مرفه 
کارگران صنعت نفت بودند که  نتیجه 
بر سفره  و گوشتی  نان  لقمه  کارشان 
از  یا  و  ؟؛  بودبگویم   همدیارانشان 
به  که  انتظامی   ونیروهای  ارتشیان 
یاد  قسم  پدری  خاک  و  اب  حفاظت 
با عجله در تسلیم  بودند و چه  کرده 
شمشیرشان  به دشمن ایران و ایرانی 
گویم  چه  ؟؛  فرمودند  دستی  پیش 
دشمنی  که  شود  نمی  باورم  هنوز   و 
با سر  بر سر  عمامه  وقشون  قوم  این 
انهاراسوپر  که حتی  ما چیست  زمین 
اینکه  ان  از  تر  بد  و  ساخته  ثروتمند 
هم  از  را  وبد  خوب  ما  مردم  چرا 
مردی  دنبال  به  و  ندادند  تشخیص 
چون  افتادند  تبار(راه  مرتجع)عرب 
فقط آن مرتجع سیاه دیوانه  از اسالم 
کدام  ؟؛  کرد   می  گفتگو  محمدی 
اسالم ؟ تا انجا که من اززمان نوجوانی  
بخاطر می اورم ازاسالم بعنوان دینی 
مهربان یاد می شد؛؛؛ ایا این مردمان 
ماه  در  را  دجال  ان  عکس  که  غافل 
دیدند وی را می شناختند ؟و یا اسم 
این دیوانه که عروسک اجنبی بود را 

شنیده بودند  ؟
و  رحمت  عجب  و  مهربانی  عجب    
امرداد  ماه  دو  عرض  در  که  گذشت 
های  روایت  بر  بنا   1367 شهریور  و 
مختلف بین 6000 تن و یا        10000 
یک  با  مهربان  سید  را  بیگناه  جوان 
چون  کرد  سالخی  مسخره   حکم 
و  بودند  دگراندیش  و  جوان  انها 
انها  پالکیهایش  وهم  پسرش  و  سید 
انها  در خفا  و  و کشتند  را    کشتند 
را دسته جمعی برسم میدانهای جنگ 
جمعی  دسته  بصورت  اجنبی  توسط 
نشان   و  نام  بی  گورهای  در  باعجله  و 

دفن کردند 
؛   اگوست2015   دوم  یکشنبه     
یازدهم امرداد 1394به همت سرهنگ 
»وزین« موسس سازمان سرباز  ستاد 
و جمعی سلطنت طلب و سکوالر این 
فاجعه را بدون در نظر گرفتن عقیده 
و اعتقاد آن جوانان؛  یاد انها را گرامی 
از  یکی  در  گردهمائی  این  ؛  داشتند 
حضور  در  هیلتون  ی  هتلها  بهترین 
دوم  و  اول  نسل  ایرانیان  از  جمعی 

مهاجر برگزار شد    
با چشم خود  باورتان نشود که  شاید 
دیدم که طرفداران رژیم گذشته این 
جوانان  برای  خاصی  احترام  چنین 
میهن عزیزم که از گروه های سیاسی 
عقاید  و  بودند  گذشته  رژیم  مخالف 
چریک  و  اي  توده  و  مارکسیستی 
فدائي اکثریت  و اقلیت و ملی مذهبی  
داشتند و بناحق سالخی شدند و برای 
اولین بار این چنین گردهمائی برگزار 

میشد سرفراز گشتم .
فاضلی  دوستان  گردهمائی  این  در 
سخن راندند و بعضی از این عزیزان از 
هزاران کیلومتر دورتر به لوس انجلس 
آقاعسگری  میرزا   جناب  بودند  امده 
)مانی( از المان ؛ جناب ایرج مصداقی 
دکتر  ؛  سپند  مسعود  سوئد،جناب  از 
سعید احمدی از تکزاس  ؛و  بسیاری 
دیگر از سخنوران و شاعران در غربت 
و تبعید  حضور داشتند  ؛ و هر کدام 
از ایشان از زاویای  مختلفی با سخنان 
خود بر آگاهی دیگران افزودند ؛ ایرج 
و  یافتم  سالن  از  خارج  را  مصداقی 
خوش  و  متانت  و  بزرگی  با  ایشان 

روئي همیشگی در مقابل دوربین بنده 
ایستاد و گفتکو کرد ؛مصداقی که ده 
سال از جوانی را در زندان خونخواران 
سپری کرده بود و با تفکری استثنائي 
جان  توانست  مرگ  گروه   مقابل  در 
مرگ   گروه  که  گفت  برد  بدر  سالم 
عبارت بودند از رئیسی بعنوان ریاست 
گروه؛ نیری و اشراقی وپورمحمدی و 
چند تن دیگر از آدمخواران جمهوری 
جنایت  و  هندیزاده  خمینی  اسالمی 
کارانی چون آنها پس از کشتار مرتبا 
اند مثال همین  ارتقاء مقام پیدا کرده 
که  پورمحمدی  بشریت  کار  جنایت 
قبال وزارت کشور را در دوره  احمدی 
مقام  قائم  بعهده داشت و سپس  نژاد 
اي زنجیره  کشتار  و  اطالعات  وزارت 
حال  در  و  ایران  از  خارج  و  داخل 
دادگستری  وزارت   مسند  در  حاضر 
زده  تکیه  روحانی  حسن  کابینه  در  
نهایت  بی  مصداقی  از جناب  ؛  است  

سپاسگزارم
در پایان گردهمائي پذیرائي شایسته ای
از  نهایت  بی  و  امد  بعمل  حضار  از 
هوشنگ  ستاد  سرهنگ  جناب 
کننده  وهماهنگ   بانی  که  وزین 
سپاسگزاری  شدند  گردهمائی  این 
خانم  ازسرکار  همچنین  ؛  مینمایم  
هم  فتوگرافی   برای  عباسی  هنگامه 

سپاسگزارم .
 منوچهر منتصری

درست  پیش  ماه  گزارش  این   *
می  چاپ  زیر  مجله  که  هنگامی 
ونتوانستیم  رسید  ما  دست  به  رفت 
درشماره قبل آن را به چاپ برسانیم .

یادی از  ُکشته شدگان  شهریور 1367 
 دربیدادگاههای رژیم اشغالگر ایران

ایرج مصداقی

میرزا آقا عسگری)مانی(

مسعود سپند
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ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران    محمود نفیسی              

ژاهل اصفـهانی
1300 شمسی )اصفهان( 7 آذر 1386 )لندن(

به صورت  یک آسمان  ستاره ابراندود 
ودرآینه روح او مانده است واکنون بعداز 
باآرزوی  دیگر  تاریخی   شکست  یک  

دیرین  خود می پرسد :
آیاشود درافقی روشن

دیدارتو دوباره کندشادم؟
افق  این  کیانوش   محمود  گفتۀ  به 
نظام   یک  برقراری  او  برای  روشن  
دموکراتیک  درکشور است  . اما دراین 
پرسش  باور یا اطمینانی  آشکار نیست 
به شعر  بااشاره  کیانوش   بعد محمود   .
می  نادرنادرپور   زمستانی«   »خطبه 
گوید که او» ازآ» بیم دارد که دیگرروی 
برای  که  را  ای   رانبیندوحماسه  وطن 
کوهسارالبرز وقله اش دماوند گفته است  
باناله آزردگی یأس آمیز به پایان می برد:

ای شیرخشمگین
آیامن ازدریچه این غربت
باردگر برآمدن آفتاب را

ازگردۀ فراخ توخواهم دید؟
آیاتورا دوباره توانم دید؟

درمقایسۀ  کیانوش   محمود  دراینجا 
گوید  می  اصفهانی  باژاله  نادرنادرپور  
او  آمیز   یأس  درآرزوی   که  تفاوتی    :
درجهان   ، است  آشکار  اصفهانی  وژاله 
بینی آنهاست . نادرپور  »ناسیونالیست«  
که هیچ سرزمینی  رابهتر از دیار خود  
جهنمی   را   آنجلس  ولس  است  نیافته 
به زیبائی بهشت  می بیند که نه آدمیان  
بلکه »آدمی وشان«  درآن خانه  کرده 
برآمدن   محض  بازدیدی  فقط   اند.« 
ازقله دماوند  آرزو می کند.  را   آفتاب 
اماژاله اصفهانی  که انسانی است  باتعهد 
وعادت  به جهان بینی  انترناسیونالیستی  
، آرزویش این است  که وطنش را  دیگر 
بار در»افقی روشن«  به بیند. افق روشن  
یک استعارۀ کلی است ودرآن از آفتاب  
نمی  اشارت  دماوند   ازقلۀ  وبرآمدنش 
رود. دنیای شعر »ژاله اصفهانی«  آفاق 
گسترده ای داردومضمون های گوناگون  
آن بطور  تقریب  همه تجربه های  فکری 
و احساسی  وعاطفی انسان  رادربرمی 
خودانسان  مانند   دلیل  گیردوبهمین 
را  یادژاله  که  بجاست   . است  ماندگار 
باشعرکوتاهی ازاو  که »نهبرکه ، نه رود«  
عنوان دارد  وباز تعبیرواستعاره ای  است 

از جهان بینی  او، به پایان بیاوریم :
مرابسوزانید

وخاکسترم را
درآبهای رهای دریا برافشانید

نه دربرکه
نه دررود

که خسته شدم از کرانه های سنگواره 
وازمرزهای مسدود

منابع : سایه های سال- ازژاله اصفهانی 
وبالک آخرین داد

بخش دوم
مجله  محدود   صفحات  که  افسوس 
نمی دهد  که  را  امکان آن  »آزادی«  
فرهنگی   وخدمات  زندگی   دنبالۀ 
اصفهانی«   »ژاله  بیشتر   واجتماعی 
بنابراین    . درآورم  تحریر   رابرشتۀ 
این  زندگی   دنبالۀ  خالصه   بطور 
 . گیرم  می  پی  را  هنرمند   شاعر 
همراه  به  سالگی    25 درسن  ژاله 
همسرش  ناگزیر به مهاجرت  ازایران 
رفت  اتحادجماهیر شوروی   به  و  شد 
خود   زندگی  بخش  ودرنخستین  
درمهاجرت  دورۀ پنج سالۀ  ادبیات را 
در باکو به پایان رسانید  و با آموختن  
بیت   هزار  از  بیش  آذربایجانی    زبان 
از سروده های  سخنوران کالسیک  و 
معاصر آذربایجان  را به  شعر فارسی 

برگرداند.
همسر  همراه    1333 درسال  
به  تحصیل   ادامه  برای  ودوپسرخود  
بادرجه   1339 ودرسال  مسکورفت 
دانشکدۀ  از  ادبیات   دررشتۀ  دکترا 
دولتی المالوسف مسکو فارغ التحصیل  
کار  علمی  درانستیتوی   آغاز  با  شد. 
ادبیات جهان  ماکسیم گورکی  رساله 
نو  شعر  پدر  یوشیج   نیما  بنام   ای 
درمسکو  روسی   زبان  به  پارسی  
نخستین   کتاب  این   . منتشر ساخت  
اثری است  که در روسیه درباره  نیما 
به چاپ  رسید. ژاله درسال  1359  به 
ومحیطی  جو  از  ولی  گشت  باز  ایران 
بود   برقرار  درایران   که درآن  هنگام 
عاشق  وباوجودآنکه  نیامد  خوشش 
به  ناچار  بود   درآنجا  وتوقف  ایران  
ترک  آنجاشد و به »لندن« رفت  وتا 
آخر عمر  که در7 آذر  1386 روی داد 
از   درهمانجا زندگی کرد. مجموعه ای 
باعنوان    1344 درسال  او  شعرهای  
»زنده رود«  درمسکوچاپ شد. ازژاله 
اگر  های   کتاب  حال   تابه  اصفهانی  
شکست  بی  البرز   ، داشتم  هزارقلم 
 ، خاموش  خروش   ، بادشرطه  ای   ،
درموج  موج  پرواز،  ترنم   ، سودجنگل 
سالها«  ی  »سایه  و  شکفتن  وشکوه   ،
که زندگی نامه اورادربر دارد وخودژاله 
است  درآورده  تحریر  رشته  به  را  آن 

ای  گزیده   . است  رسیده  چاپ  به 
»پرندگان  باعنوان  اوهم   اشعار  از 
زبان  به    Migrating Bird»مهاجر
ژاله   . است  انتشاریافته  انگلیسی  
صاحبنظران   از  بسیاری  را  اصفهانی 
باعنوان »شاعرامید«  معرفی کرده اند 
که  دیگری   عنوانهای  درمیان   این  و 

می تواند مبین جنبه های  مختلف 

مناسبی  بسیار  عنوان  باشد  او  شعر 
که  شعرهائی  در  حتی  او  زیرا   . است 
روزگار  انسان   های  دردمندی  از 
می  همدردی   . گوید  می  خودسخن 
ومی کوشد  نالد   نمی  درد  از  اما  کند 
باغ  پژمرده  ستم  به  گلهای  برای   که 
ورنگ  باشد  وباران   آفتاب   ، بشریت 
ژاله  کند.  زنده  رادرآنها  امید   وبوی 

براین باوراست که :
شادبودن هنراست

لیک هرگز نپسندیم به خویش 
که چو یک شکلک  بی جان ، شب وروز

بی خبرازهمه خندان باشیم
بی غمی عیب بزرگی است 

که دورازما باد.
وسبک  گوید   می  شعرخودرا  ژاله  
درخور  شعر   درهر  او   کالم  وشیوۀ 
درحدود   بااینکه   . اوست  مضمون 
شعررا  سرودن  همواره   دهه  شش 
دنبال کرده است ، هنوز هم  وقتی که 
. درآن  ازاو می خوانیم  تازه ای   شعر 
اندیشه  حستگی  از  وآهنگی   رنگی  
که  انگار   . بینیم  نمی  واحساسی  ای 
روح ژاله  هم چنان  درشعرش جوان 

. شعر  وبیدار وتازه  نفس مانده است 
شاعر  برای  بخواهیم  اینکه  بدون  اورا 
تعهد خاصی قائل باشیم  به راستی می 

توانیم »شعر متعهد« بخوانیم .
صحنه  را  زندگی  ژاله  تعهد  دراین 
هنرمندی  خود می داند  وبا آگاهی از 
اینکه هرکسی  نغمه خودرا می خواند 
نغمه  شود.  می  خارج  صحنه  این  واز 
هائی را می پسندد که مردم  به یاد می 
برای  سپارند وبدیهی است  که مردم 
زندگی  روحی ومعنوی  خود چیزی می 
خواهند که طبیعی باشد. انسانی باشد. 
زیبا باشد. گیراباشد. ودریافتنی باشد 
بیشتر شاعران  امروز ، به خصوص آنها 
که جوانترند. ازآ»جا که فریب اداهائی  
 « و  »پسامدرنیسم«  های  عنوان  با 
و  و»آشنازدائی«  ساختارشکنی« 
تنها  نه  اند  راخورده  زدائی«  »معنی 
رابه  انسانی  وفرهنگ   فارسی  زبان 
مسخرگی گرفته اند، بلکه چیزی برای 
ارزش  گوئید  می  وآنچه  ندارد  گفتن 
بانظربه  ژاله  ندارد  بارشنیدن هم  یک 
پایانی  دربند  که  است  واقعیت  همین 
شعر »شادبودن هنر است «  می گوید:
گر به شادی تو، دلهای دگر باشدشاد
زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواندوازصحنه رود
صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد 
بیشترعمرخودرا   که  اصفهانی  ژاله 
درخارج از وطن گذراند  ، هرگز از غربت  
که  معنائی   آن  به  خصوص  به  ننالید. 
بسیاری  از شاعران غربت زده  ایرانی  
داشته  وا  نالیدن  به  هاشان  رادرشعر 
است . شاید این اثرات  جهان بینی او 
خودرا  کرد   می  زندگی  که  هرجا  بود. 
فردی  از خانوادۀ بزرگ  انسان درروی 
زمین  احساس می کرد. وبعدخودرا  به 
یک سرزمین  معین یعنی  وطنش که 
ایران بود  وابسته می دانست . ودراین 
وطنخواهان   درصف  که  بود   وابستگی 
واقعی قرار می گرفت  . محمود  کیانوش  
- شاعر- داستان نویس  ومنتقد ادبی  
درلندن  حال   تابه   1975 سال  از  که 
زیسته است  درکتابی با عنوان :»شعر 
شعر  از  هائی  نمونه   » درغربت  فارسی 
حیث  از  را   درغربت  ایرانی   شاعران 
احساس غربت  زدگی بررسی می گمد 
ومی گوید : شاعر ی مثل  ژاله اصفهانی  
درغربت   بطوراجبار   جوانی  ازآغاز  که 
زیسته است  وبعداز انقالب  1979 مدتی 
کوتاه  به ایران رفت  اما نتوانست خودرا 
باتحوالت  ناساز سازگار گند وبه غربت 
برایش  وطن  از  دوری  دوران  بازگشت 
درشعر  که  است  درازاکشیده   چنان 

»شودایامی«  گوید:
یادو 

قطره قطره می چکدازچشمم
روی تو

رفته رفته می رودازیادم
اودرادامه سخن خود می گوید : بااینکه 
وطن   طبیعی  چهرۀ  به  را  وطن  اوروی 
رارفته رفته فراموش کرده است  یادوطن  

ژالۀ اصفهانی

بادبـهار
زیباشد زمین  نوبهارآمدوازسبزه 
بوستان باردگر دلکش وروح افزاشد
سبزه روئید وچمن سبز شدوغنچه شگفت
باغ یک پارچه آتشکده از گلهاشد
بوی گل آورد از طرف چمن بادبهار
موسم گردش  دشت ودمن وصحراشد
ای عجب گر دل بگرفته من وانشود
 اندراین فصل که از بادصبا گل واشد
وقت آن است که خاطر شود  آزادازغم
باید از شادی گل شادشدوشیداشد
نگیردآرام سینه  درقفس  دل  مرغ 
تاغزلخوان به چمن بلبل خوش آواشد
تَِراَبرچکید »ژالۀ« صبحدم ازچشم 
گشت هم خانه گلُ  گوهر بی همتاشد

بقیه : غم مخور
ورود  از  پس  پدرم   ... است  خودمان 
به صوفیه  مدت دوسال به معالجه ی 
اعصاب ودردپا پرداخت . ودراین مدت 
تالش  بلغاری  زبان  آموختن   برای 
کرد...  از سال 1336 دیگر پدرم زبان 
توانست  بود  ومی  رایادگرفته  بلغاری 
این زبان اشعار وداستانهای خودرا  به 
ازهمین  کند  ترجمه  دوستان  باکمک 
ی   نامه  اوباهفته  همکاری   سال  
تا  و  شد  آغاز  )زنبورقرمز(  استرشل 
هفته  این   با  زندگی  روزهای  آخرین 

نامه همکاری داشت .

آثارافراشته 

پیش از سال 1357 یا به بیانی  دقیق 
تر ، قبل از 28 مرداد 1332 ازافراشته  
 ، زاده«  اخوی  »کمدی  چون  آثاری  
»آی گفتی« ) دفتر ی از اشعار افراشته 
»مکتب نو«   درسال 1324( وهمچنین 
)مجموعه ی 16 داستان  که 8 داستان 
محمد  از   داستان   8 و  افراشته   از 
، درسال 1331(  امین محمدی  است 
  1357 سال  بعداز   . است  شده  چاپ 
رسید:  چاپ  به  ازاو  آثار  این  درایران 
افراشته«  علی  محمد  آثار  »مجموعه 
»چهل داستان«   ، ماه 1358(  بهمن   (
نمایشنامه  »مجموعه  و   )1360 )مرداد 
افراشته  ی  هاوسفرنامه  تعزیه   ، ها 
نصرت  کوشش  به  کتاب  هرسه  که   »
جزوه  ونیز  یافتند.  انتشار  نوح  اهلل 
گیلکی  شعر  چند  شامل  کوچکی   ی 
مرد«  گیله  »پابرانده  بانام  افراشته  

منتشر شد
آثاری  افراشته  هم  دربلغارستان 

منتشر کرد

پایان راه

روز  سرانجام  افراشته   .محمدعلی 
سالگی   در51   1338 اردیبهشت    19
از جهان  براثر سکته درصوفیه چشم 
سپرده  خاک  به  ودرهمانجا  فروبست 
گروه  او   خاکسپاری  درمراسم   . شد 
شاعران   ، نویسندگان  از  زیادی 
حضور  بلغاری  نگاران   وروزنامه 
داشتند واز او تجلیل کردند. برسنگ 
مزار او  این  شعار معروف  چلنگر دیده 

می شود:
 بشکنی ای قلم ، ای دست ، اگر

پیچی از  خدمت محرومان سر
معتقد  مردم  برای  هنر   به  افراشته 
بود  و باهنر برای هنر مخالف  وسعی 
ای   سروده  و  درهرنوشته  داشت  
پیامی سیاسی  و اجتماعی  بگنجاند. 

درپایان یکی از  شعرهای طنز سیاسی 
اورا می خوانید:

شغال محکوم
ای شغال تنه گنده ، خپله 

                 دیدی افتاد دمت الی تله ؟
خوب، بد جنس جد اندر جد دزد 

          کارنا کرده چه می خواهی مزد ؟
بی شرافت ، به کدام استحقاق 

                میکنی خربزها را قاچاق ؟
آخر ای بی هنر و بی همه چیز               
که تو را کرده عزیز جالیز ؟
نیمه شب بهر چه هستی پابوس                  
دزد دزدانه بری مرغ و خروس ؟
بی گذرنامه و بی پروانه                      
چه زنی هروله دور النه ؟
مالکی باج زمین می طلبی ؟                 
شیخی از بابت دین می طلبی ؟
مرغ بی وقت مگر چیزی خوند              
که تناول بنماید آخوند ؟
سیدی ، عامی ، تاخمس و زکات             
بتو تقدیم نمائیم بد ذات ؟

متولّی دهات مایی؟
یا شفایافته ی آقایی؟

یا که هستی گل و موال درویش
سِر خرمن طلبی حصه خویش؟

***
بخشدارهستی یا فرماندار؟

شهردار هستی یا استاندار؟
 مگر از دفتر مخصوص ، کسی

                 به تو داده سمت بازرسی ؟
از سر شخم زدن تا خرمن  

               شده یکدفعه کنی یاری من ؟
هیچ در مدت عمرت یک بار              
دستت از بیل شده آبله دار ؟
هیچ شد یخ کنی از سرمائی                
هیچ شد غش کنی از گرمائی ؟
این همه پیشکشت ، ای نامرد              
شد بگوئی نکند دستت درد؟
حال اگر توبه وصیت داری                 

احمدی وار بگو ، مختاری 
پوستت را َکنم و کاه ُکنم  

                   سر جالیز بدارت بزنم
تنه لش ، جایگزین سر خر                  
عبرت الناس )!( شغاالن دگر ؟

رقص مطبوع کنی بر سر دار 
             مثل بعضی وزرای بلغار

سخن برزگر اینجا که رسید 
             از ته قلب ، شغال آه    کشید
گفت: افسوس که بی تدبیری                
شیر موش هستی و موش شیری
دزد یک جوجه خروس ، حلق آویز        
دزد ده  دهکده اقا و عزیز ؟

دزد یک خربزه اندر سر ، دار  
           دزد صد قریه جناب سردار ؟

زالوی خون هزاران دهقان                  
حضرت اشرف و خان و اعیان ؟

داشتی گر هنر و عقل و کمال              
همه بودند بعرف تو شغال

**** 
پانویس :

درنوشته ی باال  از منابع زیر استفاده 
شده است :

نامها و نامدارهای گیالن   « 1- کتاب 
. تألیف جهانگیر سرتیپ پور چاپ اول 

نشر گیالن رشت .

2- ماهنامه چیستا سال نوزدهم شماره 
8 و9 اردیبهشت و خرداد 1381

طنز  ی  ویژه  هنر   دفتر  نشریه   -3
نوروز   ،  7 شماره  چهارم  سال  ایران 

                1376

 بقیه : گشتی درمیان کتابها

ودیگر آنچه بوده است  نخواهد بود. از 
آغاز می شود  ای  تازه  همین جا عصر  
علی  طلبی   ومنزه  پارسائی   درآن  که 
ثمر ی میماند  ومعاویه که  بی  تالشی  
 ، است   گنج رسیده  به  اسالم   علمدار 
خرامان خرامان ،  راه خودرا به جلو  می 
وعطرها  ها   ونعمت  ها  سیم   ، گشاید 
واسیران  زیباروی ایرانی  سپس غنائم  
رم ومصر  راهبر و پیشوائی  چون معاویه 
می خواهد  که بخورد وبخوراند وبهرچه 
ایمان  واخالص و پرهیزکاری است  قاه 
گو   قصه  شهرزاد  ازکتاب  بخنددو...  قاه 
سهامی   شرکت   - تهران   1392 چاپ   ،

انتشار ، چاپخانه حیدری. 
» زندگی آنقدر  ارزش زیستن ندارد  که 
که  ایرانی  کرد.  وتماشا  نشست   بشود 
اسالم   مسیر  تغییر   موجب  ناخواسته  
شده است  نخستین معترض آن  قرار 
می گیرد. ازهمان  آغاز نشانه های  تشنج 
دیده می شود . صف بندی  سنی وشیعه 
قرارگرفته  . خاندان علی  مظلوم  است 
اول  فرصت   . اند   مبارزه  محور   . اند 
درپشتیبانی  از مختار  بدست می آید  که 
قیامش  ، باهمه پیروزی  های آغاز کارش  
درخون شسته می شود  ، سراسر ایران ،  
لرزه وجوشش پنهان و آشکار است  چه 
درکالم  شعوبیه  ، چه در  سینۀ کسانی  
مانند ابن مقفع ، چه در بازوی  طرفداران  
زیدبن علی ، تا سرانجام  درقیام ابومسلم  
متبلور می شود و سپاه خراسان  در زاب  
بساط بنی امیه را  درهم پیچیده  و این 
نخستین انتقام است . سر مردان خمار را 
گوش تا گوش بریده ، آوارگی وبیچارگی 
اش  ، یادآور پایان کار یزدگرد می گردد.« 

صفحه 14 همان کتاب 
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بهروزی : استاد  نواب صفا ، شما بیش 
ایران   بیشتر هنرمندان  با  قرن   نیم  از 
دوستی ، همکاری  و نشست وبرخاست  
داشته اید . اگر  موافقت بفرمائید  برای 
بیشتر  وترتیب   نظم  گفتگو   اینکه 
دوستان  این  باشد  داشته  وبهتری  
هنرمند شما را گروه بندی کنیم  و به 
ترتیب  گروهی ، نظر شمارا دربارۀ آنان  

جویا شوم.
نواب صفا:  بسیار خوبفکر بدی نیست  
می  جواب  من  بفرمائید  پرسش   شما 

دهم .
نوازندگان  تار وسه تار

بهروزی :  بااجازه شما می پردازیم  به 
نوازندگان تاروسه تار 

تار   وسه  تار  نوازندگان  از  صفا:   نواب 
درچه دوره ای . از چه کسی می خواهید  

شروع کنید؟ 
بهروزی : علی اکبر شهنازی 

سبک  بیشتر   ایشان  صفا:   نواب 
تسلط  با  تاررا  حسینقلی  آقا  پدرش  
وقدرت  کامل میزد. ولی مالحت  ساز 
را  شهنازی   عبدالحسین  برادرش 

نداشت .
بهروزی :  کلنل علینقی وزیری

ابتکارهای  به غیراز   نواب صفا:  کلنل 
تار   نوازندگی  درشیوۀ  که  مهمی  
بندباز،  مانند   صفحاتی  آورد،   بوجود 
نظر  از  که  گذاشت  بجای  ازخود 
تکنیک ، هیچ نوازندۀ تاری  نتوانسته 
ممارست  سالها  با  جز  تواند   ونمی 
اوتا  آورد.  بوجود  اثری   وتمرین چنین 

به  و استعداد خود  دراروپا  توان   حد  
فراگیری  موسیقی علمی  پرداخت وبه 
ایران باز گشت وموسیقی معاصررا  برپایۀ  
صحیح امروزی بنیاد گذاشت و موسیقی 
را به مدارس سراسر کشور برد  وگوش 
دانش آموزان را  با »سرود«  و »سلفژ«  
که  دیگر   خدمات  وبسیار  کرد  آشنا  
کوچکترین  آن تعلیم  ، تربیت ومعرفی  
معاصر  موسیقی   استاد  بزرگترین  
ابوالحسن صبا و تأسیس هنرستان عالی 

موسیقی بود.
بهروزی : لطف اهلل مجد

نواب صفا:   یکی از بهترین  نوازندگان 
تار بود . صاحب سبک  بود. عالوه براین  
که شاگردی  عبدالحسین شهنازی  را 
کرده بود پسرخاله ای هم داشت  بنام 
عطااهلل مجد  که درگرگان  زندگی می 
کرد  و اوهم به همین شیوه  تار می زد. 
گویا با اوهم کار کرده بود. مجد آهنگی 
که  همایون   درمایۀ  است  ساخته  هم 
شعرآن را مؤیدثابتی  گفته است . مجد 

درتار فوق العاده بود. 
سکته  اینکه   بعداز  ایشان   : بهروزی 

مغزی کردند  و یک طرف بدنشان فلج 
شد ، روزی  بدیدارشان رفتم. درهمان 
دربستربیماری   که  باوجوداین  روزهم  
بودند گفت وگوئی باایشان انجام  دادم 
که نوار آن هم خوشبختانه موجوداست  
که  است  وگوئی  گفت  آخرین  واین 
روز  آن   . است  گرفته  انجام  ایشان  با 
شاهد  پشتکار  ، تالش وعشق وعالقۀ  
به موسیقی وتار  ارجمند   این هنرمند 
کشیده   دراز  تخت  روی   استاد  بودم  
که  قوا  کوشش می کرد   تمام  وبا  بود 
با تکه مومی  که دردست داشت  حس 
 . باز گزداند  وقدرت رابه دستهای خود 
اما متأسفانه  کوشش آن  عزیز به جائی  
درهشتم  بعد   دوماه  یکی  و  نرسید  
آذرماه 1357  درگذشت . لطف اهلل مجد  
عالوه بر این که نوازنده ای استاد  بود، 
انسان  بسیار  شریفی بود . راست گفتار 

ونیک کردار.
نواب صفا:  بله ، همینطور است . یکی   از 
بهترین  و نزدیک ترین  دوستان من بود.

بهروزی : احمد عبادی
نواب صفا: اوچکیده وعصاره  ذوق و

موسیقی است ودربزرگترین خاندان  هنر 
پرورش یافته است . پدراو مرحوم  میرزا 
بیادگار  خود  از  فرزند   چهار  عبداهلل 
گذاشت . دوپسر  ودو دختر. که احمد 
برادر   . است  کوچکتر  همه  از  عبادی  
بزرگ او  جوادعبادی  هم  درنواختن سه 
تار  مهارت داشت. خواهربزرگتر  عبادی 
از موسیقی بی اطالع نیست  و ساز خوب 
می زند که مادرآقای  هوشنگ سیحون  
معمار معروف است . خواهر کوچکترش 
شیبانی  اهلل  عنایت  همسرآقای 
جمشید  آقای   مشهور  ومادرهنرمند  
شیبانی است  که درنواختن سه تاردست 
تار   سه  درآموزش   خواهر  داردوهردو  
به عبادی  نقش مؤثر  داشته اند.عموی 
استاد  حسینعلی   آقا  مرحوم   عبادی 
پسرعموهای    . است  موسیقی  بزرگ 
دیگری   و  شهنازی  اکبر   علی  یکی  او 

عبدالحسین شهنازی است .
 درسال  1327 که من مسئول  موسیقی 
رادیو بودم  لطف اهلل مجد  بمن گفت 
 . نه   : گفتم  ؟  شناسی  می  را  عبادی   :
گفت :  ایشان استاد سه تار است  . من 
از آقای مستعان پرسیدم ، گفت :  بله ، 
ایشان از  اساتید موسیقی است  واگر 
اورا به رادیو آورد  خیلی خوب  بشود  
داشتیم  ای   بودجه  زمان  . درآن  است 
و برای این کار  اعتباری درنظر گرفتیم  
ومن همراه  با مجد  به منزل آقای عبادی  
رفتیم وایشان رابه رادیو  دعوت کردیم . 
ایشان هم  موافقت فرمودند  و به رادیو 
آمدند  وبرای اولین بار  صدای دلنواز  سه 
تار ایشان  به گوش مردم رسید. فکر می 
کنم  هیچکس نمی تواند  جای ایشان را 

درسه تار بگیرد.
عبادی   استاد  زندگی  شرح  نخستین 

راهم من درمجله تهرانمصور نوشتم .
بهروزی : جلیل شهناز

خودش   شهناز  آقای  صفا:   نواب 
وبرادرش  علی شهناز  و کارمندی هم من 
عباس سروری   دراصفهان داشتم  بنام 
همگی سبک اصفهان می زدند. منتها 
العاده  ، آقای جلیل شهناز  درتار فوق 
است  . بسیار قوی است . غوغا می کند  

بخصوص درضرب شناسی.
بهروزی : فرهنگ شریف 

نواب صفا:  فرهنگ جوانی بود  تازه از 
دانشکده افسری  بیرون آمده بود که 
اورا  درمنزل دوستی  مالقات کردم . 
تار رابدست گرفت  وزد. دیدم شیرین
شد.  العاده  فوق  بعدها   البته  زند؛  می 
یعنی اآلن یکی از بهترین نوازندگان  تار 

است که من سراغ دارم ...
افسری  دانشکده  از  گفتید   : بهروزی 

بیرون آمده بود؟
تمام  را  بله خدمت وظیفه  نواب صفا:  

کرده بود.

ایشان  که  دانید  می  البته    : بهروزی   
خیلی پیشترازآن  زمان که شما ایشان 
نوازندگی  دررادیو   کردید   مالقات  را 
وگوهای  درگفت  است.  کرده  می 
و  ام  کرده  ایشان  با  من  که  مفصلی 
روی نوار  موجود است ، می گوید: بچه 
بوده است که بعنوان نوازنده در برنامه 
کودک شرکت کرده و تار نواخته است؛ 
واز آقای سجادی نام می برد که ایشان 
اورا  کودک   دربرنامه  بار   اولین  برای 

معرفی کرده است .
از  من  . چون  نیست  بعید   : نواب صفا 
سال 1329 تا سال 1334 از تهران بیرون 
بودم . وقتی من ایشان را دیدم جوانی 
بیست و یکی دوساله بود وپیدا بود که 
چند سال کار کرده است. برای ایشان هم 
غزلی ساخته ام که فقط بیت اول آن را 

به یاددارم :
فرهنگ نیست که چنین چنگ می زند

بال فرشته است که آهنگ می زند
بله ، فرهنگ شریف هم شیوه ای  ویژه 

دارد که بسیار شیرین ودلنواز است .
نوازندگان ویلن

بهروزی : رضامحجوبی
نواب صفا:  رضا برادربزرگ مرتضی بود. 
مرتضی خان  ازاین که رفتار برادرش ، 
حواس   اختالل  بخاطر   ، بیماری  بعلت 
باسابقۀ  او  نظر  به  که  است  طوری 
مناسب  دارند   که  وهنری  خانوادگی 
نیست  همیشه از دست رضا خان ناراحت 
بود. رضاهم از این  که برادرش اورا تحقیر 
می کرد  ناراحت  ودلخور بود. همیشه 
داشتندکه  برخورد   باهم  دوبرادر   این 
گاه منجر به عصبانیت می شد و مرتضی 
این برادر تیره بخت را کتک می زد. از 
جمله ، خدمتتون عرض می کنم مرتضی 
خوبی   های  تریاک  داشت   عادت  خان 
هم  دیگران  به  کشید  می  همیشه  که 
برادررا  این رفتار   تعارف می کردورضا 
می  وخودنمائی   تظاهر  برنوعی  حمل 
بیاددارم  روزی مرتضی قطعه ای کرد. 

 تریاک  به دوستی تعارف کرد . رضا با 
عصبانیت به مرتضی گفت : » چه خبرته 
وآن   این  وبه  بدی   پُز  میخوای  هی    ،
تریاک می بخشی ؟« مرتضی خان  این 
طعنۀ برادر را تاب نیاورد و به او سیلی  
زد. رضا هم مانند همیشه ، درسکوتی 
 . ورفت  کرد  ترک  را  جمع  انگیز   غم 
ارباب  سرحلقۀ  خان   رضا  نظرمن   به 
بدوشی   خانه  بود.  روزگار  رندان  و  کرم 
وژنده پوشی  را زمانه براو تحمیل کرده 
بود واوهم  باطناً ازاین  حالت لذت می 
درروح  پردازی   نغمه  و  موسیقی  برد. 
ا.  موج می زد. چهار مضراب دشتی او  
برنامۀ  ودر  تنظیم  خالقی   بوسیلۀ  که 
با آهنگ  گلها ) شماره 217 ب( همراه 
مرتضی خان  وشعررهی  بنام کاروان  
که بخاطر درگذشت رضا ساخته  یکی 
 . آثار موسیقی معاصر است  بهترین  از 

بهروزی : حسین یاحقی 
درخانه   1326 درزمستان  صفا:  نواب 
محمود رجا با حسین آشناشدم . سنش 
تکیه  وچون  بود   سال  چهل  درحدود 
معروف  یاحقی  به  بود  یاحق  کالمش 
شده بود . آن شب ساز  اورا از نزدیک 
شنیدم . طرز نوازندگی او  باهیچ نوازنده 
ای  شباهت نداشت . چهار مضرابهایش  
بی مانند و مخلوق ذوق  و سلیقه خودش 
بود.و به راستی آتش بجان میزد.  ساز او 
سخن دل بود  ومن تا به امروز مانند  آن 
را از هیچ نوازنده ای  نشنیده ام . باری ، 
دوستی  ما آن شب  آغاز شد و حاصل این 
دوستی که به همکاری رسید ، ساختن 
دواثر مشترک بود؛ یکی درمایه دشتی  
بنام بی خبرودیگری درافشاری  بنام 

جوانی که در سال 1327 ساختیم .
علت   به  درکودکی   یاحقی   حسین 
شرکت  ها  تعزیه  در  خوب  صدای 
بود  کمانچه  سازاولش  کرد.  می 
لقا  فرخ  خواهرش  وشاگردبرجستۀ  
بود. که از موسیقی  دان های مشهور 

روزگار  خود محسوب می شد و باانواع 
سازها  آشنائی داشت . پس از این که 

فرخ لقا  به مسافرت رفت حسین  را

 به استادخود نوازنده معروف کمانچه 
حسین اسماعیل زاده  سپرد.  حسین  
بعد به علت  رونق بازار ویولن به این 
ساز روی آورد.دردورۀ جوانی  سنتور 
هم می زد. حسین یاحقی  روز ششم 

آبان  1347 درگذشت .
بهروزی : علی تجویدی

نظارت  که  درسال 1326   صفا:   نواب 
راهم  موسیقی  های  برنامه  براجرای 
درآن   . آشناشدم  بااو  داشتم   برعهده 
ابراهیم  مرحوم  درارکستر  سالها 
زد.ودروزارت  می  فلوت  منصوری  
می  کار  شکر  و  قند  کل  ادارۀ   ، دارائی 
کرد. درسال 1335 که به تهران برگشتم  
آن  وتبلیغات   انتشارات   کل  ودراداره 
علی  کارشدم   به  دعوت  روزدوباره 
تجویدی  نوازنده برجسته  ویولن  بود 
وآهنگسازی هم می کرد. او اول شاگرد 
حسین یاحقی  بود وبعد به کالس صبا 
من  خواست  که  آهنگی  واولین   . رفت 
روی آن شعر  بگذارم  جانا دنیا گذرد  
درمایۀ اصفهان بود که خانم دلکش  اجرا 
کنم حدود  هشت شعر   می  فکر  کرد. 
برروی آهنگ های تجویدی  ساخته ام .

این  ساختن  از  ای  خاطره   : بهروزی 
کارهای مشترک دارید؟

گفت  من  به  روزی   ، بله  صفا:   نواب 
شعری  خواهم  می  ام  ساخته  آهنگی 
روی آن بگذاری . ازاوپرسیدم : خودت 
احساسی  چه  آهنگ  این  درمورد 
داری؟ گفت: شعر ملودی اول را خودم 

گفته ام .
رفتم   : گفت   . بخوان  را  آن   : گفتم 
گفتم   بالفاصله  هم  من  وبارسفربستم 
که چندسال   . باتوهستم هرکجاهستم 
دربین  خواند.  را  آن  هایده  بعد  
بعداز  ، تجویدی   آهنگسازان  معاصر 
از  یکی  یاحقی   وحسین  محجوبی 
می  محسوب  آهنگسازان  بهترین 
شود همواره اورادرحال طلب ومطالعه 
وتحقیق دیده ام  وبنابه اظهار خوداو 
نواختن سه تارراهم نزدابوالحسن صبا 
آموخته است و به این ترتیب موسیقی 
دانی جامع است . بقیه درشماره آینده

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان   )قسمت دهم(

ز  اسماعیل نواب صـفا، زغلسرائی بارتاهن اهی رپسوزوگدا
بخش سوم

* کلنل  علینقی وزیری  موسیقی را  به مدارس سراسر کشور  
بردو گوش دانش آموزان  را به سرود و سلفژ آشنا کرد.

* لطف اهلل مجد درتار فوق العاده بود وجلیل شهناز درتار  
نظیر ندارد.

* هیچکس  نمی تواند  جای عبادی را درسه تار بگیرد.
* رضا محجوبی  سرحلریالۀ ارباب کَرم  و رندان روزگار بود ، 

خانه بدوشی رازمانه براو تحمیل کرده بود.
* حسین یاحقی چون تکیه کالمش »یاحق « بود به یاحقی 

معروف شد.
* ساز حسین یاحقی  سخن دل بود ؛ من تابه امروز مانند آن 

راازهیچ نوازنده ای نشنیده ام .

حسین یاحقیجلیل شهنازاحمد عبادی

نواب صفاعلی تجویدیرضا محجوبی
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3 - شب دست بوسا ن
توافق  و  ازانتخاب  پس  آیین  این 
وسپاس،یک  احترام  به   ، دوخانواده 
با اگاهی قبلی، چند تن از کالن  شب 
مردان وزنان فامیل داما د،به خانه پدر 
شیزینی  خود  با  و  رفتند  می  عروس 
می بردند.پس ازنوشیدن چای، بزرگ 
پدر  به  داماد، خطاب  ازخاندان  مردی 
یاد  خوشحالی  با  پیوند  این  از  دختر، 
برادر  تا  خواست  می  واجازه  کرد  می 
فرد  ترین  نزدیک  از  یکی  ویا  داماد 
وبیان  قدرشناسی  نام  آنها،به  به 
بزرگ  پدر  ویا  پدر  دست  شادمانی، 
ببوسد.  بودند،  مجلس  در  که  عروس 
وشادی  رضایت  ار  کارتاکیدی  واین 
دودمان  دو  این  پیوند  و  پیمان  بر 
بود. زنان نیز در اطاقی دیگر به » کل 
زدن – kel zaye « وترانه سرایی می 
آوا  است  صدایی   ، کل   « پرداختند. 
وصدا را با چرخش زبان در دهان، سر 
اس.این  نشانه شادمانی  که  دهند  می 
بود  ها  وبیت  ها  چامه  نخستین  چامه 

که خوانده می شد.
***                          

ایمشو ویش چارده شوویشه ، ها زنیم 
چو و دهل

شو چراغه ،روز چراغه ، میوریم خرمن 
گل

 Imšow viš  čârda šowiša  hâ
zeniem ču ve dohel
 Ow čerâqa  ruz  čerâqa mie
 varime xarmene golš
داریم  است،   شب  چهارده   ، امشب 

چوب بر دهل می زنیم
شب چراغان است و روزچراغان است، 

می بریم خرمن گل
***      

بلن  ،کلتونه  زنونی  کل  ای  زنون  کل 
زنیت

هر کمتو خوور دومایت، کلتونه د دل 
زنیت

Kel zenoney  kezenoney ke-  
letone  bolen zeniet
Har komto xovare domâ  ke-
letone de del zeniet

کل زن ها، ای کل زنها ،  کلتان را بلند 
بزنید

خواهر  که  خواهر  شما  از  کدام   هر 
دامادید، کلتان را در دل بزنید

 
***                     

روز  تا  ،زیواره  بخونه  بخو   ، شیر  کله 
بخو

نوکشه طال بییرم هر دوبالش زعفرو
Kelašier baxo baxona zie-
vâra  tâ ruz baxo
  Nökeše  telâ  beyirem  har dö
bâleš zafero

بخوانی  بخوان   » شیر  کله   « خروس  
دارد، از پیش از شب » زیوازه « تا روز 

می خواند
بالش را  نوکش را طال بگیرم و هر دو 

از زعفران
 »   dasgironi-گیرونی » دس    -  4
دوسوآغاز  های  خانواده  نامزدی  یا 
نشانه  کار  این  برای  اغلب،  و  شد  می 
فرستاده  عروس  «یا  بیی   « برای  ای 
یا  و  پارچه   قواره   چند  که   شد  می 
انگشتری ویا گوشوار طال بود. پس از 
دیدار  به  داماد  مادر  که  هربار  هم  آن 
با خود  باید  خانواده عروس می رفت، 
خود  آینده  عروس  برای  هایی  هدیه 

می برد.
5 - فرستادن وتحویل » آوو ازیفه – 

  »   ow azifa
پیش ازانجام آیین عقد و صیغه جاری 
برنج  از  وفهرستی  ریز  برابر   ، کردن 
قند  گوسفند  حناو  و  ونبات  روغن  و 
آن  از  پیش  که   ، شیرینی  و  وچاهی 
چیده  های  طبق  در  بود،  شده  توافق 
می شد و به وسیله افراد طبق کش، در

عروس  خانه  به  ظهر  ار  بعد  یک   
زن  از  تن  وچند  شد  می  فرستاده 
خانواده  به  تا  بودند  همراه  ومرد، 

عروس ، تحویل دهند.
 از آن به بعد زنان فامیل در دوخانواده، 
ترانه سیت بیارم را نواگری می کردند.

خذاوند  از  سپاس  گاه   ترانه،  این  در 
اس که  در پیوند با دختر عمو :

*** 
هرچه دارم، هرچه  نارم ، ای خدا دش 

وه ایما
، د غریو کی بی  بیتره  تاته زاکی خم 

وفا
  Har čie  dârem har čie nârem
ii xodâ daš ve iemâ
 xom bietera  de qariv key bie
  vafâx âMUZâkEY
خدا  ندارم،این  هرچه  و  دارم  هرچه 

دادش به ما
دختر عموی خودم بهتر است ازغریبه 

بی وفا
***       

به  ومژده  ها  وعید  و  وعده  سپس 
خانه  در  بهتر  ای  آینده  برای  عروس 
باری  یا  و  از گل  باری  از آوردن  داماد 
از حنا و یا ساختن حمام بهتر از حمام 
فتا « که  یا »آقا  آقا زکی  یا   » »آزکی 
بوده  لر  بومی  نامداران  از  نامی  شادد 
بودند.  ساخته  مردم  برای  حمامی  که 

این را کاری نیک دانسته و برزبان 

نواگران پیشین ، رفته وبر جای ماتده 
های  حمام  پیش،  های  دهه  است.تا 
نام سازندگان  آنها  به  شهر خرم آباد 
مشهور بود. مانند ،حمام باشی وحمام 
ومانند  والی  حمام  و  اهلل  اسد  حاج 
آن.این شیوه حمام سازی کاری نیک 
به حساب می آمدودر هر شهری انجام 

می شد.
***                 

یی حمومی سیت بسازم ،چی حمو م 
آزکی

دورش طال بییم مینشه نقره پتی
 Yeiy Hamomie sit basâzem
či hamome âzaki
 Reše Telâ bieyirem mieneše
noqrey patiöd

یک حمامی برایت بسازم مانند حمام 
آقا زکی

دورش را طال بگیرم و میانش را از نقره 
تنها

*** 
حموم  چی  بسازم  سیت  حمومی  یی 

کی آفتا
تا بشوره زلف مشکی ،تا درآیه قرص 

ماه
 Yei hamomei  sit basâzem či
hamom key â Fatâ
 Tâ bašura  zelfe  meški  tâ
derâya qors mâh

یک حمامی برایت بسازم مانند حمام 
آقا فتا

،تا  مشکین  زلف  بشوید  تا 
درآید»ازحمام « قرص ماه

 ***  
گل  باری   ، بیارم  سیت  بیارم  سیت 

باری حنا
گلیا  سی سر جاشن ، حنایا سی دس 

و پا
  Sit beyârem Sit beyârem
 bârie gol  bârie Hanâ
 Goleyâ si sare jâtan  Hanâyâ
 si das o pâ
برایت بیاورم  برایت بیاورم ، باری گل 

و باری حنا
گل ها برای بستر وحنا ها برای دست 

و پا 
روز عقد کنان و

خواندن  صیغه عقد
،مجلس   » ازیفه  او   « ازفرستادن  پس 
در  عروس  پدر  دعوت  به  کنان  عقد 

منزل او بر گزار می شد.
در رورگار گذشته ،معمول بود که برای 
انجام  جاری کردن صیغه عقد ،پدران 
عروس و داماد با چند تن از نزدیکان 
از روحانیان شهر می  به  خانه یکی   ،

رفتند

وپسر  دختر  سوی  از  وکالت  وبه   
شد.  می  پبت  روحانی  وسیله  مراسم 
برای  کردند.  می  دریافت  ای  عقدنامه 
طبقه باالی جامعه عقدنامه های ویژه 
،هم  عقدنامه  این  در   . شد  می  تهیه 
مبلغ مهریه وهم فهرستی از جهیزییه 

عروس در حاشیه آن نوشته می شد.
 اززما نی که دیگر گونی های اجتماعی 
داده شد، این کار ها به مراجع قانونی 
امکان  که  کسانی  برای  شده  سپرده 
روحانی  چند  دویا  از  داشتند،  مالی 
فامیل  دو  هر  شناس  سر  وافراد  شهر 
رسمی شهر  دفتران  از سر  یکی  ونیز 
از آن جاری  ناهار وپس  برای خوردن 
کردن عقد ، دعوت می شد. وبه گفته 

پیشینیان ، مهرش می کردند.
            بیا تا ریمو ،مهرش کنیم ،

از پدرش راضیه
           کدخدا بووه ای دختر ،مال میرزا 

قاضیه
 Beyâ tâ  reymo mahreš         
keniemo arke bowaš râziya
 Kad xoda bowa I doxter
           Molâ Mirzâ qâziya
 » م  فتح  به  مهر»  برویم   تا  بیا       
وعقدش کنیم ، اگر پدرش راضی است
میرزا،  مال   ، دختر  این  پدر   ، کدخدا 

قاضی است
***     

بران،  رخت  یا   » برو  رخت   «  -  5
کامل   وموافقت  انتخاب  آن  از  پس 
لباس  برای  پارچه  خانواده،خرید  دو 
داماد،  مادر  دعوت  به  بود  عروس  
از  نفر  سه  ودوتا  ومادرش  عروس 
وپارچه  رفته  بازار  به  خانواده  بانوان 
های گوناگونی انتخاب و خریداری می 
کردند.روز پی از آن آیین » رخت برو« 
یا رخت بران  که به همراه یک درزی 
های  لباس  ازآن  ازپیش  که  خیاط،  یا 
زنان  خانواده عروس را می دوخت ، به 
وبا حضو  خانه عروس دعوت می شد 
ر مادر و خواهر وچند تن اب بستگان  
را  ها  پارچه  داماد،درزی  خامواده 
اندازه گرفته می برید و برای دوختن، 
با خود می برد.اغلب یکی از چامه های 

ترانه ،این بود.
             دختری دو مه له هاری،

 اشه بانو نومشه
           جومه کش مخمل گلدار ،مرواری 

دنونشه
  Doxterie du mahla hari         
aša bânu  nomešâ
 Jomakaš  maxmale               
gol dâr  Morvâri  Denoneša
بانو  ،اشه  پایین  محله  آن  در  دختری 

نامش است
پیراهنش مخمل گل دار است 

ومروارید دندان هایش .
   ***       

بیارم »کلنجی«  بیا رم ،سیت    سیت 
دو ارو وو

ده  رو    ، بوووزش  ،خت  بوورش   خت 
کل نو جو

     Sit beyârem  Sit beyârem
Kolenjey du Arövo
Xot bövereš xot bövuzeš
      rö de kele nö jevo
ای  جلیقه  بیارم  ،برایت  بیارم  برایت 

مخملی از  عربان
خودت  آن را بدوز وخودت بپوش و به 

بستر داماد نو جوان برو
***           

 از این زمان در هر دو خانواده ، زنان 
بیارم  ودختران ترانه شادیانه » سیت 
« را در یک گروه ویا در دو گروه ، به 
 » beyi -صورت پیام و خطاب به » بی
یا » ذوما یا داماد « ویا به پدر یا مادر 
آنان سر می دهند مهمتر آنکه در این 
تک چامه ها ، واژه هایی است که نام 
از  که  است  ویامکانی  جایی  یا  چیزی 
یاد مردم ، رفته اند. از جمله » گره « 
نوعی واحد وزن یغنی  یک چهارم من 
ویادر مقیاس سطح یک چهارم  ذرع 
که   » نادری  پول  یا    « یا  است.  بوده 
این  است.در  شاهی  نادر  سکه  منظور 
چامه ،چهل گره گند م فروخته و یا آن 
برا  است  نادری عوض کرده  پول  با  را 

خرج عروسی سبزه وشیرین چادری
پیل  و  دم   ، فروختم  گنم   گره  چل    

نادری
همه شه خرج تو کردم ، سوز شیرین 

چادری
 čEļ gerie gannem      
 feroxtem dam ve piļ
Nâderičč
  Hamaše xarje to kerdem
söze širin čâderi
چهل گره  گندم فروختم ، دادمش به 

پول نادرشاهی

،سبزه  کردم  تو  خرج  را  اش  همه 
شیرین  چادری

 ***                           
لباس زنان  ومردان

 به لباس داماد وچاک پیراهن نیز نیاز 
به توضیح دارد/در آن زمان که چرخ 
خیاطی هنوز به این دیار نرسیده بود، 
لباس  طورکلی  وبه  وشلوار  پیراهن 
زنان یا مردان، به وسیله دوزندگان زن 
برای زنان و مرد برای مردان ،بریده و 
دوخته می شد. من خود در سال های 
را  زن  دوزندگان  جوانی  نو  و  کودکی 
توجه  و  ،دقت  خود  کار  در  که  دیدم. 
پارچه  های  بریده  بار  یک  داشتند. 
هم  بار  یک   و  دوختند  می  هم  به  را 
 . کردند  می  ،سردوزی  را  ها  دوخته 
این کار به دو دلیل بود.هم برای دوام 
در  نتواند  شپش  که  آن  وهم  دوخت 

الیه های آن ،تخم گذاری کند. 
روستاها  و  شهر  ،در  زنانه  لباس 
گرانی  و  پارچه  نظرنوع  ،از  لرستان 
وارزانی قیمت ، اغلب تفاوت داشتند.  
بودند.  شکل  یک   ، حالت  و  شکل  از 
پیراهن زنان ،هم از جلو وهم از پشت 
، یقه و دکمه داشتند.از آن نظر دویقه 
می گفتند. زیرا اکررویه جلو ،چرکین 
دست  که  زمانی  تا  شد،  می  کثیف  و 
آن  کنند،  پیدا  مواد شوینده  به  رسی 

را پشت و رو کرده می پوشیدند.
باره  در  بیشتر  آگاهی  برای   (
باستانی  آثار  نخست  جلد  به  لباس، 
و  جغرافیایی  تاریخ   لرستان، 
آثار  انجمن  لزستان،چاپ  اجتماعی 
 188 ،ص  ،تهران  فرهنگی  مفاخر  و 

تا193،مراجعه شود (
رفتن داماد به استقبال عروس

خانه  و  عروس  خانه  میان  فاصله  در 
داماد،  اگر به هم نزدیک بودند، عروس 
را در حالی که دونفر از نزدیکان داماد 
و  سر  بر  روبند  و  گفته  را  او  بغل  زیر 
به  بودند،،پیاده  انداخته  اش  چهره 

مهمانان  از  گروهی  افتادند  می  راه 
در  کردند.اما  می  همراهی  را  انها  نیز 
آیین  بارباید  سه  فاصله،داماد  این 
کردن  تعظیم  و  احترام  پیشبازی 
انجام  را  عروس  به  آوردن  فرود  وسر 
بغل کرده  اورا  باید  بار سوم   ، می داد 
عروس،  ویژه  اطاق  یا  و  خانه  جلو  وتا 
یکی  گذاشت.این  می  زمین  وبه  آور 
می  انجام  باید  که  بود  هایی  کار  از 
اورا  کردن  بغل  توانایی  داماد  شد.اگر 
نداشت، اغلب پدر داماد به نسبت سن  
وتوانایی و به احترام خانواده، اورا برای 
فاصله ای بغل کرده ومی برد. در این 
می  شاد،  نواهای  هم  نوازندگان  حال 
نخست   ، بود  دور  فاصله  نواختند.اگر 
با درشکه تا نزدیک خانه  داماد آمده 
همان  به  داماد  استقبال  آیین  سپس 
می  انجام  آمد،  شرحش  که  ترتیبی 

شد. 

 شب عروسی و آیین زفا ف :
در بر گزاری » دووات  Dowât « یا 
مهمی  بسیار  شب  شهر،  در  عروسی 
شدگان  دعوت  و  آمد  می  حساب  به 
فامیل  به  وابسته  های  بیشتر خانواده 
بودند در دومحل خانوادگی عروس یا 
در منزل داماد به خوردن شام ، دعوت 
زنان  از  گروهی  ازـن،  شدند.پس  می 
ومردان خانواده داماد  به خانه عروس  
برند.  داماد می  به خانه  را  او  و  آمده  
یکی از همراهان عروس،زتی است به 
نام » پا بییbeyi- pâ «  که با خود 
سفید  ای  پارچه  محتوای  با  ای  بقچه 
داشت. که باید بر بستر زفاف عروس 
و داماد سنجاق می شد. منظور از این 
کار خون بکارت عروس را  در نخستین 
ارتباط جنسی با داماد وهمسر آینده ، 
بر پارچه سفید می گرفتند که نشانه 
ونیک  عروس  دامنی  پاک  و  صداقت 
نامی خانواده  عروس بود. » پا بیی«نیز 
خانواده  تحویل  را  پارچه  فاصله  بال 
می  الزم  ها  آن  واگر  داده  عروس 
 ، فامیل  از  زنانی  به  را  آن   ، دانستند 

نشان می دادند.

بامداد زفاف:

یا   عروسی  روز  نخستین  بامداد  در 
باتوجه  عروس  خانواده   ،  » »دووات 
کاسه   سه  ،دویا  زفاف  انجام  به 
تخم  نیمروی  ودوبشقاب  »جوجوش« 
پس  فرستاد.  می  داماد  خانه  به  مرغ، 
دونفر  یا  یک  همراه  به  داماد  آن،  از 
به  گزاری  سپاس  برای  دوستانش  از 
نیز  هدایایی  و  رفته  پدر عروس  خانه 

دریافت می کرد.
اما ترکیب غذایی » جوجوش« چنین 
بقیه درصفحه 48
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 آهنگسازان پایان دورۀ  رمانتیک 
 ) ادامه ازشمارۀ پیش(

ادوارد الگار 
1857-1934

از  زیادی   تعداد  اینکه   به  باتوجه  
دورۀ  دهه   آخرین  آهنگسازان  
ثبت  استخوانبندی   به  رمانتیک  
رمانتیک  دورۀ   موسیقی  فرم   شده 
 » تُن   « ازقید  وخودرا  کرده   پشت 
تعداد  ولی  کردند   خارج  و»تونال«   
دوره   این  آهنگسازان   از  دیگری  
رمانتیک   سبک  به  خودرا   وفاداری 
کالسیک   دورۀ  یافته   قوام  سبک  که 
و  ترکیب   یعنی  کردند   حفظ  بود 
همان   که  را  و»مینور«   »ماژور«   فرم 
درکارهایشان   باشد   می  »تونال«  
استفاده کردند  از میان وفاداران   این 
گروه  بایستی از ادواردالگار  نام برد.  
 . بود  وبرامس  و   واگنر  هواخواه   وی 
اواسط  تا  یادآوری  کرد که   بایستی  
سالهای  1940  سبک رمانتیک  هنوز 
آن   وپرچمدار  ادامه داشت   درآلمان  
تأثیراین  بود.    » »ریچارداشتراوس 
آلمانی   غیر  برآهنگسازان  سبک 
مانند   آنها  از  بعضی  که  بود   چنان 
و  فنالند   کشور  در  »سیلیبوس«  
»الگار«  درکشورانگلستان  آهنگهای 
ای  پرستانه  ووطن  ناسیونالیستی   
رمانتیک   سبک   اصول  برمبنای  
دان  موسیقی  را  »الگار«    . ساختند 
ملکه  سلطنت  آخر   دورۀ  برجسته   
پادشاه  »ادواردهفتم«   و  ویکتوریا  
از کارهای  انگلستان  می دانند. یکی 
امیدو  »سرزمین  قطعۀ   او  برجسته  
شکوه«  است که از سال  1902  یعنی 
تا  »ادواردهفتم«   تاجگذاری   زمان  
اجرا  ای   درهرجشنواره  زمان  این 
زیاد  سخن  الگار   درمورد  شود.  می 
گفته اند . یکی از منتقدان  انگلیسی  
درمورد او گفته  است :»  درهر نسل  
که  کند   می  ظهور    الگار  یک  فقط 
بتواند  قطعه ای به زیبائی  »سرزمین  

امیدوشکوه«  خلق کند.

نکات   دارای  الگار   سبک   بااینکه  
برجسته ای از لحاظ  هارمونی وترکیب  
ولی  باشد   می  ارکستراسیون  جالب 
وشهرت   موفقیت   کسب  برای  وی  
نشست  درانتظار   زیادی   سالهای 
چهل  که  رسید   شهرت  به  ووقتی 
زمانی  وآن  کرد  می  راطی  سالگی  
»واریاسیون     1899 درسال   که  بود  
را   Enigma Variations انیگما« 
نوشت . سپس درمدت  20 سال  دورۀ 
پایانی  عمرش آثار ی بوجود آورد  که 

سنفونی،   2 باید   ازآنجمله  
ویلن  کنسرتو  یک 

، یک کنسرتو  
سل   ویلن 

وقطعۀ

ئم   پو

سنفونیک 
به  معروف 

قطعات   و  فالستاف  
ازمیان  برد.  نام  را  مجلسی   ارکستر 
آهنگسازان  دورۀ رمانتیک  او گذشته 
از  برامس وواگنر  به ریچارد  اشتراس  
»کلود  کارهای   از  ورزید.  می  عشق 
آثار  ایراد می گرفت  ولی  دوبوسی«  
شباهت  او  بیستم   قرن  اول  دهه 
به کارهای  »دبوسی «  دارد.  زیادی  
جدیدی   موج  درمورد  الگار   از  وقتی 
که میرفت  فرم تثبیت شده  موسیقی 
کالسیک  را دگرگون سازدسئوال شد 
. او جانب احتیاط  را از دست نداد  و 
دگرگونی   این  که  کرد   قبول  تلویحًا 

 . افتاد  اتفاق خواهد  ناخواه   یا  خواه  
درآمد   آب  از  درست   او  بینی   پیش 
خوشایند   سبک  تغییر   این  ولی 
شنوندگانی  که سالها  گوششان برفرم  
رمانتیک   دورۀ  زیبای   های   وملودی 

عادت کرده بود  واقع نگردید.
»واریاسیونهای   معروف   درقطعۀ 
ای  اندازه  تا  فرم   تغییر  این  انیگما«  
الگار«     « اینکه  با  و  است   مشهود 
مکتب  از  ومتأثر  پرورده  دست 
وجود   بااین  بود   آلمان  رمانتیک  
دراین قطعه  تغییر از »تونال«  
که اساس  موسیقی  
دورۀ رمانتیک  
و قبل از 
ن  آ

ست   ا
به »اتونال«  
از  خروج  که 
  » ر و ژ ما « بند و قید
می  شنیده  بوضوح   است  و»مینور«  
ایجاد  تغییرات   این  از  یکی  شود.  
ریتمهای  غیر مساوی  وهارمونی های  
شنوندگان   بگوش  که  است   جدیدی 
می  جلوه  عادی   غیر  گاهی   قدیمی 
است    ای  قطعه  انیگما   قطعۀ   کند. 
هرکدام  که  قسمت    14 بر   مشتمل 
آن  یک » تغییر«  یا یک واریاسیون   
است وهرکدام  از این 14 قطعه  حاالت 
اشخاصی  از   یکی  اخالقی   و  روحی  
را  اند   بوده  »الگار«   توجه   مورد  که 
حکایت می کند لغت »انیگما«  بمعنی 

»معما« می باشد  و بهمین خاطر  وجه 
قطعه  این  به  »الگار«   که  ای  تسمیه 
اشخاصی  شخصیت  معمای   ه  داد 
است  که با »الگار«  حشرونشر داشته 
برای مثال  »واریاسیون«  شمارۀ  اند. 
یک  حاالت  روحی همسر الگار  را که 
درسال 1920 درگذشت  به نمایش می 
گذاردویا مثاًل  واریاسیون 14  حاالت 
روحی  خودآهنگساز را نشان می دهد 
. و واریاسیون های 2 تا 13  تمامًا  شرح 
حال اشخاصی است  که به نحوی  به 
زندگی آهنگساز  مرتبط بوده اند. تم 
»انیگما«  درتمام 14  قطعه  اصلی در 
از 14 قطعه   یکی است  ولی هرکدام  
دارای واریاسیونی است  که با دیگری 
فرق دارد. ولی زمینۀ آهنگها  درتمام 
آنها مشترک است . »جرج برناردشاو«  
که  داشت   اظهار  »الگار«   درمورد 
»الگار«  نمونۀ یک مرد  کامل است .«

انگلستان   کشور  موسیقی   درتاریخ 
که  است   آهنگسازی  اولین  »الگار  

آهنگهایش  جهانگیر شد.

 ژان  سیبیلیوس 
Jean Sibelius
 )1865-1957 (

موسیقی   نوابغ  از   یکی  وی 
شنیدن   که  است    » »ناسیونالیستی 
رادرتک  پرستی   وطن  روح  آثارش 
کرد.   زنده  میهنش   افراد  تک  
خلق  به  دست  که  آهنگسازانی  
از   عبارتند  زدند  ناسیونالیستی  آثار 
 ، آلمان  »لیست«   ، لهستان  »شوپن« 
»دورژاک«   ، روسیه  »موسورسکی« 
چکسلواکی  »اسمتانا«    ، چکسلواکی 
،  و » ادوارد گریک« نروژ. درسه دهه 
اول  قرن بیستم  » سیلیبوس« آثاری 
خلق کرد که برمبنای اصول  موسیقی 
کالسیک  بناشده بود ولی رنگ آمیزی  
وزیبائی ملودی ها ی سرزمین  فنالند  
شود.   می  شنیده  آنها   یک  دریک 
یعنی    1865 درسال  »سیبلیوس«  
یک سال  بعداز تولد  ریچارد اشتراس  
تا   1889 سالهای   از  وی  آمد   بدنیا 

و  برلین   موسیقی   درمکتب    1891
تحصیل   به  دانشجو   بعنوان  وین  
بود  زمانی  این   . پرداخت  موسیقی 
آثار اشتراس  که هنوز  آهنگساز  که 
اجرا  به  اروپا   درتمام  بود   جوانی  
درمی آمد.وقتی سیبلیوس  به فنالند 
آزادی خواهی  هم  با موج  باز گشت  
وطنانش که خواهان استقالل   از یوغ 
شد.  مواجه  بودند   شوروی  بندگی  
وهمین انگیزه ای  برای او گردید  که 
  » »ناسیونالیستی  آثار  به خلق  دست 
یا » وطن پرستی«  بزند.  برای این کار 
او  ازنوشته های  شاعر معروف حماسه 
واال«   »کاله  بنام   فنالندی  سرای  
سودجست  واولین اثری که  براساس  
داستان این حماسه سرا ساخت  بنام 
 Swan of Tuonela تونال«  قوی   «
گردید.   خلق    1893 درسال  که   بود 
اسطوره   براساس  اثر   این  داستان 
اثر   دراین   . است  فنالندی  وافسانه 
انگلیش هورن«    « را  ساز  نقش »قو« 
بعهده دارد. و صدای رسای  این ساز  
کند   می  تداعی  را  »قو«   صدای  که 
وتلفیق   . است  حاکم  سازها   برتمام 
حالت  زهی   سازهای  با  ساز   این 
بسیار  زیبائی  به ارکستراسیون  این 
اثر می بخشد- تناوب  صدائی که  از 
»انگلیش هورن«  و »ارکستر« بگوش 
می رسد  این اثررا  یکی از زیباترین  
آثار کالسیک  ساخته است -  ساختار 
این  اثر  بصورت A-B-A است یعنی  
و سوم  اول   اصلی  درقسمت  ملودی 
شنیده می شود  وآن جائی است که  
»قو«  نغمه سر می دهد. این اثر  خیلی 
شبیه به »تریستان«  ساخته موریس 
به  وقتی  »سیبلیوس«    . است  راول  
معروف   اثر  که  رسید  جهانی   شهرت 
 . ساخت   1900 رادرسال  فینلندیا«   «
این اثر هشت دقیقه ای  اوج احساس  

وروحیه وطن پرستی  مردم فنالند  را 
نمایان می سازد. اجرای این اثر  چنان 
که  گذاشت   فنالند   برمردم  تأثیری  
آن   مجدد  اجرای   از  تزار   حکومت  

جلوگیری بعمل آورد.
 دیگر از آثاربرجستۀ سیبلیوس  

است   ای  قطعه 
»والس  بنام 

ترلیست«   
که 

درسال  
 1 9 0 3

شد.   ساخته 
براساس   والس   این 

با   . است  وین  های   والس  الگوی  
این تفاوت که  رنگ آمیزی  موسیقی 

فنالندی درآن نمایان است .
آثار  خلق   به  دست    » »سیبلیوس 
ازآنجمله   زد   بزرگی  ارکستری  
بایستی  از کنسرتو برای ویلن  او نام 
برد.که درسال  1905  نوشت . زیبائی 
این  نوازندگی   تکنیک   وهمچنین  
اثر  به آن حد است  که مدارس عالی 
 ، »جولیارد«   مثل   جهان  موسیقی  
 ،  » پطرزبورگ  سن   «  ، »کرتیس« 
کنسرتو  همطراز   اثررا   این  »لندن« 

ویلن  های  »بتهوون«  ، »مندلسون«، 
می  »چایکوفسکی«   و  »برامس«  
  7 دارای  آهنگساز    این  دانند.  
قرن   ربع  دراولین  که  است   سنفونی 
بیستم ساخته است - از معروف ترین  
سنفونی  های  او شماره  2 است  
 1902 درسال  که 
ساخت  ودرآن 
ن  با ز

ض   ا عتر ا
اشغال  به  
توسط  کشورش  
  . است  گشوده  تزاری   روسیه 
سیبلیوس همیشه  وفاداربه سبک  » 
پشت  آن  به  وهیچوقت   بود  تونال«  
نکرد. ا.و درسال  1915 سنفونی پنجم  
رانوشت  که موومان  آخر این سنفونی 
 . است  وشنیدنی  زیبا   و  شاد   بسیار 
اواخر سالهای 1920 سیلبیوس  دست 
عمرش   وبقیه  کشید  آهنگسازی  از 
درمورد  گذراند-  دیگر  کارهای   رابه 
براین  عقیده  او  آهنگسازی  ترک 
موج  اعتراض  به  قادر  چون  که  است 
نو و باصطالح  »مدرنیزم«  درموسیقی 

خودرا  توانست  ونمی  نبود   کالسیک 
مثل  که  دید  صالح  دهد  وفق  آن  با 
بکشد...  آهنگسازی  از  »الگار« دست 

ادامه دارد.

***

اگر  نباشد  جا  بی  شاید   : حاشیه 
آهنگسازان  که  انقالبی  بگوئیم  
وسایر  اروپا  ناسیونالیست«   «
ایجاد  دیگر  کشورهای   آهنگسازان 
مارا   سرزمین  موسیقیدانان   کردند- 
که  ودرزمانی  نکرد  رها  تأثیر  بی  نیز 
دایر  دارالفنون  موسیقی  مدرسه 
آمد  ایران  به  لومر   ومسیو  گردید  
و  موسیقی  علم  رابه  ودانشجویان  
ساخت   آشنا  جهانی  موسیقی  با  کاًل 
دانشجویان   از  تعدادی  که   زمانی  یا 
کسب  برای  ایرانی   وهنرمندان  
گردیدند   اروپا  عازم  موسیقی   علم 
موسیقی انقالبی وناسیونالیستی اروپا 
برآنها نیز اثر گذاشت و دربرگشت  به 
خاک وطن  دست به خلق آثار » وطن 
پرستانه«  یا ناسیونالیستی  زدند - نه 
که  ی  آنطور  بلکه  جهانی-  بصورت 
دست  ازاین   آثاری  داشتند  درتوان 
ساختند . نمونه اش  »روح اهلل خالقی«  
راساخت  ایران  ای  سرود  که  است 
توسط  کشورمان  که  بود  زمانی  وآن 
دیدن  و  بود  شده  اشغال  انگلیس  
راوادارساخت   گالب«  »گل  وضع  آن 
که  آثاری  قباًل  یا  بسازد-  را  آن  شعر 
ازاروپا  دربرگشت  وزیری«  »علینقی 
تمامًا   ، ساخت  مدارس  سرود  بعنوان 
زیربنای وطن پرستی و ناسیونالیستی 

دارد. یادشان بخیر.

بود. آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه   » آن  »ریچارداشتراوس  وپرچمدار  داشت   ادامه  درآلمان   هنوز  رمانتیک   اواسط سالهای  1940  سبک  *تا 
تأثیراین سبک برآهنگسازان غیر آلمانی  چنان بود  که بعضی از آنها مانند  »سیبلیوس«  در کشور فنالند  و »الگار«  

درکشورانگلستان  آهنگهای ناسیونالیستی   ووطن پرستانه ای برمبنای  اصول سبک  رمانتیک  ساختند . 
* تعدادی از دانشجویان  وهنرمندان  ایرانی  برای کسب علم موسیقی  عازم اروپا گردیدند  موسیقی انقالبی وناسیونالیستی 
اروپا برآنها نیز اثر گذاشت و دربرگشت  به خاک وطن  دست به خلق آثار » وطن پرستانه«  یا ناسیونالیستی  زدند

 نمونه اش  »روح اهلل خالقی«  است که سرود ای ایران راساخت.
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درسال 1974 داستان » ز، مثل زکریا« 
نوشته Robert C. O›Brien منتشر شد. 
او سال قبل از انتشار کتابش درگذشته 
دخترش  بکمک  همسرش  و  بود 
اُبراین  از  که  یادداشتهائی  برمبنای 
و  کرده  تمام  را  کتاب  بود  مانده  باقی 
کتاب  این  از  اینک  رساندند.  به چاپ 
نوشته  نیسارُمدی  توسط  سناریویی 
فیلمی  زوبل   کریگ  بکارگردانی  و 
چیوتل  فیلم  شخصیت  سه  باشرکت 
Ejiofor، مارگوت رابی و کریس پاین 
تقدیم  فیلم  عالقمندان  به  و  ساخته 
شده است .  دهکده  »ان« تنها نقطه 
به  ای  براثر جنگ هسته  ای است که 
 . است  نشده  آلوده  موادرادیواکتیو 
روزی که »ان« برای شکار خرگوش به 
گاری می  متوجه یک  رود  مزرعه می 
ضد  لباس  که  فردی  توسط  که  شود 
اشعه پوشیده است کشیده می شود. 
پنهان می  ها  بوته  »ان« خودرا پشت 
ای  وسیله  با  مرد  که  بیند  می  و  کند 
اندازه گیری  میزان تشعشع محیط را 
که  شود  می  متوجه  ووقتی  کند  می 
منطقه آلوده نیست فریادی از شادی 
می کشد و ازلباس ضداشعه بیرون می 
آید و به برکه  ای که از آبشاری تغذیه 
شستشو  خودرا  تا  رود  می  شود  می 
نزدیک   )Eijofor)زکریا دهد.اوبه 
حوضچه  آب  گوید  می  او  وبه  شده 
که از خارج از دهکده می آید به مواد 
رادیو اکتیو آلوده است واو باید هرچه 
زکریا  اما  آید.  بیرون  برکه  از  زودتر 
چون  ولی  شود  می  بیمار  بالفاصله 
پادزهر این بیماری هسته ای را باخود 
»ان«  رهد.  می  مرگ  خطر  از  دارد 
پرستاری  و  برد  می  خانه  به  را  زکریا 
اثنا  ودراین  گیرد  می  برعهده  اورا 
درمی یابد که زکریا مهندس  اکتشاف 
عمق  در  اتمی  حادثه  درزمان  و  است 

کارهای  مشغول  نظامی  پایگاه  یک 
حادثه  آن  از  که  بوده  خود  پژوهشی 
.زکریا  است  برده  بدر  سالم  جان 
یابد  می  باز  خودرا  قدرت  و  سالمت 

وسعی می کند »ان« را بشناسد.
 ، است  زیباومهربانی  دختر  »ان« 
)آن   پاست  و  دست  بی  اما  اجتماعی 
شرایط  به  تن  خواهند  نمی  که  دو، 
یک  به  شبیه  چیزی  بدهند(،  خاصی 
زندگی مشترک اما بدون تعهد را آغاز 
می کنند و زندگی را با عالقه ادامه می 
از  که  متوجه می شوند  روزی   . دهند 
بنزین  توانند  می  محل  بنزین  پمپ 
که  تراکتوری  ترتیب  بااین  و  بگیرند 
در مزرعه بود با بنزینی که تهیه شده 
دوباره براه می افتد و آنها می توانند 
احیا  را  مزرعه  فعالیتهای  از  قسمتی 
کنند.تا آن که دردنیایی که بنظر می 
دونفر  همین  ساکنینش  تنها  رسد 

هستند عشق به سراغ آنها می آید 

درمحیطی  خودرا  شام  که  شبی  در  و 
رستورانهای  سبک  به  رومانتیک  
می  صرف  نورشمع  درپرتو  اروپائی 
در  و  پردازند  می  رقص  به  باهم  کنند 
و  بوسند  می  دیگررا  یک  رقص  حین 
ازآن زندگی یک نواخت وخسته  پس 

کننده آنها تحرکی بخود می گیرد. 
»ان« ساخته  پدر   را  مزرعه  کلیسای 
است  اما  زکریا می گوید  برای اینکه 
استفاده  برق  نیروی  از  بتوانیم  دوباره 
کنیم باید چرخی بسازیم که با نیروی 
آبشار بتواند بچرخد و برق تولید کند. 
برای ساختن این چرخ یا آسیای آبی  
کلیسارا  که  کند  می  پیشنهاد  زکریا 
بکلی خراب کنند و از چوب آن چرخ 

الزم را بسازند. 
انتظارسروکله  برخالف  میان،  دراین 
 Caleb لِب  کی  بانام  سومی  شخص 
بازی  پاین  کریس  را  آن  نقش  (که 
از  شود.  می  صحنه  وارد   ، کند(  می 

دارد  تخیلی  علمی  تم  که  فیلم  اینجا 
به  به درامی عشقی تبدیل می شودو 
که  پردازد  می  نفر  سه  این  روانکاوی 
دریک مثلث عشقی گرفتارآمده اند.  

الیه های نژادی و مذهبی نیز درفیلم 
دیده می شود. زکریا که مهندس سیاه 
کلیسای  کند  می  است  سعی  پوست 
بازسازی کند و »ان«  تنها  دهکده را 

زن باقیمانده از حادثه ، می گوید :
هم  دیگری  کس  توفکرمیکنی   «
خواهی  می  که  است  مانده  زنده 
کلیسارا دوباره برپاکنی ؟ ما به کلیسا 
وارد  همه  این  با  نداریم.«   احتیاجی 
و  شود  می  مخروبه  نیمه  کلیسای 
و  آورد  درمی  صدا  به  کلیسارا  ارگ 
که  کلیسا  این  به  که  دهد  می  نشان 
وابستگی  پدراوست  از  مانده  برجای 
سه  نیز  لب«  »کی  آمدن  از  دارد.پس 
کردن  برپا  با  تا  کنند  می  تالش  نفر 
آسیای آبی برق دهکده را احیا کنند و 

با تخریب کلیسا و استفاده از قطعاتی 
که ازکلیسا به دست می آورند آسیای 
آبی را درزیر آبشاری که درمحل وجود 
می  برق  تولید  به  سازندو  می  دارد 
با تکمیل  پروژه برق رسانی  پردازند. 
می  شنا  به  دررودخانه  نفر  هرسه 
پردازند و  مشروب زیادی می نوشند. 
به  زکریا  خانه   به  گشت  باز  زمان  در 
 . اوست  عاشق  که  گوید  می  »ان«  
وقتی به خانه باز می گردند  »ان«  به 
اتاق زکریا می رود اما او مست  است و 
درنتیجه »ان« به سراغ »کی لب« می 
رود که از حمام بیرون می آید. همانجا 
روز  صبح   . بازد  می  عشق  نرد  او  با 
بعد از نگاه »کی لب« به »ان«  درمی 
یابد که دیشب بین آن دو چه گذشته 
مردی  با  اکنون  زکریا  یا  جان   است 
 ، است  تر  جوان  او  از  که  روبروست 
زن  تنها  برای  و   ، است  پوست  سفید 
مزرعه کشش و گیرائی بیشتری از او 

دارد. دراینجا این حس در زکریا بیدار 
می شود که او تا پیش از آمدن شخص 
چیز  همه  صاحب  مزرعه  دراین  سوم 
همه  کند  می  احساس  ناگهان  به  بود 

چیز را از دست داده است .
مسئله نژاد هرگز به صراحت در فیلم 

ذکرنمی شود، به جز در یک صحنه.اما 
تماشای »ان«  رنج زکریاهنگام  و  درد 
بصورت کلوزآپ نشان داده می شود.

ولی نگاه  کی لیب دزدکی و نامحسوس 
است .  زکریا و کی لب  باهم به  محل 
آبشار می روند و درآنجا زکریا به کی 
لب میگوید که  این او بوده است که از 
»ان« خواسته است با او به عشقبازی 
نمی  باور  را  آن   » لب  »کی  و  بپردازد 
ُسر   » لب  »کی  لحظه   درهمین  کند. 
می  که   زمانی  درست  و  خورد  می 
زکریا  کند  سقوط  بلندی  از  تا  رود 
نجات  از  پس  اما  دهد.  می  نجات  اورا 
باردیگر »کی لب « می لغزد و از باال به 
به تنهائی  پائین پرت می شود. زکریا 
می  او  به  و  آید  می   » »ان  سراغ   به 
گوید که » کی لب« برای یافتن مکانی 
دیگر که آلوده نباشد آنهارا ترک کرده 
است .  »ان « به مزرعه می رود تا شاید 
»کی لب« را پیدا کند و از رفتن او جلو 
اما همه جا درخت است و  گیری کند 
می  باز  بناچار  بیند  نمی  را  کسی  او 
گردد و متوجه می شود که اُرگ داخل 
کلیسا دراتاق او گذاشته شده است . 
پشت آن می نشیند و مشغول نواختن 
کند.  می  نگاه  او  به  زکریا  و  می شود 
پذیرد. می  پایان  فیلم  ترتیب  وبااین 

از نظر مذهبی نیز فیلم به این نکته می 
ساخته  »ان«  پدر  کلیسارا  که  پردازد 
هردو  لب«  »کی  و  زکریا  اما   . است 
بدون توجه به  دین،خواستار تخریب 
قدیمی  پدیده  ازاین  تا  هستند  آن 
چیزی »نو« بسازند و ازچوبهای کلیسا 
برای ایجاد یک چرخ که از یک آبشار 

محلی  برق تولید کند سودببرند.
کندی  ریتم  از  فیلم  کلی  بطور   
اسیر  را  بیننده  و  برخورداراست 
بیفتد   اتفاق  است  ممکن  که  حوادثی 
نمی کند. چند هشدار محیط زیستی  
فیلم از اهمیت زیادی برخوردار است .

دو  نولتی  نیک  و  ردفورد  رابرت   
درکنار  هالیوود  سینمای  اسطوره 
سینمای  روی  زیبا  تامسون  اما 
برایسون  بیل  از  داستانی  انگلستان 
کرب  ریک  که  ای  فیلمنامه  با  را 
بکارگردانی  درفیلمی  است  نوشته 
پیاده  که  اند  کرده  بازی  کواپیس  کن 
فیلم  این  دارد.  نام  جنگل  در  روی 
درسالن  را  تماشاچی  دقیقه   104 که 
ژانویه   23 در  نگهمیدارد  سینما 
که  دنس  فیلم سن  درفستیوال   2015
به  است  ردفورد  رابرت  خود  آن  بانی 
نمایش درآمد واز دوم سپتامبر 2015 
درآمد.  عمومی  نمایش  به  درآمریکا 
سازد  می  که  را  فیلمهائی  سندنس 
سینماهای  در  سازند  می  برایش  ویا 
محدودی در آمریکا نمایش می دهد و 
نیز پس از نمایش عمومی در تلویزیون 
سندنس به نمایش درمی آید.فیلمهای 
دیگری  فیلمهای  به  نسبت  سندنس 
که درهالیوود ساخته می شود تفاوت 
کمتر  آن  تجاری  های   جنبه  و  دارد 
است و بیشتر به جنبه های هنری آن 
فورد  رد  دهد.رابرت  می  نشان  توجه 
کتاب  نویسنده  درنقش  فیلم  دراین 
بیل  شود.   می  ظاهر  برایسون  بیل 
برای  جنازه،  تشییع  مراسم  از  پس 
پیاده روی عازم جاده  آپاالچی،  می 
شود همسر او کاترین که نقش اورا اما 
که  دارد  باور  کند  می  بازی  تامسون 
این مسیر خطرناک است و پرتگاههای 
در  نفر  چندین  وتاکنون  دارد  زیادی 
خودرا  جتم  مسیر  دراین  پیمائی  راه 
بیل می خواهد  از  و  اند  داده  ازدست 
که با یکی از دوستانش به پیاده روی 
دست بزند.ی هر دو در مراسم تشییع 
جنازه و در صحنه افتتاحیه نشان داده 
می شوند. بیل در تالش است تا از یک 
 - آور  شکنجه  تلویزیونی  مصاحبه 
حرکات  و  عبارات  بیاید  بیرون  موفق 
او  واقعی  طبعی  شوخ  ردفورد  صورت 
را نشان می دهد.. او برای سر به سر 
گذاشتن فروشنده لوازم پیاده روی به 
سراغ کاتز  می رود که نقش اورا نیک 
نولتی برعهده دارد.است.کتز هم یکی 
از طنزپردازان شهر است. نیک  دیگر 
کالج  زمان   عنوان  دوست  به  نولتی، 
بعنوان  شود  می  برایسون،حاضر  بیل 
همراه با او در پیاده روی شرکت کند، 
استفان به بیل می گوید که هرساعت 
و  کرده  ضعف  وگرنه  بخورد  غذا  باید 
آغاز سفر  افتد.   برزمین می  بی حال 
نوع  آن  نه  است)اما  با شوخی  همراه 
از شوخی که این فیلم نیازدارد( است، 
پس از پیمودن یک چهارم مایل نفس 
سختی  به  افتدو  می  شماره  کتزبه 
به  نیاز  و  شود،  می  رفتن  راه  به  قادر 

 پیدا می کند.
فایده  دردسر  جز  که  همراهی  با  بیل 
می  ادامه  راه  به  ندارد  برایش  دیگری 
دهد . دربین راه با مشکالتی روبرو می 
با  درگیر شدن  آن جمله  از  که  شوند 
از  پرت سشدن  یا خطر  و  یک خرس 
با  شدن  مواجه   ، مخوف  پرتگاههای 

کوالک  و باران های سیل آسا 
اما تامپسون درنقش سینتیا برایسون.
سرخورده  زنی   برایسون  بیل  همسر 
نقش  نولتی  نیک   . است  دار  خانه  و 
دوم  نقش  هنرپیشه  عنوان  به  خودرا 
بازی می کند که درخور  بسیار خوب 
رابرت  اما   . است  اسکار  دریافت 
ارائه  که  خوبی  بازی  علیرغم  ردفورد 
انتخاب  می کند گوئی برای این نقش 
نقش  درفیلم  ردفورد   . نیست  خوبی 
مردی حدود 50 سال را بازی می کند. 
 . دارد  سال   74 از  بیش  او  درحالیکه 
بینیم  می  اورادرفیلم  کلوزآپ  وقتی 
متوجه می شویم که انتخاب او انتخاب 
نیک  همینطور   . است  نبوده  درستی 
نولتی هم تقریبًا هم سن ردفورد است 
و برای نقش مردی چهل و هفت هشت 

ساله شخصیت مناسبی نیست . 
شود  می  درفیلم  که  هائی  شوخی 
مثال  برای   . نیست  مناسب  چندان 
بیل  وقتی کتز درمورد سینتیا همسر 
تنها  من  گوید  می  کند  می  صحبت 
از نظر  اورا  توانم  کسی هستم که می 
شوخی  چنین  .و  کنم  راضی  جنسی 
البته   ( ساله   50 مرد  دو  درخور  هائی 

درفیلم( نیست .
کسانی که با فیلم موافقند می گویند 

اگر کتاب را خوانده باشید و به دیدن 
فیلم بروید متوجه می شوید که فیلم 
از  وقتی سنی    . داراست  واقعًا خنده 
تو گذشته باشد و بخواهی پیاده روی 
دار می شود.و  کار خنده  کنی حاصل 
ارزش  وبا  دار  خنده  بسیار  فیلم  این 

است .
مخالفین فیلم براین باورند که مکالمه 
غار  های  انسان  همانند  کتز  و  بیل 
زنانی  دیگر  سوی  از  و  است  نشین 
که درفیلم نقشی برعهده دارند  زنان 
انگیز نشان داده شده  نفرت  پتیاره و 
نظرها  اظهار  بعضی  حال  درعین  اند. 
آموزشی  فیلمی  را  فیلم  این  نیز 
درباره مسیر راهپیمائی آپاالچی  می 
دانند که زیبائی طبیعی این منطقه را 

دربرابر چشمان بیننده قرار می دهد.
 8 معادل   ای  بودجه  با  فیلم  این 
میلیون دالر  ساخته شده است اما در 
میلیون   10/5 معادل  اول  هفته  همان 
آمریکا  به گیشه 1960 سینمای  دالر  

سرازیر کرده است .
فیلم  عمده  کنندگان  تهیه  از  یکی 
می  که  است  ردفورد  رابرت  خود 
فیلم  کمیک  قسمتهای  برای  گوید 
و  نکرده  فروگذار  کوششی  هیچ  از 
هولدرمن  بیل  نظیر  طنزپردازانی  از 
کارگردانی  و  سناریو  نوشتن  برای 
در سریالهای  که  کواپیس  همانند کن 
درخشانی  سابقه  تلویزیونی  کمیک 
دارد سود برده است .درمورد انتخاب 
گوید  می  ردفورد  هم  هنرپیشگان 
نیک نولتی انتخاب من بوده است زیرا 
ایفای  برای  او  که  دادم  تشخیص  من 

این نقش بسیار مناسب است .
اعالم   2005 درسال  ردفورد  رابرت 
درچنین  دارد  قصد  که  بود  کرده 
داشت  درنظر  و  کند  بازی  فیلمی 
درفیلم  کتز   درنقش  را  نیومن  پل 
شرکت دهد  اما نیومن درماه مه 2007  
ازسینما بازنشسته شد و درسال 2008 
کارگردان    2007 درفوریه   . درگذشت 
home alone  و دو قسمت اول فیلم 
هری پاتر  یعنی کریس کلمبوس  گفت 
احتماالً این فیلم را کارگردانی خواهد 
کرد.  تغییر  چیز  همه  بعداً  اما  کرد 
دیدن این فیلم را با همه کاستی هائی 

که دارد به شما توصیه می کنیم .

   مرور فیلم                                 غزاله یزدی

Z for ZACHARIAH 

اما تامپسون
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بقیه : کشتار در کاخامارکا
آتاهوآلپا   که  بومی   سربازان  همه 
کرده  آماده  مایلی   یک  درفاصلۀ 
از  یک  هیچ   ، وآمادۀنبردبودند  بود 
این  درتمام  نخوردند.  تکان  جایشان 
علیه  بومیان   از  کدام  هیچ  مدت  

اسپانیائی ها  اسلحه بر نداشت .
منتظر  بومی   گردانهای  که  وقتی 
دردشت  بیرون شهر دیدند  که بقیه 
فرار می کنند  و فریاد می زنند ، آنان 
منظره  این  گذاشتند.  فرار  به  پا  نیز  
سرتاسر   زیرا  بود   انگیز  شگفت  ای 
بومیان  از  کاماًل  مایلی    20 تا   15 درۀ 
پر بود. چیزی نگذشت  که شب سایه 
با  ما همچنان   نظام   و سواره  افکند  
می  ضربه  دردشت   بومیان   به  نیزه 
برای  جمع   شیپور  که  تازمانی  زدند  

باز گشتن به اردوگاه  به صدادرآمد.
اگر شب نشده بود  از 40000  سپاهی 
بومی  تعداد اندکی  زنده می ماند. تا 
بومی  هزار   هفت  یا  شش  موقع  آن 
آن مجروح  شدند.  از  بیش  و  کشته  
مردی که در یکی از تخت روانها کشته 
بود که  او ورزئیس  چینچا  زیر  و  شد 
همۀ  ظاهراً  بود.  عالقه  مورد  بسیار 
آنان  که آتاهوآلپا را حمل می کردند  
، رؤسای بلند پایه و مشاوران  بودند. 
همه بهقتل رسیدند و همچنین  تمامی 
را حمل می  کسانی که تختهای روان 
دیگران   و  کاخامارکا  رئیس  کردند. 
کشته شدند. تعداد آنان آن قدر زیاد 
همۀ   . است  محاسبه خارج  از  که  بود 
آنان که به حضورآتاهوآلپا آمده بودند 
مقتدری   فرمانروای  چنین  تماشای 
که  قدرتمندی  سپاه  آنچنان   با 
فوق   ، زمان  دستگیر شد  درکمترین 
با  این  درحقیقت   بود.  دیدنی  العاده  
نیروی ما به انجام نرسید ، زیرا شمارما 
ومرحمتهای  الطاف  از  این  بود.  اندک 

خداوند - که بزرگ است - بود.
آتاهوآلپا  اسپانیائیها   که  زمانی 
راازتخت روان  به زیر کشیدند  ، ردای 
دستور  فرماندار   شد.  دریده  ازهم  او 
که  زمانی  بیاورند.  لباس  برایش  داد 
آتاهوآلپا  لباس پوشید ، فرماندار  به او 
فرمان داد نزدیک او بنشیندو برخشم 
سرعت   این  به  اینکه   از  واضطرابش  
غلبه   ، فروافتاده   ومنزلتش   مقام  از 
کندوآرام بگیرد. فرماندار  به آتاهوآلپا 
گفت :» این را به خودت  توهین تلقی  
زندان  به  و  مکن که شکست خوردی 
که  مسیحیانی  بااین  زیرا   . افتادی 
 ، اندک  درشمار  گرچه   ، آمدند  بامن 
من برپادشاهی های بزرگترازتو پیروز 
ترا  قدرتمندتراز  وفرمانروایان  شدم 
شکست دادم و ُسلطۀ امپراتور را- که 
است  جهان  سرتاسر  و  اسپانیا  شاه 

تحمیل  برآنها   - اوهستم  بندۀ  ومن 
آمدیم   اینجا  او  فرمان   مابه   . کردم 
 . کنیم  تسخیر  را  سرزمین  تااین  
ودین  خدا  شناخت  از  اینها   همۀ  ؛ 
مقدس کاتولیک  اوناشی می شود. به 
علت رسالت  منزه و پاک ما، خداوند 
وزمینوهرچیزی  آسمان  آفریدگار   ،
ساخت  ممکن  را  آن   ، درآنهاست  که 
زندگی  .وازاین  رابشناسی  »او«  تو  تا 
برتوچیره  که  و شیطانی  انسانی   غیر 
. بهمین دلیل  ما  ، بیرون بیائی  است 
درشمار اندک ، لشکر عظیم ترا مقهور 
کردیم .. وقتی که گناهان   زندگی ات 
را می بینی  پی می بری  که ما با آمدن 
به سرزمین تو  به فرمان  اعلیحضرت 
شاه اسپانیا  ، صالح ترا می خواستیم 
. خدای ما اراده کرد  که نخوت تو کم 
آزردن  به  قادر   بومی   هیچ  و  شود 

مسیحی نباشد.«

زیرنویس :
-1558( پنجم  کارل  یا  شارل    -1
مقدس  امپراتوری  فرمانروای   )1500
روم  از 1519 تا 1555  بربخش وسیعی 
عمر  ودرآخر   کرد  سلطنت  اروپا   از 
ای  ودرصومعه  برد   پی  خطاهایش  به 
شامل  او  قلمرو  وسعت  گزید.  عزلت 
آلمان  و  فالندر   ، اتریش   ، اسپانیا 
جنگید.  بافرانسه  سال  وسی  بود 
مدعی  و  طلب   جاه  اوپادشاهی 

سلطنت  برسرتاسر جهان بود.

بقیه :ترانه سیت بیارم

است.صد گرم آرد معمولی گندم بدون
 سبوس را در صد وپنجاه گرم روغن 
جیوانی داغ می ریزند و پس از سرخ 
کردن ، آن را زمین گذاشته مخلوطی 
نرم  آن  از  پیش  که  رازیانه  و  زیره  از 
ساییده شده ،به آن اضافه کرده و بعد 
صد گرم شکر معمولی نیز به آن اضافه 
زنند.برای  می  هم  به  کامل  و  نموده  

خوردن آماده شده می خورند.
زاییدن  هنگام  به  را  جوجوش 
زنان،برای درد معده وجلو گیری ازنفخ 
از  وباد کردن معده ، می دادند ویکی 
خوردنی ها و خوراکی هایی بود که به 
وسیله آن ، مهمانان و دیدار کنندگان 

از زن زا ئو را پذیرایی می کردند.   
 پایان
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بقیه: رضاشاه
برقراری  برای  بود،  ُرباعی شده  چنان 
منظورارتباط  به  راه  واحداث  امنّیت 
های  خان  مقاومت  باخوزستان،با 
لرستان  وراهزنان  ویاغی  سرکش 
مواجه گردید وعده ی زیادی از افراد 
درگیری  از  پیش  که  نظامی  نیروی 
بایاغیان ،ازسوی آنان به خاک وخون 
وزیرراه)سرلشکر  وحتی  افتادند 
سرکشی  برای  که   نیز  تهماسبی( 
اتومبیل  با  سازی  جاده  کار  نتایج  از 
بود  نتوانسته  بود،  آباد  رهسپارخرم 
از آن مهلکه جان بدر ببرد،وازاین رو 
چاره ای جزقلع وقمع اشراروسرکشان 
آن سامان نمانده بود،همان کسان که 
دولت  یک  کارآمدن  انتظارروی  در 
بتواندگردن  که  بودند  ُمقتدر  مرکزی 
شان  جای  برسر  را  وراهزنان  کشان 
کشور  درسراسر  را  وامنّیت  بنشاند 
برقرارسازد، لب به انتقاد وخرده گیری 
گشودندکه چرا چند ده تن از یاغیان 
پای  خواستند  نمی  که  وراهزنان 
قلمرو  به  راه  احداث  با  مرکزی  دولت 
اقتدارشان بازشود، ُکشته شدندوحتی 
امنّیت  تأمین  اجرای  نظامی  مأمور 
را«قّصاب«خواندند،اما  منطقه  درآن 
درآوردن  اطاعت  به  چگونگی  راه 
خانهای سرکش و  وامکان ساخت راه 
را  امنّیت  وایجاد  باخوزستان  ارتباطی 
به طریقی غیر از آنچه که انجام گرفته 
دست«  دادند،زمانیکه  نمی  ارائه  بود، 
به  استحقاق  غیر  من  که  پارازیتها 
آن  وخون  بودند  چسبیده  ملت  اندام 
انداخته  وبدور  کنده  مکیدند«  می  را 
شد،گفتند ظلم فاحشی بود که دولت 
داشت،هنگامیکه  روا  آنان  درحق 
گرفته  قلمی«  ومرج  هرج  »جلوی 
مشروطه  که  برآوردند  وفغان  آه  شد، 
مشروطه  کدام  به  شد،حال  تعطیل 
می  اشاره  درآمده  فعل  به  قّوه  از  ی 
به  نبود!؟درحالیکه  کردند،معلوم 
که  وظلمی  بیدادگریها  تاریخ،  گواهی 
مردم  بر  مشروطه  برقراری  درزمان 
حتی به طبقه ی روشنفکر وُمنتقد تا 
رویدادکودتاروا میشد،نشانی  از  پیش 
وآثاری ازاجرای قوانین  دیده نمیشد، 
آبکی   انتقاد  یک  با  دشتی  علی 
وزیرمشروطه،  نخست  الدوله  ازوثوق 
تا  پیاده  پای  با  دادگاه  حکم  بدون 
خارج  به  میشودتاازآنجا  برده  قزوین 
فّرخی  ولبهای  گردد  تبعید  کشور  از 
یزد  حاکم  ُحکِم  به  تنها  شاعر،  یزدی 
ازاو  دربرابرانتقاد  الدوله(  )ضیغم 
این  از  دیگر  میشود،وبسیاری  دوخته 
بجز  اگر  ،که  واجحاف  رفتارها   دست 
برسرنوشت  حاکم  وملت  میبود  این 

خود می بود،آنهمه آه وحسرتها درمیان 
نبودوکودتایی صورت نمی گرفت.

دارنده  خزعل  شیخ  بساط  که  وآنگاه   
نشان »ویکتوریا« از امپراتوری انگلستان 
وعامل آن دولت، برچیده شد، وسرزمین 
ثروتمند خوزستان ازیوغ اوکه دستش به 
حتی  سامان  آن  ازمردم  بسیاری  خون 
بود،خارج  آغشته  وبستگانش  برادر 
گردید،آنرا نوعی ساخت وپاخت صوری 
نامیدند  باانگلستان  رضاخان  دولت 
وسپس وقتی راه آهن سرتاسری کشیده 
شد،تا بخاطر انسداد راه ترانزیت ازسوی 
مبادالت  امکان  برای  روسیه،راهی 
گشوده  کشور  از  خارج  به  بازرگانی 
شود وایران از این طریق به دریای آزاد 
دستور  به  بنا  پیداکند،آنرا  دسترسی 
استعمارقلمدادکردندوباال  وخواست 
آن  ی  ارزنده  خدمات  ی  همه  خره 
ظهورش  درآرزوی  که  سردارمقتدری 
شدویا  سپرده  فراموشی  بودند،بدست 
وی  برعلیه  وناسزاگویی  تهمت  به 

انجامید!  
عبداهلل مستوفی می نویسد:» ...ایرانیان 
بی  برای  زاری  وگریه  ومویه  باید ضّجه 
خانمان  بگویم  شدن،یابهتر  خانمان 
کنارگذاشته،وبجای  الواررا  پیداکردن 
این  که  کسی  برآن  هزاررحمت  آن 
کنده  خوزستان  راازسرراه  خارآبادی 
کشور  نواحی  است،بفرستند،وازتمام 
این  روآورده،بزودی  خوزستان  بسمت 
این  آبادکنند،تاحق  را  زرخیز  ایالت 
خدمت بزرگ مرحوم رضاشاه پهلوی را 
بجامعه اداکرده باشند،بخصوص که عبور 
را  آبادی  راه  هم،  سرتاسری  آهن  خط 
برای آنها سهل تر،ووسیلهِ  آنرا موجودتر 

کرده است.«)83( 
 دکتر عبدالحسین زرکوب می نویسد:»...

ضعف دولت مرکزی درایران که ناشی از 
اختالف احزاب مشروطه وازدسته بندی 
های رجال حکومت بود،ایران را بشّدت 

دچار بُحران کرد،
ومالی  اداری  ومرج  هرج  گذشته  ازآن 
مالیات  وصول  ازصعوبت  که  مملکت 
پدید آمد نیز برتهدید وتضییق ناشی از 
حضورقوای اجنبی درایران افزوده شد...

درمجلس هم که مجلس سوم محسوب 
میشد،زمینه برای روی کار آوردن دولتی 

قوی وکارآمد موجود نبود.«)84(
شرح  ضمن  آبادی  دولت  میرزایحیی 
درایام  ومردمش  ایران  سروسامانی  بی 
پیش از رویدادکودتا می نویسد:»...وهمه 
برمی گردد به نبودن یک مردتوانای دانا 
که قد علم نموده نه معلم طبابت،بلکه 
معلم جّراحی که برای دریدن ودوختن 
وبیرون کردن خون فاسد ازبدن مریض 

ُمحتضر...«)85( 
           ادامه دارد

افقی : 1-نویسنده کتاب »باغ وحش 
از  شده  بافته  ظرفی   - ای«  شیشه 
برهنه   -2 درخت  نازک  های  شاخه 
مشهور  نقاش  »گویا«  اثر  اش 
 - ومانند  مثل   - است  اسپانیاپی 
کشوری درآمریکای جنوبی 3- خاک 
ابزار  این  قرارداد   محل   - صنعتی 
راه   - اتومبیل  وموردلزوم  کوچک  
باریک وطوالنی - 4- پیشه حداد- 
وزن  تا  میزنند  کافور  به  که  باری 
ره   -5 چوپان  همدم  زیادشود-  آن 
آورد زمستان -  نیمه ای از اثر امیل 
زوال- از مارکهای موتور سیکلت 6- 
گیاهی  تیغ   - بازار   - ها  درخشش 
که  واتصاف  دارندگی  پسوند   -  7
چوب  از  میشود-  واقع  اسم  درآخر 
آن تبیح درست می کنند - کشتی 
جنگی - سنگ انداز عربی وطالع بین 
 - تفاأل عسل   - نزدیک  فارسی 8- 
پسندیده - شهری در شوروی سابق 
- 9- جنگل کوچک - \در رستم - 
ادب جای شما  بی   - زندگی  وسایل 
می نشاند10- حرف شرط - آسمون 
جل - مخلوطی از  چهل درصد خاک  
رس و شصت درصد  آهک 11- مقابل 
از  کمتر   - آن  مثل  به  چیزی  کردن 
اندازه - نوعی آهنگ خارجی 12- ماه 
دیروز - اسب چاپار - ویزای ایرانی 13 
- نعمت داده ومنت نهاده - پسته اش 
گلی  ضمیرغایب14-   - است  زبانزد 
درجمع دخترخانمها- گیاهی ازتیره 
 -15 دادن   شهادت   - چلیپاییان 
نویسنده   - وبس  ایست  نزدایرانیان 

بلندیهای بادگیر

 نت ترانه سیت بیارم
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هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

تآتروسینما  هنرمند  نصیریان  علی 
جشنواره  هفدهمین  رییس  عنوان  به 
درآغاز  سنتی  و  آیینی  های  نمایش 
 : گفت  پیامی  طی  جشنواره  کاراین 
آئینی  نمایش های  عرضه  و  »حفظ 
روزگار  این  در  که  ایران  سنتی  و 
به  و  مانده ایم  دور  آن  از  فرسنگ ها 
اهم  از  است،  شده  سپرده  فراموشی 
هنر  و  فرهنگ  اهل  اساسی  کارهای 
است. این نمایش ها پل ارتباطی مردم 
ایران با ادبیات کهن فارسی و ادبیات 
عامیانه این سرزمین است و پاسداری 

از آن از وظایف ماست.
زمانه تغییر کرده و بسیاری از اساتید 
ابزار  رفته اند،  دنیا  از  نمایش ها  این 
جایگزین  دیگری  کننده  سرگرم 
اگر  ولی  شده اند  نمایش ها  این گونه 
به سبک و سیاق این کار، نمایش های 
امروز  با مضامین  آفریده شود  تازه ای 
روحیه  و  ذوق  با  مردم،  مسائل  و 
مردم  دل  بر  و  است  هماهنگ  ایرانی 
می نشیند چون ایرانی است و از جای 

دیگری گرفته نشده.
های  نمایش  حامی  انجمن های  احیای 
به  کمک  و  همراهی  سنتی،  و  آئینی 
دانشجویان  خصوص  به  و  جوانان 
این  شناخت  در  نمایشی  رشته های 
نمایش ها و به کارگیری سبک و سیاق 
کارگاه های  برگزاری  با  کارها  این 
نمایشی از کارهای جّدی متولیان امور 

هنری است.
برای  شهر  در  تئاترهایی  اندازی  راه 
طول  تمام  در  نمایش ها  این  اجرای 
انجام  باید  که  است  اموری  از  سال 
حفظ  ایرانی  نمایش  تداوم  تا  شود 
شود. البته نمایش ایرانی فقط این گونه 
نمایش ها نیست و هنرمندان تئاتر این 
با  که  امروز  به  تا  گذشته  از  سرزمین 
تئاتر دنیای غرب و شرق آشنا شده اند 

گوناگون  شیوه های  و  سبک  در  و 
که  کرده اند  فراوان  آزمایی های  ذوق 
آن ها  نشده  و  شده  اجرا  متن های 
عامیانه  نمایش های  ولی  است  موجود 
بلکه  نیست  مکتوب  تنها  نه  ایرانی 
لحاظ  از  مدّونی  العمل  دستور  هیچ 
و  بوده  چه  آن  ندارد،  اجرایی  شیوه 
هست از طریق روایت سینه به سینه و 
استاد شاگردی بوده ولی پژوهشگران 
زمینه  این  در  خوبی  کارهای  امروز 
کرده اند که مفید است ولی مهمترین 
کارگاه های  ایجاد  زمینه  این  در  کار 
است.  تجربه  و  تمرین  برای  نمایشی 
که  هستند  هنوز  دلسوزی  هنرمندان 
در گوشه و کنار چیزهایی آموخته اند 
و می توانند به جوان ها منتقل کنند که 
این رشته از ادب و هنر این سرزمین 

از بین نرود.
از  یکی  هم  جشنواره  این  برگزاری 
چنین  داشتن  که  است  کارهایی 
را  ایران  عامیانه  ادبیات  از  گنجینه ای 
یادآوری می کند. امید است کنجکاوی 
و  برانگیزد  را  جوان  هنرمندان 
آن  بر  را  هنری  متولیان  و  مسئولین 
این مهم توجه کنند.« در  به  دارد که 
ادامه، با حضور هنرمندانی چون ملکه 
جعفر  مهرآوران،  عزت اهلل  رنجبر، 
آذری،  منوچهر  فراهانی،  بهزاد  والی، 
و  اسدزاده  داریوش  مفید،  هنگامه 
هنرهای  کل  مدیر  شفیعی  مهدی 
امور  نمایشی و علی مرادخانی معاون 
ارشاد اسالمی،  هنری وزیر فرهنگ و 
از برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی 
باد  »سند  نمایشنامه های  شد.  تقدیر 
نوشته  شهرزاد«  شبانه های  روایت  به 
از  امان پور  حامد  و  رمضانیان  صحرا 
عزت اله  نوشته  »مروارید«  تهران، 
مهرآوران از تهران، »حکای زنی بی نام 
و نشان« نوشته عسل عصری ملکی از 
کرج، »هنبوری« نوشته رحیم رشیدی 
ازدواج«  »بحران  تهران،  از  تبار 
تهران،  از  موسوی  سیدعظیم  نوشته 
نوشته  هاشم«  آقا  میرزا  »عروسی 
رضا عاشوری فر از لنگرود برگزیدگان 
یاد  به  کلیپی  بودند. پخش  این بخش 
ارجمند،  انوشیروان  احمدی،  مرتضی 
انوری،  قلیچ  پورعطایی،  غالمعلی  
بصیری،  ایوب  درپور،  نورمحمد 
تقی  سنایی،  مهدی  رزم آرا،  علی اکبر 
حسن  جعفری،  رضاعلی  عزیزی، 
ماشا اهلل  و  اشنویی  یوسف  لوئیان، 
»صدای  از  بخشی  و  اسدی نژاد 

طهرون« مرتضی احمدی پخش شد. 

هرگز  ایرانی  هنرمندان  دستمزد 
اینترنتی  نشریه  اما  شود  نمی  اعالم 

سینماپرس با حدس وگمان جدول 

و  پناهی  جعفر  ساخته  تاکسی  فیلم 
است  ای  مستندگونه  خوداو  بازی  با 
جایزه  به  برلین  فیلم  درفستیوال  که 
تعدادی  و  یافت  دست  طالئی  خرس 
فیلم  این  اروپائی  کشورهای  از 
بعد کردند.  خریداری  نمایش  رابرای 

زیررا منتشرکرده است که عینًا برای 
شما چاپ می کنیم . محمدرضا گلزار 

درصدرقراردارد.

نیز  درفستیوال فیلم تورنتو و سارایوو 
قراراست  اینک  و  درآمد  نمایش  به 
درجشنواره فیلم تلوراید که همه ساله 
آمریکا  کلورادوی  در  سپتامبر  درماه 
برگزار می شود شرکت کند. پناهی طبق 
حکمی تا20 سال حق فیلمسازی ندارد.

دستمزد هنرمندان سینمای ایران

فیلم تاکسی پناهی همچنان مطرح است

الناز

فستیوال فیلم ونیز بخشی از بی ینال ونیز 
است که درسال 1895 توسط شورای 
شهر ونیز پایه گذاری شد. امروز این بی 
ینال شامل  رشته های مختلف زیر است 
: نمایشگاه بین المللی هنر،  فستیوال بین 
المللی موسیقی ، فستیوال بین المللی تآتر،  
نمایشگاه بین المللی معماری ،  فستیوال 
بین المللی رقص معاصر،  کارناوال بین 

المللی کودکان ، وفستیوال ساالنه فیلم .
هفتادودومین فستیوال بین المللی فیلم 
ونیز از دوم تا دوازدهم سپتامبر 2015 

برگزار شد.
اولین فستیوال فیلم ونیز درچهارچوب بی 
ینال ونیز درسال 1932 شروع به کار 
کرد و امروز در کنار فستیوال های کن 
و  برلین از سه فستیوال فیلم عمده در 
جهان محسوب می شود.درمراسم امسال  

وس کری ِون وحشت آفرین هالیوود درگذشت

فیلم »چهارشنبه 19اردیبهشت« ساخته 
وحید جلیلوند  ازایران دراین فستیوال 
مکزیکی  دارد..قیلمساز   شرکت 
از جهانیان خواست   Alfonso Cuarón
تا از پناهندگان درنقاط مختلف حمایت 

کنند. . 

فیلم »محمد«دربعضی کشورهای مسلمان تحریم شد

کارگردان  کریون،  وس  سی:  بی  بی 
مشهورترین  از  یکی  و  آمریکایی 
فیلمسازان سینمای وحشت در هالیوود، 

در سن ۷۶ سالگی درگذشت.
و همین طور  فیلم های جیغ  مجموعه 
فیلم کابوس خیابان الم از مشهورترین 
کارهای او است. رسانه های آمریکایی 
کریون  آقای  که  داده اند  گزارش 
به  ابتال  پی  در  اوت  یکشنبه ۳۰  روز 
سرطان مغز در خانه اش در لس آنجلس 
او  توئیتر  صفحه  در  است.  درگذشته 
عکسی از این کارگردان چاپ شده که 
روی آن نوشته شده است: » وس کریون 

»۱۹۳۹ - ۲۰۱۵

پنه لوپه کروز درفیلم اصغرفرهادی بازی می کند

کارگردان  فرهادی،  اصغر   :BBC
با  گفت وگو  در  اسکار  برنده  ایرانی 
که  است  کرده  تایید  شرق  روزنامه 
پنه لوپه  شرکت  با  را  بعدی اش  فیلم 
هالیوود  اسپانیایی  ستاره  کروز، 
فرانسوی  رسانه های  پیشتر  می سازد. 
خبر  فیلم  این  ساخت  از  اسپانیایی  و 

داده بودند.
انتخاب  فیلم  این  برای  نامی  هنوز 
فیلم برداری  می شود  گفته  اما  نشده، 
آن پاییز امسال در اسپانیا آغاز خواهد 

شد.
را  سینمایی  فیلم  این  تهیه کنندگی 
شرکت اسپانیایی ال دسئو، متعلق به 
فرانسوی  شرکت  و  آلمودوار  برادران 

ممنتو به عهده خواهد داشت.
مشهور  کارگردان  آلمودوار  پدرو 
از تهیه کنندگان فیلم در  و  اسپانیایی 
سال های گذشته با فرهادی در ارتباط 
تهیه کننده  ممنتو  شرکت  و  بوده 
گذشته، فیلم آخر اصغر فرهادی است.

گفته  شرق  روزنامه  به  فرهادی  آقای 
است که همیشه بازی پنه لوپه کروز را 
اسپانیایی اش  فیلم های  در  »مخصوصا 
پدرو  ساخته  )بازگشت(  وولور  مثل 

آلمادوار« دوست داشته است.

شجریان  دربیمارستان بستری شد

استاد محمدرضا شجریان که چندسال 
پیش بهنگام اجرای کنسرت در آمریکا  
دچار ناراحتی کلیه شد و یکی از کلیه 
های اورا از بدنش خارج کردند اکنون براثر 
کوچکترین سرماخوردگی دچار ناراحتی 

در  مجیدی  مجید  سینماپرس: 
در  ایرانی  دانشجویان  برخی  جمع 
مونترال  شهر  دانشگاههای  از  یکی 
مورد  در  سؤالی  به  پاسخ  در  کانادا 
به  محمد  فیلم  سرمایه گذاران  اینکه 
یا  کرده اند  فکر  نیز  سرمایه  بازگشت 
از آن سؤال هایی است  این  نه، گفت: 
این  به  می کند.  بد  را  من  حال  که 
تهران نگاه کنید، خداوکیلی پول این 

فستیوال فیلم ونیز

سرماخوردگی  براثر  اخیراً  شود.   می 
دربیمارستان کسرا درتهران بستری شد 
صفحه فیسبوک محمدرضا شجریان با 
انتشار عکسی، خبر از بهبود حال او داده 
و نوشته است:«حال استاد خوب است.«

عدد از پورشه های بچه های پولدار این 
شهر یا پول ۲ تا از پنت هاوس های این 

شهر است.
برپرده  اکنون  هم  که  محمد  فیلم 
کشوردیگر  وچند  ایران  سینماهای 
دولتی  سرمایه  با  درآمده  نمایش  به 
کشورهای  از  بسیاری  و  شده  ساخته 
مسلمان آن را تحریم کرده اند. درایران 
است بوده  روبرو  انتقاداتی  با  هم 
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* کلینیک Biotonus درکنار دریاچه ژنو و درچندقدمی قلعه تاریخی سویس که 
زمانی لرد بایرون را درخود جای داده بود،  بهترین محل برای اقامت و استراحت 

وهمچنین انجام چک آپ سالیانه  شماست .

* کلینیک Biotonus با مدیریت ایرانی تالش می کند تا خاطره خوش تعطیالت 
شمارا در سویس  جاودان کند. 

* با اشاره به این آگهی می توانید از تخفیف مخصوص برای چک آپ واقامت درکلینیک 
Biotonus  بهره مند شوید.

برای رزرو جا و همچنین  کسب اطالعات پیرامون چک آپ سالیانه می توانید با 
تلفن ویا پست الکترونیکی زیر تماس بگیرید:

Tel:+41 21 9665858
  E-mail:info@biotonus.ch


