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در  و حتی  آزاد جهان  در کشورهای   
سیاست  نیز  استبدادی  کشورهای 
امور  وزیر  دست  به  کشوررا  خارجی 
و  سپارند.  می  کشور  آن  خارجه 
اوست که با تعیین خط مشی  مبتنی 
سیاست   ، کشور  کلی  سیاستهای  بر 
باید  کند.اگر  می  تعیین  را  خارجی 
خاص  روش  با  بزند   چانه  باکشوری 
امتیازی  باید  واگر  زند.  خود چانه می 
مسئولیت  بگیرد   امتیازی  تا  بدهد 
رابطه کشور  گیرد.  برعهده می  را  آن 
شناخت  ازطریق   کشورها  دیگر  با 
تاحدی  کشور  آن  امورخارجه   وزیر 
روشن می شود. برای مثال درکشورما 
وزیر  راهدی  اردشیر  آقای  که  زمانی 
دانستند  می  همه  بود  خارجه  امور 
برمبنای  ایران  با  رابطه کشورشان  که 
امتیاز »نده« ولی امتیاز »بگیر« امکان 
طرف  کسی  با  دانستند  می  ندارد. 
هستند که از خانواده ای محترم است 
و اصول دیپلماسی را خوب بلد است و 
در رویدادهای جهانی و ثبات سیاسی 
ای  عمده  نقش  کشورها  از  بسیاری 
که  بود  ممکن  احتماالً  پادشاه  دارد. 
خارجی  سیاست  برای  را  کلی  اصول 
تعیین کند اما این وزاری امور خارجه 
دولتمردان  با  مذاکره  در  که  بودند 
کشورها تصمیم نهائی را می گرفتند. 
تاریخ مملکت ما و همچنین دیپلماسی 
ما ورق خورد و ما با سیاست خارجی 
با  اکنون  که  روبروشدیم  ای  آشفته 
هنوز  سال   38 به  نزدیک  گذشت 
نیست  مشخص  سیاست  این  رئوس 
که   ، ما  خارجه  امور  وزرای  تنها  نه  و 
خوِد رهبرشان هم نمی داند سیاست 
آنها فقط می دانند که   . کلی چیست 
با همه کشورهای  آزادجهان مخالفند 
و با عوامل داخلی نیز که در خط آراء 
دوستی  نباشند  آنان  های  واندیشه 
ندارند. با مردم ایران هم به جرم اینکه 
پادشاهی  حکومت  پیرو  سال   2500

بوده اند  دشمن هستند. 
رأس در  زمانی  خارجه   امور  وزیر 

درخارج  رژیم  ترور  های  سیاست   
زمانی  کندو  می  فعالیت  کشور   از 
ریاست  رهبرو  بوکس  کیسه  درنقش  
نیز  جمهوری  ظاهر می شود و گاهی 
وقت  کردن  تلف  برای  عاملی  درنقش 
دولتمردان  جهان و فرستادن آنها به 
می  عمل  وآرامش  صلح  سراب  دنبال 
کند.نمونه های زیادی را دربین وزرای 
توانیم   می  اسالمی  جمهوری  خارجه 
ناکارآمدی  برسر  بحث  .اما  کنیم  پیدا 
کشورمان  خارجی  گذار  سیاست 
با  که  است  این  از  سخن  بلکه  نیست 
با دیگر  باید روابط کشوررا  بهائی  چه 

کشورها آشفته کرد و تا کی ؟ 
آمریکا را جهانخوار می نامیم و به قول 
نمازهم  از  برآمریکا«  مشکینی »مرگ 
نرمش  آمریکاهم  شود.  می  تر  واجب 
نشان می دهد وحرفی نمیزند. بیکباره 
عده ای غیر مسئول به سفارت آمریکا 
کنند  می  اشغال  آنجارا  و  ریزند  می 
سیاسی  رابطه  کارتر  بالفاصله  و 
جمهوری  با  را  کشورش  واقتصادی 
کار این  وبا  کند.  می  قطع  اسالمی 

میلیاردها دالر  به اموال وسرمایه های 
شود. می  وارد  خسارت  ایران   ملت 
وزیر خارجه وقت صدایش درنمی آید.

سفارت  به  واوباش   اراذل  ای  عده 
کشور  کنندوآن  می  حمله  انگلستان 
قطع  ایران  با  خودرا  سیاسی  رابطه 
می کند و بعدهم از دولت خسارت می 
دراین  امورخارجه   وزیر  بازهم  گیرد. 
سفارتخانه  .به  نیست  ای  کاره  میان 
های دیگر حمله می شود وهربار دولت 
حمله کنندگان را عناصر خودسر می 
نامد. و یا واقعه را به آمریکا واسرائیل 
به وزیر  ربط می دهد. و کسی نیست 
شما  وزیر  آقای  بگوید  امورخارجه 
 . هستید  خارجی  روابط  مسئول 
اجرا می کنید که  را  چگونه سیاستی 
وارد  آسانی  به  تواند  می  هرخارجی 
خرابکارانه  اقدامات  و  شود  مملکت 
بدون  برگردد  و  دهد  انجام  خودرا 

اینکه کسی مزاحم اقداماتش شود.. 
تخت  به  از  پس  عربستان  دولت 
اعتدال  از  جدیدش  پادشاه  نشستن 
روز  وبنابرمصالح  سابق دست کشیده 
یک  لذا  است  گیرترشده  کمی سخت 
روحانی شیعه را با حدود 47 نفر دیگر 
فعالیت  تروریستی   که درشبکه های 
داشتند به اعدام محکوم کرد و حکم 

را درباره آنها به اجرا گذاشت . 
این عمل عربستان  به  کردن  اعتراض 
بشری  حقوق  نهادهای  ازطریق  باید 
اما  گیرد.  صورت  ملل  سازمان  یا  و 
چند عامل»نفوذی« از بیت رهبری به 
سفارت عربستان حمله می کنند و آن 
کنسولگری  به  آتش می کشند،  به  را 
عربستان در مشهد حمله می کنند و 

وبه آنجا نیز خساراتی وارد می کنند.
واکنش بالفاصله  عربستان  دولت 

نشان داده و روابط سیاسی و به دنبال 
آن روابط اقتصادی خودرا با جمهوری

از  تبعیت  به  کند.و  اسالمی قطع می   
این کشور  سودان و نیجریه و کویت 
و  عربی  متحده  وامارات  ومراکش 
دهند  نشان می  واکنش  وقطر  بحرین 
ورابطه خودرا قطع ویا به سطح پائین 
تری تنزل  می دهند. بازهم نقش  وزیر 
شود.  می  گرفته  نادیده  خارجه  امور 
درخبرها اعالم می گردد که آقای جان 
امورخارجه  وزیر  با  ازمنزل خود  کری 
ایران تماس تلفنی برقرار می کند و از 
او می خواهد که خویشتن داری نشان 
وزیر  از  واوباش  اراذل  همان  دهند. 
بگفته  انتقاد می کنند که  امورخارجه 
رهبر، ما فقط باید دربارۀ مسائل اتمی 
با آمریکا مذاکره کنیم و آقای ظریف 
حق ندارد درموارد دیگر با جان کری 
پرسد:  نمی  هیچکس   . بزند.  حرف 
عربستان  با  رابطه  قطع  این  تکلیف 
از  هم  که  عربی  کشورهای  ودیگر 
اعتبار جهانی  نظر  از  مالی وهم  لحاظ 
به مملکت ما ضررهای جبران ناپذیری 
وارد می کند چبست ؟ چرا شما اصل 

را رها کرده و به فرع چسبیده اید؟
ملت ما چه گناهی کرده است که چند 
دولت  قول  به  که  شمار  انگشت  نفر 
زمانی   باید  یا  خودسرهستند   عوامل 
جان  ای   زنجیره  درقتلهای  باشرکت 
مردم مارا بگیرند و یا با دخالت درامور 
هنگقتی   ضررهای   ، مملکت  سیاسی 

به کشور وارد کنند. 
عقب  کشور  درهیچ  اقدامی  چنین 
گیرد  نمی  صورت  نیز  دنیا  افتاده 
مسلمًا  بیفتد  اتفاق  فرض  به  اگر  اما 
می  استعفا  بالفاصله  امورخارجه  وزیر 
اما  می خزد.  اش  خانه  کنج  به  و  کند 
اصاًل  اینکه  مثل  آقایان  ما  درمملکت 

مسئولیتی دراینگونه موارد ندارند.
اسالمی  جمهوری  بخاطر  باید  کی  تا 
که  کشوری  عنوان  به  ایران  نام 
قوانین بین المللی را رعایت نمی کند 
درزمان  ایران  مگر  برسرزبانهاباشد؟ 
صدر  باسعۀ  موارد  دراینگونه  گذشته 

رفتار نمی کرد. 
بگذریم  که  رویدادها  این  ازهمه 
به  را  عربستان  اسالمی  جمهوری 
کند  می  محکوم  نفر   48 اعدام  جرم 
درحالیکه خود درتابستان 67 بیش از 
چندهزارنفررایکجا اعدام کرد و حتی 
انتشار خبر آن راهم برعهده  زحمت  
نگرفت و هیچ مقامی نیز درجهان اورا 
دستش  که  کسی  حال  نکرد.  محکوم 
به خون ملت ایران آلوده است ادعای 
عدل و انصاف در کشورهای دیگر دارد 

تفو برتوای چرخ گردون تفو !

مرتضی پاریزی 

فیلم سینمائی  بی واچ  ساخته می شود

ست؟ مور خارهج  هچ کاره ا وزری ا
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پبام های 
 خوانندگان

درخاورمیانه چه خبر است؟
این روزها  خبرهائی که ازایران میرسد 
هنوز   . نیست  کننده  امیدوار  چندان 
آیا  که  نیست  مشخص  برجام  تکلیف 
شود  می  گذاشته  اجرا  به  سرانجام 
عربستان  سفارت  به  تعرض  یاخیر.با 
مشهد  در  آن  وکنسولگری  درتهران 
با  شاهد هستیم که جمهوری اسالمی 
روز های آغازین خود هیچ فرقی نکرده 
وهنوز درهمان حال توحش به سر می 
عربستان  دولت  اقدام  من  بنظر  برد.  
حرکت  از  شده  الگوبرداری  دقیقاً 
پادشاهی  حکومت  درقبال  خمینی 
است . مقامات عربستان از تجربه ایران 
که با عدم اعدام خمینی راه رابرای به 
عبرت  کرد  هموار  رسیدنش  قدرت 
شورشی  آخوند  وبالفاصله  گرفتند 
هم  فقید  پادشاه  اگر  کردند.  اعدام  را 
خمینی را اعدام کرده بود مسلماً امروز 
مردم ما وضع بهتری داشتند.انتخابات 
معنی  به  اسالمی  جمهوری  در  که 
انتصابات است تا چندروز دیگر برگزار 
داوطلب  هزارنفر   11 وقتی  خواهدشد. 
زیادی  تعداد  مطمئناً  باشند  نمایندگی 
هم رأی دهنده خواهیم داشت . مردم 
ایران چه زمانی می خواهند ازاین بازی 
بیایند و بگذارند خود آخوندها  بیرون 
دراین  مردم  اگر  کنند؟  بازی  باهم 
نمایش انتخابات شرکت کننده  باید تا 
سالهای سال درزیر یوغ آخوندها باقی 
بمانند اما اگر خودرا ازبازی کنار بکشند 
خیلی  نیز  رژیم  عمر  که  نیست  شکی 
امیدوارم  رسید.  خواهد  پایان  به  زود 
هموطنان من به آن حد آگاهی رسیده 
رفتن  رأی  صندوق  بپای  که  باشند 
 . است  رژیم  به  بخشیدن  مشروعیت 

امیدوارم از انجام آن سر باز زنند.
با تشکر م.ج. نیویورک

شادباش
به  را  میالدی  نو  سال  فرارسیدن  اوالً 
شما و همه دست اندرکاران این مجله 
وزین : آقایان دکتر کاظم ودیعی ، آقای 
 ، دکتر عدل  آقای   ، بهروزی  کیخسرو 
سرکار خانم دکتر طلعت بصاری ،آقای 

 ، شهابی   ، اقصی  تیمسار   ، آرام  دکتر 
آقای  م.ع.آشنا،  آقای   ، نفیسی  آقای 
مجید زندیه ، سرکار خانم غزاله یزدی 
و خالصه همه کسانیکه در آن نشریه 
قلم می زنند و مارا با مطالب گوناگون 
شادباش  برند   می  آگاهی  قلمرو  به 
سال  هفتمین  آغاز  ثانیاً   . گویم  می 
 72 شماره  از  که  را  »آزادی«  انتشار 
همه  به  بسیار  عشق  با  شود  می  آغاز 
شماها  خجسته باد می گویم .امیدوارم 
و  موفق  خود  راه  ادامه  در  همچنان 
کامیاب باشید. ارادتمند  علی از کویت .

باسپاس از شما که به فکر مجله خود 
مارا  که  است  این  ما  انتظار  هستید. 
معرفی  نیز  خود  دیگر  دوستان  به 
شما  که  است  اقدامی  تنها  این  کنید. 
»آزادی«   کار  ادامه  برای  توانید  می 

انجام دهید.

مطالب آقای شریفی

با درود های گرم وصمیمانه به همه کادر 
دوسالی  اکنون   . آزادی«   « تحریریه 
ام   شده  معتاد   » آزادی   « به  که  است 
اخیراً متوجه شدم که چند شماره است 
نیست. آقای شریفی خبری  از مطالب 

بازهم  و  باشند  سالمت  به  امیدوارم 
را  ایشان  کننده  آگاه  و  خوب  مطالب 
شادباش  و  مخصوص  سالم   . بخوانیم  
سال نو میالدی  من را به ایشان ابالغ 

بفرمائید.
با مهر بسیار  احمد از کالیفرنیا

آقای  که  برسانیم  شما  اطالع  به  باید 
طوالتی  کسالت  از  پس  شریفی 
بسیار  حالشان  اکنون  خوشبختانه 
بزودی  اند  داده  قول  و  است  خوب 
ارسال  »آزادی«  برای  مطلبی 
از مهر  ایشان هم  از طرف   . بفرمایند 

شما سپاسگزاری می کنیم .
آقای رحیم شریفی خود یکی از چهره 
های سیاسی  فعال در دوران گذشته 
بوده اند که درکمال صداقت خاطرات 
خودرا به رشته تحریر درآورده اند و 
در دوجلد منتشر کرده اند و به محض 
ما  به دست  کتابشان   اینکه جلد دوم 

برسد درباره آن هم خواهیم نوشت .
کالیفرنیا  از  پروانه  خانم  امیدوارم 
شرق  از  شائولیان  مهندس  آقای  و 

آمریکا نیز پاسخ خودرا درهمین زمینه  
دریافت کرده باشند.

سخنرانی آقای زاهدی
سخنرانی  جزوه   71 شماره  با  همراه 
آقای زاهدی را که درژنو صورت گرفته 
وفارسی  انگلیسی  دوزبان  در  بود 
برای  اما یک نسخه هم  دریافت کردم 
دوستم می خواهم اگر امکان دارد آن 
را برای من ارسال بفرمائید. هزینه آن 
هم هرچقدر هست بفرمائید تا پرداخت 
قدر  نیز  شما  ارزنده  کار  این  از   . کنم 

دانی می کنم .
ش.  ص. اورگون آمریکا

پاکت  برروی  آدرسی  نه  من   دوست 
خود نوشته اید و نه در نامه خود توضیح 
داده اید. درهرحال اگر آدرس خودرا 
نسخه  یک  بالفاصله  کنید  ایمیل  برایم 
برایتان  را  زاهدی  آقای  سخنرانی  از 
تر  آسان  راه  اما  کرد.  خواهم  ارسال 
به  مایل  که  کسانی  وهمه  شما  برای 
داشتن این کتابچه 36 صفحه ای هستند 
که  مجله  سایت  برروی  که  است  آن 
آدرس آن درصفحه 3 چاپ شده بروید 
و ازهمان صفحه اصلی سایت درقسمت 
راست صفحه این کتابچه را دانلود کنید 
و برروی کامپیوتر خود ذخیره نمائید و 
با ایمیل  یا برای دوستان دیگرتان هم 

ارسال بفرمائید.

آموزش کامپیوتر

ما  هموطنان  از  زیادی  عده  من  نظر  به 
با کامپیوتر  آشنائی کامل  هنوز به کار 
ندارندو درپاره ای از موارد جوانان ایرانی 

که در داخل دستشان از دامن اطالعات 
نشینان  خارج  ما  از  است  کوتاه  فنی 
هستند..  وارد  کامپیوتر  کار  به  بیشتر 
درهرشماره  که  بدهید  ترتیبی  اگر  لذا 
و  کامپیوتر  کاربا  پیرامون  مطالبی 
ایمن  نحوۀ  برای  هشدارهائی  همچنین 
برروی  مجازی  فضای  نگاهداشتن 
کامپیوترمان بنویسید بسیار سودبخش 

خواهد بود.
باسپاس و با شادباش سال نو میالدی2016  
اکبر -ل.  از شرق آمریکا 
با سپاسگزاری از شما خواننده قدیمی 
شمابرسانم  آگاهی  به  باید  وفادار.  و 
که وقتی پای تخصص به میان می آید 
با آن خودنمائی می کند.  مشکل هم 
برای نوشتن درباره مطلب تخصصی  ، 
باید به دنبال متخصص بگردیم که هر 
کس حاضر نیست بطور افتخاری برای 
مجله کار کند. با اینهمه درهمین جا از 
تخصص  گامپیوتر  کاربا  در  که  کسانی 
درصورتیکه  کنیم  می  تقاضا  دارند  
فرصت دارند و مایلند با مجله همکاری 
ایمیل  آدرس  به  خودرا  مطالب  کنند 
ما بفرستند تا با نام خودشان و ذکر نام 
شرکتشان )به عنوان تبلیغ(  آن مطلب 
را چاپ کنیم .پیشنهاد شما بسیار جالب 
است و امیدوارم متخصص داوطلبی به 

خواست شما پاسخ مثبت دهد. 

فقط عشق
کاری که شما با انتشار »آزادی« انجام 
به  می دهید نشان دهندۀ عشق شما 
   . است  ایرانی   وهنر  وفرهنگ  ایران 
جز با نیروی عشق انجام چنین کاری 
ممکن نیست .امیدوارم درسال جدید 

بیش از پیش موفق باشید.
سیمین ایرانی - اروپا

باسپاس از شما خوانندگان گرامی که 
انجام چنین کاری را برای ما امکان 

پذیر می سازید.

احوالپرسی
درشماره 71 خبر از بستری شدن آقای 
درعین  و  بودید  داده  اردشیرزاهدی 
حال نوشته بودید ازبیمارستان مرخص 
بهبوداست.  روبه  وحالشان  شده 
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شاهزادگان  از  برخی  گفتگوی 
آقای  با  جهان  سیاستمداران  و 

اردشیرزاهدی درژنو. 
اوت 2015 میالدی

و  باشد  بهترشده  حالشان  امیدوارم 
باشند.  بازیافته  خودرا  کامل  سالمتی 

سالم مرا به ایشان ابالغ بفرمائید.
ب.ک. شرق آمریکا

خوشبختانه حال جناب زاهدی خوب 
است و در منزل دوران نقاهت را طی 
می کنند وبه لطف خدا و روحیه بسیار 
قوی که دارند عمل سخت وخطرناکی 
که برروی ایشان صورت گرفت را  به 
خوبی تحمل کردند و اکنون  آماده 
سوم  جلد  برروی  کار  تا  شوند  می 
ماهم  دهند.  ادامه  خودرا  خاطرات 
شناس  حق  ایرانیان  شما   همراه  به 
را  عزیز  ایران  خدمتگزاران  قدر  که 
می دانید، برای بهبودی کامل جناب 

زاهدی دعا می کنیم .

بمب هیدروژنی
شمالی  کره  که  بود  آمده  درخبرها 
کرده  آزمایش  خودرا  هیدروژنی  بمب 
جهانی  جامعه  از  ژاپن  دولت  و  است 
عمل  این  به  نسبت  تا  است  خواسته 
به  بزنند.   کاری  به  کره شمالی دست 
مردم  که  این کشور  با  مقابله  من  نظر 
رابطه  و  گرفته  گروگان  به  نیز  خودرا 
است  کرده  قطع  جهان  همه  با  آنهارا 
کار آسانی نیست . وقتی یک جوان بی 
رهبر یک کشور  را  عقل  بدون  تجربه 
عواقبی  چنین  منتظر  باید  کنند  می 
هرکشوری که رهبر  باشند. اصوالً  هم 
دارد مردمش باید در عذاب باشند. با 
بتواند  جهان  کنیم   می  آرزو  اینهمه 

و  دیکتاتوری  جز  که  را  رهبران  همه 
کار  خود  مردم  بین  ودرد  رنج  تقسیم 
دست  به  بتواند  نیستند   بلد  دیگری 

خود مردمشان از میان بردارد.
افسانه از ماساچوست آمریکا

جامعه  از  قبل  که  است  این  واقعیت 
هستند  ها  ملت  خود  این  جهانی  
دیوانه  و  مستبد  رهبران  باید  که 
جامعه   . کنند  ازکاربرکنار  خودرا 
می  که  کاری  بزرگترین  هم  جهانی 
مردم  از  حمایت  دهد  انجام  تواند 
ملت  کردن  آگاه  کشورهاست.  این 
مردم  اکثریت  اکنون  هم  هاست. 
چه  درجهان  دانند  نمی  شمالی  کره 
به گوش آنها  می گذرد. اخباری که 
فیلترشده  کاماًل  شود  می  رسانده 
است . بسیاری از آنها فکر می کنند 
دارند.  آنها  که  است  همین  زندگی 
متحده  ایاالت  که   1945 درسال 
جماهیرشوروی   اتحاد  و  آمریکا 
وجنوبی  شمالی  دوقسمت  به  را  کره 
کره  مردم  امروز  به  تا  کردند  تقسیم 
برده  بسر  بدبختی  فقرو  در  شمالی 
از مردم  نفر  اندو اکنون سی میلیون 
روسیه  رقابتهای  اسیر  شمالی  کره 
باشماآرزو  ماهم  هستند.  آمریکا  با 
در  جهان   کشورهای  همه  کنیم  می 
ببرند  بسر  خوشبختی  و  آرامش 
مردم  سر  از  را  رهبران  شر  خداوند  و 
جهان کوتاه کند و بجای آنها  شاهان و یا 
رؤسای جمهوری خردمند را حاکم کند.

امروزدیگر دنیا نمی تواند فردی را بنام 
کند. تحمیل  کشوری  برمردم  »رهبر« 

خاطرات دکتر پرویز عدل
خاطرات دکتر پرویز عدل را که هربار 
در»آزادی» منتشر می شود می خوانم 
و بر آنچه که برسر ما ملت آمده است 
این  امیدوارم    . خورم  می  تأسف 
چاپ  کتاب  بصورت  روزی  خاطرات 
شود و هرایرانی یک جلد از آن کتاب 
نسل  تا  باشد  داشته  خود  خانه  در  را 
ما  مملکت  که  بدانند  نیز  آینده   های 
اسالمی  رژیم  کارآمدن  بروی  از  پس 

چگونه به ورطۀ سقوط افتاد. 
درضمن چندی پیش نوشته بودید که 
آقای دکتر عدل  بیش از 90 سال سن 

دارند. امیدوارم حالشان دراین سن 

به  را  من  سالم  باشد.  خوب  وسال 
ایشان برسانید. ازهمه زحمت هایی که 
برای انتشار این مجله خوب وسودمند 

می کشید سپاسگزارم .
احمد عباچی از آلمان

آقای دکتر پرویز عدل حالشان خوب 
است و دراین سن وسال مشغول تنظیم 
سوپرانو  یک   « عنوان  تحت  کتابی 
ای  نوشته  شامل  که  هستند  درتبریز« 
از مادر ایشان است وخاطرات دوران 
کودکی ایشان و اوضاع 80-90 سال 
این  گیرد.  دربرمی  را  ایران   پیش 
کتاب هم توسط رسانه گروهی پارس 
منتشر  بزودی   ، آزادی  مجله  ناشر 
خواهدشد. از محبت شما سپاسگزاریم. 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی، ادبی،هنری
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به  اروپایی  جوانان  از  نفر  هزاران  چرا 
می  گرا  خشونت  و  جهادی  گروههای 
پیوندند؟ چه عاملی بیش از 4،000 نفررا 
به سوریه کشاندتا برای دولت اسالمی 
شهروندان  چگونه  و  )ISIS(بجنگند؟ 
وحشیانه  های  عام  قتل  در  اروپایی 
پاریس  در  گذشته  ماه  آنچه   همانند 

شاهدآن بودیم  شرگت می کنند؟
این است که مسلمانان  پاسخ متعارف 
نفرت  که  کسانی  پذیرتوسط  آسیب 
پراکنی می کنند »مجذوب« فرآیندی 
می شوند که آنهارا  برای خشونت های 

افراطی  آماده میکند.
تشکیل  عنصر  چهار  از  گرایی  افراط   
می شود. اول این  که ادعا  می شودکه 
را  افراطی  های  ایده  ها  تروریست 
آورند.که  می  بدست  مذهب  ازطریق 
دوم  است.  افراطی  های  ایده  معموالً 
این که این ایده ها از راه های مختلف 
به  را  وانقالبی  افراطی  عقاید  مردم  که 
دست می آورند کسب می کنند. سوم 
این که تسمه نقاله ای فردرا ازنارضایتی  
عقاید  جذب  به  وازآنجا  دینداری  به 
افراطی  وسرانجام به تروریسم می برد.. 
و چهارمین عاملی که مردم را به چنین 
عقیده ای می کشاند این است که آنها 
به جامعه ای یکپارچه تبدیل می شوند.

فرضیات،  این  که  است  این  مشکل 
با  مبارزه  های  سیاست  از  بسیاری  که 
برمبنای   ، اروپا  در  داخلی  تروریسم 
اشتباهی  فرضیات   است  استوار  آنها 

هستند.
نشان  مطالعات  از  بسیاری  مثال،  برای 
های  گروه  به  که  کسانی  دهد،  می 
جهادی کشیده می شوند لزوما با ایده 
های بنیادگرایانه مذهبی اعتقادندارند. 
 MI5 توسط   2008 سال  پژوهشهای 
به  که  گرایی،  افراط  درمورد  انگلیس، 
دادکه   نشان  پیداکرد  درز  مطبوعات 
»تعداد زیادی از کسانی که به تروریسم 
روی می آورنداعمال مذهبی خود را به 
طور منظم انجام نمی دهند.واز تعصبات 

مذهبی، دورند.«
که  دارد  وجود  شواهدی  همچنین 
دیگر  از  را  خود  های  ایده  جهادگران، 

سالم  عقل  که  گیرند،  می  هائی  گروه 
نشان می دهد آن ایدئولوژی از واعظان 
در  شود  می  ناشی  آن،  مانند  و  نفرت 
از  افراطی  های  ایده  دیگر  که  حالی 
آیند.  می  وجود  به  مختلف  شرایط 
خشونت  برنامه   بارتلت،رئیس  جیمی 
بریتانیا،  فکر  اتاق  در  گرایی  افراط  و 
تروریسم  این  که   کند  می  استدالل 
گروه  دیگر  با  زیادی  مشترک  »نقاط 
از  مرکب  فرهنگی  ضد  خرابکار  های 

جوانان عمدتا عصبانی دارد.« 
هیچ مدرکی وجود نداردکه نشان دهد 
افراطی  های  ایده  از  مستقیماً   مردم 
می  کشیده  جهادی  های  خشونت  به 
شوند. گزارش  سال 2010 دولت بریتانیا 
به  این نتیجه رسید که فرضیه تسمه 
نقاله »به نظر می رسد درهر دو تعبیر 
با  ایدئولوژیکی   عوامل  و  گری  افراط 

برداشت اشتباهی روبروست.«

و در نهایت، شواهد زیادی وجود دارد 
به گروه  که نشان می دهد کسانی که 
در  حداقل  پیوندند،  می  جهادی  های 
معنای متعارف از جامعه ای یک پارچه 

نمی آیند.. بررسی جهادی ها در بریتانیا 
که توسط محققان در کالج کوئین مری 
در لندن صورت گرفته نشان می دهد  
که حمایت از جهادیها ربطی به نابرابری 
پرورش  و  آموزش  ضعف  یا  اجتماعی 
ندارد. برعکس ، کسانی که به گروه های 
جهادی کشیده می شوند جوانان  18- 
تا 20 ساله از خانواده های ثروتمند ی
انگلیسی  زبان  به  درخانه    هستندکه 
از تحصیالت   صحبت می کنندو اغلب 
»جوانی،  واقع،  در  برخوردارند.  باالئی 
پرورش،«دراین  و  آموزش  و  ثروت، 
محسوب  خطر«  جزء»عوامل   ، بررسی 

می شوند.
در  گرایی  افراط  بحث  معنا،  یک  به 
عقب  از  حرکت   نوعی  ها،  جهادی 
افراط  شود.  مب  محسوب  جلو.  به 
آغاز می شودکه  با جهادگری   گرائی  
از  است،  رسیده  خود  سفر  پایان  به  

و  نظر سیاه  و  است  غرب  خشمگین  
سفیدی از اسالم دارد وفکر می کندکه 
این دالیل برای آنچه بعنوان جهادیست  
انجام می دهد کافی است. آنچه جوانان  

را )درسنین 18 تا 19 و بیست سالگی( و 
اکثر نیروهای جهادی را به خشونت می 
کشاند جستجو برای چیزی بسیار کمتر 
کسب  برای  آنها  است:  شده  تعریف 
هویت، معنا، و تعلق، می جنگند برای 
آنها  وقتی  احترام می جنگند.  کسب  
این دلیل  به  بیگانه شمرده می شوند، 
نیست که جهادیها یی که نتوانسته اند

ضعیف  باشند  خود  ازجامعه  جزئی 
هستند،ویاصحبت کردن به زبان  های 
محلی را نمیدانند و یا باآداب و رسوم 
محلی آشنا نیستند و یا تعامل کمی با 
بزرگتر  دارند.دلیل   دیگران در جامعه 
آن  وجود از خود بیگانگی بسیار  است.

عبارت  در  جدیدی  چیز  هیچ  البته،   
و  احساس وحشت  و  بیگانگی  خود  از 
جوان  جستجوی  ندارد.  وجو  نگرانی 
برای هویت و معنا کلیشه است. آنچه 
اجتماعی  بافت  است  متفاوت  امروز 
و  بیگانگی  چنین  آن،  در  که  است 
عصر  در  ما  دهد.  می  رخ  جستجو 
رشد  حال  در  اجتماعی  فروپاشی 
مردم  از  بسیاری  آن  در  که   ، هستیم 
اجتماعی  نهادهای  از  خاصی  احساس 
خودرا  عجیبی  بطور  و  دارند  اصلی  

ازاین نهادها دور نگهمیدارند.
ایجاد  برای  واقعی  شروع  نقطه 
جهادگرائی  بومی ، افراط گرائی نیست 
اجتماعی،  ارتباط  قطع  نوعی  بلکه 
وخشم،  درجامعه،  بیگانگی  احساس 
حال  در  است.  غربی  جامعه  به  نسبت 
اصلی  جریان  غربی   جوامع  حاضر 
فرهنگ اسالمی، ایده ها، و هنجارهایی 
جایگزین  برای  مسلمانان  از  برخی  که 
جستجو  جهانی  موجود  عقاید  با  آن 
می کنند بر نمی تابند. این تعجب آور 
از  جهادگران  از  بسیاری  که  نیست 
ویا  اسالم هستند  به  گروندگان جدید 
ایمان  که  روند  می  بشمار  مسلمانانی 
اند. در  خود را نسبتا دیر کشف کرده 
یاعوامل   سرخوردگی  مورد،  دو  هر 
و  سیاه  اخالقی  کد  به  را  آنها  دیگری 
شده  رهنمون  افراطی  اسالم  از  سفید 

است..
اصلی  جریان  با  نارضایتی  گذشته،  در 

By Kenan Malik                                 خطرچندفرهنگی دراروپا  

در عکس باال دختری فرانسوی با دوپرچم فرانسه دردست و سربندی که برروی آن  واژه برادری 
نقش بسته دربولوارپاریس علیه تحریم حجاب خود دست به اعتراض زده است.

جنبش  به  اروپا،  در  بخصوص  را  مردم 
های  گروه  از  سیاسی،  تغییرات  برای 
و  کارگری  جنبش  سازمان  تا  چپ 
کشاند  می  نژادپرستانه  ضد  مبارزات 
تنها  اجتماعی  تعهدات  از  رهائی 
امروز   . نیست،  اسالمی  مسئله  یک 
جریانات   از  گسترده  سرخوردگی 
سیاسی وجود دارد، احساس بی صدائی 
است  ناامیدی  باعث  سیاسی  جنبه  از 
نهادهای  و  اصلی  سیاسی  احزاب  که 
اتحادیه  یا  و  کلیسا  اجتماعی همچون 
و  ها  نگرانی  درک  از  کارگری  های 

نیازهای این سرخورده ها عاجزند..
را  جوانانی  ناچار  به  همه  این 
بوجودآورده است ،که نه فقط عده ای 
که از زمینه های مسلمانی برخوردارند، 
با تجربه خود بیگانگی، مواجهند بلکه 
نحوه عمل دربرابر ازخودبیگانگی را نیز 

دراختیار آنان قرار می دهد.
سیاست های عمومی با هدف یکپارچه 
این  تشدید  به  تنها   ها  اقلیت  سازی 
پاریس،  حمالت  از  پس  انجامید.  روند 
داشتند  اصرار  مفسران  از  بسیاری 
را  تقصیر  از  بخشی  کم  دست  که 
های  سیاست  »ادغام«  گردن  به  باید 
اجتماعی فرانسه انداخت که به ادعای 
آنهادرادغام مسلمانان شکست خورده 
تری  شده  تقسیم  جامعه  یک  و  بود 
ایجاد کرده بود. سیاست های اجتماعی 
که تنوع بیشتر جامعه فرانسه را ازبین 
بهتربه   باید  آنها،  پیشنهاد  به  برد 

فرانسه خدمت می کرد.
عده ای دیگرکمتر به سرزنش سیاست 
اند  پرداخته  فرانسه  اجتماعی  های 
 ،Molenbeek بلژیک، و به ویژه محله
یک  به  تبدیل  بروکسل  منطقه  در 
است  شده  ها  جهادی   پرورشگاه 
بلژیک  اجتماعی  های  اگرچه سیاست 
اندیشی  از تک  را بیش  چند فرهنگی 
انگشت  هیچکس  کند.  می  حمایت 
خانگی  جهادگرایان  ریشه  به  را  اتهام 
درانگلستان دراز نمی کند. در لندن بود 
که برای اولین بار بمب گذاران انتحاری 
در اروپا 52 نفر رادر حمالت سال 2005 
در سیستم حمل و نقل درلندن کشتند. 
در  ها  گذارها  بمب  چهار  از  نفر  سه 
انگلستان متولد شده بودندو چهارمی 
نیز از دوران کودکی درانگلستان بزرگ 

شده بود.
مقابل  در  پارچگی   یک  سر  بر  بحث 
چند فرهنگی جدید نیست. از دو دهه 
گذشته، سیاستمداران و سیاستگذاران 
فرانسوی ،  بریتانیا رابرای رویکرد چند 
وهشدار  کردند،  می  محکوم  فرهنگی 
هایی  سیاست  چنین  که  میدادند 
ایجاد  به  موفق  و  است  انگیز  تفرقه 
و ها  ارزش  از  مشترک  مجموعه  یک 

نتیجه،  در  شود..  نمی  ملیت  حس  یا   
از  بسیاری  کردند،  می  استدالل  آنها 
خشونت  و  اسالمیسم  به  مسلمانان 
حاضر،  حال  در  شد.  خواهند  کشیده 
به  مشابه  استداللهایی  از  بسیاری 
سیاست های اجتماعی فرانسه صورت 

می گیرد.

سمت  به  که  کسانی  از  بسیاری 
دلیل  به  شوند  می  کشیده  جهادیسم 
با  دارند  تعلق  غربی  جوامع  به  اینکه 

جامعه های اسالمی بیگانه اند.
بحث  این  درگیر  که  طرف،  دو  هر 
گویند.  می  درست  نوعی  به  هستند 
سیاست های اجتماعی فرانسه مشکل 
ایجاد تفرقه بیشتر  ساز هستند، و در 
درجامعه کمک کرده ا ند. اما،  سیاست 
فرانسه  چند فرهنگی است. برای مدت 
زمان طوالنی، سیاستمداران و سیاست 
دو  این  بین  تفاوت  درمورد   گذاران 
بحث  اند  شبیه  بایکدیگر  که  رویکرد 

کرده اند
خود  ملت  بریتانیاهم  گذاران  سیاست 
جوامع،«  از  جامعه  »یک  عنوان  به  را 
درنظرگرفته اندکه گزارشی درباره آنها، 
اما  در سال  2000 میالدی منتشرشد.. 
به   پرداختن  به  تمایل  آنها   ، درعمل 
جوامع اقلیت به عنوان جامعه  متمایز، 
واحد و همگون، و طیف معتبر، داشتند 
که  متشکل از مردمی بود  با یک صدا 
و نمایش یک فرهنگ و ایمانی واحد. به 
عبارت دیگر، سیاست گذاران پذیرفته 
متنوع  جامعه  یک  بریتانیا  که  بودند 
است ، اما آنها به دنبال مدیریت تنوعی

های  درچهارچوب  را  مردم  که  بودند   
قومی و فرهنگی قرار می داد، و پس از 
آن برای تعریف نیازها و حقوق آنها در 
همین چهارچوب ها  اقدام می کردند. 
کار،  محافظه  های  چهره  اغلب  آنها 
معتبر  صدای  عنوان  به  را،  مذهبی  و 
به  اند.  پذیرفته  اقلیت  های  گروه  از 
جوامع  با  مستقیم  شدن  درگیر  جای 
طور  به  بریتانیایی  مقامات  مسلمان، 
جوامع  رهبران  به  را  مسئولیت  موثر 

مزبور  محول کرده اند.
نیز  فرانسه   اجتماعی  سیاستهای 
 . است  کرده  خلق  زیادی  مشکالت 
شهروند  میلیون  پنج  حدود  فرانسه   
آنها  درصد   40 که  تباردارد  آفریقائی 
به وظایف اسالمی خود  فکر می کنند 
مسلمان   4 هر  از  اما  کنند.  می  عمل 
جمعه  درنماز  نفر  یک  تنها  فرانسوی 
سیاستمداران  کند.  می  شرکت 
همه  ها  رسانه  و  نخبگان   ، فرانسوی 
جا  دانند.وهمه  می  مسلمان  آنهارا 
میلیون  فرانسه 5  که  کنند  می  اشاره 

مسلمان دارد.

داستان نویس وفیلمساز فرانسوی بنام 
آنچه    «: گوید  می   Karim Miské
بازنشسته  کارگران  امروز  درفرانسه 
بی  کارگردان  من  و  باایمان  الجزایری  
ایمان فرانسوی - موریتانی را متحد می 
کند آن است که همه ما در جامعه ای 
زندگی می کنیم  که همه آن را جامعه 

مسلمانان فرانسه می دانند.
دراصل مقامات فرانسوی  چند فرهنگی 
بریتانیا را محکوم می کنند اما درعمل 
و  خود  شمالی  آفریقای  مهاجرین   با 

می  فرهنگی  چند  روش  به  اجدادآنها 
نگرند- جامعه ای واحد که درکنار هم 

به زندگی خودادامه می دهند.
شمالی  آفریقای  مهاجرین  جمعیت 
وحتی  هستند  سکوالر  اکثراً  فرانسه  
می  عمل  اسالمی  شعائر  به  که  آنها 
برطبق  هستند.  لیبرال  نسبتاً  کنند 
بوسیله   2011 درسال  که  تحقیقی 
مؤسسه   افکارعمومی فرانسه  صورت 
گرفت 68 درصد  زنان مسلمان فرانسه 
هرگز حجاب ندارند.کمتر از یک سوم  
دهند  نمی  اجازه  معتقد   مسلمانان 
ازدواج  مسلمان  غیر  با  دخترانشان 
که  باورند  براین  آنها  درصد  کند.81 
زنها نیز باید همانند مردان از حق طالق 
ازدواج  با  درصد  برخوردارباشند.44 
از  درصد  ندارند38  مشکلی  سفید 
کنند.و31 می  طرفداری  جنین  سقط 

ازدواج  از  قبل  آغوشی  هم  با  درصد 
موافقندو 77 درصد مسلمانان فرانسه 

با همجنسگرائی مخالفند.
بسیاری از نسل دوم مهاجرین آفریقای 
شمالی  همانند  همتایان خود دربریتانیا 
و بلژیک با آداب وفرهنگ والدین خود 
ندارند  کاری  هم   اسالم  اندوبا  بیگانه 
وخودرا عضو جامعه بزرگتر فرانسه می 
دانند. با این حال همانند دیگر جوامع 
اروپائی  بعضی از این مسلمانان  با دیدی 
قبیله  اسالم  به  تر  تاریک  و  محدودتر 
بندند. مثاًل  شریف کوچی  ای دل می 
را  ابدو  شارلی  روزنامه  به  حمله  که 
طراحی کرد ودرژانویه 2015 درپاریس 
ای منطقه  ساکن  زد  کشتار  به  دست 

ده  حدود  که  بود  پاریس  شمال  در   
درآنجا  آفریقای شمالی  تبار  هزارنفربا 
زندگی می کنند . او به ندرت به مسجد 
می رفت .و فردی مذهبی به نظر نمی 
آمد.اما احساس بیگانگی با جامعه خود 
مسجد  رئیس  بنالی  محمد   . داشت 
بود  نسلی  از  شریف  گوید  می  محلی 
که  احساس می کرد مورد تبعیض قرار 
گرفته و درجامعه فرانسه به حساب نمی 
آید. این نسل به زبان فرانسه صحبت 
می کنند و احساس فرانسوی دارند اما 
از  عرب شناخته می شوند و درنتیجه 

نظر فرهنگی سردرگم شده اند. 

نقل باختصار

بسیاری از نسل دوم مهاجرین 
آفریقای شمالی  همانند  همتایان 
خود دربریتانیا و بلژیک با آداب 

وفرهنگ والدین خود بیگانه اندوبا 
اسالم هم  کاری ندارند وخودرا عضو 

جامعه بزرگتر فرانسه می دانند.

شریف کوچی که حمله به روزنامه 
شارلی ابدو را طراحی کرد 

ودرژانویه 2015 درپاریس دست به 
کشتار زد به ندرت به مسجد می

 رفت .و فردی مذهبی به نظر نمی 
آمد.اما احساس بیگانگی با جامعه 

خود داشت

 68 درصد  زنان مسلمان فرانسه 
هرگز حجاب ندارند. 81 درصد 

آنها براین باورند که زنها نیز 
باید همانند مردان از حق طالق 

برخوردارباشند.44 درصد با ازدواج 
سفید مشکلی ندارند38 درصد از 

سقط جنین طرفداری می کنند
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1- شاهدی از ارمنستان:
ونویسنده  شاعر   گریگوریان  ویولت 
از  بسیاری   مثل  تبار   تهرانی  ارمنی  
شیرینش  زندگی  از  خود   همنوعان 
قبل  چگونه   که  گوید  می  درکودکی  
از انقالب ، ارامنه وآسوری ها  و ترکها 
و ایرانیان  دیگر ، درصفا ی معاشرتی  

بوده اند.
است   شناسی  زبان  ُمدّرس  او  اینک 
مؤسس  عضو  وی   . ایروان  دردانشگاه 
ومدافع  است   INKNAJIR مجله  
سانسور.  بدون  ادبیات  و  زنان  حقوق 
وی می گوید  دراین ارمنستان  آزادی 
دست  قدرت   اما  وجوددارد   بیان 
بخواهید   هرچه   . است  ثروتمندان 
اما هیچ  می توانید بگوئید وبنویسید  
چیز تغییر نمی کند وهمانها که  بعداز 
استقالل  سرکار آمدند هنوز سِر کارند. 
حوصلۀ  کار   از  بعدازفراغت  مردم  
تحلیلگرایانه  های   نوشته  خواندن  
در  ارمنستان   جمهوری  راندارند. 
مردم  کند.  نمی  زندگی  عهد شوروی  
آویخته به قالب دولت  نیستندو مطیع 
اما  باشند.  نمی  ایدئولوژی  رسمی هم 
سازمانهای  ارامنه برون مرز کمک مالی 

سخاوتمندانه  می کنند.
هم او می گوید : ادبیات  عرصه ای است 
می  بهم  مختلف   درآن  صداها ی  که 
رسند. صداهائی   که درزندگی واقعی  

شنوده نمی شوند.

2- شاهددوم  از تهران:
خبر  امروز  تهران  از  گلشیری   غزال 
مالرد   زراعی  درشهرک    : دهدکه  می 
)1(  با سیصد هزار نفر سکنه  جز یک 
کلنیک  وجود ندارد.وقمر بانو  کارمند 
زیر  یورو    170 ماهانه  باحقوق   آن  
خط فقر )2( زندگی می کند.وپیوسته 

مقروض است .

کشاورز  تهران   کیلومتری   50 در  مالرد   )1(
بودوهست وآجرسازی آن ازقدیم شهرت داشت .
)2( خط فقر درایران والئی  580 یورو می باشد. 
چه  زیر  در  قمربانو  کنید   خودتان حساب  لطفاً 
خطی زندگی می کند.) لوموند شانزدهم دسامبر 

)2015

از شدت  قمربانو  چهل سال دارد  که 
فرسودگی 55 ساله می نماید.  قمربانو 
امید  به  است   داده  رأی  روحانی  به 
اینک  نژاد.  احمدی  عهد  از   خروج 
آب  حساب   صورت  کفاف   حقوقش  

وبرق روبه گران شدن  را نمی دهد.
تحریم ها  هنوز بجای خوداند.وتحولی 
و  منتظر   ومردم   . ننیست  درکار 
دولت  دلخوش به تورم 14/1  درصدی 
وانتخابات درافق  و بیکاری  11/4 درصد  
جمعیت فعال . توجه کنید  که درایران 
امروز فردی که یک ساعت  درهفته کار 
کند بنا به فتوای دولتی   بیکار محسوب 

نمی شود.

3- شاهد سوم :
او  است   بیکار  است  یکسال  فرهاد 
است   خود  خانواده  رئیس  و  ساله   32
می  ]بالل[  ذرت  رو   پیاده  در  اینک 
فروشدودرهمان مالرد  قباًل نقاش  بناها 
بودولی با ید دنبال صاحب کار بدود  تا 

مگر مزدش را بگیرد.
است  آفریده   بیکاری  کسادی  
ودربخش  ساختمان واتومبیل  وسیمان 
معاون  های  گفته  استناد   به  وفوالد  
کمیسیون  صنایع ومعادن  یک میلیون 

بیکار داریم .
درماه مارس  بحران را وزیر اقتصاد به 
روحانی گزارش کرده است . اما اقدامی 
نشد  . نمی شد بشود. مصرف ایرانی ها 
درکاهش است . »سرمایه نهی« ممکن 
نیست . همه گناه ها  برسرقرارداد وین  
است . کمک های دولتی  نیز پرداختش 
شدنی نیست . یارانه سه میلیون  نفر 

پرداخت شدنی نیست . 
درمانگاه  به  کننده   مراجعه  بانوشهره 
رأی  روحانی  به  مالرد   بفرد   منحصر 
داده  و بیوه است . یارانه اش قطع شده 

و می گوید دیگر  به او رأی نمی دهم .
***

 معهذا تهران  هم اکنون صاحب عالی 
ترین مغازه های  الوان فروش وکاالهای 
مرغوب است .وبه حرمت تولد  مسیح  
عکسهای  استناد   به  وزیبا   رنگین 
درجراید.  ودیگران  نیکوباز   مرتضی 
ابداً  وچیلی   چرب  امتیازات   طبقه 
ماه  از  همه  کنند.  نمی  حس  را  بحران 
مارس 2016 حرف می زنند که قاعدتًا 
برسد.محافظه  باید  پول های درحصر  
کاران  همه این بحران راازچشم آمریکا  

می بینند
خاتمی   محمد  طلبان   رهبراصالح 
درحصر اعالم نشده  و به عمل درآمده 
ای  است . بقرار  ، جراید  حق نقل از 

او ندارند.

4- شاهد چهارم :
  2015 درسالنامه  ایاد   کریستوف 
لوموند می نویسد  : جمهوری اسالمی  
هرگز درمنطقه  بقدر امروز ذی نفوذ و 
این    2014 .ودر  است  نبوده  قدرتمند 
منطقه  های   پایتخت  کشوردرهمه 
عوامل مهار کننده  داشته است . ولی 
این  ایران دوسال طول داد تا با فتوای 
پوتین  وارد معرکه سوریه  داعش شد 

بی آنکه توفیق مهمی نصیب شود. 
اما  کند  نمی  مبالغه  اباد   کریستوف 
وآن  مالرد   شهر  فقر  بین  گوید   نمی 
اسالمی   جمهوری  ای   منطقه  قدرت  
قوای  گوید  نمی   . است   ای  رابطه  چه 
قدس  که از نخبه های  سپاه پاسداران  
تشکیل شده  بودجه اش  نامرئی است . 
وباألخره نمی گوید  که آن نفوذ  از پس 
قرارداد  وین چه برسرش آمده است . 
نمی گوید که به استناد صندوق جهانی 
پول  برای آن که  اقتصاد ایران   رونق 
باالی  نفت خودرا  هربشکه  باید   یابد 
به  تا  شاید  یکصدوسی دالر  بفروشد 

رشد 1/5 درصد  برسد.
***

5 - شاهد پنجم :
که  زیست   محیط  مسائل  درجوار 
بیدار  برآن   رهبران  سیاسی   وجدان 
درماهنامه  بارسقیان   سرگئی  نیست 
مهر نامه شماره 44 ، آبان 1394  باتفاق  
آقای هادی خانبگی پرونده خشکسالی  
به   را می گشایند.ومی رسند  وبی آبی 
از  اصالحات  قبل  ایران  اینکه جامعه  
بود. وخشکسالی ها   ارضی  آب ساالر 
هنوز  امروز   اما  آفرید.  می  خشونت 
ایران  درمدیریت آب  دچار درماندگی 
هاست  وایران درجمع  کشورهای بی 

آب و یا کم آب  رتبه 24 را دارد. 
هادی خانبکی  استاد دانشگاه  از سه 
نهاد مدنی  وعلمی خبر می دهد  که 
تدبیرآب  درحومه  برای    سال پیش  
ای  نتیجه  جمهوری  ریاست  نزدیک 
بدست نیامد. زیرا دولت  یک راه حل 
مقید   همیشه  دولتها   البته  بود.  آنی 
دیدن  انتزاعی   ولی  هستند   آن  به 
آب از کل مسایل  زیست محیطی  به 
یک سیاست  دورنگر  و بیک استراتژ 
ی جامع نیاز دارد تابا  تغییر دولت  ها 

برنامه های اساسی  برهم نخورد.
روحانیت   به  وابسته  درمحافل   امروز  
زیست  مسایل  معنویت   از  مسیحی  
سال  زنندوچهل  می  حرف   محیطی 
تقدس   به  ما  که  مسئله   این  پیش 
نیازمندیم   زیست  محیط  ومذهب  
درمرکز مطالعات  محیط دانشگاه تهران 

معتقد بودیم .)3(
نیز  جای  ایران  قدیم   درادیان  والبته 
حرمت  وجودداردازباب  وسیعی   پای 

محیط زیست از جمله آب.
هفتهآخر آذرماه  درایران هوا  بسیاربه 
حتی  ودستوردادند   رفت  آلودگی 

المقدور مردم  درخانه بمانند روز بعد

از  زیست   برمحیط  مقدمه  به  کنید  نگاه    )3(
نگارنده .  چاپ اول  صفحات  1354و 1372 

 

به مناسبت سالگرد  آشوب سال 1357

چند نقل 
قول 

از دکتر کاظم ودیعی

به استناد صندوق جهانی پول  برای آن که  اقتصاد ایران   رونق یابد باید  نفت خودرا  
هربشکه باالی یکصدوسی دالر  بفروشد تا  شاید به رشد 1/5 درصد  برسد.

شدو  کاسته  هوا  وازآلودگی  آمد   برف 
مردم نتیجه گرفتند خداکارش رابلداست 

.

6- شاهد ششم :
 . است  شده  حرمت  هتک  ما  ازمحیط 
نوشته  یک  از   بخشی  عنوان   زیراین 
40 سال پیش را درباب تهران بی هوا و 

پرصدا را می خوانید:
       هرمتر مربع  شهر من  درعقد تملک  
ومشخص   صاحبی  تصرف  به  و  کسی 
سندوقباله ای  والجرم  به قیمت وارزشی 
است . اما شهر  مرادرمجموع  بهانی  نه 
و صاحبی نیست . یعنی که محیط زیست 

من  حرمتی ندارد.
        مردم شهر من برای هم  ، همه چیز 
هستند  جز همشهری . صاحب هم اند. 
مدعی  اند.  هم  موالی  اند.  هم  سرور 
هم اند.  مزاحم هم اند.  رئیس هم اند.  
ومرئوس هم اند. اما همشهری نمی توانند 

باشند.
های  همسایه  من   شهر  مردم     
خودراهم ندیده اند  که محیط خودرا  جز 
درحدی  که سند ثبتی  شان مشخص  

کرده محترم  نمی شناسند.
دردناکتر  آنکه یکدیگر را  جز ازطریق  
ومدل  یارنگ   و  خانه  وطول  عرض 

اتومبیل  هم به یاد  نمی آرند.
که   جزوقتی  من   شهر  آدمهای     
دستشان  یه قربیلک  فرمان ماشینشان 
این  کنند.  نمی  حس  را  زندگی  است  
ماشین چه شأن واحترامی  یافته است . 
چه ها ازپول ووقت  وعصب که برسرآن 
نمی گذاریم . اتومبیل هامان رفته رفته  

عزیز تراز  همشهریهایمان  شده اند.
***

کنم  استنشاق  تازه  هوائی  آنکه  برای 
،  ازجنوبی ترین  نقطه به شمالی ترین 
پیاده  وکیلومترها   میروم  شهر   نقطه 
مبالغی   یاآنکه   پیمایم  می  راه  وسواره 
منت می کشم  وخرج می کنم  وکولری  
ویا دستگاه  تهویه ای درخانه ام  تعبیه 
قیمت  وخوب  پاک   هوای  که  کنم  می 
دارد. اما من نمی بینم که کل جو وهوای 
این شهر  حرمتی وارزشی  داشته باشد.

درطلب  ذره ای سکوت وآرامش دیوار 
وهرزمان  سازم  می  راعایق  ام  خانه 
به گریزگاهی  دوراز غوغا  دست دهد  
وسروصدامی روم  سکوت را  به گرانترین 
وسکوت   آرامش  این  اما   . می خرم  بها 
درحریم شهر وکوی خانه ام  هرگز حرمتی 
ندارد.  به هم ریختن  آرامش  مردم  کاری 
شده  درعهده مردم همین شهر . اصاًل  
صدا درآوردن  ، نوعی تشخص  شده . 
خواه  این صدا  از بوق موتور  ماشینمان 
باشد  خواه از موتور سیکلت بچه هامان  
ویا  از رادیو وتلویزیونمان . صدا قدرت 
ومنزلت یافته ، صدا  دلیل تشخص شده 
، مخصوصاً  این صداباید  هرچه بیشتر  
غیر انسانی باشد ومحیط کش . بلندگوها  
باید که خوره جانودرنده  پرده های گوش  
باشند. خواه از مساجدو خواه از میکده 
ها. باید که نعره های نامتناسب  کشیده 
شوند. باید که صدا  فرصت تأمل  وتفکررا  
ازآأمی  سلب کند. صداها درشهر من  به 

رقابت  هم بلند  می شوند.
هریکی باید  بردیگری غلبه کند  صدا 
دیگر کارش گوش  نوازی نیست . صوت 
هرشقشه  باشد.  داودی  نباید   دیگر 

میکروفون  بدست   را  ای   وجغجغه 
استریو  ودستگاههای   وبلندگوها   ها  
می  ازآن  باشد   الزم  هرچه  بسپارید  
سازند  وتحویلتان می دهند. مگر اوج 

این نبوغ  را دراشتوکهاوزن  ندیدید؟
***

نیم وجب پشت کفشمان  راباچه دقتی  
واکس می زنیم وبرق می اندازیم . وای 
اگر  کسی برآن  پای نهد وآن را بیاالید. 

اما پاکیزگی  یک وجب آنطرفتر  از دِر 
خانه مان را  نه درتعهد خود  می دانیم  

ونه ابداً  برذمه می گیریم .
 «  : که  دهیم   می  شعار  حال   درعین 
نظافت جزء ایمان ماست .«  تحمل نخ 
موی زائدی برسروروی خود نداریم  اما 
هرچه  را هرجا دست داد می افکنیم . 

ازآب دهان تا زباله .
***

  از گفتار نیک وپندار نیک وکردار نیک  
خبری نیست . اما چه تظاهری  بهرسه 
آنها می کنیم  کالم وتفکر  وعمل مردم  
ما شکسته  وریخته  ومرده ورنگ زده . 
اند.  داده  از دست  کلمات  دقت خودرا 
مصرف   بلوای   دراین  واندیشه   فکر 
ووانفسای  آکنده به  آز  از میان  مارخت

نشسته.  فکر  جای  نگرانی    . بسته   
و  ها   وارنگ  و  ها   رنگ  به  کردارمان  
نیرنگ ها  بدل شده . از نشاط وعیش 
مصنوع  چهارچوبی   در  جز  زندگی  
خبری  فکار  سوداگری  و  ها  تکنولوژی 

نیست .
***

 . است  شده  حرمت  هتک  ما  ازمحیط 
آلودگی  ها فقط  جنبه فیزیکی ندارند. 
آلودگیهای فرهنگی  حضورذهن  خلوت 
را  سلب  نشینان  ترین خلوت   گزین  
کرده  وهیچکس را  بر بود خود یقینی  
نیست . درون ها تیره وتیره تر می شود.

جهان موضوع  یک تملک  احمقانه شده  
ومحیط  درچنگال  یک سوداگری  ویران 
کننده  جلو چشممان جان می سپارد. 
غنی  انسانهای   حتی  شرایطی   چنین 
وغنوده وبی تفاوت را  معترض می سازد  
وطبیعی است  که محیط  از خود دفاع 

می کند مثل  هرموجود زنده دیگر.
***

که می تواند  این سخن  را بگوش دل 
مردم برساند  که عقبایتان را نمی دانم، 
اما حتم دارم  که دنیایتان درخطراست .  

ایاالت  که  ای  هسته  توافق 
بزرگ  قدرت  پنج  و  متحده 
ایران   با   2015 جوالی  در  دیگر 
نهایی  محصول  کردند  امضا 
کنترل  در  ساله  ده  تالشی 
تالش  این  بود.  تسلیحات 
شامل تحریم بمنظور جلوگیری 
از    دست یابی ایران به  سالح 
برنامه  شد.  می  نیز  ای  هسته 
)برجام(  مشترک  اقدام  جامع  
یا JCPOA، به عنوان یکی از 
های  توافقنامه  ترین  ناکارآمد 
تاریخ  در  تسلیحاتی  کنترل 
رئیس  اوباما  باراک  اما  است. 
متعهد  متحده  ایاالت  جمهور 
مانده  باقی  درمدت  است  شده 
از دوران ریاست جمهوری خود 
مانع   که  کنگره  ازفشارهای 
اجرای  شرایط  کردن  آماده 

برجام است بکاهد.

بزرگتر،  مشگل  حال  بااین 
واشنگتن  جامع  سیاست  عدم 
دهه  طی  است.  ایران  درقبال 
مقابله  برای  متحده  ایاالت  ها، 
که  مهم  بسیار  موضوع  این  با 
ای  هسته  مسئله  شد  باعث 
بصورت  ایران  رژیم  ماهیت  و 
مشکل بزرگی درآید خودداری 
کرده است. هر سیاست ایران با 
واقعیت  این  بر  مبتنی  هرنامی 
است که جمهوری اسالمی یک 
بفکر  که  نیست  معمولی  کشور 
بلکه   باشد،  خود  ملی  منافع 

یک رژیم انقالبی است.
متحده  ایاالت  گذاران  سیاست 
از زمان ریاست جمهوری رونالد 
این  درک  از  امروز  تا  ریگان، 
ایجاد روابط حسنه  حقیقت که 
پذیر  امکان  دولت  دو  بین 
چراکه،  اند.  بوده  عاجز  نیست 
ایجاد  معتقدند  ایران  رهبران 
این رابطه، باعث فروپاشی رژیم 
این  به  آنها  بود.  خواهد  ایران 
ایران  که  اند  رسیده  واقعیت 
خطرناک  العاده  فوق  کشوری 
برای همسایگان خودو متحدان 

و  است  اسرائیل  مانند  آمریکا 
ثبات گسترده در خاور میانه را 

نادیده  می گیرد.
ایران  جدی  چالش  به  توجه  با 
درقبال منافع آمریکا، واشنگتن 
باید به دنبال خنثی کردن نفوذ 
در  ایران  کشور  رشِد  حال  در 
به  وهمزمان  باشد  میانه  خاور 
های  پایه  سیستماتیک  طور 
قدرت رژیم  را درهم شکند. در 
اسالمی  جمهوری  مدت،  دراز 
شوروی  جماهیر  تفکراتحاد  به 
ایدئولوژیک  بقایای  دیگر  و 
پیوست  خواهد  بیستم  قرن 
وسرانجام ازهم فرو می پاشد. تا 
آن زمان،  هیچ صلح واقعی میان 
واشنگتن و تهران وجود ندارد.

برجام  پسا  سیاست 
آمریکا نسبت به ایران
By Eliot A. Cohen, Eric S. Edelman
and Ray Takeyh ,

 In the long term, the Islamic 
Republic will join the Soviet 
Union and other ideological 
relics of the twentieth century 
in eventual collapse. Until then, 
however, there can be no real 
peace between Washington and 
Tehran.

تظاهرات مردم ایران درسال 2009
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جناب  همین  مثل  داشتیم 
ظریف، به نام عباسعلی خلعتبری 
،ایشان دکترای حقوق بین الملل 
و  بودند  پاریس  دانشگاه  از 
وزارت  استخدام   1321 سال 
امورخارجه ایران شدند و پله پله 
کردند.  پیشرفت  30سال  طی 
تشریفات  اداره  کارمند  ایشان، 
کارمند   1321 خارجه  وزارت 
دبیر   1322 سیاسی  اداره 
سوئیس  در  ایران  سفارت  دوم 
ایران  سفارت  اول  دبیر   1323
رایزن   1326 لهستان  در 
سفارت ایران در فرانسه 1331 
 1338 ورشو  در  ایران  سفیر 
مرکزی  پیمان  سازمان  دبیرکل 
سنتو در آنکارا 1340 معاونت 
وزارت امور خارجه 1347 قائم 
مقام وزارت امور خارجه 1349 
خارجه  امور  وزیر  سرانجام  و 
بود[  [  1357 تا   1351 ایران 
آموزگار  دولت  سقوط  از  پس 
بیکار شد ولی کشور در آشوبش 
شد،در  انقال ب  نکرد.  ترک  را 
ایران ماند،به خانه اش ریختند، 
متهمش  کردند،  دستگیرش 
کردند، جرمش امضای قرارداد 
مرزی  الجزایر)حدود   1975
ایران و عراق را در اروندرود بر 
پایه خط تالوگ مشخص میکرد 
ارزشمندترین  از  یکی  )که 
قراردادهای تاریخ معاصر ایران 
است(و قرارداد احداث نیروگاه 
اتمی بوشهر اعال م شد. استدال ل 
منابع  داشتن  با  ایران  بود،  این 
نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی 
ندارد و این عمل مصداق تضییع 
المال بوده است. سرانجام  بیت 
تاریخ 22 فروردین 1358  در 
ریاست  به  انقال ب  دادگاه 
خلعتبری  شد،  برپا  خلخالی 
مفسد الارض شناخته شد و در 
از  نفر  همراه 11  به  روز  همان 
قصر  زندان  در  سابق  مقامات 
پس  شد.  اعدام  خلخالی  توسط 
از اعدام با خانواده وی بدرفتاری 
ها شد هرچه خلعتبری، همسر و 
فرزندانش داشتند مصادره شد، 
همسرش سالها بازحمت فراوان 
میگذرانید  را  زندگی  تهران  در 
کند  اثبات  توانست  باال خره  تا 
که بخشی از اموال مصادره شده 
ارثی بوده است و به همین دلیل 
یک خانه ی کوچک به او دادند. 
عباسعلی  گذشت،  و  گذشت 

خاک  خروارها  زیر  خلعتبری 
رسیدیم  شد،  جنگ   ... پوسید 
یکی  عراق،  با  قرارداد 598  به 
از درخواست های دولت ایران 
 1975 قرارداد  مفاد  به  عمل 
بود!!  خائن  خلعتبری  اما  بود 
ما،  مسلم  حق  شد  اتمی  انرژی 
ولی  کردیم  امضا  قراردادها 
بازهم خلعتبری داستان ما خائن 
بود!! »رضا شاه و محمدرضاشاه« 
ودانشگاه  دبیرستان  دبستان، 
ساختند،  دادگستری  ساختند، 
ها  جاده  ساختند،  آهن  راه 
ساختند، پل ها ساختند، مرزهارا 
راآغاز  امنیت  کردند،  مشخص 
کردند، کشوردر حال تجزیه را 
یک پارچه کردند، نفت را ملی 
کردند، بهترین پاالیشگاه جهان 
را ساختند، بیمه راایجاد کردند، 
رانابود  سرگردنه  دزدهای 
ایجاد کردند،  کردند، شهربانی 
کردند،  نفتی  تحریم  امریکارا 
انگلیس را از خلیج فارس بیرون 
کردند، جزیره های تنب کوچک 
و بزرگ وابوموسی را از انگلیس، 
پیش از حمله ی عربها گرفتند، 
104 بار با عراق جنگ کردند 
و بدلیل نیرو مندی ارتش ایران 
نمیدانستند  حتی  ایران  مردم 
از   . میجنگند  عراق  با  دارند 
به  شوروی  و  امریکا  اختالف 
موتور  و  بردند  سود  ایران  نفع 
انداختند،  راه  را  ایران  صنعت 
سرمایه های اتحادیه های ورشو 
کردند،  ایران  جذب  را  ناتو  و 
سازی  ماشین  محمدرضاشاه 
اراک و تبریزرا ساخت، به غرب 
گازفروخت،  و  نفت  امریکا  و 
حق  راواردکرد،  وتکنولوژی 
رای به زنها داد، زنان را از توی 
آوردوازآنها  در  ها  آشپزخانه 
ساخت،  نماینده  و  وزیر  مدیرو 
و  ساخت  رایگان  را  آموزش 
در  را  ایران  ورزش  همگانی، 
جهان مطرح کرد، پول ایران را 
در جمع 10 ارز جهانی برد یعنی 
میخواست  استرالیا  با  ژاپن  اگر 
ریال  با  میتوانست  کند  تجارت 
ایران این کاررا انجام بدهد، در 
تهران بازی های آسیایی برگزار 
ایران  ملل،  سازمان  در  کرد، 
را  اوپک  شد،  ایران  اتاق  داری 
جهان  رابه  نفت  تا  کرد  ایجاد 
گران تر بفروشد، همیشه رییس 

اوپک بود، مدارس ، 

         نوشته علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

تعریف خدمت وخیانت عوض شده است؟! 

این روزها چشم و گوش ایرانیان به ژنو بود، به اورانیوم 
و درصد غنی سازی! توافق خوب یا بد بود مهم نیست، 
دنیا  به  که  است  ایران  مردم  بودن  خوشحال  مهم 
این فرصت استفاده کنیم و  از  اما بد نیست  میارزد. 
یادی کنیم از یکی از مرد که سالها پیش برای سربلندی 

ایران تال ش میکرد ... سالها پیش وزیرامور خارجه ای

تغذیه رایگان داشتند. آزادی پوشش بود.فروشگاهها 
شبانه روز باز بودند ، بسیاری از خارجی ها در دانشگاه 
های ایران درس میخواندند، آزادی دین وجود داشت، 
کشورهای  سرکردگان  داشتند،  احترام  روحانیان 
پیشرفته ی آن روز حتی برای گذراندن تعطیالت به 
ایران می آمدند، و ... اگر نام این کارها ویرانی و خیانت  

است پس تعاریف امروز ما عوض شده است .

خاتون   ملک  جهان  خاتون«   »جهان 
مسعودشاه   الدین   جالل  دختر 
و  اینجو  اسحق   ابو  شیخ  برادرزاده  
هم دوران  خواجه حافظ شیرازی است 
وحتا  قافیه هائی که  درغزل هائی  که 
او وحافظ  گونه ای   ، بین  با  ز سروده 
وادبی  وجود داشته   همخوانی  فکری 
یکدیگر  های   غزل  به  ودرمواردی  
محدودیت  به  باتوجه  اند.  گفته  پاسخ 
درشیراز   هشتم   قرن  اجتماعی   های 
دربند    ، بیشترزنان  های   ومحدودیت 
 ، بند  غزل های جهان  ملک خاتون  
غم واندوه  موج می زند واز ویژگیهای  
زندگانی خود  به زبان شعر  سخن ساز 
می کند .اوکه همسر خواجه امین الدین  
ندیم شاه ابواسحق عموی خویش بوده 
است . به شهادت  ابیاتی  چند از غزل 
است   سروده  که  ای   شورمندانه  های 
داغ فرزندی  را نیز بنام سلطان  بخت 
چشیده است . ومادر داغدیده  دررثای  
فرزند ناکام  خویش چنین گفته است :

گلشن روضه دل ، سروگلستان روان
غنچه باغ طرب ، میوه شایسته جان

طفل محروم شکسته دل  بیچاره من
کام نادیده به ناکام برون شد زجهان 

مردم دیده  ازو  خط نظر نادیده
ناگه از پیش نظر ، هم چوپری گشت نهان
زمان   هم  اگرچه  خاتون   ملک  جهان 
اما  بوده  بااو  اندیشه  وهم  باحافظ 
نیز   سعدی  به  سرائی   غزل  درشیوه 
او  های  اندیشه  داردواز  ویژه   توجهی 
می  دیده  درآثارش  هائی   نشانه  نیز 
دیوانی  خاتون   ملک  جهان  از  شود. 
برواقعیت  تنها   نه  که  است   موجود 
وجود  ، بلکه  براستعداد  درخشان او 

گواه است.
پیری   سالهای  در   زندگی  اودرپایان    
کشید   وقناعت  عزلت   درکنج  پای 
وآخرین دقایق  عمررا درکنج  مدرسه 
ای به پایان رسانید. نکته دیگر دربارۀ  
احوال جهان خاتون ، آنکه ظاهراً  پس 

از زوال  دوران خوشبختی  خاندان 

اینجو ، بنابر  آنچه رسم روزگار است ، 
جهان خاتون  دررنج افتاده بودوچنانکه 
از مطالعه  درپاره ای از اشعار  او برمی 
وتهیدستی    ، معاندان   از جفای   آید  
وبی کسی  ودرویشی  عذاب می کشید. 
در قطعه نخستین  از دوقطعه  زیرین - 
رفتار  خاتونی مورد شکایت  وگله جهان  
از  سخن  دوم   .ودرقطعه  است  خاتون 
وجود  با  که  گوید  می  معاندان   جفای 
قناعت  طلبی و عزلت درکنار مدرسه ای  
خراب ، با تطاول  بی کسی  و مسکینی  
داشتند برنمی  ازاو  دست  ودرویشی  

بی  نُسق شد جهان زمردم دون
خاک درچشم مردم  دون باد

خاک تون  است اونه خاتون است
خاک تون  دردوچشم خاتون باد

وانکه از غصه جان من خون کرد
دلش از ج.رچرخ پرخون باد

اخترش تیره بادوطالع نحس
عشرتش تلخ و بخت وارون باد

وقطعه دوم :
 به کنج مدرسه ای  کز دلم خرابتر است
نشسته ام من مسکین  بی کس و درویش 
نَیم رستگار   ، خلق  سخن  از  هنوز 

ام زطالع خویش  فرورفته  فکر  بحر  به 
پُرزخونابست روی  ازآن  همیشه  دلم 

که می رسد نمک  جور برجراحت ریش 
مرا نه رغبت  جاه ونه حرص مال ومنال
درپیش قناعتی   ارادت   به  ام  گرفته 
ندانم از من خسته جگر  چه می خواهند؟
چونیست باکم و بیشم حکایت از کم وبیش
مجموع اشعار جهان خاتون  رامتجاوز  
توان  می  بیت   وپانصد  پنجهزار   از 
از   عبارتست  اشعار  این  زد.  تخمین 
مقطعات   و  بند   وترجیع  قصیده  چند 
وغزل های  متعددورباعی های  بسیار- 

ها   ورباعی  ها  غزل  بویژه   - وی  اشعار 
شیرین وعاشقانه  وگاه متضمن  مدح 
است . زبانش  ساده واشعار  روان  و به 
ندرت  دارای  اشتباهات  لفظی - ولی 
و  استاد  بهای شاعر  کار  مبالغه   بدون 

برروی هم متوسط است ..
از غزل های اوست :

 برمثال نامه ، برخود چند پیچانی  مرا؟
چون قلم تاکی به فرق سر، بگردانی مرا؟
چند بفریبی  به تقریرو به تحریرم دگر؟
این چنین نادان نیم ، آخر تو می دانی مرا
شاهباز وصل ما ، دردست تو قدری نداشت

کز هوا  در دست آوردی  به آسانی مرا
زآتش دل همچو خاکی  ، چند بر بادم دهی ؟
مرا بنشانی  آب  درمیان  دیده   دو  وز 
هم زاول  روز دانستم  که در سودای تو
مرا پریشانی  جز  نباشد   دیگر  حاصل 
خاک ره گشتم  که آویزم  مگر در دامنت
 تا به کی جانا ، چوگرد از دامن افشانی مرا؟
 دردم از حد رفت  بنشین  یکدم ای جان »جهان«
کاندرین دردم ، تودرمانی ، تودرمانی مرا

***
حال دلم چه پرسی ؟ سرگشته درجهان است
وآنست زاین  فارغ  عشقش  کار  حیران 
شد ماروان  ازپیش  صنوبر  آن  قد  تا 
خون دردل ازفراقش  ازچشم ماروانست
 دل رانماند طاقت  کآهی کشد زجورت
جان هم زهستی خود ، بیچاره درگمانست
او زغمزۀ  کردن  بباید-  حذر  دل  ای 
کآن تیر چشم مستش ، پیوسته درکمانست
فریاد خستگان رس  ، آخرزروی رحمت 
کز دست دادخواهان  درکوی توفغانست

بااین چندرباعی از جهان ملک خاتون  به 
این شاعر شیرین سخن   نوشتار دربارۀ  

پایان می دهم :
 اسرارتودردیده نهان است مرا

وزدیده سرشک خون روانست مرا
چون سر بفدای راه عشقت کردم

ای هم نفسان ، چه جای جانست مرا
***

 تابردرت ای دوست ! مرایاری نیست
مشگل تر از این بردل من باری نیست

گرنیست ترا شوق ، مرا، باری هست
 ورهست ترا صبر ، مرا یاری نیست

***
آن دوست که آرام  دل ما باشد

گویندکه زشت است  ، بهل تاباشد
شاید که به چشم کس  نه زیبا باشد

تایاری ازآِن من تنها  باشد

ایران  فرهنگساز  زنان  دانشنامه  منابع: 
وجهان

شعر فارسی ازآغاز تا امروز از پروین شکیبا 

 *جهان ملک خاتون  اگرچه هم زمان  باحافظ وهم اندیشه بااو بوده اما درشیوه غزل سرائی  به سعدی
 نیز  توجهی ویژه  داردواز اندیشه های او نیز نشانه هائی  درآثارش دیده می شود.

 *  از مطالعه  درپاره ای از اشعار  او برمی آید  از جفای  معاندان  ، وتهیدستی  وبی کسی  ودرویشی  عذاب می کشید.      

             ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران
   از:  محمود نفیسی 

جـهان ملک خاتون
) سده هشتم هجری قمری(
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کافر  علیه  مبارزه  بنابرشرعیات  جهاد 
است وریاکار،. وفرد جاهد  چه بکشد 
و چه کشته شود  به بهشت میرود. به 

استناد همان شرعیات.)1(
اما آنچه امروز شاهد آنیم  ریشه ها در 
َسلَفی  و  المسلمین   اخوان  تعلیمات  
خصلت  آن  به  که  دارد:  وهابی   های 
چند ملیتی  داده شده است تا جهانی 

شدنش آسان شود.
از  آرمان   این  پراکنش   و  نشر  آغاز 
مکتب  دو  وازقضا  سعودی  عربستان 
جهاد   واحد  ازواژه  فوق  آرمانگرای  
وحتی چند معنای متفاوت )مصلحتی( 
نقار  در  ها   دهه  وطی  اند  کرده  اراده 
ضد   ، اخوانی«   « جهاد  اگر  باهمند. 
غرب  نداردو  استثناء  پس  کافراست  

ستیز و یهودستیز است )2( 
واگر جهاد » وهابی - سلفی« سعودی ، 
ضدکافراست  غرب ازآن مستثنی است 
وبرعکس ،  شیعه و اخوان  در هدف آن 

است .
ابوبکر بغدادی در جامه خالفت ، نه این 
است و نه آن . پس برتراز این وآن را 

درنظر دارد.
است  اخوان  درنفی  هم   البغدادی 
درون  جهاد   به  تذبُذب   بسبب  .که 
واسرائیلیان   غرب  با  نرفتندوموردی 
درجنگ وصلح شدندووقتی هم ُمرسی 
از   ، گرفت  درمصر  را  قدرت   ، اخوانی 
ماندووهابیون  هم  نگهداری آن عاجز 
آمریکا   با  ها  سعودی   اعهد  بسبب  
ابزاری علیه شوروی  به  تبدیل شدند  
القاعده   با  البغدادی   رابطه  ماند   . می 
که اختالفی دارند  از مقوله استراتژی. 
به این معنی  که البغدادی  معتقد است  
هر  از   وحمایت  خالفت   تأسیس   به 
اسالم  جهان  درسراسر  مقاوم   هسته 
. در حالیکه  القاعده موردی عمل می 
کرد.وروزی اینجا وروز ذیگر  جای دگر  
به انفجارها دست می زدواز همه بدتر  
بود  آواره  آن  فرماندهی   وستاد  رهبر 

وقدرت مرکزیت  نداشت .)3(
درهرجاو  هرفردمسلمان  به  البغدادی 
هر  وبا  عده   هر  با  مسلمان   هرگروه 
نظر  اسالم  درسراسرقلمرو  توانائی  

خالفت  خواهان  درنهایت  دارد.وی 
حدی  تا  است  اسالمی  سرزمینهای 
منطقه  هر  که  عباسیان   به  شبیه 
است  امیری  صاحب  و  خودگردان 

ودرکل باج گذار خالفت .
این شیوه حکومت  پرصالبت  دراسالم   
تاریخی ، سابقه دارد.پس به ذهن  اعراب 
نیز  ودرایران   . است  نزدیک  مسلمان  
فاتح وسپس   اعراب  بدست  نظام   این 
بدست مغوالن وترکان  رایج بود که به 
نامهای  امیرو امرا  یا بنام قبایل ترک 
ومغول وعرب خوانده می شدند.جز این 
که  بعهد خالفت عثمان ، ایران به مدد 
هویت  و  مردم  میهنی  وحس  تشییع 
وطبعًا   . رفت  مقاومت   به  باستانی  
تشییع  و  اسالم  پرچمدار   پادشاهان 

بودند.)4(

چگونه کار به اینجا کشید؟
پنج قرن خالفت اسالمی  ترکان عثمانی  
تنگ  واروپا  آسیا  بردادوستد   راه 
صغیر  آسیای  جغرافیائی  جای  کرد. 
عثمانی  اندازی  دست  امروز(   )ترکیه 
تمامی  کرد.  آسان  وغرب  رابرشرق 
شمال ومرکز آفریقا  را ازمصر تا سنگال 
و تا موریتانی وسودان ونیجریه  ومالی 
زیر  پس  بود.  اسالم  حیطه  در  وچاد  
فرمان خلیفه عثمانی ، سراسر  جهان 
از  متأثرشد  وایران  نیز  مسلمان  عرب 
بماندوقدرتهای  مستقل  ولی  عثمانی 
وروبه صنعتی شدن   پیشرفته   غربی  
عثمانی  بازارشدند.  درمانده  عمیق  
داشتند  که  بسیاری  رزمی  باقدرت  ها 
بسیار  نفوذ  مرکزی  اروپای  درجهت 
جنگ درآستانه  واروپائیان   کردند 
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تهران -نشردانش

عبدالناصر     ، اخوان   نفوذ  که  بیادآورید   -)2(
راابتدا غرب ستیز کرد . پس متمایل  به شوروی 
شد. سپس یهودستیز ی کرد وبا جنگ 6 روزه  
ازاسرائیل شکست خورد وسپس به غرب گرائی 

رفت ازسر ضعف.
)3( - ابوبکر بغدادی وزرقاوی مرحوم والسوری  
نظریه آفرین  این مکتب اند. که با تکیه برمحل 

رویارو  هم   ها  باعثمانی  اول  جهانی 
فرتوت  و  کهنه   نظام  زیرا  شدند  
عثمانی  دربرابر اروپای »عهدروشنائی«  

از اعتبار افتاد.
شیوۀ    ، کل  به  اول  جهانی   جنگ 
خالفت را  بعداز پیروزی  بزرگ فرانسه 
ومتصرفات   ریخت  درهم  وانگلستان  
قدیمی  امپراطوری  اسالم  جدا جدا به 
تجدد وهویت ملی  درداخل  مرزهای 

طبیعی  ویا گاهی تحمیلی  رفتند.
هرکشور  میزد.  تجدد  بر  نبضش  زمانه 
درآرزوی   عثمانی   چنگ  از  رهاشده 
تجدد  به  ورفتن  خود  کامل   استقالل 
بود. اما انگلستان و فرانسه  با استفاده 
سابق  متصرفات   در  ها  پیروزی  از 
عثمانی  با هرجا که توانستند  استعمار 

خودرا تحمیل کردند.
را  دینی  کور  اطاعت  ها   عثمانی 
روحیات   ازآن  کاشتندواستعمار  
وبهره  استعمار   برد.وبه  بهره   ، اطاعت 
بری های یک سویه  که صنایع  جدید 
واین  زدند.  دست  بود   آن  نیازمند  
موجب  شوروی  باظهورروسیه  وضع 
به  اعتراض  وفرصت  شد.  ها  بیداری 
برافتاد.  ُکاًل  آمدتا  بدست  استعمار  
 ، اسالم  اعتراضی   حرکات  درمیان 
حرکت وهابیون سعودی  گرا ، بسمت 
به  رفت  سخت   واستیالی  مماشات 
و  خالفت  به  سعودیان   رساندن  امید 
حراست حرمین شریفین  مکه ومدینه  
پس خالفت  به ثمر نرسید.چون دیگر 
گروههای ضداستعمار  روش سعودیان 
را درسرسپردگی  عربستان از آمریکا  

وغرب را  درشأن اسالم نمی دیدند.
اخوان  ضداستعمار   گروههای  درمیان 

المسلمین درمصر  شاخص شد.  

های  وچچن   . صدام  ارتش  وافسران  آن  ومنابع 
فراری روسیه موفق به تأسیس خالفت شدند

)4(- برای آگاهی  بهتروبیشتر  درشیوۀ حکومت  
 - درایران  اسالم  تاریخ  به  کنید  رجوع  خلفا 
هراثر  فیاض.  دکتر  اسالم  تاریخ  و  اقبال  عباس 
معتبر  دیگرو درمورد جهاد  بررسی اخیر فرنگان 
جهادوالبته  درباب   18 شماره  تاریخ  .فصلنامه 

دهها مرجع دیگر درجهان..

با  شد  فکری  درازدواج  قدرت  واین 
ارتش ضد استعمار مصر ، که منهی به 
قدرت عبدالناصر شد که ادعای هویت 
ناسیونالیزم غربی  داشت و غرب ستیز 

شد بسبب ملی کردن ترعه سوئز.
انگلیس  راندن   پس  در  وی  توفیق 
اخوانی«    ستیزی   »غرب  به  وفرانسه  
قدرت  دست  ناصر  ولی  تعبیرشد. 
آماده  و  کرد  کوتاه  هارا  اخوانی  جوی 
جنگ  به  کشید  و  شد  زدائی  اسرائیل 
ارتش  مفتضحانه  وشکست  روزه    6
به  وسپس  روسیه  به  ابتدا   پس   . وی 
درنتیجه   شد  نزدیک  آمریکا  و  غرب 
ادعاهای جهادگرایانه  اخوان باالگرفت 
کشته  اخوان  بدست  که  بعهدسادات   .
موجب  گرچه  »اخوان«   تجربه  شد 
مشارکت   با  ولی  نشد  درمصر  قدرت 
یافتند  مجلس  به  راه  درانتخابات  
انقالب   از  عبور  بعداز  ُمرسی   وتادوره 
آرمان  ولی  ماندند  معطل   ، بهارعرب 
پراکندندوانقالب  جا  همه  را  خود 
انقالب  سران  زیرا  دادند  مدد  را  ایران 
به  آموزش  برای  نیز  را  ورزمندگان 
اعزام  وفلسطین   وسوریه  مصرولیبی 

کردند.
بسبب   درمصر  اخوانی   جهادگرائی 
نگرفت  رونق  ارتش   آرمانی  قدرت 
مدد  وبه   ، ارتش  قدرت  با  ُمرسی  .و 
ها،  اخوانی  رقیب  سعودی  عربستان 

رانده شد.
ومصر  درسوریه   اخوان  شکست 
حتی  شدولی  ها  جهادگرا  شکست 
ُمرسی با نظام والئی ایران  نتوانست به 
نظام  زیرا درایران   آرمانی رود.  توافق 
دراوج  والئی   وشهیدپرور  جهادگرا  
برای  ُمرسی   درحالیکه  بود  قدرت 
اداره مصر با کم پولی و بارقابت ارتش  
اخوان   بهرحال   بود.  روبرو  خود  ضد 
قدرت  راپراکندولی  آرمانی  جهادگرا 
سیاسی رابه تمامی تأسیس و مدیریت 
نکرد. درنتیجه دوباره  فرصتی  بدست 
جهادگراها  تا  افتاد  سعودی  عربستان 
رابه سوریه فرستد برای زدن اسد ونفوذ 
ایران والئی وکمک به جهاد درپاکستان 
وهرجا که بشود. باید گفت که امکانات  

دکتر کاظم ودیعی

جهاد چه  بود؟ و چه هست؟

مالی عربستان وکویت ودیگرامرا باعث 
درهمه  وهابی  نوع  جهادگرائی  شد 
جارونق یابدولی جهادگراها رفته رفته  
سعودیان   با  شدند  فکری  درتضاد 
جهادگرا   فرد  .زیرا  درسوریه  بخصوص 
تعلیماتی داشت  درکافرستیزی . پس 
درغرب ستیزی . ودرعمل به مأموریتی 
فرستاده شد از عربستان  درافغانستان 
آمریکا  اراده  از  ناشی  جز  که  وسوریه 

وغرب نبود.
حل  تضادرا  این  نتوانست  الدن  بن 
عاجز  او  های  جانشین  نیز  کندو 
شد  این  جهاد.  به  معنادادن   ماندنداز 
سرانجام  وزرقاوی  السوری   ندای  که 
همه  کرد.  جلب  را  البغدادی   ندای  
جهادگرایان  ناراضی را  جذب کردوهمه 
نیروهای غرب ستیز را که موجب  محو 

قدرت سرزمینهای اسالمی شدند.
نشان  که  بود  این  البغدادی  نیت 
اطاعت  تحت  عربی  کشورهای  دهد 
ندارند.پس  دفاعی  قدرت  غربندوخود 
اندوبااین  نیستندوسرسپرده  مستقل 
کارخود   درآغاز  توانست   افشاگری 
مالی  کمکهای  وامارات  عربستان  از 
مهمی بگیردتا دراعتالی  قدرت اسالم  
ازطریق جهاد  بکوشد.ولی وقتی موفق 
برثروت  نهادن   به فتح موصل ودست 
گانه   13 نفت  های  وچاه  دربانکها  ها 
شد راهی را رفت که با آرمان السوری 
وزرقاوی وخوداو جوربود. داعش تجربه 
های اخوان والقاعده را داردوشیوه های 

رزمی واطالعاتی آن متفاوت است)5( 
نمیزد  دست  ها  قصابی  به  اگرداعش 
وجوانان  کرد  نمی  ستیزی  وغرب 
مسلمًا  فریفت  نمی  اروپارا  مسلمان 
شد.  نمی  وروسیه  غرب  هدف  چنین 
اما خشونت  داعش هم  دربخش عمده 
عراق  ارتشیان  انتقامجوئی   زائیدۀ 
تحقیرشدند.  بیهوده  که  است  صدام 
جهاد  اصلی  جزء   ، خشونت   وانگهی 
است که می گوید بکشی یا کشته شوی  
به بهشت می روی .ودرایران ، بسیج ، 
را  روانی  خصلت  همین  سپاه  پروردۀ 

داراست)6(
در عربستان  مفتی ها امربه جهادداده 
استناد  به  بشاراسد  علیه  اند 
گذشته  ماه  در  بیروت  های  روزنامه 
.ودرعربستان می گویند  اگر جهادگرا 
اسالم  بخورند،  شکست  سوریه  در  ها 
سقوط می کند. معهذا 9 دسامبر 2015 
مذاکره   برای  اسد  خبردادند   ازریاض 

)5(- نگاه کنید به مصاحبه ها وکتب کریستیان 
رویتر که درماه قبل بآن مراجعه داده شد.

بعداز  سپاه  فرمانده  باظهارات  کنید  نگاه   -)6(
مانور اخیر دراطراف قم .

دردست   زیرا طرحی  رود.  می  آنجا  به 
ارتش  آن  بموجب  که  است  مطالعه 
دوپاره شده  اسد بهم  جو.ش بخورند. 

به شرط وشروطها . خواهیم دید.
که  میداند  خوب  سعودی  عربستان 
ها  سنی  درجذب  جا  همه  البغدادی 
دخالت  ضد  دوست  وطن  مسلمان  ی 

زیادی غرب است .
ایران  ضدنفوذ  قوت،   به  عربستان 
قطع  رابه  بشاراسد  استتا  درسوریه   
را  سوریه  ببرد.وارتش  ایران   با  رابطه 

متحد کند . سپس به مدد همه قدرت 
های دست اندرکار ، داعش رابزند.

امروز  وهابی  های  سعودی  جهاد  پس 
تنها  را  عربستان   ، وغرب  است  فعال 
پوتین  روسیه  مشکل،   گذارد.  نمی 

است که باعربستان در گله هاست .
دارند  جهادرا  سعودی  های  مفتی 
بدنی  مجازات  راباید  منکر  ومعتقدند  
 ، درکل  جهاد   اما   . داعش  عین  کرد. 

رفتن به مدد مسلمین  تحت فشارهم 
درتفکر پس   . بغدادی  درتفکر  هست 

البغدادی محلی  جهانی است ودرعمل 
کار می کند.

البغدادی که حتی  مؤثر  اینست شیوۀ 
درصورت سقوط  داعش آرمان آن زنده 

میماند.
مسلمین  از  بسیاری  که  است  چنین 
حرف  زیرا  فهمند  می  اورا  حرف 
محلی  وخودمختاری  استقالل  او  
مسلمانان است ووظیفه خوداو  خالفت 
است برسراسر دنیای اسالم . وامروز می 
بینیم  که داعش  همه جا حضوردارد 
ودرساحل  ودرلیبی  درسینای  بویژه 
سعودی  ودرعربستان  ودرتونس 
ودراروپای غربی خاصه درفرانسه  که 

بیشترین نفر مسلمان رادارد.
اخیراً دولت فرانسه مسجدی را درشهر 
Lagny بست زیرا اسلحه خانه واقعی 
انقالب  دراول  ایران  مثل  درست  بود. 

اسالمی .
***

دَول بزرگ هنوز درپیروزی علیه داعش 
موفق  نیستند ولی دائم درمذاکره اند.

می  بر  آیا جهاد   برسند  توافق  به  اگر 
افتد؟ خاصه درعربستان ؟ ابداً.

قدرت  دادن   درسامان  چاره   پس 
اعراب  نزد  است  دفاع  برای  نظامی  
مسلمان  وراندن جهاد  به درون  ارتش 

هرکشوراسالمی.
ایران والئی  تا حدی  این کار را کرده 
است ولی سپاه  کل اقتصاد  رابلعیده  و 
نفس راهم درسینه  خفه کرده است ...؟

***
نتیجه 

شودواین  تعریف  دوباره  باید  جهاد 
هرجا  پس  بظاهر.  علماست  بعهده 
اسالمی   درکشورهای  ارتشیوسپاهی 
دست  افسار  باید   داشت  وجود 
درلباس  است   اسالمی  بنیادگراهای  

مفتی ها.
اینحاست که بن بست  پشت بن بست  
رخ می نمایدوبازبینی  احکام  اخوانی 
علیه  شودومبارزه  می  مطرح  ووهابی 
نزد   وسیع  اصالحات  بر  راه  داعش  
اعراب مسلمان  گشوده می شود. این 

تحول ، در افق است .

نیت البغدادی این بود که نشان دهد کشورهای عربی تحت اطاعت غربندوخود قدرت 
دفاعی ندارند.پس مستقل نیستندوسرسپرده اندوبااین افشاگری توانست  درآغاز 
کارخود  از عربستان وامارات کمکهای مالی مهمی بگیردتا دراعتالی  قدرت اسالم  
ازطریق جهاد  بکوشد. ولی وقتی موفق به فتح موصل ودست نهادن  برثروت ها دربانکها 
وچاه های نفت 13 گانه شد راهی را رفت که با آرمان السوری وزرقاوی وخوداو جوربود
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جون   بیستم  روز  خلق  مجاهدین 
که   دادند  ترتیب  درنیویورکتظاهراتی 
به  پاسداران  حمله  سالگرد  بمناسبت 
وکشته  درتهران  مجاهدین  تظاهرات 
تظاهر  آنهابود.تعداد  از  ای  عده  شدن 
کننده حدود 300 نفربود ولی تسازمان 
داشتند  متعدد  شعارهای  بود.  یافته 
بود  ماکت خمینی  کامیون   . روی سه 
که دریکی با دشنه خونین  یکنفررا می 
کشت .دردیگری  دستور تیراندازی به 
مردم را می داد ودرسومی  یک زن و 
می  دار  اورا   ، مجاهد  ویک  ُکرد  یک 

زدند.
که  بامن   نیویورک  تلویزیون   5 کانال 
در پیاده رو بودم  مصاحبه کرد .گفتم  
این ها مسئول  بروی کارآمدن  خمینی 
اند. آقای  هستندو حاال پشیمان شده 
منصورفرهنگ  سفیر پیشین  خمینی 
روزگاری   که  متحد   ملل  سازمان  در 
گفت   می  آمریکا  ی  درتلویزیونها 
خمینی  بزرگترین دموکرات روی زمین  
دارد  جمعیت   این  همراه  حاال   است 
خبرنگارپرسید  کند.  می  روی  پیاده 
راه حل چیست ؟  گفتم : فقط بازگشت  
سلطنت می تواند  دمکراسی رادرایران 
کانال   همین  فقط  شب  کند.  تأمین 
داد  نشان  را  تظاهرات   وخبر   عکس 
وبا مصاحبه من خاتمه داد. بقول یکی 
ایرانی ها من به تنهائی نتیجه  این  از 

تظاهرات را  به نفع شاه  تغییر دادم . 
شروع  کلمبوس  میدان  از  تظاهرات 
واز خیابان 57 وسپس لگزینکتون  تا 
جلوی ساختمان سازمان ملل  حرکت 
موافقت  دوشنبه   روز  دریک  کردند. 
مقامات  با این پیاده روی  که خیابانهای  
وازدحام  بست   می  شهررا  مهم 
قابل  بسیار  کرد   می  ایجاد  وترافیک 

مطالعه است .
آقای  وبا  زدم  زنگ  پاریس  به  امروز 
صوراسرافیل  صحبت کردم .می گفت  
نامه  درروز  مرا  کتاب  هفته   این  از 
گفت  می  کند. صوراسرافیل  می  چاپ 
آقای  با   و  آمد  پاریس  به  جوان   شاه 
قدیمی  مرتضی  درحالیکه   بختیار  
حضورداشتند   هم  ومیرفندرسکی 

ناهار خورد .

4 سپتامبر1983

کتاب مرا روزنامه ایران آزاد  بطورسریال 
دارد چاپ می کند. ومقاالت اول بسیار 
جالب بوددوستان از همه جا نامه های 

تشویق آمیز فرستادند.

23 اکتبر 1983

باران  ودرنیویورک  است  یکشنبه  روز 
می بارد. حدودساعت10/5  صبح پرویز 
دربیروت   وگفت   زد  زنگ  سپهبدی  
آمریکارا   دریایی  تفنگداران   ستاد 
دریائی  تفنگدار  اندو120  کرده  منفجر 
کشته شده اند.به نیروی فرانسوی نیز 
حمله شده  است و 80 فرانسوی هم به 
قتل رسیده اند. بسیاری از خبرگزاری 
ها  وتلویزیونها گفتند  که این خرابکاری 
شده  انجام  دینامیت   پراز  کامیون  با 
است .وزیردفاع آمریکا گفت اگر معلوم 
ایران دست  داشته است   شود  دولت 
ما اقدام خواهیم کرد  دربرنامه  دیوید 
کردند  سئوال  کیسینجر  از  برینکلی 
گفت دروضع فعلی  مأموریت  سربازان 
نیست  مشخص  لبنان  در   آمریکائی 
خودشان  از  بنشینند   فقط   اینکه   .
دفاع کنند  که دردی را دوا نمی کند. یا 
باید ول کنند  یا اقدام  اساسی بکنند.

توسط  تادندان  که  ها  سوری  )راندن 
شد  سئوال  اند.(  شده  مجهز  ها  روس 
اگر ایران مداخله  داشته  آیا باید  به 
ایران حمله کرد؟ کیسینجر جواب داد  
دست  درلبنان  باید  رازد!  ایران  نباید 
است  منطقی  عجب  اینهم  بکارشد. 
خواهند   می  کرده  رها  را  سرچشمه   .
بگیرند.  را  وسیل  آب  جلو  تر  پائین 
چاره خشکانیدن سرچشمه است .)سِر 
چشمه شاید گرفتن به  بیل / چوپرشد 

نشاید گرفتن به پیل( 

24 اکتبر1983

به تلویزیون  CNNکانال سراسری اخبار 
درتلویزیون   گفتم  حاضرم   زده  تلفن 
دربارۀ ایران وجریانات بیروت  مصاحبه 
تلفنی  بعدازظهر   سه  ساعت   . کنم 

  4:45 ساعت  امروز   که  دادند   اطالع 
بعدازظهر دراستودیوی نیویورک  واقع 
حاضرشوید  جهانی   تجارت  مرکز  در 
تابین  ساعت 5 تا 7 باشما بطور زنده 

مصاحبه بعمل آید.
هروقت مصاحبه می کنم  عالقه دارم  
یک نفر همراه من باشد چون هیچکس  
شهنواز  پرویز  به  نبود  دردسترس 
بودکه  کرده  مراتهدید  زمانی  کسیکه 
به قصد کشت کتک خواهدزدزنگ زدم 
وگفتم شما که ادعای وطنپرستی دارید 
بیائید بامن برویم به مصاحبه تلویزیونی 
خودش  وبااتومبیل  کرد  قبول  اوهم   .
آمد.مصاحبه من که بطورزنده درساعت 

5/30  پخش شد بقرارزیربود:
اخبار  ابتدا  بود.  نیوزواچ  برنامه  اسم 
بیروت را نشان داد وگفته های ریگان  
رئیس جمهوری و واینبرگر وزیر دفاع 
را پخش کردبعد از من سئواالتی گرد. 
گفتم  اجازه بفرمائید  بنام یک ایرانی 
درتبعید  از این جنایت اظهار تنفر کنم 
وبگویم  که دراین مصیبت ملت آمریکا 
شریکم . سپس گفتم  نحوه عمل نشان 
می دهد  که کار حزب اهلل است . توضیح 
توسط    1979 درسال  اهلل  حزب  دادم 
سازمانده  یک  که  بهشتی   اهلل  آیت 
حزبی واقعی بود  تشکیل یافت . اعضای 
آن  ازافرادبیسواد وعامی  وفوق العاده  
متعصب ترکیب یافته وهدف حزب  این 
ترورووحشت   محیط  باایجاد  که  است 
جرأت هرگونه  ابراز مخالفت با خمینی 
راازبین ببرد.مأموریت دیگر  حزب این 
بود  که گروههای  ملی ایرانی رادرخارج 
از کشورتحت فشاروتهدید  قراربدهند 
چوب  با  معموالً  حزب   این  افراد   .
ملی  ایرانی  گروههای  وچاقو-  وچماق 
گرا خصوصاً محصلین  دراروپاوآمریکا 
حمله می کنند. یک سال بعد شعبه ای 
از این حزب  دربعلبک لبنان  بوجودآمد 
وعده ای ازایران  برای گرفتن  تعلیمات 
آنجا  به  تروریستی   عملیات  وانجام 
کنندگان  از سئوال  یکی  اعزام شدند. 
)از سه شهر گویندگان  خبرتلویزیون   
ازمن که گوشی  بگوش داشتم سئوال 
فقط  اینها   آیا  کردند.(پرسید   می 
دربعلبک می باشند؟ گفتم خیر. اینها 
های   شیعه  درآن  که  مناطق  بتمام 
رخنه  دارند  سکونت  خمینی   طرفدار 

کرده اند. این گروه با انتخاب نام  حزب 
دهند  می  نشان   )Party of God( اهلل 
وایدئولوژی  باطرزتفکر   که  را  کسانی 
ومحارب  دشمن  نیستند  موافق  آنها 
ریختن  ترتیب  این  وبه  دانند  می  خدا 

خون آنان را حالل  بشمار می آورند.
برای  مقدس  ماه  یک  ماه  این   : گفتم 
ماه   دراین  ومخصوصاً  هاست  شیعه 
دوچندان  خدا   دشمنان  بردن  ازبین 
صواب دارد .البته از نظر این متعصبین .

درپایان گفتم  متأسفانه بین رسانه های 
که  هست  توافق   یکنوع  المللی   بین 
مستقیماً خمینی را مسئول  این جنایت 
به  که  اسرائیل  زیرا  نکنند  معرفی 
خمینی اسلحه می دهد عالقمنداست 
فقط سوریه را متهم کند زیرا خمینی با 
عراق می جنگد. روسها هم خوشحالند 
که خمینی برسرکاربماند  زیرا با ایجاد  
محیطی  آرامش  وعدم  ترور   محیط 
آنان  نظرات   پیشبرد  برای  مناسب 
فراهم  می آورد.و باألخره آمریکا هم به 
غلط تصور می کند  خمینی وحزب اهلل 
باکمونیسم درجنگ است .خانم ویلیامز 
خانم  که  نیویورک    anchorwoman
مرافشرد  دست  است   بلوندوزیبائی 
وگفت درمورد این حرامزاده کاماًل حق 

دارید.
مصاحبه مرا ازآشنایان  آقایان منوچهر 
محامدی  وعنایت بهبهانی  دیده بودند 
منوچهرزنگ زد وجمالت تشویق آمیز 
گفت . نوار مصاحبه را ازCNN خواستم 

گفتند 500 دالر می شود...

سه شنبه 25 اکتبر1983

از  تلویزیون   صبح   ده  ساعت  حوالی 
قول ریگان خبر حمله به گرنادا را اعالم 
کرد.دانشجویان سنت جرج ، کالج طب  
به موقع   که یک هزارآمریکائی  بودند 
نجات یافتند . کوبائی ها  برهبری یک 
بود   ژنرال  روس که عضو  سفارتشان 
نمایش   . دادند  نشان  سخت  مقاومت 
انبارهای  اسلحه ومهمات  درتلویزیون  
، رسیدن محصلین  آمریکائی  به خاک 
واز  بوسیدند  می  را  زمین  که  آمریکا  
می  تشکر  ریگان  وپرزیدنت   ارتش 
کردندوضع مناسبی برای ریگان  ایجاد 
کرد. بررسی افکار عمومی  نشان داد که 

نوشته دکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

فعالیت  اپوزیسیون خارج از کشور

وضع ریگان  که پس از بمباران بیروت  
تهاجمی   بحالت  بود   شده  دفاعی 

درآمده وبهبود  یافته است .
دن  جمله  از  مفسرین   مراتب   بااین   
همراه   مخبر  چرا  اینکه   بنام  رادر  
سربازان مهاجم  نبوده  بنای اعتراض  را 
گذاشته اندولیبرال ها حمله  به کرانادا 
را به هجوم روسها به افغانستان  تشبیه 

می کنند.

یکشنبه 30 اکتبر1983

های  ایرانی  تظاهرات   روز  امروز 
تظاهرات   محل  بود.  طلب  سلطنت 
میدان  آن  به  که  واول    47 خیابان 
البته   بود.  گویند   می  هامرشولد  داگ 
سازمان  که  نقطه  این  در  روزیکشنبه 
ملل هم تعطیل است  ورفت وآمد بسیار 
کم است  تظاهرات جلوه نمی کند. هوا 
خوشبختانه خوب بود. درابندا عده ای 
از این که چرا پرچم آمریکارا گذاشته 
اند  دلخور شده وبحالت  اعتراض می 
خواستند بروند. قرارشد پرچم آمریکا 
بودند  نفر آمده  نباشد. حدود ششصد 
بادردست  محوطه  درآن  وهمینطور  
دور  وشعارها  ایران  پرچمهای  داشتن 
دوم  رضاشاه   بزرگ  زدند.عکس  می 
شعارهای  نداشتند.  سخنران  بود.  هم 
نکرده  آماده  ومهیج  وحسابی  درست 
بودند.من چندشعار نوشتم  دادم دست 
اسدی پشت میکروفن خواند.زیاد داد 
میزدند شاه شاه شاه ... باید عامل ملیت 
را هرگز فراموش نکرد . اگر این روزها 
صحبت شاه پیش آمده است برای این 

است که ملت اورا می خواهند.
چندقدم باالتر ازسلطنت  طلب ها  یک 
مجاهدین   از  نفری   چهل  سی  گروه  
آنها  کردند   می  تظاهرات  داشتند  
 . بودند  زده  بصورت  کارتنی   ماسک 
قسمت باالی ماسک  نوشته بود:» مرگ 
برجمهوری اسالمی « و پائین آن نوشته 

بود:» مرگ برسلطنت«.

6 نوامبر 1983

یافت  فراوان  قاچاق  اغذیه   درایران 
دردست  قاچاق   سررشته   . شود  می 
نباتی  540  روغن  . هرکیلو  مالهاست 
تومان شده است . آنهائی که درآ«د ی 
ندارند  از راه فروش اثاثیه  زندگی می 

کنند.
 . است  داده  زیادی  تلفات   جنگ 
رهبر  تاخمینی    «: گویند  می  مردم 
ماست - تابوت برسرماست.« که واقعًا 
. رئیس شهربانی   شعار صحیحی است 
عوض  شعار   این  بخاطر  چندشهررا  

کرده اند. 

ایران بدستور مالها  از حمالت  بیهئده  
 ، جنگ  دریک   . نیست  بردار  دست 
تانک  به 140  که  داشت  تانک  ایران 6 
گوشی  .چون  کردند  می  حمله  روبرو 
خراب  تانک  مخابراتی  سیستم  های 
است  فرمانده باید  درمیان گردوخاک  
بپرد و با دست  ، مثل پاسبان ها ی سر 
چهارراه   به تانکها  راه حمله را نشان 
شده   خمینی  بقای  باعث  جنگ  دهد.. 
 ، مردم  عقیده  به  جنگ   همین  ولی 
تحمل  زیرا  کرد.  خواهد  نابود  آ»هارا 

مردم  بسر رسیده است .
مالها می گفتند  اگر فرانسه هواپیمای 
سوپر اتاندار مجهز به موشک  اگزوسه  
به عراق بدهد  تنگه هرمز را خواهند 
بست . حاال کوتاه آمده اندومی گویند  

تنگه را نمی بندیم .

11 نوامبر 1983

فرهاد سپهبدی می گفت  امروز دیده 
است که  محل سرکنسولگری  ایران در 
نیویورک را تخلیه می کرده اند. خود او 

تابلوها   و   اثاثیه  با  را  ساختمان  این 
دولت شاهنشاهی  برای  هزاردالر   320
آن  آمریکا   دولت  وحاال  بود   خریده 
میلیون   5 مشتری  و  کرده  مصادره  را 

دالری دارد. 

23 ژانویه 1984

دن رادر  گوینده خبر  کانال   دراخبار 
ژانویه   23 بعدازظهر   7 ساعت   CBS
گفت :ایران بعنوان عامل  بمب گذاری 
یک  رسماً  ایران  شد..  معرفی  بیروت 

دولت تروریست خوانده می شود.

25 ژانویه  1984

پیشین   جمهوری  رئیس  کارتر   امروز 
ودر   F خارجی  درسیاست  ریگان   به 

سیاست داخلی C  نمره داده است .
 کارتر گفته است  از موقعی که ریگان  
رئیس جمهوری شده است  حتی یک 
مشورت  تابامن  نزده  زنگ  من  به  بار  

کند.
بنظر من اینکه  با کارتر مشورت نکرده  
یک امتیاز  برای ریگان است ..درزمان 
نیکاراگوئه   ، کارتر   ریاست جمهوری  
، افغانستان ، ایران ، حبشه وآنگوال از 
دست رفت . نرخ بهره درآمریکا  به 23 
درصد رسید  . عجب روئی دارد  که با 
F آن سوابق  درسیاست خارجی  نمره

درآمریکا   F نمره  دهد.  می  ریگان  به 
معادل صفر ایران است .

 6 فوریه 1984

امروز صبح روی صفحه تلویزیون  دیدم 
کشته شد.  ایرانی  تبعیدی  بود  نوشته 
بعد چیزی نگفت . زیرا مرتب لطورزنده  

راه پیمائی فضانوردان آمریکائی را  

باتمانقلیچ  کرد.   می  پخش  درفضا 
زنگ زد وخبردادکه اویسی و برادرش 

رادرپاریس کشته اند.
 . است  ریخته  بهم  هم  بیروت  اوضاع 
افراد مسلح  شیعه وسنی قسمت  غرب 
اند  وحکومت   را  تصرف کرده  بیروت 
امین جمایل دارد ازبین میرود. سوریه 
تمام  قسمت های  دره  بقاع را تقریبًا 
.رهبر  است  کرده  خود  خاک  ضمیمه 
عکس  زیر  بری   نبیه  باسم  شیعیان  
خمینی مصاحبه می کرد  ومی گفت : 
جمایل  باید برود. ظاهراً دراین منطقه  
نیز عوامل معتدل  شکست می خورند.
واوضاع  به سود سوریه  وخمینی می 
چرخد. شیعه ها  درغرب بیروت  مرکز 
 . اند  گرفته  نیز  را  وتلویزیون   رادیو 

)نیم  دراثرسیاست   باردیگر   آمریکا  
این  شود.  می  روبرو  افتضاح  با  بند(  
نمی  پیاده  لبنان  در  قوا  یاباید   کشور 
حسابی   کرده   پیاده  قوا  اگر  یا   کرد  
می  را  وشیعه  دروز  و  سوریه  عوامل 

کوبید.

22 فوریه 1984

ایران حمله  الفجر 5 را باتعداد نفرات 
شهادت   آماده   وگروههای  فراوان  
شروع کرده ولی ظاهراً بازهم به نتیجه 

نرسیده است .

25 فوریه 1984

خصوصًا  عراق   علیه  ایران   حمالت 
درجبهه بصره ادامه دارد . تلفات  بسیار 
سنگین است . خصوصاً  که ایران نفرات  
گروه   گروه  را  ساله   15 تا   12 جوان 
فرستد.  می  حریف  توپخانه   جلوی 
ایران   شهر  چند   موشک  با  عراق 
راهدف قرارداده است  . درعوض  بصره  
ایران   . است  ایران  توپخانه  زیر آتش  
را  بغداد - بصره  مدعی است  شاهراه 
می  انکار  عراق  ولی  است  کرده  قطع 

کند.

29 فوریه 1984

کانال CBS  عکسهای تکان دهنده از 
ساعت  دراخبار  را  وعراق  ایران  جنگ 
7 شب نشان داد. جنازه هزاران  جوان 
آنخها کودکان 9 ساله   بین  ایرانی  که 
پوشش  بدون  مسلسل   با  فقط  که 
توپخانه  یا هواپیما به جلو  توپخانه و 
تانکهای عراق  فرستاده شده اند  دیده 
  ، ، کنار رودخانه  باتالق   می شد. توی 
توی گودال  پراز جنازه  جوانان ایرانی 
بود.  که آیت اهلل  ملعون  به کشتن می 
می  نظاره  وآرام   ساکت  وجهان  دهد 
کند .  به یاد شعار :» تا شاه کفن نشود 
، این وطن وطن نشود« می افتم  حاال 
واقعاً  وطن وطن شد واین بچه ها  که 
باید  مدرسه می رفتند  وفوتبال بازی  

می کردند  اینطور به قتل می رسند.
بصره   بغداد-  جاده  که  ایران   ادعای 
خبرنگار  طرف  از  است   کرده  قطع  را 
است   باز  جاده  گفت  می  که   CBS
شد.  تکذیب   ، گذشتم   ازآ»  وخودم 
ای  برنامه    CBS همان    7:40 ساعت 
درباره  کارناوال ریو  دراد. جوانان وبچه 
ها  می رقصندومی خندند. چه مذهب 
آنجا   ! دنیای  دگرگونی  . چه  متفاوتی 
سامبا و رقابت برای بهتر رقصیدن ، و 
برای شهادت  و جنازه  درایران رقابت 
درگورستان .                        ادامه دارد.
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وجود  که  نیست  گمانی  هیچ  جای 
بیرق  زیر  آخوندی  جمهوری  ناپاک 
بد  اثرات بسیار  ناب و بی همتا  اسالم 
و  ایران  در  را  بیشماری  خرابیهای  و 
خاورمیانه  در  زده  اسالم  ممالک  باقی 
و  نامتعادل  اوضاع  است.  گذاشته  بجا 
نیز به ممالک کفار  قاراشمیش منطقه 
مهاجرین  شکل  به  و  رسیده  اروپا  در 
وفراریان از دست حکومتهای اسالمی، 
و  زدن جریانات سیاسی  بهم  حال  در 
اروپایی  ممالک شرابخواران  اقتصادی 
باالرونده  رشد  این  البته  میباشد. 
بی  مدیون  باید  را  خونریزی  و  جنون 
ندانم کاری و تعصب مذهبی   ، خردی 
مالیان  رهبری  با  پرور  شهید  امت 
روضه خوان دانست چه شیعه اش، چه 
سنی اش و چه هفتاد امت دیگر.اول از 
با بقیه  ، بعد  با همدیگر دشمنند  همه 
عالم و آدم. اصوأل چشم دیدن دیگران 
و دیگراندیشان را ندارند. البته دست 
مبنای  بر  چون  نیست  خودشان 
باورهای کج و کوله خود رفتار میکنند 
نیست.  خودشان  دست  اختیارشان  و 
ناگفته نماند که کفار هم بخاطر منافع 
و اهداف سیاسی و اقتصادی خودشان 
هیزم بر آتش افراط گرایی می اندازند. 
از بی ارادگی و بندگی  با شناختی که 
میتوانند  دارند  مسلمان  امت  مطلق 
چون  کنند  تحریک  راحتی  به  را  آنها 
فقط احتیاج به یک فتوی دارند تا سیل 

جهالت و خشونت را راه بیاندازند. 
رابطه  در  میتوان  که  ای  واژه  بهترین 
در  آن  اثرات  و  خاورمیانه  اوضاع  با 
تو خر” است.  “ خر  استفاده کرد  دنیا 
شیعه  آخوندی  جمهوری  دخالتهای 
اسالمی!  امپراطوری  ایجاد  پی  در 
جهل  دیگر  طرف  از   ، طرف  یک  از 
دین  های  شاخه  بقیه  تعصب  و 
غرب  و  ستیزی  یهود  با  مبین،همراه 
افکار  گونه  هر  با  دشمنی  و  ستیزی 
امروزی  مسائل  با  همخوان  و  تازه 
باعث  که  هستند  عواملی  همه   ، دنیا 
میباشند.  ناهنجاری  اینهمه  بانی  و 
گذشته از نارسایی های فرهنگی مان 
واماندگی  عامل  بزرگترین  خود  که 

میتوانستند  تا  هم  کفار  این  ماست، 
دعواهای  سر  کردند.  استفاده  سوء   ،
خودشان با هم، کشورهای پسمانده را 
بازی دادند بویژه پس از جنگ جهانی 
کفار  با  مبارزه  برای  غربی  کفار  دوم. 
شرقی بر سرنفوذ کمونیسم و جریانات 
پرولتاریایی و کوتاه کردن دست آنان 
، شروع  دنیا  انرژی  منابع  ازبزرگترین 
سواری  و  امت  کردن  کوک  به  کردند 
گرفتن از دولتها و ملتهای اسالم زده. 
ولی در دوران پس از کمونیست ، این 
بیداری اسالمی مثل تف سر  سیاست 
برای  را  ای  تازه  دغدغه  و  شد  باال 
کفار درست کرد که فعأل همه شان را 

گرفتار کرده است. 
کنیم  تصور  اگر  است  سنگین  بسیار 
که کفار به هوای دموکراسی اجتماعی 
امت  حال  به  دلشان   ، فردی  آزادی  و 
عزادار بسوزد. باورهای این امت که بر 
حسب تعالیم و قوانین اسالمی چهارده 
بیابانگرد  اعراب  دوره  پیش  قرن 
میباشد ، اجازه هیچگونه آزادی فردی 
ماله  هی  حاال  نمیدهد.  را  اجتماعی  و 
فالن  که  کنید  بزکش  و  بیاورید  کش 
ایراد  از عیب و  است و بهمان است و 

دور است. 

خالصه مطلب اینکه بعد از پیدا شدن 
سر و کله مبارک نظام و فرهنگ نعلین 
و آفتابه ، اوضاع کشور و منطقه و دنیا 
رژیم  افتضاحات  رفت.  خرابی  به  رو 
مالیان چه در امورات داخلی و چه در 

روابط خارجی بیشمار است. 
به نوشتۀ پایگاه اطالع  رسانی ریاست  
جمهوری اسالمی پرزیدنت روحانی در 
تروریستی  حمالت  خاطر  به  تماسی 
تسلیت  اوالند  فرانسوا  به  پاریس 
 17000 شهادت  به  اشاره  با  و  گفت 
ایران،  در  تروریست ها  توسط  ایرانی 
افزوده است: “...ما به عنوان ملتی که 
هستیم،  آشنا  تروریسم  شوم  آثار  با 
اعالم می کنیم آماده انجام هر اقدامی 
جهان  نقطه  هر  در  تروریستها  علیه 
هستیم...” همانطویکه قبأل گفتیم این 
نمیتواند  بحران  و  دشمن  بدون  امت 
نفس بکشد. البد منظور رییس دولت 
دعوای   ، واهی”  امید  و  الکی  تدبیر   “
خلق  مجاهدین  سازمان  با  آخوندها 
میباشد که دست بر قضا آنها هم مبتال 
میباشند.  آن  اوامر  و  اسالم  تب  به 
کمترین   “ روزی  که  رهبری  همان 
فرزند امام “ بود حاال شده است منافق 
و مرتد و هوادرانش دسته دسته جان 
باختند. “ آثار شوم تروریسم “ چیزی 
بجز کارآرایی فلسفه و دکترین اسالم 
سیاسی نمیباشد. طرف باید تا چه حد 
خود  به  تا  باشد  ذهنی  افتاده  عقب 
وسط  برود  و  ببندد  انفجاری  کمربند 
یک عده انسان بی تقصیر و بی گناه؟ 

که  فرانسه  تروریستی  حادثه  از  پس 
باختند ، هوچیان  چندین انسان جان 
، تحلیل های بی  نعلین و آفتابه  نظام 
خورد  به  را  حقیقت  از  خالی  و  ارزش 
گزارش  طبق  دادند.  زده  فـلک  امت 
نماینده  دیگربان آخوند علی سعیدی 
رهبر معظم در سپاه پاسداران مافیایی 
را  فرانسه  اخیر  تروریستی  حوادث 
افزایش نگرانی های مقام های  از  ناشی 
اروپایی از گسترش اسالم در این قاره 
بسیجی  ابله  این  است.  کرده  اعالم 

گفت: “... 
شده  باعث  اروپا  در  اسالم  گسترش 

به  دست  و  شوند  نگران  اروپایی ها 
اقدامات ایذایی )ترور( در جهت مقابله 
هیچ  البته  بزنند...”  اسالم  حرکت  با 
از این نمیتوان از طایفه  انتظاری بغیر 
اسالم  گسترش  داشت.  خوانها  روضه 
 ، نیست  آن  زیبایی  بخاطر  اروپا  در 
دسته  دسته  مردم  که  اینست  بخاطر 
اقتصادی  یا  اقـلیمی  دالیل  به  بنا 
میکنند  کوچ  زده  اسالم  ازکشورهای 
تا به زندگی بهتری دست یابند. اصوأل 
این روش فکری فقط از کسانی انتظار 
اهداف  به  رسیدن  برای  که  میرود 
پلیدی  و  زشت  رفتار  هیچ  از  خود 
ارزشی  هیچگونه  چون  ندارند  دریغ 
نیستـند.  قایل  انسانها  جان  برای 
همانطوریکه خودشان قتل عام سینما 
کردند  اجرا  و  را طراحی  آبادان  رکس 
فکر  انداختند،  پهلوی  رژیم  گردن  و 
خودشان  جنس  از  همه  که  میکنند 
این  از  دیگری  نمونه  اینهم  هستند. 
آخوند  ایسنا،  گزارش  به  دریدگی، 
گفت:  مشهد  جمعه  امام  الهدی  علم 
آمریکایی ها  سپتامبر   11 حادثه  از   ...“
و  آوردند  وجود  به  را  ذهنیت  این 
در آتش سوزاندند  را  آمریکایی   3000
و  عراق  به  لشکرکشی  زمینه  تا 

رد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

تیمور شهابی

آخوند علم الهدیآخوند علی سعیدی

افغانستان را پیدا کنند، از کجا معلوم 
حادثه حمله به مردم فرانسه از جنس 
بود  قرار  اگر  نباشد...”  سپتامبر   11
برای وقاحت و چرندگویی جایزه نوبل 
آخوندی  جمهوری  شک  بال   ، بدهند 
هر سال این جایزه را برنده میشد. در 
گزارش  طبق  مزخرفات  همین  ادامه 
ایسنا یکی دیگر از نوابغ اسالم ، رییس 
طائب  مهدی  آخوند  حمار”   “ قرارگاه 
ماجرای  پرده  پشت  در  فرانسه  دولت 
انفجارهای این کشور قرار دارد و آن را 
همانند ماجرای یازده سپتامبر دانست 
به دنبال اسالم  این کار  با  که غربی ها 
هراسی هستند گفت”... به اعتقاد بنده 
وجود  به  فرانسه  در  که  جریانی  این 
در  نشان دهنده شکست غرب  آمده، 
برابر اسالم است. غرب مجبور شده که 
در این برهه و بعد از ناکامی در یازده 
سپتامبر، از این اهرم استفاده کند ...” 
به هر راهی که میتوانند این جریان من 
درآوردی “ دشمنی با اسالم “ و “ اسالم 
ساختن  موجه  بر  دلیل  را  هراسی” 
گزارش  به  میآورند.  خود  جنایات 
دیگربان آخوند یوسف طباطبایی نژاد 
تحمیق  ادامه  در  اصفهان  جمعه  امام 

امت ، باالی منبر نماز جمعه گفت:
نابود  قصد  با  کفر  جهان  امروز   ...«
به  ایران  نظام  و  شیعیان  ساختن 
میکند.  حمله  همسایه  کشورهای 
شرافت، عزت و عظمت نظام جمهوری 
اسالمی ایران وابسته به سرکوب کردن 
به  ایران  ملت  است،  خدا  دشمنان 
خوبی براساس اصول اسالم دریافته اند 
که جنگ در راه خدا و ستیز با دشمنان 
خدا همواره باعث عزت کشور، نظام و 
انقالب شده است...” بعله طبق معمول 
پای  دوزاری  خوان  روضه   ، همیشگی 
کفار را وسط کشید و بی ربط بارهیئت 
که  رفتاری  با  کرد.  دیوانه  عزاداران 
سر  زده  اسالم  متمدن  امت  از  امروزه 
میزند براحتی میتوان دید که دشمنی 
را خودشان بهتر از کفار اجرا میکنند. 
جنگ در راه خدا طبق اصول اسالمی، 
اولین قدم  رفتاری ضد بشری است و 
در راه مداوای این سرطان ، سرنگونی 
و نابودی رژیم جهل و جنون و خرافات 

جمهوری اسالمی ایران است. 
بجز  باشکوه  انقالب  و  مالیان  رژیم 
نابودی  و  نکبت  و  بدبختی  و  خرابی 
ارمغان  به  ایرانی چیز دیگری  و  ایران 
گونه  هیچ  آورد.  هم  نخواهد  و  نیاورد 
ایران  جامعه  در  پیشرفتی  و  ترقی 
امت  این  چون  آمد  نخواهد  بوجود 
توانایی و ظرفیت برنامه سازی درست 
کارشان  همه  ندارد.  را  حسابی  و 
نتیجه  و  است  خیاری  آبدوغ  و  آبکی 
انسانی  منابع  نابودی  و  غارت  اش 

آنرا  نمونه  هزاران  و  است  طبیعی  و 
ایران  روزمره  گزارشهای  در  میتوان 
دید. اینهم نمونه ای از “عزت و عظمت 
گزارش  به  اسالمی”.  جمهوری  نظام 
همزمان  اقتصادی  تابناک  خبرگزاری 
با مراحل تدوین برنامه ششم توسعه، 
برنامه ای از سوی وزارت صنعت، معدن 
راهبردی  برنامه  عنوان  به  تجارت  و 
به  ایران  رسیدن  که  شده  رونمایی 
 10 ظرف  صنعتی  نوظهور  کشورهای 
سال را هدف  گذاری کرده است. یعنی 
اینکه بعد از سی و شش سال حکومت 
آزادی و استقالل ، این جماعت جاهل 
بین  جامعه  در  ایران  انزوای  باعث  که 
المللی شدند و اقتصاد مافیایی و دزد 
تدوین  با  یکهو  اند،  انداخته  راه  بازر 
و  صلوات  با  و  العاده  خارق  ای  برنامه 
تکبیر میخواهند ده سال دیگر تازه به 
برسند.  صنعتی”  نوظهور  کشورهای   “
برنامه   “ تدوین  مراحل  این  البته 
نشده  تمام  هنوز  گویا  توسعه”  ششم 
بودجه  دریافت  برای  باید  بالشک  و 
مجلس  و  اسالمی  شورای  طویله  به 
الشخوری  نهادهای  هزار  و  خبرگان 
محفوظ  آنان  باج سبیل  تا  برود  دیگر 
بماند. حاال با چه ابزار و سرمایه گذاری 
ایران  کهنه  صنایع  میخواهند  هایی 
، زنده  پایینی دارد  بازده بسیار  را که 
خدا  برسانند،  جهانی  بازار  به  و  کنند 
میداند. بسته شدن واحد های صنعتی و 
بیکاری کارگران و کهنگی صنعت نفت و 
گاز و دزدی های نجومی نمایانگر کارنامه 
“توسعه” عقب ماندگان ذهنی میباشد. با 
پایین بودن بی سابقه قیمت نفت و گاز 
و تولیدات مازاد بر احتیاج دنیا ، همان 
باید  دارند  درآمد  که  هم  چندرغازی 
سوریه  و  یارانه  و  روزمره  امورات  خرج 
و لبنان بکنند. دیگر جایی برای برنامه 
توسعه نمی ماند. پس کشورهای صنعتی 
باید طی ده سال آینده هیچگونه توسعه 
به  آخوندی  جمهوری  تا  نکنند  وترقی 
آنان برسد، وگرنه ده سال دیگر هنوز ده 
سال عقب خواهند بود چون آن کشورها 

منتظر مالیان نخواهند ماند. 
ما پیشنهاد میکنیم که برای رسیدن به “ 
کشورهای نوظهور صنعتی” هر چه زودتر 
و  بسیج  اسالمی،  باشکوه  انقالب  این 
حزب اهلل و روشنفکران دینی و مخالفین 
سرسخت پادشاه فقید پهلوی را به آن 
کشورها صادر کنند که چرخ اقتصاد و 
تولیدات آنان بایستد ، منابع طبیعی شان 
نابود شود، حقوق شهروندانشان پایمال 
شودو جامعه شان به حال زار بیفتند تا 
حکومت آخوندی بتواند به گرد راه آن 

کشورها برسد. 
 Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

قهوه خانه یا چای خانه درایران
نوشته: محمدعلی دولتشاهی

تاریخ قطعی  ورود قهوه خانه به ایران  معلوم نیست .ولی چون درآغاز پادشاهی  
شاه عباس بزرگ  به ویژه در قزوین واصفهان  قهوه خانه های متعددی ایجاد 
شده بود  که گروههای  گوناگون  مردم از اعیان  و بزرگان  ، سران قزلباش  
تا شاعران  واهل قلم  ونقاشان  و سوداگران  برای گذرانیدن  وقت و دیدار  
دوستان یا مناظره های  شاعرانه وشنیدن  شعرهای  شاهنامه  وتفریح های 

دیگر  به آنجا می رفتند 
زمانیکه  به مدرسه می رفتم  سرگرمی خواندن  رمان بود وشب هایمان  رابه 
یاد  قهرمان  قصه های امیرارسالن ورستم نامه  و یا شاه پریان  صبح می کردیم 
. چیزی نگذشت  که زندگی از عوالم  کودکی ماراپرتاب به دنیای  جوانی کرد و 
یک قدم  ازقصه های  کودکی دور شده  و بدنبال واقعیت ها راه افتادیم . درآن 
زمان  قهوه خانه ها  محل تفریحگاه  یا تنبل خانه ی مردم تهران بود . پیش 
از آنکه  شاهنامه خوانی  و نقل آن درقهوه خانه  مرسوم شود  بیشتراوقات  
درشبهای زمستان  نقالی  به صنف های گوناگون اختصاص داشت . درخیابان 
چراغ برق  کوچه» امین دربار«  قهوه خانه بزرگی بود  که به قهوه خانه »حاج 
علی آقا«  شهرت داشت . درآ» زمان  نگارنده  جوانی خام  ومحصلی بودم وبه 
آثار شاهنامه وداستانهایش  آشنائی نداشتم وشنیده بودم  که نقاالن داستان  
هفت خوان رستم  را دکلمه می کنند .با چند نفر از رفقا  رفتیم  به قهوه خانه 
حاج علی آقا .گفته بودند که امشب  سهراب ُکشی است . جمعیت زیادی قهوه 
خانه را پُرکرده بود. نقال شروع  به داستان  هفت خوان رستم  وبعد کم کم به 
کشته شدن سهراب  به دست رستم ودرپایان  مطلب راعوض کردو داستان 
ودرواقع  نمود  ای ختم  وناله  راباآه  امام حسین   کربال وشهید شدن  صحرای 
 ، تهران  از قهوه خانه های   تبدیل شد. یکی دیگر  به عزای حسین  مجلس  
قهوه خانه  معروف »قنبر«  درانتهای  ناصرخسرو  نزدیک سبزه میدان  بود 
که اصنافی  مانند نانوا ، قصاب ،  کفاش ، شیروانی  ساز  ونقاشان  ساختمان  
درآنجا حضور پیدا می کردند.وبعضی از قهوه خانه ها مخصوص مردم شهرستان 
خاص بود. اراکیان ساکن تهران  درقهوه خانه ای  بنام قهوه خانه  پنجه باشی 
وارد  تازه  آمدندوهر  می  گرد  العماره   شمس  نزدیک  ناصرخسرو   درخیابان 
اراکی می توانست همشهریان خودرا  دراین پاتوق  دیدار کندو پیامهائی که از 
شهرخود آورده بود  بگذارد واگر احتیاجی داشت رفع کندواین تقسیم بندی 
اززمان قاجاریه  ببعد انجام یافته بود.دراین قهوه خانه  ها شاگرد قهوه چی بنام 
چای رسان ، از کار گران  خبره ای که استکانهای چای  را روی دست  چیده می 
آوردند که بعضی تا پنجاه  استکان را  از سر پنجه ها  تا باالی ساعد  چیده می 
برد. دراین  حساب هرکس که دست را دراز می کرد  برایش همان هاشد که 
اوخواسته . یعنی اگر قند داغ خور بود  همان را بلند می کرد. وضع قهوه خانه  
ها بهمین  کیفیت ادامه داشت  تا اینکه رضا شاه  وپس از آن محمدرضاشاه  
مخارج  وهمگامش  وفعالیت   کار  که  آمدنشان   کار  روی  با  و  شدند  زمامدار 
بقیه درصفحه 48
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»ُکهن جامه ی خویش پیراستن
   به از جامه ی عاریت خواستن«

دولت  که  است  آمده  درخبرها 
آذربایجان)بخوانیدآران(  جمهوری 
ُغرفه  ،در  میالن  دراکسپوی2015 
نفیسی   کتاب  خود،  به  مربوط  ی 
رابه  ایرانی  مینیاتورهای  شامل 
بازدید  مینیاتورآذربایجان«به  عنوان 
بودن  جعلی  از  ناآگاه  اغلب  کنندگان 
با  که   است  کرده  عرضه  عنوان،  این 
»ایران«،شهرهای  نام  از  خودداری 
ایروان  و  زنجان  اُرومّیه  اردبیل،تبریز، 
و...  ارمنستان(ومراغه  )پایتخت 
شده  کشورتوصیف  این  هنر  قلمرو 
است،کشوری که داغ ننگین جعل نام 
آذربایجان را بر سرزمین تاریخی آرا ن  

بر پیشانی خوددارد. 
کتاب،نگاره  پُرشماراین  های  دررویه 
ونگارگری  خّطی   های  کتاب  از  هایی 
وکنونی  گذشته   ازروزگاران  ایرانی 
مینیاتور  از  هایی  نمونه  عنوان  ،به 
درباالی  است؛  شده  ارائه  آذربایجان 
ادیبان  آثار  نام  نیز  ها  نگاره 
وداستانهای گوناگونی چون شاهنامه ی
 فردوسی،دیوان حافظ،خمسه نظامی،

ودمنه،همای  نامه،کلیله  گرشاسب 
مع  جا ، مه نا ر و خا ، ن یو هما و
و... نامه  اورنگ،فال  التواریخ،هفت 
سیریلیک خط  به  پارسی،اما  تلّفظ  با 
خلق  ومحل  روسی(آمده  )الفبای 
نیز  آثار  ازاین  بسیاری  ویانگهداری 
شده  ذکر  تبریز  مانند  شهرهایی 
متّصل  شعرهای  آنکه  جالب  است، 
زبان  به  همگی  که  را  ها  نگارگری  به 
پارسی است نتوانستند ازنگاره ها حک 
ساخت»تار«  ثبت  به  همچنین  کنند، 
خود  کشور  نام  به  وبازی»چوگان« 
دست  یونسکونیز  جهانی  درفهرست 

یازیده اند!
کندن  با  ها  تالش  این  راه  در  اینان   
شعرهای  به  ُمزیّن  های  کاشی 
هویّت  کردن  درکتمان  ،سعی  نظامی 
ایرانی  شاعر  این  بودن  زبان  فارسی 
نظامی  ی  خمسه  نمودندوتعلق 
میراث  به  فردوسی  ی  وشاهنامه 
کشور،امری  این  وهنری  فرهنگی 

بدیهی القا شده است!
 رسوایی ازاین بیشتر نمی شود که 

برجسته  دوشاعر  این  اشعار  دردیوان 
زبان  به  شعر  بیت  یک  حتا  ایرانی  ی 
که  ازآنجا  اما  شود،  نمی  دیده  ترکی 
باختگان  عقل  ازبرای  را  هدف،وسیله 
ازاین  کند،  می  توجیه  سیاسی 
پروا  وتحریف  وجعل  دروغ  روازهیچ 
ندارند حتا اگردراین راه باآبروی خود 

بازی کنند.
قولی  نقل  خبرها  این  در  همچنین   
»محمدباقرآقامیری«رئیس  ازآقای 
شرح  این  به  ایران  نگارگری  انجمن 
آمده است که:»اقدام کشور جمهوری 
هنر  ثبت  برای  آذربایجان]آران[ 
نام  به  ایران  ومینیاتور  نگارگری 
باآن  وباید  است  ُمضحک  خود،کاری 
در  همچنین  شود؛وی  جّدی  برخورد 
مصاحبه ای با ایسنا افزود : من نمیدانم 
اینکه  تر  درست  ها]  چراآذربایجانی 
گفته می شددولتمردان باکو[این ُعقده 
رادارند که همه چیزرا به نام خودشان 
را  آذربایجان]آران[  کانال  بزنند،اگر 
 - فرهنگی  ی  کنید،دربرنامه  نگاه 
هنری شان یک مینیاتوربزرگ ازدورۀ 
صفویّه می گذارند وشعار می دهند که 
این  حالیکه  مااست،در  برای  هنر  این 
همه  است،چون  ُمضحک  بسیار  اقدام 
فارسی است؛یک  زبان  به  اشعارآن  ی 

زمانی همه ی این سرزمین ها جزو

بی  خاطر  وبه  بوده  ایران  خاک   
لیاقتی شاه های قاجار تکه پاره شده 
خواهند  می  کشورها  این  است،حاال 
ایران را در حوزه  هنر اصیل وماندگار 
های مختلف به اسم خودشان به ثبت 
بخواهند  که  هرکاری  برسانند،البته 
بداست،چون  خودشان  برای  بکنند 
درهمه ی کتاب هایی که در 70 سال 
گذشته در لندن ونیویورک وکشورهای 
 persian(شده،عبارت چاپ  غربی 
باید  است...بنابراین  آمده   )painting
کرد،سپس  برخورد  رفتارها  نوع  بااین 
نظر  به  افزود:  سخنانش  درادامۀ 
کم  از  ناشی  کارها  این  ی  من،همه 
ارشاد  دروزارت  مدیریّت  وسوِء  کاری 
هم  فرهنگی  میراث  است.سازمان 
هیچ حرکت وکار مفیدی دراین زمینه 
انجام نمی دهد وهرچه انتقاد دررسانه 
هاکر  گوش  شود،انگار  منتشرمی  ها 

وچشم ها بسته است.«.
ویاملتی  هرانسان  دردبرای  بدترین 
هویّت  دادن  ویاازدست  کردن  گم 
است  حقارت  احساس  ویا  خویش 
اززمان  هاوکمبودها  ُعقده  این  که 
از  پس  ها  مساواتی  برسرکارآمدن 
برپایی  با   1917 تزارهادرسال  سقوط 
دولتی به ظاهر مستقل)اما ُمستعجل( 

با کمک همه جانبه ی دولت عثمانی 

آغازگردیدوتا این زمان همچنان ادامه 
دارد.

مفهوم  به  توان  می  ساده  مثالی  با   
وغیر  نادرست  ازاعمال  روشنی 
رسید  باکو  رژیم  گردانندگان  اخالقی 
به دزدی  اینکه چرا سارق دست  وآن 
راتصاحب  دیگران  واموال  زند  می 
روشن  پرسش  این  کند؟پاسخ  می 
است،نداری وُعقده های حاصل ازآن . 
توان  می  طرفانه  بی  پژوهش  یک  با   
درآن  رایج  تُرکی  زبان  که  دریافت 
الشعرای  ملک  نوشته ی  ،به  سرزمین 
شهریور1325  نبرد  ی  بهاردرروزنامه 
خطاب به سران دموکرات آذربایجان،نه 
ونه  دارد  جهانی  ادبیات  در  ای  سابقه 
بزرگانی درعلم وادب پرورده ونه امروز 

می پرورد.
ویاحتا به نوشته ی»محمدامین رسول 
نو  ایران  ی  روزنامه  سردبیر   » زاده 
استقرار  از  پس  ودرزمان  درتهران 
های  مساواتی  به  که  مشروطه   رژیم 
آران پیوست وبه مقام ریاست شورای 
رسید  نامبرده  مستعجل  دولت  ملی 
ویکی از طرفداران بسیار جّدی الحاق 
ترک  مناطق  وسایر  وشیروان  آران 
زبان به کشور ترکّیه بود،در کتابی زیر 
نام»آسیای میانه وقفقاز«، ترجمۀ تقی 
سالم زاده ،چنین می نویسد:» بالطبع   
ادبّیات  دربرابر  که  ترک  خواص  تأثیر 
درخشان وجهان بهای ایران وفرهنگ 
ادبّیات  آن  ی  درسایه  که  قدرتمندی 
پدید آمده بود،سر تسلیم فرودآورده 
بوده  بسیار  مردم  عاّمۀ  بودند،برروی 

باشد ...«ص 13 و14
به منظورروشنگری بیشتر درباره ی

تاریخی  سرزمین  نام  جعل 
بی  آذربایجان  به  وُمستند»آران« 
ای  گونه  به  بود  نخواهد  مناسبت 
ماهنامه  صفحات  که  آنجا  وتا  گذرا 
آن  چگونگی  شرح  دهدبه  می  اجازه 
ی  درباره  الزم  توجیه  تا  پردازم  به 
باکو  رژیم  دولتمردان  حقارت  ُعقدۀ 
آرزوی  در  تُّرهاتی  اشاعۀ چنین  با  که 
نقشه  ی  برپایه  خود  قلمرو  گسترش 

ک. هومان

عقدۀ هویت سازی ، درد بی درمان 
دولتمردان رژیم باکو!

درجمهوری اران با کندن کاشی های ُمزّین به شعرهای نظامی ،سعی درکتمان کردن هوّیت 
فارسی زبان بودن این شاعر ایرانی نمودندوتعلق خمسه ی نظامی وشاهنامه ی فردوسی به میراث 

فرهنگی وهنری این کشور،امری بدیهی القا شده است!

تدریس   دولت  آن  مدارس  در  ایکه 
شرقی  آذربایگان  تمامی  وشامل 
گیالن  از  زیادی  نسبتًا  وپخش  وغربی 
تا بندر انزلی وهمدان وزنجان وقزوین 
وآبادی های پیرامون کرج می شود می 
باشند! شده باشد.)به شرح نقشه ایکه 

درپایان این نوشتاردیده می شود(
     پیش ازهرچیزلزومًا باید اشاره کنم 
توّجه  نگارش  این  از  قصدوغرض  که 
نیست،چرا  باکو  دولتمردان  به  دادن 
به هدفی که  برای رسیدن  از  آنان  که 
هرسند  وتحریف  درسردارند،جعل 
ومی  کرده  توجیه  را  ی  وآثاری 
ساختن  آگاه  کرد،بلکه  کنندوخواهند 
به  آذربایگانی  ارجمند  میهنان  هم 
ویژه آنان که به دام فریب خودفروخته 
می  اند    افتاده  طلب  جدایی  گان  
باکو  دولتمردان  به  باشد،اعتراض 
وجغرافیایی  تاریخی  جعلّیات  دربرابر 
به  تجاوز  نوعی  که  وهنری  وادبی 
حساب می آید،ازوظایف دولت است تا 
به گونه ی رسمی  وجّدی  دربرابر این 
گونه الطائالت  وجعلّیات برخورد کند.

رومانوف  پادشاهی  رژیم  که  زمانی 
دست  به  1917م  درسال  ها 
از  ای  کرد،عّده  بلشویکهاسقوط 
آران  تاریخی  سرزمین  طلبان  جدایی 
وتشکیل  روسیه  از  جدایی  صدد  در 
دراین  و  برآمدند  مستقل   دولت 
آران  خواهان  ازجدایی  ای  عّده  راه 
دولت  وخواست  تحریک  به  وشیروان 
انگلستان که ظاهراً به منظور کمک به 
چند ژنرال هوادارتزار وضّد کمونیست 
حضورنظامی  قفقاز  منطقۀ  در  ها 
برعلیۀ  باکودتایی  داشتند،توانستند 
گرفته  پا  تازه  بلشویکی  حکومت 
از  بلشویکها  وفرار  وشکست  درباکو 
زیرنام»هیأت مدیرۀ  منطقه، حکومتی 

بحرخزر« تشکیل دهند.
که  عثمانی  دیگرکمالیون  سویی  از 
به فعل درآوردن پان  قّوه  از  در خیال 
کردن  پارچه  یک  راه  از  تورکیسم 
به  زبان  ترک  سرزمینهای  تمامی 
آران  وسرزمینهای  آذربایگان  ویژه 
وشیروان  وترک زبانان پیرامون آنها و 
انضمام آنها به خاک خود بودند،زمینه  
وبرای  یافتند  مساعد  را  وزمان 
،باآنکه دولت  رسیدن به چنان هدفی 
از  که  آن  وپیرامون  دربصره  عثمانی 
مستملکات آن دولت بود،درگیر جنگ  
که  انگلستاِن  دولت  نظامی  نیروی  با 
بود،بودند)درجنگ  پیشروی  درحال 
که  ازآنجا  ذلک  نخست(،مع  جهانی 
آنهم  مزبوررا  سرزمینهای  یکپارچگی 
تزار  سقوط  با  روسّیه  که   درشرایطی 
پُر  دوران  بلشویکها  کارآمدن  وبرسر 

آشوب ونابسامانی را می گذرانید 

دردسترس می 
وانضمام  دید 
سرزمینها  این 
برابر  در 
دادن  ازدست 
النهرین  بین 
شان  برای  از 
جحّیت  ر ا
ظاهراً   داشت، 
به هدف کمک 
مسلمانان  به 
قفقاز ودرباطن 
راندن  بیرون 
ها  انگلیسی 
 ، ازآن سرزمین 
اشغال  قفقازرا 

نیروی  )باکو(رسیدند؛  بادکوبه  وبه 
قفقاز  در  مستقر  انگلستان  نظامی 
ژنرال»دنستروویل«  فرماندهی  به 
به  عثمانی  قوای  سخت  حملۀ  دراثر 
فرماندهی »نوری پاشا« بدون پایداری 
ایران  خاک  ووارد  راترک   منطقه  آن 
مدیره  وحکومت»هیأت  شود  می 

بحرخزرسقوط می کند.
از  پس  عثمانی)کمالیون(  ترکهای 
رهبران  تقویت  به  باکو  نظامی  اشغال 
گنجه  درشهر  باکوکه  مساوات  حزب 
که  پرداختند،چرا  مستقربودند 
پیوستن  به  مایل  حزب  این  رهبران 
سرزمینهای  کلّیۀ  و  وشیروان  آران 
ترکیه  خاک  به  ناحیه  آن  زبان  ترک 
بودند یعنی آنچه را که رهبران ترکیه 

درسر می پرورانیدند.
دراین راستا حزب مزبور با حزب دیگری 
به نام»حزب فدرالیست ترکیه« متحد 
فدرالیست  حزب»دموکرات  وخودرا 
ی  زمینه  نامیدند،تا  ترکیه«  مساوات 
انضمام به خاک عثمانی)ترکّیه( همراه 
با سرزمین همیشه ایرانی آذربایگان با 
رو  ،ازاین  شود  فراهم  انتشارجعلّیاتی 
ازسوی  دولتی   1918 می  ماه  درتاریخ 
دولت  پشتیبانی  تحت  مساوات  حزب 
به  مستقل  کشوری  عنوان  به  عثمانی 
دنیامعرفی می شود که پس از اشغال 
در  نظامی عثمانی  نیروی  باکواز سوی 
ها  مساواتی  ،پایتخت  سپتامبر1918م 

ازگنجه به باکو منتقل می گردد.
آران  سرزمین  ها  مساواتی   
عنوان  با  مشترکًا  که  را  وشیروان 
جعلی»جمهوری آذربایجان« نامگزاری 
اداره  دوسال  مدت  بودند،برای  کرده 
28آوریل  تا  وضعّیت  نمودند،واین 
دولت  ،تااینکه  داشت  ادامه   1920
بستان  بده  از  پس  روسیه   بلشویکی 
معاهدۀ  عقد  و  ترکیه   دولت  با  هایی 
منطقه  واین  باکوحمله  ،به  »سور« 
از فرارمساواتی ها،جزوجمهوری  راپس 

روسیه  های 
می  قلمداد 
بار  واین  نماید 
نیزاین  روسها 
ابداعی  نام 
به  را   وجعلی 
فی  ا هد ا ر منظو
درسر  که   
داشتندبه رسمّیت 

شناختند.
مسلم  سناد   ا 

تاریخی  و
جغرافیایی وادبی 
هیچگاه  نیز 
نام  بیانگر 
ن  یجا با ر ذ آ
سوی  آن  های  برسرزمین 
ونمی  نبوده  وشیروان(  رودارس)آران 
باشد،که پرداختن به آنها نیاز به شرح 
گنجایش  واز  دارد  بیشتری  وبسط 
خارج  شماره  دریک  ماهنامه  صفحات 
آن  به  جداگانه  نوشتاری  در  وشاید 

پرداخته شود.
)ُخمامی(  گیلک  علی  محمد  آقای 
میرزا  اعتماد  ومورد  نزدیک   ازیاران 
کابینه  در  که  جنگلی   خان  کوچک 
است  داشته  را  عاّمه  وزارت  مقام  اش 
،در کتاب پُر محتوایش زیر نام»تاریخ 
نام  نویسد:»...این  جنگل«می  انقالب 
آن  دوستان  ازمیهن  بربرخی  جعلی 
ظن  سوِء  وسبب  آمده  گران  زمان 
پرست  وطن  ایرانیان  خاطر  وتشویش 
گردید ،گمان می رفت حزب مساوات 
از  را  آذربایجان  است  مایل  بادکوبه 
ایران ُمجّزا وضمیمۀ قفقاز کند واهالی 
را به بهانه ی زبان ُمستعار ترکی فریب 
داده با خود مّتحد ویک حکومت ترک 
ترکهای  دست  آلت  درباطن  که  زبان 
وسطی  درآسیای  باشند  عثمانی 
ایران  استقالل  وبه  دهند  تشکیل 
لطمه وارد سازند واین گمان تاآن حّد 
ایرانی  آزادیخواهان  که  یافت  قوت 
درباد  دموکرات«  نام»حزب  به  حزبی 
حزب  با  وعلنًا  دادند  تشکیل  کوبه 
مساوات به مبارزه برخاستند وجریده 
که  کردند  منتشر  محلی  زبان  به  ای 
عبارت»آذربایجان  آن  اول  صفحۀ  در 
می  چاپ   » است  ایران  الینفک  جزِء 
رهبری  به  اسالم  اتحاد  وهیأت  شد 
نمی  جنگلی،  خان  کوچک  میرزا 
ومقاصد  باکو  جریانات  به  توانست 
مساوات  جدیدالتأسیس   حکومت 
روزنامه  موقع  همان  نباشد،در  نگران 
ی جنگل] اُرگان جنگلی ها[ درشمارۀ 
قمری  الثانی1326هجری  24ربیع   24
شرح مبسوطی دراین موضوع نگاشته 
زایید«  همسایه  عنوان»دیگ  وتحت 

تاریخی  وحقایق  درج  مفّصلی  مقالۀ 
گذاشت  عاّمه  انظار  معرض  به  چندی 
به  »عرفانی«  نام  به  نیز  ای  ونماینده 
فرستادو... باکو  به  اعتراض  جهت 

است  مفصل  عرفانی  گزارش  چون   (
به  وفقط  خودداری  آن  به  ،ازاشاره 
نامبرده   وتحقیقات  مذاکرات  نتیجۀ 
گزارش  در  عرغانی   ) کنم  می  اشاره 
توسعۀ  نقشۀ  ها  عثمانی  نوشت:  خود 
خاک عثمانی را کشیده بودند که کلّیۀ 
حرف  ترکی  زبان  به  که  سرزمینهایی 
شوند...  عثمانی  خاک  زنند،حزِء  می 
اُجاقی«  »ترکی  هم  نقشه  این  واسم 

بود.«.
ی  زاده  خود  که  احمدکسروی       
»تاریخ  درکتاب  است،  آذربایگان 
باره  دراین  آذربایجان«  سالۀ  هیجده 
می نویسد:»...درهمان روزهای نخست 
خیابانی[ محمد  شیخ  خیزش]قیام 

که  خیزی  امیر  آقا  اسماعیل  حاجی 
از  زمان  واین  کهن  خواهان  آزادی  از 
بود،پیشنهاد  می  خیابانی  نزدیکان 
درراه  چون  آذربایجان  که   کرد 
وآزادی  کرده  ها  کوشش  مشروطه 
را»آزادی  نامش  گرفته  ایران  برای  را 
نام  هنگام  ،دراین  بگذاریم  ستان« 
پیداکرده  دشواری  یک  آذربایجان 
امپراتوری  خوردن  ازبهم  بود،زیراپس 
وآن  درباکو  قفقاز  زبانان  روس،ترکی 
پیرامون،جمهوری کوچکی پدیدآورده 
نامیده  آذربایجان«  را»جمهوری  آن 
کتابها  در  نامش  سرزمین  بودند،آن 
»آران« است...بنیادگران آن جمهوری 
که  بود  می  چنین  شان  وآرزوی  امید 
این  رو  گردند،ازاین  یکی  باآذربایجان 
نام را برای سرزمین وجمهوری خود بر 
گزیده بودند،آذربایجانیان که به چنان 
وازایرانی  نداشتند  خرسندی  یگانگی 
گری چشم پوشی نمی خواستند ازآن 
رنجیدند  سخت  قفقازیان  نامگذاری 
بود  وگذشته  شده  نامگذاری  وچون 
مانام  بهتراست  گفتند  می  کسانی 
دیگرگردانیم،همانا  را  خود  استان 
راه  ازاین  پیشنهاد»آزادیستان« 
بوده،هرچه هست خیابانی آن راپذیرفت 
کاغذ  مارکهای  که  دستورداد  وچنین 
را دیگرگردانند ودر هیچ جاجز آن نام 

ننویسند ونگویند.«.
     همچنین روزنامه هایی نیز درهمان 
زمان با ابراز نگرانی و اعتراض از نامی را که 
مساواتیان به اشارۀ دولت عثمانی)ترکیه( 
بر سرزمین آران وشیروان وپیرامون آن 
داده بودند ،مقاالتی منتشر کردند.دربرابر 
اینهمه حّس میهن دوستی وحّساسّیت 

میهن دوستان
بقیه درصفحه 48 
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ومیهنی  ملی  مجله  عزیز  خوانندگان 
آزادی

اکنون  باید بخاطر داشت که آنچه هم 
هم  وهمگی  آید  می  ایران  برسرملت 
میهنانمان را خسته وبیزار کرده است  
شامل یک علت است و یک معلول . و 
معلولها همیشه حاصل علتها هستند.

وچون علتها از نزذیک  باعث   اسارت 
براین  عامه  تصور  اند  وگرفتاریهاشده 
کرد   مبارزه  ها  معلول  با  باید  که  است 
درحالی که  اگر علت ها همچنان باقی 
باشند  معلول ها روزبروز  بدتر و شدید تر

 عمل می کنند.
بخاطر نشان دادن  اهمیت علتها  سالها 
قبل شعری سروده بودم که در بعضی از 
مجالت کانادا  مانند »پیمان« و »سنگر« 
باعلت  دوست  ای  بیا   « عنوان   تحت 

بجنگیم « چاپ شد.
می  ایجاب  موقعیت  که  حاضر  درحال 
اهمیت  به  را  تا مردم ستمدیده   کند  
مجله  سرپرست  از  کرد   واقف  علت 
وزین آزادی تقاضا می کنم  آن را برای 

آگاهی عمومی دستور چاپ بدهند .
شاعر  من  که  کنم  عرض  باید  البته 

نیستم . بلکه من یک سربازم . 
بهمین علت  استدعا می کنم  این اثر 
قرار  واقعی  شعر  درردیف  را  ام  فکری 
ادبی  بضاعت  اندازه   به  من   . ندهید 
کردم.  تهیه  را  سروده  این  خودم  
دادن   نشان  من  نهائی  قصد  بنابراین  
آن به هم میهنانم نیست .  تنها استدعا 
دارم به معنای واقعی آن  توجه بفرمائید 

که می تواند مفید برای جامعه باشد.

باسپاس از همه شما

          

   سرتیپ ابوالفتح اقصی

 اهمیت علت ومعلول

بجنگـیم
بیا ای دوست با علت 

بخشکی شیرو در دریا نهنگیم               اگر ما ملتی خوب وزرنگیم   
             همه از تخمه ی سام نریمان                          علیه دشمنان حاضـــر بجنگیم
             چرا اکنون برای دفع دشمن              بدینسان جملگی بی پاو لنگیم

            زعلت ها زیان دیدیم بسیار                               از این رو طعمه ی صــد ریب ورنگیم
           بدست وپایمان  پیچیده علت              بجــای چـاره مشغول درنگیم

           چه افسونی شده درکار ملت                              که ســردرُگم ولی بی عارو ننگیم
                بجای گوش بر پند بزرگان                            پی صـــد باور پوچ و جفنگیم
           به جـــای رفتِن دنباِل علت                          همــه با یکدگر مشغول جنگیم

           همه نطق و بیا ها بی اثر بود                           اگر حــاال به  فکـر نام و ننگیم 
          درایران جملگی درقیدوبندند                           ولی ماها کــه ساکن درفرنگیم
          شمارش کردن معلول آسان                            اگــر َمردیم با علت بجنگیم ! !
            اگر علت ، قدیمی ، ریشه داراست                         به فکرت ماهمه بیل و کلنگیم
             زریشه کندنش  گر ترسناک است                             به جرأت ماهمه همچون پلنگیم
              زباورهای کهنــه  خوارومفلوک                                       شدیم آنسان که اینک گیج ومنگیم
             چو چنگ افزار دشمن باور ماست                                    رهایش گــر کنیم قادربه جنگیم
               گرازباور ســــــالحی نوبسازیم                                     همــــه دارنـــده توپ وتفنگیم
              سالح جنگ ما در  باور   ماست                                     چــه درایران ویا انــــدرفرنگیم

               زباورهـــــا زبون وخوار گشتیم                                  اگرچه ظاهــــراً خیلی زرنگیم
              چو نیکو بنگری علت همین است                                  بیـــا ای دوست باعلت بجنگیم

                                                                                            ابوالفتح اقصی 

 
بخش آخر 

مسئله  محارم  با  ازدواج  دانست  باید 
به  بسا  چه  نبود  ایران  در  ای  تازه 
پادشاهانی بر می خوریم که با خواهر 
حتی  اند.  کرده  تزویج  خود  دختر  و 
خواهران  هم  مصر  و  یونان  پادشاهان 
ایشوبارزا  گرفتند.  زنی می  به  را  خود 

 )ISHUBARZA (
میالد  از  پیش   75 سال  حدود  در 
ارشکان  نام  به  دیگری  شاه  نام 
خواهر  و  همسر  و   )ARSHKAN(
مالحظه  بابلی  الواح  در  ایشوبارزا 
میشود و این همان پادشاه موسوم به 
سیناتروسس ) SINATRUCES( است 
که بدون تردید در آن تاریخ بر تخت 

سلطنت قرار داشته است. 
 )HELENA( هلنا

اشکانی  دست  زیر  شاهان  از  یکی 
ادیابن  سلطان   )ISATES  ( ایزاتس 
و  بود  کردستان(   (  )ADIABEN  (
دومی  و  هلنا  یکی  داشت  فرزند  دو 
 .  )MONOBAZOS  ( مونوبازوس 
برحسب معمول آن زمان این دو برادر 
و خواهر با یکدیگر تزویج کردند و بعد 
از مرگ پدر مونوبازوس در حدود سال 
30 میالدی بر تخت سلطنت کردستان 
آمد  بوجود  پسری  آنها  از  و  نشست 
همان  این  و  داشت  نام  دوم  ایزت  که 
پادشاه محلی است که اردوان پادشاه 
و  بزرگان  رضایت  عدم  اثر  بر  اشکانی 
امرا از او پایه سلطنتش متزلزل گشته 

بود پناه برد. 
ملکه ارمنستان ) زن تیرداد( 

و  ایران  شاهنشاه  )ولخش(  بالش 
برادرش تیرداد ) تیردات( که از طرف 
بود  ارمنستان  شاه   ، مرکزی  پادشاه 
آمدند  در  صلح  در  از  روم  قیصر  با 
مشروط بر اینکه تیرداد تاج پادشاهی 
ارمنستان را فقط از دست نرون قیصر 
از  شخصأ  تیرداد  دارد.  دریافت  روم 
و  آداب  او  شد.  روم  رهسپار  پارت 
مصاحبت  در  را  زرتشتی  آیین  قواعد 
مغان در خالل این سفر طوالنی کامأل 
رعایت میکرد. تمام مخارج گزاف این 

مسافرت به عهده قیصر 

بر  عالوه  تیرداد  همراهان   . بود  روم 
بودند  او  رکاب  در  که  نفری  هزار  سه 
از  بعضی  و  پسرانش  از  بودند  عبارت 
ارمنستان.  ملکه  او  زن  و  شاهزادگان 
زنان  دیگر  چون  اینکه  بجای  ملکه 
گشاده  رویی  با  کند  سر  بر  مقنعه 
بر  سوار  نهاده  سر  بر  خودی  کاله  و 
میکرد.  حرکت  خود  شوهر  با  اسب 
این مسافرت نه ماه طول کشید چون 
از  نهاد  ایتالیا  خاک  به  قدم  تیرداد 
دو  با  که  مجللی  کالسکه  قیصر  طرف 
فرستاده  او  برای  میکرد  اسب حرکت 
از  نشسته  آن  بر  زنش  و  تیرداد  شد. 
رهسپار  ناپل  به شهر  نوم  پیزه  طریق 

شدند. 
 )ZONOBIA ( )زنوبیا )زینب

رادا   “ شاهزاده  مراجعت  از  اندکی 
از  مردم  که  بود  نگذشته  میستوس” 
آمده  بستوه  او  ناپسند  رفتار  دست 
این  در  و  کرد  فرار  او  کردند  شورش 
بود  همراه  او  با  نیز  زنوبیا  او  زن  فرار 
چون زنوبیا خسته و درمانده شد رادا 
بدست  او  مبادا  اینکه  برای  میستوس 
دشمنانش بیفتد و اسیر گردد خنجری 
به او نواخته و پیکر مجروحش را به رود 
ارس ) ARTAXES( افکند. چند تن از 
شبانان زنوبیا را زنده یافتند و با خود 
 )ARTAXTA  ( ارتاکستا  به شهر  را  او 
بردند و از آنجا وی را به نزد شاهزاده 
از  تیرداد  فرستادند.  اشکانی  تیرداد 
را  وی  و  کرد  پذیرایی  مهربانی  به  او 
وسیله خوبی برای غلبه بر تاج و تخت 

ارمنستان دانست. 
آمد  به عمل  که  مطالعاتی  از مجموعه 

میتوان چنین استنباط کرد که : 
کانون  حراست  که  بوده  عقدی  زن 
این  است.  داشته  عهده  به  را  خانواده 
شوهر  از  رضایت  عدم  صورت  در  زن 
در  شود.  جدا  او  از  توانسته  می  خود 
مرسوم  زوجات  تعدد  مردم  عامه  بین 
پیوند  زن  یک  با  تنها  مرد  و  نبود 
همبستری می بسته است و به آسانی 
در  فقط  دهد.  طالق  را  او  نمیتوانست 
بوده  منحرف  یا  عقیم  زن  که  مواردی 
شوهر  پرداخت  می  جادوگری  به  یا  و 
حق داشت که از او جدا شود. در دوره 
نمی  شوهر  فوت  از  پیش  زن  پارتیها 
توانسته همسر اختیار کند یعنی طالق 
در  ولی زن محترمه  است  نبوده  جایز 

صورت عدم رضایت از شوهر طالق 

میگرفته و مرد فقط در چهار مورد می 
توانسته زن خود را طالق دهد 

1- وقتی که عفیف نباشد . 
2- اینکه به جادوگری بپردازد. 

3- اخالقش فاسد شود. 
4- در صورتیکه ایام مخصوص ماهانه 

را از شوهرش پنهان کند. 
نژاد  پاکی  حفظ  برای  اشکانی  شاهان 
می  ازدواج  نزدیک  خویشاوندان  با 
از میان شاهزاده  کردند. ملکه معموأل 
شد  می  انتخاب  اشکانی  خانمهای 
از  و  نهاد  می  بر سر  تاج  شاه  مانند  و 
تجمالت و امتیازات سلطنتی استفاده 
می  آسمانی  الهه  عنوان  و  کرد  می 
گرفت. ملکه های اشکانی جز یکی دو 
مورد ظاهرأ در امور دولتی یا سیاسی 

دخالتی نداشتند. 
انسانی  رابطه  و  برقراری  ازدواج  در 
شوهر  و  زن  میان  تفاهم  حسن  و 
که  ای  نامه  است.  بوده  نظر  مورد 
نوشته  روم  امپراطور  به  پنجم  اردوان 
اردوان  است.  نظر  این  مؤید  است 
دختر  از  که  روم  امپراطور  پاسخ  در 
می  چنین  کند  می  خواستگاری  او 
شما  و  شما  زبان  من  دختر   “ نویسد: 
و یکدیگر  نمی فهمید  مرا  زبان دختر 
را درک نمی کنید. زن و شوهر تا زبان 
و  سازگاری  هم  با  نفهمند  را  یکدیگر 
جهت  این  از  داشت.  نخواهند  تفاهم 
سرانجامی  را  زناشویی  پیوند  این 
نیست. بهتر است که امپراطوربه جای 
دختر من دختر یکی از نجیب زادگان 
رومی را برگزیند و این کاری ناشایسته 
شاهزادگان  و  شاهان  زیرا  نیست 
کشور  بزرگان  دختران  از  نیز  اشکانی 
به  را  آنان  و  کرده  خواستگاری  خود 
زنی می گیرند. گذشته از اینها صالح 
پادشاهی  خاندان  دو  از  که  نیست 
اجنبی یکی خونش با دیگری آمیخته 

و ناپاک گردد” 
فراوان  نفوذ  خود  پسران  در  مادران 
شاهنشاهان  اغلب  بطوریکه  داشتند 
شاهزادگان  جان  حفظ  برای  اشکانی 
آنان را که از مادران مختلف بود و بر 
اثر رقابت و حسادت مادران با یکدیگر 
پرداختند  می  ستیز  و  جنگ  به  غالبأ 
پادشاهان  یا  محلی  حکمرانان  به   ،

کشورهای دیگر می سپردند. 
نیز نظیر دورانهای دیگر  این دوره  در 

به نمونه هایی از نفوذ عمیق زن

در  کلی  بطور  یا  وقت  زمامداری  در   
 ( اردوان  زمان  در  بینیم.  می  اجتماع 
یهودی  کارگر  برادر  دو  سوم  ارتبان( 
در  الیی”  آنی   “ و  اسینایی”   “ نام  به 
دانست  باید  کردند.  شورش  بابل 
از  بعد  یهودیان  از  بسیاری  گروه  که 
 ( نبوکدنضر  به دست  اورشلیم  سقوط 
بخت النصر( در بابل گرد آمدند که در 
طرز حکومت و اجرای مراسم مذهبی 
خود یک نوع آزادی و حکومت مختار 
داشتند. بقول فالویوس یهودیان بابل 
مجلسی تشکیل داده بودند که دولت 
اشکانی آن را به رسمیت شناخته بود. 
بنا  واقعه  این  از  اطالع  از  پس  اردوان 
به مصلحتی آن دو را به حضور طلبید 
و فرمانروایی بابل را به اسینایی برادر 
کهتر  برادر  الیی  آنی   . داد  بزرگتر 
پارتی  بزرگان  از  یکی  همسر  فریفته 
گردید  بود  بابل  پادگان  فرمانروای  که 
و پس از کشتن فرمانده با زنش ازدواج 

کرد. آن زن که بت پرست بود چنان 
بقیه درصفحه 48

   دکتر طلعت بصاری )قبله(

زن در دوره اشکانیان
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ازبیرون  پس  شترمرغ  های  جوجه 
از  فقط  روز  دوسه  تا  تخم   از  آمدن 
سنگریزه های نزدیک محل  تولدشان 
تغذیه می کنندو پس از آن  برای پیدا 
کردن غذای مطلوب  به محل دورتری 
می روند  تا چیزهای واقعاً خوردنی پیدا 

کنند.

شوروی  شناس  زیست   1963 درسال 
بیست  لوزینسکی«  »لوسینا  نام  به 
 269 حرارت  دردرجه  را  ابریشم  کرم 
درجه  یعنی  صفر   زیر  سانتیگراد  
حرارتی  نزدیک به صفر مطلق  منجمد 
دادن  حرارت  با  مدتی  از  وپس  کرد 
مالیم  بسیار  متدی  با  مجدد)البته 
از  عدد   13 گردید   ومخصوص(موفق 
آنهارا دوباره زنده کند. دانشمندان به 
دنبال راهی برای منجمد کردن انسانها 
از مدت  آنها پس  و زنده کردن دوباره 
گاهی  هراز  اما  هستند.  طوالنی  زمان 
دانشمندی درگوشه ای از جهان دست 
مدتی  برای  و  زند  می  آزمایشی  به 
نمی  صورت  دیگری  اقدام  طوالنی  
از  بعضی  ادعای  شود  می  گفته  گیرد. 
بر   مبتنی  نیز  شناسان  زیست  این 
مارگ وشواهدی نیست و باورکردن آن 

نیز مشکل است .

ازآن  اگربخواهند  که  است  فلزی  نقره 
مس  با  بایستی  کنند  درست  سکه 
رایج  پول  که  درقدیم  شود.  ترکیب 
یا  حکام   از  بعضی  بود   نقره  کشورها 
بعضی از قلب زن ها  ، »غش« یا مواد 
که  کردند  می  زیاد  را  نقره  مخلوط  
سکه  دادند  می  دستور  حکام  معموالً 
وعیار  بدهند  قرار  آزمایش  مورد  هارا  
آن را تعیین کنند.حافظ هم گفته است: 
نقدهارا بودآیا که عیاری گیرند؟ یعنی 
رایج  های  سکه  که  است   ممکن  آیا 
معلوم  تا   قراربدهند  موردآزمایش  را 
آنها  به  و  است  درست  آنها   شودعیار 

زیاد غش نزده اند؟

سرلشکر پاکروان در 22فروردین سال 
خمینی  اعدام  جوخه  دربرابر   1358
برای خمینی  که  شایع شد  قرارگرفت 

اعدام  برای  نقشه شاه  با  پیغام داد که 
از  دلیل  همین  وبه  کرده  مخالفت  او 
می  شما  حال  است.  کاربرکنارشده 
خواهید مرا بکشید.شایع است خمینی 
پاسخ داده بودتوبایستی همان وقت که 
من   ... کشتی  می  مرا  داشتی  فرصت 

مثل تو نیستم 

آلپ  در  که  ای  دهکده  بلندترین 
متر   2126 درارتفاع  قراردارد   سویس 
دارد.  نام   Juf دهکده   این  است.  ی 
آلپ بلندترین سلسله جبال اروپاست 

اروپا  کیلومتردرخاک   1050 حدود  که 
حدود  آن  پهنای  و  است  گسترده 
هزار   210 ومجموعاً  کیلومتراست   250
کیلومتر مربع از خاک اروپارا پوشانده 
آلپ  قله  بلندترین  بالن  .مونت  است 
ازسطح  متر  حد.ود4807  که  است 
دریا ارتفاع داردودرمرز فرانسه وایتالیا  

قرارگرفته است .

ژانویه  دراول  جهانی  تجارت  سازمان 
1995 تأسیس شد تا برتجارت جهانی 
نظارت کند و کشورهارا به تجارت آزاد 
تشویق نماید. 5 کشور آمریکا ، آلمان 

ژاپن ، فرانسه و انگلستان 50 درصد 

خود  کنترل  تحت  را  جهانی   تجارت 
دارند.30 کشور ثروتمند دنیا 82 درصد 
تجارت جهان را کنترل می کنند و 49 
کشور فقیر فقط 2 درصد تجارت جهان 
را در کنترل خود دارند. سازمان تجارت 

جهانی درسال 2015 بیست ساله شد.

درشمارۀ 28  تایمز  نیویورک  روزنامه   
دسامبر 2015 خئد نوشت :

گران  و  باستانی  دارویی  گیاه  زعفران، 
جادویی،  قدرت  همواره   ادویه  ترین 
افزایش  برای  کلئوپاترا  است.  قداشته 
ازحمام-زعفرانسود  خود  جذابیت 
مُبرد. اسکندر کبیر از آن برای   التیام 
زخم های جنگجویان خود استفاده می 

کرد..
که  معتقدند  ایرانیان  از  بسیاری 
آنتی  عنوان   به  خالص   زعقران   در  
و  افسردگی  ضد  داروی  اکسیدان، 
داروئی برای جلوگیری از بروز آلزایمر، 
سرطان و ضعیف شدن دید چشم می 

تواند استفاده شود.

کـوتاه
وخواندنی کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و

عیارگرفتن از سکه نقرهخوراک جوجه شترمرغ

زندگی پس از مرگ؟

اعدام سرلشکر پاکروان

بلند ترین دهکده  آلپ

سازمان تجارت جهانی

زعفران  ایران

سراسر  در  زعفران  تن   250 هرسال 
این   درصد  شود،80  می  تولید  جهان 
محصول درایران بعمل می آید. زعفران  
در خورش، کباب، برنج، شیرینی بکار 
یک  از  اخیر  که   بازدیدی  رود..  می 
نشان  آمد  بعمل  تهران  مارکت  سوپر 
محصول  دوجین  یک  حداقل  که   داد 
وجود دارد که درآن زعفران بکار برده 
برای  که  نبات،  در  جمله  از  شود.  می 
شیرین کردن چای  استفاده می شود،و 
بکار  زعفران  سنتی  بطور  درسوهان،  

می رود.
اغلب گفته می شود که ارزش یک گرم 
اندازه یک گرم  طال است،  به  زعفران 
زیرا کشت و برداشت آن کار دشواری 
است .برای تولید یک کیلوگرم زعفران  
زعفران  گل   150،000 حدود   باید 
از  یکی  درتصویرزیر  دراختیارداشت. 

مزارع زعفران درایران دیده می شود.

مصری های باستان نه تنها از مغز سفید 
برای  پاپیروس   گیاه  شکل  واسفنجی 
و  طناب  پارچه   انواع  کاغذ  ساختن 
بورس استفاده می کردند.بلکه ازریشه 
و  غذائی  ماده  عنوان   به  آن  گوشتی 
عنوان   به  اش  ساقه  شیرین   شیره  از 

نوعی نوشابه  نیز استفاده می کردند. 

از  موز  که  اند  عقیده  براین  بسیاری 
آمریکای مرکزی  به سایر نقاط جهان  
خاستگاه  درحقیقت  اما   . است  رفته 
اصلی موز هندوستان است و این میوه  
شد  آورده  اسپانیا  به  هند  از  سودمند 
اروپائی  کشورهای   سایر  به  ازآنجا  و 

وحتی آفریقائی  معرفی کردند.

تنها   تشنگی   دربرابر  شتر  مقاومت 
اش  معده  در  که  آبی  ذخیره  بخاطر 
این  دربدن  بلکه   نیست  وجوددارد  
حیوان یک مرکز بسیار حساس  تنظیم 
روزها  که  دارد  وجود  حرارت  کننده 

درجه حرارت بدن حیوان را 41 درجه 
سانتیگراد وشبها که هواسردتراست 

به  نگهمیدارد.  سانتیگراد  درجه   34
عرق  هیچگاه  حیوان  این  اینجهت  
شتر  دربدن  تبخیری  وچون  کند  نمی 
انجام نمی شود  آب بدنش کم نشده و 

احساس تشنگی نمی کند. 

ارکیده  گل  کنند  می  فکر  ها  خیلی 
مخصوص طبقه اعیان و اشراف است . 
معمولی  از  یکی  ارکیده  گل  درحالیکه 
آنهاست  ترین  فراوان  و  گلها  ترین 
مختلف  گونه   200 دارای  ارکیده  .گل 
که  است  نوع   هزار   20 به  نزدیک  و 
نواحی  تا  گرفته  قطبی  مناطق  از 
گرمسیری رشد می کند. حتی بعضی از 
انواع گل ارکیده نیازی به خاک ندارند 
به رویش  توانند  بربدنه درختان می  و 

خود ادامه دهند.

مرد خیلی چاقی از مربی یک مؤسسه 
اسب سواری پرسید:

الغرشدن  برای  سواری   ام  شنیده   -
بسیار مفید است . آیا اینطور است ؟

معلم سوارکار گفت : 
- البته . البته ... اما درموردشما فکر می 
کنم که بهتراست  به دنبال اسب بدوید.

درایام گذشته که برق وگاز وجودنداشت 
وحتی استفاده از نفت سفیدهم  برای 
روشن  برای  نبودمردم  رایج  روشنائی  
می  استفاده  از شمع  خانه خود  کردن 
کردند. درآن ایام  دونوع شمع درست 
می شد  یکی از موم  و دیگری از پیه 
فقط  بود   قیمت  گران  که  اول  ازنوع   .
اشراف وثروتمندان استفاده می کردند 
و افراد عادی  برای روشن کردن منازل  
درست  ازپیه   که  را  هائی   خود شمع 

شده بود بکار می بردند.

معروف  نویسنده  کریستی  آگاتا 
های  وپاورقی  پلیسی   رمانهای 
به  ای   کتابخانه  در  روزی   ، مطبوعات 
چندتن از عالقمندانش  مواجه شدکه 
آگاتا  کردند.  می  امضاء   تقاضای  ازاو 
کریستی هم  دفتر آنهارا گرفت و امضاء 

کرد. یکی از آنها گفت :
- من از نویسندۀ بزرگ خودمان تقاضا 
دارم  که چیزی هم  برای یادبود  دردفتر 

مابنویسد.
و  گرفت  دفتررا  فوراً   کریستی  آگاتا 

باالی امضایش نوشت :» بقیه دارد«

 852 از  پس  هنوز  دوپاری   نتردام 
سال  که از بنای آن می گذرد  بعنوان 
یک  بنای تاریخی  و یک جاذبه  کهن 
و نماد شهر  پاریس  درقلب این شهر  
نتردام  معنی    . است  سربرافراشته 
است  ما«   بانوی    « فرانسه  زبان   به 
این   . است  مقدس  مریم  ومرادازآن 
میالدی  سال 1163  به  عظیم  کلیسای 
آن  .محل  شد  افکنده  پی  درپاریس 

جزیره ای واقع بر رودخانه سن بود.
درطول  نوتردام   وآراستن  بنا  تکمیل 
مدت   به  و  نسل   سه  زندگی  مدت  
ششم   هنری  کشید.  طول  سال   150
پادشاه  بعنوان  انگلیس   پادشاه 
کرد.  تاچگذاری  درنوتردام  فرانسه  
رخ  میالدی   1431 درسال  واقعه   این 

داد . ماری  ملکه اسکاتلند  که بعنوان 
دراین  یافته   شهرت  استوارت  ماری  
با ولیعهد فرانسه  ازدواج کرد  کلیسا  
. ویکتورهوگو  نویسنده معروف فرانسه  
نتردام  معروف   رمان  نوزدهم   درقرن 
درقرن  که   وقایعی  رابراساس  دوپاری 
پانزدهم  میالدی دراین کلیسا  رخ داده 

بود  درسال 1831  نوشت .
پاریس  که  شاخصی   بناهای  علیرغم 
امروز دارد  نتردام  درپاریس  هنوز هم  
وسطائی   قرون  خاص  وعظمت   شلوغ 

خودرا حفظ کرده است .

وارد   1848 درسال  آدامس  اولین 
بازار شد. تولید کننده این محصول  ، 
شخصی  بنام جان  کورتیس بود  که با 
استفاده  از روش قدیمی  سرخ پوستان  
موفق به  تهیه آدامس شد. سرخ پوست 
ها  تنه درختان  مخصوصی  از خانواده 
صنوبررا خراش می دادند  واز شیرۀ آن 
ماده ای جویدنی  بدست می آوردند که 

بعدها معروف به آدامس شد. 

چرخ درحدود 4 هزارسال پیش اختراع 
بوسیله  آمریکا  قاره  تاوقتی  اما  شد 
ناشناخته  شد  تسخیر  ها  اسپانیائی 
اشیاء  حمل  برای  ها  سرخپوست  بودو 
سنگین ازوسیله ای مانند  سورتمه که 
آن را »تراویس« می گفتند استفاده می 

کردند.

گیاه همه کاره

خاستگاه موز

مقاومت شتر

ُگل ارکیده

سواری

شمع برای دارا  و  ندار

امضاء

نتردام دوپاری

نخستین آدامس ها

چرخ یا تراویس
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و  کشد  می  سوت  شماهم   گوش  آیا 
گاهی نیز بادرد همراه است ؟  اگر چنین 
است، می دانید که ممکن است گاهی 
بازدارد  روزانه  های  فعالیت  از  شمارا 

و یا شب هنگام خواب را از چشمانتان 
خواهید   می  که  چیزی  تنها  بگیرد؟ 
احتماال این است که چگونه می توانید  

ازشر آن  خالص شوید.
عذاب  بیماری  این  بروز  دلیل  تا  اما 
از دست  توانید  نمی  ندانید   را  دهنده 
کشیدن   سوت  شوید.  خالص  آن  
یا صدای  وزوز در گوش  یازنگ زدن  
که  است   عالمتی  زمان  هر  در  شما 
شناخته  گوش  وزوز  عنوان  به  معموال 
موسسه  گزارش  اساس  بر  است.  شده 
در  بزرگسال   10 »ازهر  بهداشت،  ملی 
گوش  وزوز  نفر  یک  متحده،  ایاالت 
رادر سال گذشته تجربه کرده است.« 
تنها  شما  که  است  روشن  بنابراین، 

نیستید.
گوش  وزوز  که  باشید  داشته  یاد  به 
مزمن مطمئنا می تواند زندگی شما را 
تحت تاثیر قراردهد، اما یک خطر جدی 
باعث  عاملی  چه  آید.  نمی  حساب  به 
ایجاد این وزوز می شود؟ ظاهرا، چند 
چیز است که می تواند این ناراحتی را 
آمریکا  گوش  وزوز  انجمن  باعث شود. 

 The American Tinnitus Association

200عامل  حدود  که  است  زده  تخمین 
ایجاد  باعث  تواند  می  که  دارد  وجود 
چند  به  وفقط   بشود.  درگوش  وزوز  

عامل محدود نمی شود.

 وزوز گوش می تواند اثر جانبی برخی 
از داروها - از جمله آنتی بیوتیک ها، 
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، 
داروهای ضد سرطان، و حتی آسپرین 
استفاده شده  باال  دوزهای  در  باشدکه 
قرار  شامل  نیز  دیگر  عوامل  است. 
سیگار  صدا،  و  سر  معرض  در  گرفتن 
دست  از  و  باال،  خون  فشار  کشیدن، 

دادن شنوایی است.
ممکن  گوش  »وزوز  نادر،  موارد  در 
است نشانه ای از یک اختالل مربوط به 
باشد  نوروم آکوستیک.«  مانند  تومور، 
درمان وزوز گوش برای هرفرد  بسته به 
علت آن ، متفاوت است. صوت درمانی 
از روشهائی است که وزوز گوش  یکی 

رادرمان می کند. 
مطالعا تی که اخیرا در JAMA نشریه  
»گوش و حلق - جراحی سر و گردن  «

منتشر شده نشان می دهد که درمان 
)تحریک  مغناطیسی  تحریک  با 
قسمتهائی از مغز با پالس مغناطیسی( 

ممکن است یک درمان موثرباشد.
اما باالتر از همه، برای وزوزگوش خود با 

یک پزشک گوش مشورت کنید.. 

مفاصل دردناک، سفت و متورم دارید. 
نگران نباشید .تحقیقات نشان می دهد 
درکم  توانند  می  غذاها  از  برخی  که 
به تسکین درد  و کمک  التهاب  کردن 
هشت  اینجا  در  مؤثرباشند.  مفاصل. 
مفاصل  درد  است  ممکن  که  خوراکی 
شمارا تسکین دهد  ذکر می کنیم .اما 

پزشک معالج خودرا فراموش نکنید.
1. ماهی قزل آال

روغن  از  سرشار  ماهی  انواع  از  برخی 
ها یا اسیدهای چرب امگا 3 می باشند. 
این چربی های سالم ، التهاب و خشکی 
صبحگاهی مفاصل و آرتروز راتسکین 
بیشترین  با  که  هائی  ماهی  دهد.  می 
عبارتنداز  هستند   3 امگا  های  چربی 
ماهی قزل آال، ماهی تن، شاه ماهی و 

. mackerel ماهی خال مخالی
2. گیالس

از ترکیبات  را  گیالس رنگ قرمز خود 
آنتی  این  گیرد.  می  آنتوسیانین 
را  التهاب  تواند  می  قوی  اکسیدان 
کاهش دهد. برخی تحقیقات نشان می 
دهد که آلبالو برای  کاهش ورم مفاصل 
و کمک به تسکین عالئم آرتروز مفید 

است.

3. غالت 
برای جلوگیری از درد مفاصل، کوینوال 
و سایر غالت فاقد گلوتن مانند گل تاج 
خروس، برنج، و ارزن را انتخاب نمایید.

4. روغن زیتون
یک جزء اصلی از رژیم غذایی مدیترانه 

ای، روغن زیتون حاوی ماده ای به نام

 oleocanthal است. 
5. زردچوبه

دارای  طالیی  زرد  هندی  ادویه  این 
مهم  عنصر  این  است.  تلخ  کمی  طعم 
در ادویه کاری و دیگر غذاهای هندی 
نیز بکار میرود. زردچوبه حاوی  ترکیب 
از  کاستن  برای  که  است  کورکومین  

التهاب مفاصل مفیداست.
6. چای سبز

چای سبز محتوی آنتی اکسیدانی به نام 
کاتچین  است. مطالعات آزمایشگاهی 
نشان می دهد که این ترکیب میتواند  
مفاصل را از آسیب غضروف ها که در 

آرتروز رخ می دهد محافظت کند.
7. براکلی

قوی  اکسیدان  آنتی  یک  سولفورافان 
براکلی  کلم  در  که  است  حاوی گوگرد 
و دیگر سبزیجات خانواده کلم موجود 
است. »سولفورافان« باعث ازبین بردن 
التهاب   بوجودآورنده  که  »سیتوکین« 

است ، می شود. 
8. غالت سبوس دار

دانه های سبوس دار مانند جو دوسر، 
برنج قهوه ای و همچنین نان جو-ممکن 
است با کاهش التهاب به حفظ مفاصل 
شما کمک کند. در یک مطالعه برروی 
داشتند،  وزن  اضافه  که   بزرگساالنی 
جای  به  خود   غذائی  رژیم  در  وقتی 
با غالت  از نان تهیه شده  نان معمولی 
استفاده  به مدت 12 هفته  دار  سبوس 
کردند  میزان التهاب مفاصلشان  بسیار 

پایین آمد.

پرسش وپاسخ علمی

نفت مایعی است که با آب مخلوط نمی  هشت خوراکی که می تواندورم مفاصل را کم کندآیا گوش شماهم سوت می کشد؟ میدانید دلیل آن چیست؟
شود و به آسانی می سوزد. معموالً نفت 
اتم  و  کربن  ی  ها  زنجیره  از  ترکیبی 
نفت وجود  نوع  .  سه  است  هیدروژن 
نفت  فرارو  غیر  نفت    ، اسانس  دارد: 
نفت معطر است که در  اسانس   کانی. 
ساخت عطر و مواد خوشبو کننده بکار 

میرود.منشأ این نفت گیاهی است .
گیاهان  بقایای  غیرفرارتوسط  نفت 
برجای  چرب  اسیدهای  که  وحیواناتی 
آیدازجمله  می  بدست  گذارند   می 
دانه های  و روغن  ، گردو  ماهی  روغن 
مختلف  از منابع تولید این نفت هستند.
موجودات  بقایای  از  از  کانی  نفت 
زمین  درزیر  سال  میلیونها  که  دریائی 
باقی مانده اند تولید می شود. از نفت 
، سی .دی  پترولیوم  آسپرین  یا  کانی 
تهیه  بنزین  همچنین  و  خمیردندان  و 

می شود.

حدود 220 میلیون سال پیش همه قاره 
ها بهم پیوسته بودند و تشکیل یک اَبَر 
قاره  این  کم  کم  اما  دادند.  را می  قاره 
بزرگ به 5 قطعه تقسیم شد و هرسال 
می  فاصله  بیشتر  هم  از  قطعه   5 این 
گیرند. برای مثال نیویورک هرسال 2/5 

سانتیمتر از لندن فاصله می گیرد.

زیادی  انرژی  مقدار  ای  هسته  انرژی 
را  هراتم  هسته  محتویات  که  است 

این  نگهمیدارد.  محکم  خود  درجای 
می  مختلف  های  روش  به  را  انرژی 
توانند آزاد کنند ودر بمب اتم ویا تولید 
برق  وهمچنین موارد پزشکی بکار می 
رود. بمب اتمی که در هیروشیما منفجر 
انرژی(  )واحد  ژول  تریلیون  شد84 
انرژی تولید کرد. انرژی تولید شده از 
یک سوپر نوا  حدود 125 هزار تریلیون   

تریلیون ژول  انرژی آزاد می کند.

جهان ، کائنات ، کون ومکان ، کیهان، 
از  بسیاری  و  دهر   ، گیتی  وجود،  عالم 
همه  و  چیز  همه  دیگرشامل   نامهای 
. اگرچه ستارگان وسوپر  زمانها  است 
نواها و ستارک ها  ی بسیاری در عالم 
این  اما درحقیقت  دارند  هستی وجود 
جهان آنقدر بزرگ است که خالی بنظر 
ماده  از  هایی  مجموعه  با  رسدو  می 

وانرژی به حیات خودادامه می دهد.

همه  شامل  کائنات  دیگر  درتعریفی   
توانیم لمس  ما می  چیزهائی است که 
حس   ، کنیم  کشف  ببینیم،   ، کنیم 
اشیاء  وشامل   ، بگیریم  اندازه  کنیم، 
زنده ، ستارگان، کهکشانها،  توده های 
ابری  یا گازی ، نور ،  وحتی زمان  است. 
قبل از خلق جهان هستی ، زمان ، فضا 

و ماده وجود نداشته است .
فرضیه جدیدی مطرح است که احتماالً 
ما  که  دارد  وجود  هم  دیگری  کائنات 
هرگز از آن اطالعی پیدا نخواهیم کرد.

ماه به هرشیِئ طبیعی که به دور سیاره 
ای  درمداری معین حرکت کند  گفته 
بیشتر  ماه  واژه  حال  این  با  شود.  می 
درمدارزمین  که  طبیعی  شیء  برای 
حرکت می کند  بکار می رود. ماه زمین 
از خود نوری ندارد مهتاب  درحقیقت 
انعکاس آفتاب است که برسطح ماه می 
تابد..گاهی اوقات تمام سطح یک طرف 
ماه را می بینیم که به آن قرص کامل ماه 
گفته می شود در اوقات دیگر بخشی از 
سطح ماه دیده می شود. هرشب شکل 
به  تغییر شکل  کند.این  تغییر می  ماه 
ماه  برروی  زمین  سایه  افتادن  دلیل 

است  که درحقیقت ازرسیدن نورآفتاب 
به سطح ماه جلوگیری می کند. 

 1933 از  آلمان  رهبر  هیتلر  آدولف 
میلیون  شش  قتل  دستور   1945 تا 
بودند   یهودی  آنها  اکثر  که  را  اروپائی 
صادرکرد. این قتل عام بنام هولوکاست 
اوایل دهه 1930 حدود  معروف شد.در 
نُه میلیون یهودی  دراروپا زندگی می 
به  ها   رومن  زمان  از  کردند.یهودیان 
دالیل مختلف همواره  مورد اذیت وآزار 
قرار می گرفتند.گاهی بدالیل مذهبی ، 
گاهی به سبب فرهنگی و زمانی هم به 
دیدند. می  آزار   . هایشان  دلیل سنت 
اول  درجنگ  آلمان  شکست  از  پس 
جهانی حزب نازی روی کار آمد و هیتلر 
معرفی  افرادی  را  ها  کولی  و  یهودیان 
نیستند.و  بودن  زنده  الیق  که  کرد 
شکست آلمان در جنگ جهانی اول به 
دلیل وجود آنها بوده است  لذا دستور 

قتل عام آنهارا صادرکرد.

نیوتون در ارائه قوانین حرکت  به این 
حقیقت دست یافت که اجسام  هنگام 
نیروی  تأثیر  تحت  ارتفاع  از  سقوط 
جاذبه زمین قرار می گیرند و برسرعت 

سقوط آنها افزوده می شود. 

که برابراست با 9/8 متر برمجذور ثانیه 
به  متری   9/8 ازارتفاع  شخصی   .اگر 
زمین سقوط کندحدود 45 ثانیه طول 
به  برسد.البته  زمین  به  تا  کشد  می 
اصطکاک  و  باشد  خالء  در  که  شرطی 

هوا وجود نداشته باشد.

بشر در رؤیای سفر به ماه و کرات دیگر  
بود تا درآنجا به  پژهش پیرامون جهان 
این  از  بخشی  امروز  بپردازد.  هستی 

رؤیا به حقیقت پیوسته است .
اطراف  از  کیل.متر   صدها  زمین  جو 
فراترازآن  و  دربرگرفته  را  زمین 
بشر  که  مسافتی  .حداکثر  فضاست 
توانسته  است  درفضا سفر کند حدود 
طی  با  بشر   . کیلومتراست  هزار   400
نهاده است  بر کره ماه  این فاصله پای 
میلیاردها کهکشان در فضا وجود دارد.

این کهکشان ها میلیاردها   از  وهریک 
ستاره را درخود جای داده اند.

بسیار   اطالعات  فضانوردان  تاکنون 
دست  به  دیگر  ستارگان  از  را  مهمی 
ما  از  کیلومتر  میلیاردها  اند.که  آورده 
اطالعات  هم  هنوز  اما   . دارند  فاصله 
ما  تا  شود  آوری  جمع  باید  زیادی 
بشناسیم  بهتر  را  ستارگان  و  سیارات 
اتحاد  را  مصنوعی  قمر  اولین   .
به   1957 اُکتبر   4 در  جماهیرشوروی 
فضا پرتاب کردکه اسپوتنیک یک نام 
رفت  فضا  به  که  انسانی  .اولین  داشت 
بود.اولین  شوروی  از  گاگارین   یوری 
فضانورد آمریکائی آلن شپرد بود که در 
پنجم ماه مه 1961 به فضا رفت .در 16 
پرتاب  ماه  به سوی  جوالی 1969آپولو 
پس  آمریکائی  آرمسترانگ  نیل  شدو 
از چهارروزبعنوان نخستین انسان قدم 
برسطح ماه گذاشت.و بالفاصله پس ازاو 
ادوین آلدرین نیز بر ماه  گام نهاد.آندو 

2/5 ساعت در کره ماه بودند.

 نفت از چه موادی  است

جابجا شدن زمین

انرژی هسته ای

جهان به کجا گفته می شود؟

تعریف ماه

هولوکاست چه بود؟

نیروی جاذبه وسرعت سقوط

سفر به فضا
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 76 ایرانیان  امسال  سرانه  درآمد 
درصد کمتر از 40 سال پیش است 

طالیی  دوران  وله،  دویچه  گزارش  به 
سال  در  ایرانی ها  سرانه  درآمد 
به  توجه  با  آن  میزان  که  است   1355
از 23 میلیون  قیمت های کنونی بیش 
گزارش  به  بنا  می شود.  برآورد  تومان 
امسال  سرانه  درآمد  نیوز  اقتصاد 
ارزیابی  تومان  میلیون   13  /3 حدود 

می شود. 
به  گزارشی  در  نیوز  اقتصاد  سایت 
در  ایرانیان  سرانه  درآمد  بررسی 
در  است.  پرداخته  گذشته  سال های 
مقایسه  یک  به  اشاره  با  گزارش  این 
سرانه  »درآمد  است:  آمده  آماری 
تا  کند  رشد  درصد   25 باید  ایرانی ها 
این  اما  برسد.«   1390 سال  سطح  به 
ارزیابی تمام واقعیت نیست بنا به این 
باید  ایرانی ها  سرانه  درآمد  گزارش 
تا  باشد  داشته  درصدی”  “رشدی76 
دو سال  یعنی  “سطح سال 1355”  به 

پیش از انقالب برسد. 
این گزارش نه بر اساس تحلیل صرف 
کارشناسان و گمانه زنی های غیرواقعی 
آمارهای  اساس  بر  بلکه  اقتصاددانان، 
شده  نگارش  کشور  رسمی  نهادهای 
درآمد  آمار  گزارش،  این  به  بنا  است. 
ملی از سال 1338 تا 1392 و همچنین 
 1346 سال  از  ایران  جمعیتی  آمار 
محاسبه  با  و  دارد  وجود  کنون  تا 
و  جمعیت  ساالنه  رشد  میانگین 
میان  سال های  در  جمعیتی  تغییرات 
دو سرشماری می توان میزان جمعیت 

را برای هر سال تعیین کرد. 
در این گزارش با استفاده از محاسبات 
رشد  میزان  رسمی  نهادهای  متداول 
بطور  گذشته  سال  در  اقتصادی 
سال  در  و  درصد   3 “خوش بینانه” 
گرفته  نظر  در  درصد  یک  کنونی 
است. کارشناسان مستقل میزان رشد 
اقتصادی ایران در سال های 93 و 94 

را کم تر از این ارقام، حتی نزدیک به 

صفر تخمین زده اند. 
گزارش تصریح می کند که در دهه های 
نفتی  درآمدهای  افزایش  با   50 و   40
درآمد  ایران  در  صنعتی  توسعه  و 
در  و  داشته  چشم گیر  شتابی  سرانه 
)بر  متوسط  سرانه  درآمد   1355 سال 
اساس قیمت های کنونی( حدود 4/ 23 

میلیون تومان بوده است. 
از سال 1338  که  معناست  بدین  این 
تا 1355 یعنی در طی 17 سال درآمد 
سرانه ایرانی ها هفت برابر شده است. 
به طور  سرانه  درآمد  دیگر  عبارتی  به 
متوسط ساالنه 41 درصد رشد داشته 
است. رشد جمعیتی نیز به طور متوسط 

حدود 5/ 9 درصد بوده است. 
با  ایران از سال 1355  اما درآمد ملی 
کاهش روبرو شد. افزایش جمعیت در 
پس  به ویژه  انقالب،  از  پس  سال های 
بطرز  را  سرانه  درآمد  میزان  جنگ  از 

بارزی “کوچک” کرد. 
در  سرانه  درآمد  “کوچک شدن”  روند 
خود  میزان  کمترین  به   1367 سال 
اساس  )بر  تومان  میلیون   5  /1 یعنی 
دوران  در  رسید.  کنونی(  قیمت های 
تدریج  به  میزان  این  جنگ  از  پس 
به   1376 سال  در  و  یافت  افزایش 
تومان و در سال  میزان 9/ 8 میلیون 
تومان  میلیون   13  /6 رقم  به   1384

رسید. 
در  نفتی  درآمدهای  افزایش  به رغم 
سرانه  درآمد  رشد   80 دهه  دوم  نیمه 
در باالترین سطح خود مربوط به سال 
1390 است که رقم محاسبه شده حدود 
6/ 16 میلیون تومان است. پس از آن 
را طی  نزولی  درآمد سرانه سیری  باز 
کرده است. بنا به این گزارش با توجه 
نفت  بهای  کاهش  و  تحریم  پیامد  به 
“بعید است که میزان درآمد سرانه از 

3/ 13 میلیون تومان فراتر رود.” 
در نتیجه گیری اجمالی گزارش تصریح 
شده است که برای بازگشت به “عصر 
درآمد  باید   1355 سال  طالیی” 
بکند. رشد  درصد   76 ایرانی   سرانه 

جنوب  در   USC دانشگاه  جراحان 
ایالت کالیفرنیا در آمریکا موفق شدند 
برای نخستین بار جراحی تومور بدخیم 

پروستات را با کمک ربات انجام دهند.
سرطان  آمریکا،  صدای  گزارش  به 
پروستات، شایع ترین سرطان در میان 
مردان در آمریکاست و در سطح جهانی نیز 
ساالنه حدود 260 هزار قربانی می گیرد.

بارت لیندزی می داند که از لحظه ای که 
زیر عمل رفت، جراحی سرطان پروستات 
در آمریکا به دو دوره تقسیم شد، دوران 

پیش و پس از او.
با  ها  ربات  که  است  فردی  نخستین  او 
دقتی چشم گیر و با کمک دستگاه های 
سونوگرافی پیشرفته، توده سرطانی در 

بدن او را از بین بردند.

پیش  دارد،  نام   hifu که  شیوه  این 
پیشرفته  کشورهای  برخی  در  این  از 
استفاده می شد، اما اداره نظارت بر امور 
غذا و دارو ایاالت متحده پس از مطالعه 
جانبی  عوارض  و  اثربخشی  کارآیی، 
اجازه  سرطان،  درمان  در  آن  احتمالی 

استفاده از این روش را در آمریکا داد.
تا پیش از این درمان سرطان پروستات، 
شامل برداشتن کامل این عضو و پرتو 
تابی با اشعه ایکس بود. اما هایفوو یک 
تکنیک غیرتهاجمی است و فرد چند 

ساعت پس از عمل، مرخص می شود.
متخصصان شرکت سونوکر، سازنده این 
ربات، می گویند تکنولوژی بکار رفته در 
را  و ظرافت درمان  این دستگاه، دقت 

افزایش داده است.

ازهمه جــــــــــــا

جاازاینجا
زآن

ا مقایسه درآمد سرانه ایرانیان با 40 سال پیش 

انجام نخستین جراحی پروستات با ربات در آمریکا

 

هما ناطق، پژوهشگر تاریخ، روز جمعه 
در   )1394 دی   11/  2016 ژانویه  )اول 
از  ناطق  هما  است.  درگذشته  پاریس 
پژوهشگران نامی تاریخ بود و تحقیقات 
زیادی برای تاریخ نویسی در عصر قاجار 
و مشروطه انجام داد. او مدتی به عنوان 
استاد در موسسه ی پژوهش های ایرانی 

دانشگاه سوربن مشغول به کار بود.
ارومیه  در   1313 سال  در  ناطق  هما 
و  ابتدایی  زاده شد. دوره ی تحصیالت 
متوسطه را در تهران گذراند و در سال 
برای  فرانسه  دولت  بورس  با   1333

ادامه ی تحصیل رهسپار پاریس شد.
شهر  این  سوربن  دانشگاه  در  ناطق 
دوره ی کارشناسی و دکترای خود را در 
رشته ی تاریخ گذراند. رساله ی دکترای 
او درباره ی سید جمال الدین اسدآبادی 
زبان  به  کتابی  به عنوان  بعدها  بود که 

فرانسه منتشر شد.
کنفدراسیون  فرانسه در  در  ناطق  هما 
او  می کرد.  فعالیت  ایران  دانشجویان 
و بازگشت  تهران  به   1347 سال  در 

دانشکده ی  تاریخ  گروه  استخدام  به   
ادبیات دانشگاه تهران درآمد. همکاری 
هما ناطق با فریدون آدمیت در زمینه ی 
از فصول مهم  تاریخ مشروطیت، یکی 
کار تحقیقی او بود که حاصل آن انتشار 

چند کتاب مشترک و انفرادی است.
دعوت  به   1352 سال  در  ناطق  هما 
دانشگاه پرینستون به مدت یک سال 
در بخش پژوهشی آن دانشگاه تدریس 
می کرد. او پس از انقالب در سال 1359 
به  در سال 1363  بازگشت.  پاریس  به 
عنوان استاد تاریخ در دانشگاه سوربن 

مشغول به کار شد.
ماست«،  بر  که  ماست  »از  کتاب های 
حکومت«،  بالی  و  وبا  »مصیبت 
خان  ملکم  میرزا  درباره ی  »تحقیقی 
اجتماعی  »افکار  قانون«،  روزنامه  و 
منتشر  آثار  در  اقتصادی  و  سیاسی  و 
و  »کارنامه  قاجار«،  دوره ی  در  نشده 
زمانه ی میرزا رضا کرمانی« و »کارنامه 
فرهنگی فرنگی در ایران« از مهم ترین 

آثار هما ناطق است.

درزمان حکومت شاهنشاهی ، شهر یزد 
به عنوان دومین شهر تاریخ جهان )پس 
از ونیز(  در سازمان فرهنگی یونسکو 
بزرگی  موفقیت  رسید.که  ثبت  به 
خواب  از  مالها  حال  بود.  ایران  برای 
ثبت  از  تابناک  و سایت  اند  بیدارشده 
شهریزد بعنوان اولین شهر تاریخ ایران 
درسازمان یونسکو خبر می دهد.ماکه 
نفعمیدیم ثبت یک شهر بعنوان میراث

از  یکی  اعدام  به  اسالمی  جمهوری 
ناراضی های عربستان سعودی اعتراض 
کرد و عده ای از ذوب شدگان دروالیت 
به سفارت عربستان حمله کردندو آن 

را به آتش کشیدند.
رابطه  بالفاصله  عربستان   دولت 
اسالمی  جمهوری  با  خودرا  سیاسی 
قطع کرد و دیپلماتهای خودرا به ریاض 
جمهوری  دیپلماتهای  به  فراخواندو 
اسالمی  48 ساعت فرصت داد تا ریاض 
آن کشورهای  دنبال  به  کنند.  ترک  را 
با   خودرا  رابطه  نیز  وسودان   بحرین 
سطح   نیز  امارات  کردندو  قطع  تهران 
جمهوری  با  خودرا  دیپلماتیک   روابط 
اسالمی به حداقل خود کاهش داد. وزیر 
رویترز  به  سعودی  عربستان  خارجه 
بر  عالوه  دارد  تصمیم  ریاض  گفت 
قطع روابط دیپلماتیک، پروازهای بین 
دو کشور را متوقف سازد، جلوی سفر 
اتباع عربستان به جمهوری اسالمی را 
بگیرد و به مناسبات تجاری با ایران نیز 

خاتمه دهد.
مقدم  که  کرد  یادآوری  الجبیر  عادل 
هم چنان  مدینه  و  مکه  ایرانی  زائران 

همان  ثبت  ویا  مهمتراست  جهانی 
شهر به عنوان میراث فرهنگی ایران . 
چنین بنظر می رسد که کار جمهوری 
درزمان  که  است  کاری  همان  اسالمی 
عاشق  انسانهای  بدست  شاهنشاهی 
حکومت  حاال  و  گرفته  صورت  ایران 
ملت  فراموشی  از  خواهد  می  اسالمی 
سوء استفاده کند واعتبار این کاررا بنام 

خود به ثبت برساند. 

گرامی خواهد بود. او افزود که جمهوری 
انقالبی،  رفتار  جای  به  باید  اسالمی 
رفتار یک کشور عادی را پیش بگیرد 

و به موازین بین المللی احترام بگذارد.
ظهر  از  بعد  ایران  قضائیه  قوه  رئیس 
دوشنبه 14 دی ماه در جلسه مسئوالن 
اسالمی  جمهوری  گفت  قضائیه  قوه 
و  سعودی  عربستان  به  نیازی  هیچ 
صادق  ندارد.  و  نداشته  آنها«  »اربابان  
الریجانی گفت: »رفتارهای خالف عقل 
سعودی ها در منطقه به نفع اسرائیل و 
می خواهند  آنها  گرچه  است.  آمریکا 
جنگ شیعه و سنی راه بیاندازند و در 
شد.«  نخواهند  موفق  مسلماً  کار  این 
تعرض  که  کرد  اذعان  در عین حال  او 
مصلحت  خالف  عربستان  سفارت  به 
آمادگی  از  فرانسه  خبرگزاری  بود. 
و  ایران  بین  وساطت  برای  روسیه 
وزارت  بیانیه  در  داد.  خبر  عربستان 
تهران  از  دعوت  ضمن  روسیه  خارجه 
آمده  یکدیگر  با  گفت وگو  به  ریاض  و 
سایر  و  ایران  عربستان،  از  »ما  است: 
کشورهای خلیج فارس می خواهیم که 

خویشتنداری خود را حفظ کنند.«

هما ناطق  پژوهشگر تاریخ درگذشت

روابط ایران وعربستان قطع شد

دوباره کاری  یا دزدیدن اعتبارهای رژیم گذشته
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 Gomez پروفسور فرنانده گومز پینی یا
Pinilla متخصص وجراح بیماریهای مغز 
واعصاب    که از سالها  پیش  اثرتغذیه 
را  برروی مغز بررسی کرده  براین باور  
برنامه  غذائی  از یک  پیروی  که  است 
می  مغز  کار   افزایش  موجب  سالم  
گردد. وی پس از انجام  160 پژوهش که 
 Nature Neuroscienve درمجله  
به چاپ رسید  بدین نتیجه رسید  که 
مقایسه  قابل  از غذاها   بعضی  خواص  
باترکیبات  داروئی  بوده ، وبقدری مؤثر 
مردم   روانی  سالمت  که  باشند   می 
آن  به  توان   می  را  کشورها  از  بعضی 

مربوط دانست .
منظم  خوردن  یا   پینی  پروفسور  
ودرازمدت  غذاهائی  را که سرشار  از 
باشند  توصیه  مواد  ضداکسیدان می 
را   انسان  ترکیبات   این   . کند  می 
درمقابل  عوارض پیری  محافظت کرده 
درسالمندان   مغز  توانائی  وباکاهش  

مقابله می کند.
مهم  های  ضداکسیدان  از  یکی 
 ، دربادام  که  باشد  می   E ویتامین  
و  گیاهی  های  روغن  زمینی،  بادام 
ویتامین   این  وجوددارد.  سبزیجات 
موش  عمر  وطول  حافظه   تقویت  به 
های آزمایشگاهی  کمک کرده است . 
E درروز  ویتامین  مصرف 8میلی گرم 
خطر بروز بیماری الزایمر )زوال عقلی( 
بادام   دهد.   می  کاهش  درصد  را  67 
   )Peanut Butter ( زمینی  بادام  کره  ئ 
می   3 امگا  اسیدچرب   خوب  منابع 

باشندوبرای تقویت  حافظه مؤثرند.
مغز به سبب آنکه انرژی زیادمصرف می 
کند موجب پیدایش  مواداکسیدان  می 
گردد. اکسیژن آزاد  که عنصری زیان 
بخش است  از سوخت وسوز موادغذائی  
نسج  آیدوبه  می  بوجود  مغز   دربافت 
مغزی  که بسیار حساس است  آسیب 
مناسب   غذائی  برنامه  یک  رساند.  می 
حاوی ترکیبات  ضداکسیدان  موجب 

محافظت مغز ازآسیب  می گردد.
بری ها )Berries( ، میوه های خانواده 

ارزش  دارای  وتمشک   فرنگی  توت 
فراوان بوده وسرشار از ضد اکسیدان ها 
 )Polyphenols( می باشند. پُلی فنول ها
می  ها  ضداکسیدان  گروه  ترکیبات  از 
موش  برروی  پژوهش  دریک   باشند.  
ازاین  استفاده  آزمایشگاهی  های 
مواد  توانائی آموختن  ونیروی حافظه 
ها  فنول  پُلی  از  یکی   . داد  راافزایش 
می  زردچوبه  اصلی  ماده  کورکومین  
حفاظتی  اثر  دارای  ماده  این  باشد. 
بوده ودرتجربیات آزمایشگاهی حافظه 
مغزی   صدمه  دچار  که  را  حیواناتی 
بودند تقویت نمود. بعلت مصرف  زیاد  
بیماری  درهندوستان   کورکومین  
الزامیر  کمتر از سایرکشورها  دیده می 

شود.
داده  نشان  متعدد   های   پژوهش 
کاروتن   بتا  میزان   که  آنهائی  است 
است   بیشتر  خونشان    C وویتامین  
نمرات   وروانی  مغزی  های  درآزمایش 
باالتری بدست آوردند. درپژوهش های 
افرادی   تافتز  آشکار گردید   دانشگاه 
های   ویتامین  میزان   نقصان  دچار  که 
ب 12  یا اسیدفولیک  و یا ویتامین ب 
6  خون بودند. درآزمایشهای مربوط به 
توان مغزی  از دیگران عقب تر بودند. 
ویتامین ب 6  درسبزیجات ، میوه ها، 
، و ویتامین  گوشت  وغذاهای دریایی 
ب 12  درماهی ، پنیر ، وگوشت وجود 
ب12  ویتامین  که  دانست  باید  دارد.. 
نزدسالمندان  از راه روده  بخوبی جذب 

نمی شود.
کمبود ویتامین های ب1، ب6 و ب 12  
و اسیدفولیک  ممکن است  روی خلق 
افسردگی  موجب   ، اثرگذاشته  وخوی 
که  پژوهش   یک  موجب  به  گردد. 
   Lancet»لنست پزشکی   درمجله 
فولیک   اسید   گردید،  منتشر 
درپیشگیری کاهش کار مغز  درسنین 
باال مؤثراست . پژوهش دیگری  دریکی 
 Jane بوسیلۀ  هلند  دانشگاههای  از 
از  که  افرادی  ساخت  آشکار   Durea

اسید فولیک  استفاده کرده بودند  

وسرعت  بوده  بیشتری  حافظۀ  دارای 
انتقال وتکلم آنها بهترشده بود.  بدین 
حبوبات،  ، خوردن  کارشناسان   سبب 
راکه  پرتقال  ،وآب  اسفناج   ، غالت 
سرشار از اسید فولیک هستند توصیه 

می کند.
درتقویت   که  موادی  از  دیگر  یکی 
حافظه مؤثراست  چربی های مفید امگا  
درروغن  ها   چربی  این  باشد.  می   3
ماهی ، ماهی  های چرب مانند  ماهی 
درگردووکیوی  نیز  و   ، مکرل   ، آزاد 
بیماری  دردرمان  امگا3  دارند.  وجود 
وبیماری  حافظگی  کم   ، اسکیزوفرنی 

روانی Bipolar  مؤثراست .
ژاپن   جزایر   از  یکی  دراُکیناوا    
اختالالت روانی  بسیار نادر است  زیرا  
غذای اصلی مردم  این جزیره را ماهی 
تشکیل می دهد. تحقیقات  دیگر نشان 
داد  که چربی اُمگا3  دررفتار  وعملکرد 
دچار  که  آموزانی  دانش  وآموزش 
مؤثراست. هستند   عصبی  عوارض  
فرزندان مادرانی که  دردوران حاملگی  

ازفراورده های اُمگا3 مانند روغن ماهی 
مغزی  توانائی  از  بودند   کرده  استفاده 

بیشتری برخوردار بودند.
نمونه ای از  برنامه غذائی سودمند برای 

مغز  به شرح زیر است :
پیش غذا:  ساالداسفناج ، آوکادو،کاهو  

  باچاشنی سرکه بالزامیک وروغن     
   زیتون.

غذای اصلی : ماهی  آزاد باسیب   
   زمینی ، گل کلم ، زردچوبه وعدس .

دسر: شکالت تیره ، گردو، بادام ، توت 
    فرنگی وکمپوت کیوی.

 دکتر همایون آرام - نیویورک

برنامه غذائی برای افزایش توان مغزی

مواد  ضداکسیدان  انسان را  درمقابل  عوارض پیری  محافظت کرده وباکاهش  توانائی مغز 
ترین  شهرهای درسالمندان  مقابله می کند. ویتامین  E مهمترین ضداکسیدان است. نام  به  از  یکی  شوش  

می  ما  که  تاآنجا  بوده  باستان  جهان  
دانیم  تاقرنهای چهارم وپنجم  هجری 
آبادبوده  ودرآن زمانها  ویران گردیده  
که جز ازبارگاهی  که مردم آن را گور 
به  و  شناسند   می  پیغمبر   دانیال  
دیگری   آبادی  شتابند   می  زیارتش 
گذشته   تادرقرن  نبوده  برپا  ازآ»  
کسانی از  اروپائیان  به اندیشه کاوش  
کار  درنتیجه  آیندوگویا  می   درآنجا  
ایشان است  که اکنون آبادی  کوچکی 
بیش  بازاروکاروانسرایی  که  درآنجا  
از  کس  نخستین   . پدیدآمده  نیست 
به  اروپائیان  که درخرابه های شوش  
عضو  لفتوس   مستر  پرداخت   کاوش 
بود  سرحدی   کمیسیون  انگلیسی  
روم  درسال  ارض  قرارداد   از  که پس 
جعفرخان   میرزا  بهمراهی    1266
مشیرالدوله  به محمره وآن پیرامون ها  
آمدند . مستر لفتوس  ومستر چرچیل  
تماشای   به   1266 سال  در  نخست 
وبازگشتند.  رفته  شوش   های  ویرانه 
مستر  همراهی   به  دیگر   سپس سال 
ویلیام که پیشوای نمایندگان  انگلیس 
درکمیسیون بود  به آنجارفته  به کاوش 
پرداختند وکوشک پادشاهی  داریوش 
را  پیداکردند. پس از چندی  باردیگر 
سرمایه  باپانصدلیره  لفتوس   مستر 
او  به  لندن  باستانشناسان   انجمن  که 
کاوش  به  آمده  شوش  به  بود  سپرده 
سنگی  های  نوشته  وپاره  پرداخت 
ازپادشاهان هخامنشی بدست آورده به 
لندن  بازگشت . سپس درنزدیکی های  
سال 1300 قمری مسیو  دیوالفوآ  نام، از 
دانشمندان  فرانسه  به دستیاری سفیر  
فرانسه درتهران  از شاه امتیاز  کاوش 
درشوش  راگرفت وشرط این  امتیاز آن 
بود که هرچه گوهر  ابزار بدست آمد  از 
آن دولت ایران باشد  واز دیگر چیزها  
یک نیمی به ایران  داده شود. دیوالفوا 
زن خود را نیز همراه داشت . وبا چندتن 
کار می کرد  وچیزهای  دیگر  دوسال 
بسیاری  بدست آورد وباخود  به پاریس 
دولت    1315 سال  درنزدیکی  برد. 
فرانسه  از مظفرالدین شاه  امتیاز کاوش  
خواسته  را  سراسرایران   های  ویرانه 

ویران  شهرهای  نامه   امتیاز  ودراین 
ایران  را که معروفترین  آنها شوش و 
)همدان(   وهاکماتان  جمسشید  تخت 
درمیان  کرده   بدوبخش  است   ری  و 
شوش و دیگر ویرانه ها  فرق گذاشته  
ها   ویرانه  دیگر  دربارۀ  که  بدینسان 
گوهر  شده  رفتار  دیوالفوا  قرارداد   به 
چیزهابهرۀ  دیگر   نیم  یک   و  وابزار  
دولت ایران  باشد ولی  درشوش هرچه  
بدست آید  ازآن فرانسه باشد. شگفت 
تر آنکه  برای امتیاز  زمانی ندادند  که 
از  پس  بود.   بایستی  همیشگی   گویا 

گرفتن این امتیاز دولت فرانسه مسیو

معروف  ازدانشمندان   را  دمرگان  
واو  نمود  نامزد  کاوش درشوش   برای  
به  را  فرانسه  دولت  دیرزمانی   از  که  
گرفتن  چنان امتیازی  برمی انگیخت  
بود   رسیده  خود   آرزوی  به  واکنون 
وتا  آمد  به شوش  در 1315   بیدرنگ  
پرداخت  به کاوش  سال 1320  درآنجا 
میالدی    1900 برابربا   1318 درسال    .
که نمایشگاه بزرگی درفرانسه  برپابود 
از  زمان   آن  تا  که  را  چیزهائی  نیز  او 
 183 در  بود    آورده  بدست  کاوش 
درنمایشگاه  برده  پاریس   به  صندوق 
باستان  همه  شگفت  مایه  که  گذاشت 
آنهارادرموزه  سپس  گردید.   شناسان 
لوور  درتاالری بنام  »تاالر ایران«  جا 
داد.  یکی از یادگاران  شگفت روزگاران  
بدست  شوش  از  دمرگان   که  باستان 
آورد  ستون سنگی  بزرگی است  که 
خودرا   قانون  کلده   پادشاه  حکورابی  
می  وچنانکه  ه  کند  ستون  برآن 

گویندباستانی ترین قانون  است که در 
دسترس ماست . کاوش گران فرانسه  از 
به  زمستان   همان هنگام  همه ساله  
می  کاوش  درشوش  آمده   خوزستان 
درآنجا  وسنگ  آجر  از  دری  و  کردند  
بنیادنهادند  وهمه  برای نشیمن خود  
زیرخاک   از  بسیاری   چیزهای  ساله  
بدست می آوردند  ولی پارسال دولت 
که  کرد  جلوگیری  ایشان  از  ایران  
درباره امتیازی که گرفته اند  گفتگوئی 
از نو بشود وهنوز قراردادی  داده نشده  
کاوش  امسال  و  پارسال   وزمستان 

نکرده اند. 

پانصدساله  تاریخ   204 صفحه 
مسعود  چاپ   62 زمستان  خوزستان، 

سعد . احمدکسروی.  

خیره سریهای شیخ خزعل خان

به  اینک  خوزستان   تاریخ  درسرودن 
بازمانده  باید   که  ایم   رسیده  زمانی 
ای   جداگانه  رادربخش  داستان  
بسرائیم.چرا که  دراین زمان  در درون 
ایران  حال دیگری  پیش آمد  وگزارشها  
رنگ دیگری گرفته است . درزمستان  
 ( ایران  نامدار  سردار  که    1329 سال 
الوزراء ( سردار  حضرت اشرف  رئیس 
کار  برافراشت   مردانگی   قد  سپه  
آشفتگی ونابسامانی ایران  باالگرفت . 
خود سران  وگردنکشان  سراسر گوشه 
های ایران  را فراگرفته  بودند . درآن 
یکی  ...، خان  خزعل   شیخ  هنگام  

 

بشمار می  ایران   پرزور  از گردنکشان 
رفت . وسالها بود که مالیات  به دولت 
نمی داد  وکشتی جنگی وتوپخانه تهیه 
خودسرانه   آنها  پشتیبانی   به  نموده  
فرمان می راند وخودرا »امیرعربستان«  

می خواند..
به  خوزستان   باردیگر  زمان   دراین 
بزرگ  عمده   بخش   ، شده  دوبخش  
خزعل   شیخ  دردست   سره  یک  آن  
اگرچه حکمرانی   و دربخش دیگر هم  
ازتهران نشیمن می گرفت  ولی درنهان  
بود. شیخ  سپرده  آنها   اختیار  همه 

وفالحیه  ومحمره   عبادان   حکمرانی  
همه  سرپرستی   و  واهواز  وحریره  
سرپرستی   وهمچنین   عرب   عشایر 
نشیمن  که درخوزستان   لر  های   ایل 
و  بود  به شیخ  دولت سپرده  از  دارند  
انگاه  مالیات همه این شهرها  وآبادیها  
درکنترات  اوبود که کسی  رانرسیدی  
از  نماید.  آنجاها  کار   دخالتی  درهیچ 
و  خانه  تلگراف  جز  دولتی   های  اداره 
پست خانه  وگمرک  در ناصری ومحمره  
محمره   در  وگمرک   خانه   گزار  کار  و 

نبود . کوتاه سخن .
از  خوزستان    های  زمین  این  همه 
واز  کوه  پشت  های  دامنه  تا  هندگان 
کنار شط العرب تانزدیکی های شوشتر 
خاک  دوسوم  از  بیش  که  دزفول  و 
شیخ  آن  از  همگی  است  خوزستان  
اوبرجان  این خاک   گردید. درسراسر 
ومال مردم حکمرانی داشت . می توان 
گفت پس از زمان شاه اسمعیل صفوی 
کسی را درخوزستان این شکوه و نیرو 
دست نداده بود. صفحه 226 همان کتاب 

شوش اهی  ردوریاهن  کاوش 

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

احمدکسروی
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 بعد از مدتها، یه امشب فرصتی دست 
خیر  گفتیم  مهمونی!  رفتیم  و  داد 
سرمون بریم یه نفسی تازه کنیم و یه 
مگه  بزنیم.  دوستانمون  به  هم  سری 
گلویمون  از  براحتی  آبی  یه  گذاشتی 

پایین بره. 
هی اومدی تو مغزمون. هی سیخونک 

زدی. هی دوباره و سه باره زدی. 
هی  دارم.  زندگی  منم  آخه  بابا  ای 

میگی پاشو دیگه. 
من  کردی. حاال  کوفتمون  رو  مهمونی 
آخه  کرده.  گناهی  چه  زنم  جهنم.  به 

منم احتیاج به استراحت دارم. 
بیاد،  پیش  اگه  وقتایی  یه  باالخره 
دوست دارم یه سری به دوستانم بزنم. 
با  آدم  که  الزمه  هم  وقتا  بعضی 

خونوادش باشه. اینارو می فهمي؟ 
و  مخم  تو  میای  بزنم،  قدم  رم  می 

آشوب بپا می کنی. 
می  جور  و  جمع  فکرم  تو  رو  چی  هر 
پیاده  کاغذ  رو  و  خونه  ببرم  که  کنم 
پیدا می شه و می  تو  و کله  کنم، سر 

زنی خرابش می کنی. 
که هر  نیست  قرار  گم.  بهت می  دارم 
و  شما  کنم،  می  شروع  رو  داستانی 
اونای دیگه بیان سرک بکشین و هی 
بیان تو خیالم و راه برین تو مغزم و هی 

بگین، کی قراره ما را بنویسین؟ 
می  چی  نویسی.  می  داری  چی  یا، 

خوای بنویسی؟ 
اینو ننویس، اونو پاک کن، اینو اضافه 

کن. 
یا از اینجاش خوشم نیومد. این تکه رو 

خوب نوشتی. اونو بد نوشتی. 
باباجون، شما بهتر می نویسین، بفرما، 
رم  می  من  کاغذ.  هم  این  مداد،  این 
آدمو  خوبه؟  یارم.  می  چایي  براتون 

کالفه می کنید واله. 
مثال یکی از اونا تویي. اصغر کله پز. 

بد کردم وقتی اومدی تو خیالم، اسمت 
یه روزی سر  تا  نوشتم.  رو روی کاغذ 

فرصت داستان زندگیت رو بنویسم؟ 
احترام  و  عزت  با  رو  تو  که  کردم  بد 
روی  کاغذی  جا  این  توی  گذاشتم 

میزم؟ 
برا  باش.  داشته  صبر  کمی  یه  آخه 

خودت لم بده و نگاه کن. خدا رو چه 
یاد  رو  نویسی  قصه  هم  شاید  دیدی 

گرفتی. 
فرصتی  تا  باش  نوبت  تو  حاال  خب، 
که بدست اومد قصه ی تو رو هم می 
نویسم. دیگه هم لطفا حواسم رو پرت 

نکن، بذار کارمو بکنم. 
اصغرآقای کله پز حسابی دلخور شد. 
خودشو روی میز اینور و آنور کرد و با 

کمی دلخوری به حرف اومد که: 
گفتی برا خودم لم بدم؟ 

اخه، مرد حسابی،چند ماهه منو عالف 
کردی و از کار و زندگی انداختی، تازه 

هنوز دو قرت و نیمت هم باقیه!؟ 
خسته شدم از بسکه روبروت نشستم 

و ذل و ذل نگاهت کردم. 
نه دیگه، نه، نمیشه، امروز باید تکلیفم 

رو با تو روشن بکنم. 
می خوام بدونم اگه نمی خوای قصه ی 
منو بنویسی، برم پی کارم و مغز دیگه 

ای رو بکار بگیرم. 
کاغذات رو نگاه کن، از وقتی که اسمم 
تا حاال، چندین  رو روی کاغذ نوشتی 
تو  دادی  و  کردی  تموم  رو  داستان 

روزنومه ها هم چاپ کردن. 
دارم  دوس  منم  دارم.  دل  منم  آخه 
اسمم تو روزنومه ها بره. الاقل روزنومه 
بگیم،  و  دوستامون  پیش  ببریم  رو 

ماهم بله، معروف شدیم. 
با انگشتش بمن اشاره کرد و گفت: 

- یه لحظه حواست رو بمن بنداز، ببین 
چی می گم. نرگسی رو معروف کردی. 
روشنک ، آرزو و شیرین رو هم، همه 

میشناسن . 
ما  گفت،  می  هی  همونیکه  اکبری، 
می  رو  اونی  خودمان،  ما  خودمان، 
هم  دکتر  خانم  پیش  بود  رفته  که  گم 

مشهور شد. 
مش ابراهیم هم که یادته، شوهر عمه 
خانم رو میگم که جنی شده بود. دیگه 
کیو بگم ؟آها یادم اومد، خاتون خانم، 

همونی که مریض شده بود. 
از  که  دیگه،  یکی  هم  بانو  مهر  دیگه، 

ترس رفته بود زیر لحاف. 
دیگه کی، آها.. داشت یادم می رفت. 
هم  جنگ  تو  که  نازنین  خورشید  ننه 

پسرشو از دست داد و هم شوهرشو. 
کالس اکابر هم که خودت بودی. پارتی 
برا  رو  داستان  اولین  و  کردی  بازی 

خودت نوشتی. 
بازم میگی بنشین تا نوبتت بشه ؟ 

صف  تو  که  نونواییه  مگه  ببینم 
بسکه  از  بشه؟  نوبتم  تا  وایسم  نون 

وایسادم، زیر پام علف سبز شد. 
هاییکه  اسم  تمام  گفت.  می  “راست 
از  یکی  قهرمان  کدامشون  هر  برد. 

قصه هام بود” 
با حرف هاییکه، اصغر آقا زد. احساس 
کرده،  سبک  خودشو  کمی  یه  کردم 
کمی  با  بار  این  و  عمیقی کشید  نفس 

آرام تر پرسید: 
خب حاال با همه این حرفا، بگو ببینم، 
چی داری می نویسی که این همه بما 

غر زدی؟ گفتم: 
- اصغر آقا،مگه روی میز رو نمی بینی؟ 
تا دلت بخواد داستان نیمه کاره روش 

ولو شدن. تو هم یکی از اونا. 
اصغر کله پز سرکی کشید توی کاغذم 

و گفت: 
- طفره نرو، باالخره نگفتی؟ پرسیدم 
حاال داری کدوم داستانو می نویسی؟ 

گفتم: 
می  تکمیل  رو  دریا  داستان  دارم   -

کنم. 
اونم. می  دوم  نوشتن قسمت  مشغول 
مرد  سرنوشت  که  بدونن  مردم  خوام 

نقاش بکجا کشیده میشه. 
اصغرکله پز، خندید و گفت: 

انگاری  زنی،  می  حرف  طوری  یه   -
تا قسمت  با بی صبری منتظرن  مردم 

دوم داستانت رو بخونند. 
او آهی کشید و به نقطه ای خیره شد. 
بی  با  کرد.  وز  وز  در گوشش  ای  پشه 
رو  تا پشه  کرد  بلند  رو  حالی دستش 
بگیرد. اما پشه زرنگ تر از آن بود که 
در دام او بیفتد. دستش رو پایین آورد 

و دوباره آهی کشید و گفت: 
- داستان دریا رو من یکی خوندم، دلم 

براش کباب شد. 
دوستش  انگار  که  کنم  می  حس  منم 

دارم. بعدگفت: 
بدستان  قلم  شما  میگما،  راسی، 

تونین  می  بخواین  که  جوری  هر 
داستاناتون رو در بیارین. 

مثل اون قلم بدستانی که اگه با کسی 
می  خراب  طرفو  حسابی  باشن،  بد 
کنار.  ذارنش  و می  و می شورن  کنن. 

بعد پرسید: 
نقاش  مرد  این  میشه  هم  - حاال شما 
رو یه جورایي سر به نیستش بکنی بره 

پی کارش؟ 
اونوقت دریا رو بیاری تو داستان من و 

با سر نوشت من قاطیش بکنی؟ 
نگاهی به کاغذ رو بروم که همان اصغر 

کله پز باشد، انداختم و گفتم: 
خیلی  که  واقعا  پز،  کله  آقای  اصغر   -

کله ای. آخه مگه می شه؟ 
تازه این چه کاریه . بیچاره مرد نقاش 
بعد هم جواب  بد طوری عاشق شده. 
مردم رو چی بدم. نگاهم کرد و گفت: 

- اگه تو بخوای، می دونم که می تونی 
اونجا که عرب نی  بره  کاری بکنی که 

یش رو انداخت. 
انگیز  غم  داستانهای  بلدی  که  تو 
بیاری  در  رو  مردم  اشک  و  بنویسی 
خب. یه طورایی بنویس که مثال سکته 

بکنه. یا خودشو بکشه. 
از روی عصبانیت نگاه غضبناکی به او 

انداختم و گفتم: 
خوردی.  منو  مغز  خور،  کله  اصغر   -
رضایت بده. برو خدا روزیت رو جایي 
بگم، دریا خانم،  اینو  بده. ضمنا  دیگه 

یه آدم تحصیل کرده و با سواده. 
مرد نقاش هم یک هنرمند نقاش. خب 
چطوری دریا رو بیارم تو سرنوشت تو 

که معروف به اصغر کله پز هستی؟ 
اصغر آقا عصبانی شد و با رنگ و روی 

پریده گفت: 
- اوال، چه عیبی داره که دریا مال من 

باشه؟ شغل کله پزی که عار نیس. 
دوما، اونایي که منو اصغر کله پز صدا 
اینه که چون مخ  میکنن، منظورشون 
رو  شون  کله  یعنی  خورم،  می  شونه 
حسابی می پزم. منو به این اسم صدا 

می کنن. 
یه  بچگی،  در  دیدی!  کجاشو  تازه 
یعنی  بودم.  معروف  هم  دیگه  جورای 
با کله می  میفتاد،  با من در  هر کسی 

نوشته ای از: ج ج میان آبی    
 

 اصـغر کله زپ
 با همکاری فرهنگسرای ایرانیان  داالس

زیر  بادنجون  یه  و  صورتش  تو  رفتم 
چشمش می کاشتم. 

لبخند تلخی زدم . جوابم داد: 
- خنده داره؟ و ادامه داد: 

کسی  بود،اگه  گفته  بهم  بابام  آخه   -
مهلت  کرد،  بلند  روت  رو،  دستش 
بذار  بشکون،  کله شو  بزن  نده،  بهش 

حالش جا بیاد. 
تو دلم گفتم از اون پدر، چنین پسری 
کو  پسر  معروف”  بقول  یاد.  می  بعمل 

ندارت نشان از پدر” 
با احتیاط باو نگاه کردم و خنده ام رو 

تو دلم قورت دادم و گفتم: 
هر  مثل  پزی،  کله  شغل  که  البته   -
شغلی دیگه ای شریف و قابل احترامه. 
دوما، فکر کردم، حتما مغازه کله پزی 
داری که تو رو، اصغر کله پز صدا می 
از  بخوای،  شو  حقیقت  سوما،  کنن!! 
قدیم و ندیم گفتن” کبوتر با کبوتر، باز 

با باز”...بقیه شو که می دونی؟ 
پس بیا و قید دریا رو بزن و از اون کله 
ات بیارش بیرون. بذار سرنوشت او با 

مرد نقاش گره بخوره. 
با لب و لوچه ی آویزان شروع کرد که : 
بودیم  بابام رفته  با،  یه دفعه  اتفاقا،   -

خواستگاری. 
-خانواده ی دختره عرب بودن. دختره 

خیلی خوشگل بود. 
- گلوم پیشش گیر کرده بود. بچه محله 
با حال بود.  مان بود. تو نمیری خیلی 

-بابام شروع کرد صحبت کردن. 
بابای دختره هم یه چیزایي گفت. 
من که عربی از بیخ مرخص بودم. 

اصال هیچی حالیم نمی شد. 
از حرفاش رو که تو  فقط دوسه کلمه 

نماز یاد گرفته بودم فهمیدم. 
و  شدیم  پا  پام.  به  زد  یواشکی  بابام 

اومدیم بیرون. 
گفتم، بابا چی شد. چرا زود پا شدیم؟ 
شما  که  رو  شعری  همین  اونوقت، 
گفتید. کبوتربا چی چی رو برام خوند. 
چایي  یه  فقط  خواستگاری  اون  از 

نصیب ما شد. 
یه کمی هم  هردومان کلی خندیدیم. 

دلم براش سوخت. اما به اوگفتم: 
اینجا ی کار  تا  - خب اصغرآقای گل، 

که کلی وقت مارو گرفتی. 
بقول خودت کله ی مارا پختی. 

دم  می  قول  گفتم،  قبال  که  همانطور 
تو  اومدی  حسابی  و  درست  وقت  هر 
یارمت  می  صلوات  و  سالم  با  خیالم، 
برا  فرستم  می  هم  بعدش  کاغذ،  رو 

روزنامه. 
دارم  کاره  نیمه  داستان  کلی  که  فعال 
که می بینی رو میزم تلمبار شده . اول 

باید اونارو تموم کنم. 
اصغر آقا یه کمی بی خیال شد و گفت: 

از دریا کدوم قصه رو می  بعد  - حاال 
خوای شروع کنی؟ گفتم 

بعد  بخوای،  شو  حقیقت  رو؟  کدوم   -
از دریا می خوام داستان بر مرگ خود 
گریستم رو دوباره نویسی کنم. گفت: 
گی.  می  رو  کدوم  فهمیدم  اها   -
بگم؟  شه.  می  چی  آخرش  دونم  می 

پرسیدم 
- ببینم تو از کجا می دونی؟ مگه اونو 

خوندی؟ 
اونقدر  نکنم  فکر  نمیدونی!  نه،   ...! نه 
و  فکرم  تو  بری  که  باشی  بدجنس 
از  ای  خنده  با  بکنی!؟  رو  رو،  دستم 

روی شیطنت،گفت: 
- امتحان کن. می خوای بگم... بگم. با 

ناراحتی گفتم: 
می  بگم  اینقدربگم  چرا  اصغری،   -
رییس  اون  مثل  شدی  هم  تو  کنی؟ 
.. بگم .  ادارمون که هی میگفت، بگم 
بابا  با هم گفتیم،  یه روز همه  باالخره 

بگو و خالصمون کن. 
نگفت.  هیچی  و  رفت  هم  آخرش 

اصغری گفت: 
- نه من مثل اون نیستم. من می گم. 

و  یاد  می  دخترت  داستان،  آخرای 
بیدارت می کنه، بعد، متوجه می شی 

که نمرده ای. 
نفهمیدم چرا نوشتی، “ دستها را  اما، 
را که درگوشه  بردم و اشکی  بصورتم 
ی چشمانم جمع شده بود، پاک کردم. 

گفتم : 
- چرا نفهمیدی؟ جوابم داد: 

چنین  کسی  وقتی  دانا،  آدم  آخه   -
بینه. یعنی،  خواب وحشتناکی رو می 
هم  خودش  و  مرده  که  دیده  خواب 
بوده.  خودشه  رفتن  گل  زیر  شاهد 
بعد، از خواب بیدار می شه و می بینه 

زندس. 
که  بخنده  بلند  صدای  با  نباید  خب، 
کنه  فکر  ها  باال  باال  اون  از  عزراییل 
جوابش  خندی؟  می  ریشش  به  داری 

دادم: 
- اصغری دیدی دوزاریت نیفتاده. اونا 

اشک شوق بودن. 
مگه ندیدی نوشته بودم که “ خورشید 

نورش را به اطاقم روانه کرده بود” 
اصغرکله سری تکان داد و گفت: 

- خودمونیم، خیلی کلکی. الکی الکی 
سرهم بندیش کردی و رفت. و دوباره 

گفت: 
- تازه یه چیز دیگه هم باید بهت بگم. 
سوالی  همچی  یه  بابات  از  یادته 

پرسیدی که 
می  وداع  رو  دارفانی  که  آدما  “آیا 
باید  موعود  روز  تا  دنیا  آن  گویند، 
روشن  شان  تکلیف  تا  بمونن  منتظر 

بشه ؟” و او جواب داد 
“ هیچ کس هیچ چیز را نمی داند”. 

دروغ  بهت  بابات  بگم  بهت  خواستم 
از همه چیز  از توی اون دنیا  او  گفت. 

تو با خبر بود .با ناراحتی پرسیدم: 
- چرا؟ 

- اصغری با شیطنت خاص خودش گفت: 
جهنمی  تو  که  دونست  می  پدرت   -
هستی. اما نمی خواست تو رو ناراحت 

بکنه. 
پرسیدم : 

- چرا جهنمی؟ جواب داد: 
- آخه اون می دونست که تو قبال سه 

دونگ از جهنم رو خریدی. 
هم  روزنومه  تو  هست،  هم  مدرکش 

چاپ شده. 
خودت هم اعتراف کردی. گفتم: 

- حق با شماست. یادم رفته بود. 
شده  کالفه  اصغرکله،  دست  از  دیگه 
بودم. قلم را روی میز گذاشتم و گفتم: 
- اصغری، امشب که حسابی مخ مارو 
چیزی  تونم  نمی  دیگه  گذاشتی.  کار 
بنویسم. باشه تا فردا ببینم چه پیش 

می یاد. 
طعنه  بوی  انگار  که  حالتی  با  اصغری 

می داد، گفت: 
- آقای... 

راسی  داد.  ادامه  و  کرد  مکثی  بعد 
باالخره  زدم،  حرف  شما  با  همه  این 
نفهمیدم شما رو با چه اسمی باید صدا 

بکنم؟ آقای ج ج خوبه؟ 
یا.... بازهم مکثی کرد و گفت: 

- آقای نویسنده چطوره؟ و بعد ادامه داد: 
نویسنده  شمارو  بخوام  اگر  هرچند   -
صدا بکنم! پس تکلیف نویسنده های 

درست و حسابی چی می شه؟ 
بود  زده  خودش  بقول  خودم،  جون 

وسط خال. 
بخودم گفتم، نمی شه باین سادگی از 
کنار این اصغری گذشت. خیلی شیشه 

خورده داره. 
روم نشد تو چشاش نگاه بکنم. من و 

من کردم و گفتم : 
- البته نویسنده اونیه که مو هاش رو 

منی  نه  باشه،  کرده  سفید  نوشتن  تو 
که حاال که یه پام لب گوره تازه دارم 

کاغذا رو خط خطی می کنم. 
از  اینکه  برای  و  سوخت  برایم  دلش 

ناراحتی درم بیاره گفت: 
- ولی اینو هم باید بهت بگم، درسته 
یه  و  کنی  می  تاتی  تاتی  داری  که 
چیزایي واس خودت می نویسی. اما از 
حق نگذریم .تو چند تا از قصه هات، 
حسابی اشک مردم رو دراورده بودی. 
مثل “ پنجره ی خیال” یا “ یک شاخه 

گل رز” 
بغل خودت  زیر  هندونه  اگه  طرفی  از 
نذاری. طنز نوشتنت هم، ای بدک نیس. 
مثل اون قصه ی “در مطب خانم دکتر” 

به او گفتم : 
- اصغری، حرف نداری. معلوم می شه 
نوبت  توی  میز  روی  که  مدت  این  تو 
همه  و  ننشستی  بیکار  بودی،  مونده 
حتی  ها  خیلي  خوندی.  داستانامو 

نگاهی هم به اونا نمیندازن. 
خواب  و  خسته  بود.  شده  شب  نصف 
آلود. دیگه نه دستی مونده که بنویسم 

و نه نای حرف زدن با اصغر کله پز. 
یاداشتی که از مدت ها پیش رو برویم 

بود برداشتم و گفتم: 
- اصغر کله، امشب راستی راستی کله 
ی ما را بار گذاشتی. واقعا که کله پزی، 

کله خوری، کله بری، کله زنی. 
امشب با این حرفهایي که زدی و مغز 
مارا تریت کردی، خود به خود قصه ی 
تو هم نوشته شد و من هم از دست تو 

راحت شدم . 
از آن  داشتم می خوابیدم که صدایي 
تکه کاغذی که اسم اصغر کله رو روش 

نوشته بودم، بیرون آمد که: 
- روزنومه یادت نره. گفتم: 

- چشم، اگه استادمون اونو به پسنده، 
چاپ  اونو  تا  روزنامه  به  ده  می  حتما 

کنن. 
بعد با ناراحتی گفتم: 

دیگه  بذار  شد.  شب  نصف  اصغری   -
و  کردم  خاموش  هارو  چراغ  بخوابم. 
دوباره  که  رختخواب  تو  برم  خواستم 

صدای اصغری بلند شد که: 
چاپ  نده  منو  اگه  بگو،  اوساتون  به 
یام  می  دیگه  ی  سوجه  یه  با  بکنن، 
تو خیالش و خواب رو بهش حروم می 

کنم. 
پا شدم، چراغ رو روشن کردم، کاغذ 
مچاله  اونو  و  برداشم  میز  روی  از  رو 
گرفتم  و  سطل  توی  انداختم  و  کردم 
او  از  که  حرفی  آخرین  خوابیدم. 

شنیدم این بود که گفت: 
- آ خی، چه ماساجی گرفتم. !!   
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* نه موسایم  نه عیسا نه محمد 
نه زرتشتم که با گفتار نیک است

من آن پیغمبر بی ادعایم
که اعجازم به یک خودکار بیک است 

» هادی خرسندی«
چهرۀ  درافشای  ماتبعیدیان  اگر   *
نقشی  حکومت  این  ومضحک  مخوف 
به  ایم سهم بزرگی ازآن حتمًا  داشته 

هادی خرسندی می رسد.
» اسماعیل نوری عال«

رادیوئیم  دربرنامه  پیش  چندهفته 
صدای  رادیو  از  که   » آفتاب  »همراه 
وبوستون  تگزاس  داالس  در»  ایران 
ماساچوست« و سراسر جهان ازطریق 
اینترنت پخش می شود، بشارت دادم 
وجلداول  رسید  پایان  به  انتظارها  که 
هادی  شعرهای   مجموعه   کتاب  
پخش  درهنگام  منتشرشد.  خرسندی 
)مدیر  پاریزی  مرتضی  برنامه  این 
رادیو صدای ایران دربوستن  وسردبیر 
ماهنامه آزادی( که زحمت کارهای فنی 
برنامه من را بعهده دارد به من گفت : 
دراین شماره آزادی ، درصفحات  طنز 
از  غم مخور  بجای معرفی یکی دیگر 
همین  معرفی  به   ، ایران   طنزنویسان 
خرسندی  هادی  شعرهای  مجموعه  
باجان  بود،  بجائی  پیشنهاد  بپرداز. 
ودل پذیرفتم / بنابراین  این شما واین  
هادی  های  سروده  شعرانه«   « کتاب 
خرسندی. این کتاب  بادقت ووسواسی 
 ، شکیل   ، دارد  خرسندی  هادی  که 
وکاغذ  جیبی  درقطع  ضخیم  باجلد 
مرغوب در244 صفحه توسط نشرباران  
وبه  است  ومنتشر شده  درسوئد چاپ 
راحتی می تواند درسفروحضر درجیب 
طرفداران وعالقمندان هادی جا بگیرد.

هادی خرسندی محبت کرده وطرحی را 
که من )کیخسرو بهروزی از چهره اش

لفافه  ام راروی جلد گذاشته.   کشیده 
موقر  نیواد  راهنرمندانه  کتاب  روی 
کمال  را  آرائی  وصفحه  کرده  طراحی 

خرسندی انجام داده است .

شرح حال 

کاروزندگی خرسندی درشماره  دربارۀ 
مختصری  نشریه   این  و60    59 های 
نوشته ام ؛ اما باقلم وطنز شیرین خوداو  

خوشتر است . درهمین کتاب نوشته است :
یزدو  اهل  خودرا  خرسندی  هادی   «
مشهد و بعد کاشان وبیجار ودرمجموع 

فرزند ایران ونوه دنیا می داند.
انقالب   از  پیش  ونیم  یکسال  از  او 
بعنوان کارشناس چاپ به دفتر سازمان 
جهانگردی ایران  درلندن منتقل شد وبا 
اولین پرواز هواپیمائی ملی ایران، بعداز 
اعتصاب انقالبی، در26بهمن  1357 به
َمقدم  اهلل  حزب  اما  گشت،  باز  ایران 
نداشت گرامی  را  منتقد  انقالبی  این 

اعدام  خرسندی  هادی  »این  باشعار  و 
باید گردد« بدرقه فرار او از کشورشد.! 
در 5 مرداد 1358 هادی خرسندی در 
طنز  نامه  هفته  شماره   اولین  لندن  
آن  بعد  که  کرد  منتشر  را  »طاغوت«  
اصغرآقا  داد.  تغییر  »اصغرآقا«  به  را 
رژیم  مخالف  رسانه  اولین  عنوان  به 
در خارج از کشور  تا چندسال پس از 
درحدود 320 شماره  اینترنت   آمدن  
دنیا  وکنار   درگوشه  که  منتشرشد 
بدست خریداران و مشترکان میرسید. 
باتوقف اصغرآقا ، هادی به دعوت پرویز 
صیاد  به کارتآترپرداخت ونمایش های 
شیرین »هادی وصمد« که پرویز صیاد 
می نوشت اورابرای چند سال  راهی  دور 
اروپا وایاالت متحده وکانادا واسترالیا  و 
اجرای  پانصد  از   بیش  با  نیوزیلندکرد 
های  بابرنامه  هادی  آن   درپی   . موفق 
اجراهای  کمدی«    - آپ  طنز»خرسند 

دور دنیا داشت .
هادی بعنوان  اولین ستون نویس  طنز  
درنشریات روزانۀ  ایران ، سالها باروزنامه  
اطالعات  همکاری داشت وبرای دونشریه  
مخصوص زنان ، » اطالعات بانوان« و »زن 

روز« هم طنز می نوشت .
خانم   فاطی  همسرش   با  خرسندی 
درلندن زندگی می کند. پسرشان پیوند، 
دخترشان   و  نگار  وروزنامه  نویسنده 
شاپرک  کمدین است که چون به زبان 
انگلیسی  کار می کنند  ازشر مزاحمت و 
دخالت های پدر گرامی آسوده اند! هادی 
رابه عنوان   انسان   به  خرسندی عشق 
جهان بینی و آرمان انتخاب کرده است 
ولحظه ای از این اندیشه غافل نیست. این 
نوشته است!« شرح حال راهم خودش 

تقدیم به ...
کتاب شعرانه ، گلچین ومنتخبی است 

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

        شـعراهن 
* سروده های »هادی خرسندی«  کتابی است  که یک عمر انسان را به تحَیر ، تفکر ، تعمق  وامی دارد. 

شادوسرگرم نگهمیدارد.
* هادی خرسندی عشق به انسان را بعنوان جهان بینی وآرمان انتخاب کرده است .

آن  خرسندی  هادی  که  قطعه   166 از 
کرده  تقدیم  فرزندانش  همسرو  به  را 
نوشته  کتاب   طلیعۀ  صفحۀ  ودرباالی 

است :
پیوندوشاپرک  و  عزیز  فاطی  به   «
از  بخشی   ، سال  چهل  سی  دراین  که 
آرامش و آسایش زندگی آنها ، با کلمه 
رفته  تاراج  به   ، مجموعه  این  کلمۀ  به 

است .«
ودرپائین همین صفحه آمده است :

»...  وبرای خواهر چشم انتظارم اشرف  
دروطن«

بی تو
بی تو نه امور این جهان لنگ شده

نه بین زمین وآسمان  جنگ شده
نه کوه شده آب ونه دریا شده خشک

اما دل من برای تو تنگ شده!«
از  کرده  یادی  هادی   ، بعد  ودرصفحۀ 

دوستانش :
و  منجمی  حسین  دوستانم  بایاد   «

حسین شهیدی
غم دوست داشتنی

من درغم دوست سوگوارم 
وزبودن خویش شرمسارم

اورفت وغمش برای من ماند
غم چون غم اوست ، دوست دارم!«
درمعرفی کتاب وچگونگی فراهم شدن 
آن ، هادی خود لُب مطلب را بیان کرده 

ونوشته است :
های  آیه  که   1372 ازسال   ! سالم   «
مراتب   ، درآوردم  رادرلندن   ایرانی  
انتشار   ومشغولیت  تدوین  وسواس  
وآخرین  )اولین  آقا   اصغر  روزنامه  
کشور(   از  درخارج  ضدرژیم  نشریۀ 
وبعد امکانات  اینترنت مانع می شد که 
اکنون   . کنم  منتشر  دیگری  مجموعه 
کوشش  به  سرانجام   که  خوشحالم 
برادر عزیزم  این ناقابل را فراهم کرده 
کمال خرسندی  تقدیم  آنانی می  وبا 
کنم که از خواندن  وشنیدن  پراکنده 
وسایت  ها  دررسانه  من   های  سروده 
های اینترنتی  به ستوه آمده اند  وهمه 
را یکجا می خواهند  که بگذارند کنار! 
دراین کتاب جای نیمی از سروده های 
عزیزم خالی است که دلم برایشان تنگ 
درمصرف  خیلی  که  اگرچه   . شود  می 
جا صرفه جوئی کردیم وابیات را کیپ 
هم چاپاندیم ! تا سروده های بیشتری 
بگیرد. یک  واین وزن جا  دراین حجم 

وقتی بود که شاعران راست  راستکی 
بیت!  یک  به  دادند  می  را  صفحه  یک 
موضوعی   ِ عکس  گذاشتن  اینکه  با 
شبیه  روزنامه  رابه  آن   ، شعر  درکتاب 
نمی شد  که  بود  مورد   ، سه  کند  می 

بی تصویر  باشد، چرا که اصاًل مشاهدۀ 

عکس مربوطه ، منبع الهام شاعر محترم  
شده ! نیز غافل نبودیم که سروده هائی 
وبا  است  سوار  بخصوصی  برخبر  که 
گذشت  زمان از داغی وشیرینی  افتاده 
اینکه  نیاید ، مگر  است ، دراین کتاب 
اگر خبر کهنه شده باشد ، موضوعش از 
همچنان  باشدوحکایت  نیفتاده  تازگی 
اشارۀ  با  هایم   سروده  بعضی  باقی. 

مختصری ، ازاولش تازه تر شد!
دراین  ها  سروده  آمدن  ترتیب 
مجموعه، زمانی نیست ، والبته الفبائی 
هم نیست؛ قالبی ؟ قصیده ای ؟ غزلی ؟ 
چهارپاره ای ؟ ... خیر. ما از روش کاماًل 
خوش  آمد  پیش  »هرکدام   انسانی 
دانیم  ایم که می  استفاده کرده  آمد« 
خوانندگان  هم باراول  به همین سیاق  
سراغ سروده ها می روند  و بُر میزنند.  
راهنمای   ، بعدی  مراجعات  برای  البته 
ها   سروده   ! ایم  گذاشته  شعریابی  
تاریخ تولد هم ندارند. باید هرکدامشان 
وهوای  حال  که  باشد   داشته  غیرت 
زمان  سرودن خودرا  به خواننده منتقل 

کند.
خودم  منظوم   کارهای  من   ! راستی 
که  ام  خوانده  »سروده«  همیشه  را 
از  غافل  نشودوبگویم  زیاد  رویشان 
آنطورکه   » شعر   « جانبۀ  همه  تعریف 
مثاًل  که   - نیستم  اند،  گفته  یزرگان 
مولوی   مثنوی  های  بخش  از  خیلی 
نمیدانم  »شعر«  هم  را  وشاهنامه 
نظم  از  افکندم  پی   « هم  وفردوسی 
هم  مجموعه  این  روی   - گفته   »...
گذاشتم  »شعرانه«  درآوردی  من  اسم 
این پس شاخص ومعرف سروده  از  که 
عالم  نقاط  دراقصی   ، یکی  من  های  
معاصر  ادب  بزرگان   از  یکی  اما  باشد! 
وچرا  چون  بی  ی  صاحبنظر  که 
نظر دیگری    ، است  درشعروتئوری آن 
خیال  داردو  من  های  شعرانه  درمورد 
می  نشان  تواضع  دارم  من  کند  می 
دهم! من که حالی ام نیست، »بروید از 

خودشان بپرسید!« *

سی به  مربوط  ها  سروده  که  آنجا  از 

الخط  رسم  است  گذشته  وچندسال   
نباشد-  یکدست  است  ممکن  کتاب 
باهمه دقتی که کردیم - شایسته است 

خوانندگان گرامی زیاد دقت نکنند!
درنشرباران  عزیز  مافان  ازمسعود 
سپاسگزارم که کتاب مراهم  درراستای 
خیرش  بانی  که  ارزشمندی  کتابهای 
بوده گذاشت ومحبت کرد. پس به زودی 
کتاب » شعرانه « جلددوم ، »رباعیات«، 
»انشاهای صادق صداقت«، »خاطرات 
مشکوک علم « و »کلیات آن زنده یاد« 
می افتد به گردنش ، تا او باشد که ناشر 

خوبی نباشد!
راستی خوب شد یادم افتاد ! یک وصف 
می  مقدمه  عنوان  به  سوزناکی  الحال 
که  بنویسم  کتاب  این  برای  خواستم 
فکر  بعد  اما   ! کنم  پشیمان  خریداررا 
»نادر  یاد  زنده  »انگور«  شعر  کردم 

نادرپور« را جایگزین آن کنم .
باسپاس ازهمه هادی
درپشت جلد کتاب این شعر خرسندی 

چاپ شده است:

بهمن پنجاه وهفت 
وهفت پنجاه  بهمن  دویدم  درخیابانها 
حنجرۀ خودرا دریدم  بهمن پنچاه وهفت
را وامانده  ومذهب  ارتجاع  زهر  جام 
مثل شربت سرکشیدم بهمن پنجاه وهفت
کربال شهید  بهرم  از  امت  امام  شد 
شاه شد شمرویزید م بهمن پنجاه وهفت
ورکسی بد گفت از آخوندوشیخ وروضه خوان
من خودم براوپریدم بهمن پنجاه وهفت
»چه گوارا« کرد از میدان فوزیه ظهور!
بهر خود نقش آفریدم بهمن پنجاه وهفت
ازدرم آمدفرشته   ، برون  کردم  دیورا 
روی بالش آرمیدم بهمن پنجاه وهفت
بود واستقالل  آزادی  سودای  درسرم 
داد بی بی سی اُمیدم بهمن پنجاه وهفت

کتاب  درآخر  عال  نوری  اسماعیل  دکتر  مقاله   *
نقل شده به حسن ختام« 

شاه فرمود»این صدای انقالب ملت است«
حرف اورا باوریدم بهمن پنجتاه وهفت
شب گمان کردم ویالون میزند شیخ دغل
نغمه را صبحش شنیدم بهمن پنجاه وهفت!
وطن مام  ازدامن  کنم  پاکش  عاقبت 
انقالبی را که ریدم بهمن پنجاه وهفت«

کتاب  دراولین صفحه   ، نخستین شعر 
شعر معروف وماندگار هادی خرسندی 
چاپ شده است. یک باردیگر باهم آن 

را بخوانیم :
گربه هه!

برای بچه های ایران
)باتجدید نظر نهائی(
بچه ها  این نقشه جغرافیاست

بچه ها این قسمت اسمش آسیاست
شکل یک  گربه دراینجا آشناست

چشم این گربه به دنبال شماست
بچه ها این گربه هه ایران ماست

بچه ها این سرزمین نازنین
دشمن بسیاردارد درکمین

ازمغول ها تا دکانداران دین!
مانده اما همچنان ایرانزمین

یادگار سرزمین پرشیاست
بچه ها این بیرق خیلی قشنگ

پرچم سبزوسپیدوسرخ رنگ
هم نشان از صلح دارد هم زجنگ

اهتزازش جاودان و بی درنگ
برفراز دست ها و قله هاست

بچه ها این شیروخورشید عزیز
باشکوه وقدرت و شمشیر تیز

گرچه بیزار است از جنگ وستیز
می دهد ترتیب دشمن را تمیز

مهر آن گرمی ده  دل های ماست
بچه ها  باشد به هرجای وطن

جلوه های تازه ، آثار کهن
ساختند این سرزمین را مردوزن

اهل علم ، اهل ادب ، اهل سخن
موزه هایش بی نظیرو پربهاست

بچه ها نیکو بود  سیروسفر
جانب هرسوی مرزپرگهر

ازکویرودشت تاکوه وکمر
از خلیج فارس تابحرخزر

دیدنی هردشت وشهروروستاست
بچه ها این خانۀ اجدادی است

گشته ویران تشنۀ آبادی است
خسته ازشالق استبدادی است

مرهم دردش کمی آزادی است
بچه ها این کار فردای شماست

)پیش از اینکه  توصیه می کنم ، حتماً 
راتهیه  شعرانه  شود(کتاب  نایاب 
کتابی  بخوانیدچون  کنیدوبارهاوبارها 
 ، تعُمق  به  عمرشمارا  یک  که  است 
شادوسرگرم  و  دارد  وامی  تحُیر،تفُکر 

نگهمیدارد.
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حمید ایزدپناه 
)صفای لرستانی( 

ر دولت دیدا
گرت به خلوت ما چون نسیم ره سپری

 به اشک شوق ، بشویم رهی که می گذ ری 
شکوه آینه ، از نقش پر طراوت تست 
؟  نگری  نمی  ما  چشم  آینه  در  چرا 
چه گویمت که در این دا مگه مرا چه گذ شت
 گزین ما ، همه بیراهه بود و بی ثمری 
مرا مپرس که چونی ؟ که بی تو چون باشم
 اسیر غربت خویشی به کوی دربدری 
مرا حضور تو از خویش ، بی خبر سازد 
خوشا به دولت دیدار و خویش، بی خبری 
وامید  وجوانی  شور  همه  ازآن  دریغ 
پیری رسید ورنجبری  نوبت  کنون که 
سحر  عاشقان  دلتاب  سپیده  ای  تو 

دمی بیا به شبستان ما به جلوه گری 
» صفا « شکفتن هر غنچه را بهاری باد 
که با بهار ، شکفتن رسد به شاخ و بری 
آذرماه 1394 -پاریس

پرویز خائفی

ردپنبه زار ربف
پهنای دستهای بازو سپید باد

برپلکان نقره ای کوه،

ناگه ردای برف

از شانه های کاج برافکند

انگار، راست قامت مردی سیاه پوش

درپنبه زار  پهنۀ صحرا

داِر  دراز هول و مترسک بود

       ردرپندنیلی    شعروزغل
  علی مؤیدثابتی

ربف
امســال گرامی است  بسی آمدن او برف آمدو سرکرد به هربرزن وهرکوه 

پنهان شده در خانه چوزنبور به کندو مردم همـه  بگریخته از برزن وبازار 

پوشیده به تن  سرو یکی پیرهن از سیم  چون پیرهن دختــرکان تا سِر زانو

بس گوهر ارزنده و بس لؤلؤ شهـوار  کزبرف بود  بر زبر  تارک  تیهــــو

زی باغ بیایید و بپرسی د زدهقان  کآن دولت دیروزی  ، امروز تورا کو؟

خوش زی که بهــار آید امسال به از پار  گیتی شـود آراسته وخــرم ونیکو

آن برق جهان همچو  یکی نیزۀ زرین     کورا فکنی هردم ازاین سوی بدان سو

گل باز کنــد روی ومؤید به توگوید               هنگام ُگلست ای به دورُخ چون گل خودرو

قاسم الربُن

                                            باران بـبار
باران ببار

برخشکزار عطشناک پیکرم.
دیریست درکف دستم ُگلی نُرست

پژمرده هرچه دراین خاک ِکشته ام.
باران ببار

یک قطره آب نیست که ُگل درحریم باغ
پیراهن  منقش خود شستشو کند.

هرکوزه پای سفره زهرریشه  تشنه تر         هرریشه  زیر خاک،  نگاهش برآسمان
باران ببار

مارا هوای آب به سوی سراب بُرد      تاکی فریب نقش سترَون ، عنایتی
ای ابر بارور که تب تشنگی فُسرد

هرغنچه را که برسرشاخی نشسته است
خشکیده در  رگ هربرگ  خون سبز

باران ببار وبالطف آب خویش، 
بگذار خیمه زند  هربهارگل

میان  دودست من
وبرگور آن که  رخت به توفان سپرده است... 

از مجموعه شعر بادولگرد

پروین اعتصامی

مور وزمستان
بلبلی از جلوه ی گل بی قرار

گشت طربناک بفصل بهار
در چمن آمد غزلی نغز خواند

رقص کنان بال و پری برفشاند
بیخود از این سوی بدانسو پرید

تا که بشاخ گل سرخ آرمید
پهلوی جانان چو بیفکند رخت

مورچه ای دید بپای درخت
با همه هیچی، همه تدبیر و کار

با همه ُخردی، قدمش استوار
ز انده ایام نگردد زبون

رایت سعیش نشود واژگون
قصه نراند ز بتان چمن

پا ننهد جز بره خویشتن
مرغک دلداده بُعجب و غرور

کرد یکی لحظه تماشای مور
خنده کنان گفت که ای بیخبر

مور ندیدم چو تو کوته نظر
روز نشاط است، گه کار نیست

وقت غم و توشه ی انبار نیست
همرهی طالع فیروزبین

دولت جان پرور نوروز بین
هان مکش این زحمت و مشکن کمر

هین بنشین، می شنو و می نگر
نغمه ی مرغان سحرخیز را

معجزه ی ابر گهرریز را
مور بدو گفت بدینسان جواب

غافلی، ای عاشق بیصبر و تاب
نغمه ی مرغ سحری هفته ایست

قهقه ی کبک دری هفته ایست
روز تو یکروز بپایان رسد

نوبت سرمای زمستان رسد
همچو من ای دوست، سرائی بساز

جایگه توش و نوائی بساز
بر نشد از روزن کس، دود ما

نیست جز از مایه ی ما، سود ما
ساخته ام بام و در و خانه ای

تا نروم بر در بیگانه ای

  

رسول حسین لی

زمستان
همخوابگی طوالنی خاک

دربستر یائسه ترس
ارابه های خشمگین رعد

ازبستر شیری ابرگریخته اند
وبر پیشانی  پرچین آسمان

ابر، دربرزخ تردیدها ولرزهاست،
برف می بارد.

  محمد عاصمی

                 باران

  آسمان ابرای انبوه
  ابر در ابر  این بلندابام
  در ردای تیره ی اندوه

***                  
  آشنای دیرودورمن

  این بام پرباراِن باران ریز...
  از زمان کودکی 

  دردامن آن ساحل نمناک...
***                
  ای دل غمناک!

  این همان ابروهمان دشت وهمان باران
  آسمان وکوه جنگل نیز...

  پس چرا  می لرزی و پرواز می گیری
  سوی آن چنگل به آن دامان ، به آن سامان

  ابرچشمت گریه باران است
  گریه ی یک ریز باران

  قصه ی بی هم زبانان است
  کریه ی باران

  حدیث دورِی یارو دیاران است 

طرح چهرۀ محمد عاصمی 
کاری از استاد زمان زمانی

نادر نادر پور

ربف
   کوبیــــد برف زیر لگدهایش         بوی بنفشــــه های بهاران را
    درزیربرف ، خـــــاک تب آلود                             دردل نهفته حســــرت باران را

    درگوش کرده پنب ۀ برف امشب        شهری که جاودانه  پراز حرف است
    چشمان پاک جوی پرازآب است                       مژگان  سبز کاج پراز برف است

    گاهی غبــــار برف فروریزد               چون اشک من زشاخۀ مژگانها
    برخشکسال سینـــه می بارد                این اشک گـرم چون نم بارانها

    من در کنــار آینه می گریم     چشم درشت آینــه بیداراست
    ازپشت اشک، عکس تو می لرزد               درقاب کهنه ای که به دیوار است

    لبهای ســــرد آینه می بوسد                خال سیــاه زیـــر    لبانت را
    من درزالل آینــه می بینــم                بُغضی کــه بسته راه دهانت را

    نور نگاه گـرم تو می تابـــد    ازچشــــم روشنی زدۀ تصویر
    می خواهمش زقاب برون آرم   دیراست ، ای امید گریزان ، دیر

     دیگر دهــان آینه بلعیده ست   نقش تـو را چو آب گوارائــی
    اما دلم چو کودک بی مــادر  فریاد می کنـد کـه تو اینجـائی

    گوئی  صدای پای تو نزدیک است   پیموده سنــگفرش خیــابان را
    آورده بــاد تازه نفس از دور               بوی بنفشـــــه های بیابان را

فریدون مشیری

                                                   رددفترربف
دردفتر سفید تو، ای برف

می بایدم نوشت
 شعری ، به گرمی ُگِل آتش       به جای حرف

فرهاد عابدینی

 باران
                                 این ابر تیره باز چه می بارد

                                          پنداری از سواحل تاالب آمده ست
                                          باقطره های سرکش باران-هرکدام
                                        پیغامی از لطافت وپاکی و رویشند

                                               باری ببار          ای ابر تیرۀ باران زا
                                               سیمای زشت شهرمن ، اینک

                                               درپوشش غبارمه ودود مانده است
                                               باری ببار 
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هوشنگ  دکتر  نوشته  »ایران«  کتاب  
پهلوی  دانشگاه  رئیس  نهاوندی 
پروفسور  و  تهران  دانشگاه  شیرازو 
  2015 درنوامبر  که  است  بوماتی  ایو 
منتشر  پاریس  در  فرانسوی  زبان  به 
درجه    Yves Bomati شدپروفسور  
انسانی  علوم  دررشته  را  خود  دکترای 
گرفت. او متخصص تاریخ ادیان و نقش 
کتاب  او  است.  شرقی  تمدن  در  آنها 
خودپروفسور  دوست  با  متعددی  های 
 . است  نوشته  نهاوندی  هوشنگ 
خلق  به  نویسنده  دو  این   همکاری 
چندین کتاب در بارۀ ایران،  انجامیده 
و   1998 عباس،  شاه  جمله  از   . است 
ایران،  آخرین شاه  پهلوی،  محمد رضا 
چندین  در   Bomati 2013.پروفسور 
دانشگاه تدریس کرده  و در سال 2010 
حقوقی  بخش  ارتباطات  مدیریت  به 
فرانسه  وزیر  نخست  دفتر  اداری  و 

منصوب شد.
مدرک  نهاوندی  هوشنگ  پروفسور 
اقتصاد  در   )PHD( را  خود  دکترای 
در  دانشگاه  چندین  در  و  است  گرفته 
ایران و فرانسه به تدریس پرداخته است. 
او مدارک علمی و دکترا ی افتخاری از 
یوتا،   ،Georgetown دانشگاههای 
او  است.  کرده  دریافت  و شیراز  آنکارا 
وزیر  مسکن،  و  توسعه  وزیر  درایران 
آموزش  عالی  بوده و سالها به عنوان 
رئیس دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه 
برنده  او  است.  کرده  خدمت  تهران 
است  فرانسه   آکادمی  از  هائی  جایزه 
کمک  برای  نامه  سپاس  باالترین  و 
های خود به شکوفایی زبان فرانسه را 
دریافت کرده است. هوشنگ نهاوندی 
نویسنده ده ها کتاب در ایران است که 
اغلب به عنوان منابع معتبر دانشگاهی 

مورداستفاده قرار می گیرد.
*****

خود:  اخیر  اثر  در  دونویسنده  این   
»چهره های بزرگ ایران« یا » نامداران

تاریخ   سال  هزار  سه  ایران«  بزرگ   
طریق  از  و  اند  قرارداده  راموردبررسی 
و  اسرار  به  سازان،   تاریخ  زندگینامه 
دالیلی که همچنان جهانیان را مجذوب 
است   کرده  ایران  درخشان  فرهنگ 
آگاهی  با  خواننده  اند.  یافته  دست 
نیاکان  از  که  پایدار  های  ارزش  آن  از 
یابدکه  درمی  است  مانده  برجای  ما 
برخی  عقیده  به  یا  و  ملی«  »هویت 
ایرانیت  »Iranianism«، عمیقا ریشه 

در چه دارد.
کتاب ، تجزیه و تحلیل کامل از زندگی 
از  چهره   سیزده  دستاوردهای  و 
زرتشت  از  ایران،   نامداران  بزرگترین 
تا زمان حاضر است. دونویسنده کتاب، 
هنر،  سیاست،  مذهب،  مردان  میان  از 

فرهنگ و دانش، شخصیت هایی مانند 
کوروش، داریوش، فردوسی، ابن سینا، 
کبیررا  امیر  و  شاه  نادر  عباس،  شاه 
فرهنگ  های  بهترین  که  اند  برگزیده 
همه  به  را،  خود  دانش  میوه  و  ایرانی، 
اندو و ارزش های  جهان ارزانی داشته 
میلیونها  ذهن  آنها   فکری  و  فلسفی 
انسان را در 3500 سال گذشته از تاریخ 

بشر ،  غنا بخشیده است.
از  نمونه های متعددی  به  دراین کتاب 
فرهنگ منحصر به فرد که روح واقعی 
که  هایی  وایده  است   ،Iranianism
بخشدبرمی  می  الهام  جهان   به  هنوز 
داستان    ، چهارم  فصل  در   . خوریم 
بابل  فاتح  عنوان  به  را  بزرگ  کورش 
می خوانیم که در آن جا یهودیان تحت 
شکنجه قرارمی گرفتند و به  سوی شیر 
وحشی،  پرتاب می شدند و او دستور 
افرادی  سرنوشت  باید  این  که  داد 
علیه  فجیع  جنایت  چنین  که  باشد 
بشریت راآغاز کرده اند. او یهودیان را 
آزادکرد و حقوق برابر و حفاظت ازآنها 
او  داد.  وعده  را  خودشان  جامعه  در 
معبد  بازسازی  کردکه  مشاهده  سپس 
محلی  های  درگیری  توسط  اورشلیم 
ُکند شده است و فرمان داد که جوانان 
دستمزدی  شوند،  استخدام  یهودی 
دارند  دریافت  پاداش  و  سخاوتمندانه 
تا معبد مقدس خود را در زمان تعیین  
شده به پایان برسانند. منابع متعددی را 
می توان در کتاب مقدس و دیگر متون 
مقدس یهودیان در تحسین کوروش و 
یک  این  یافت.  او  انسانی  های  ویژگی 
منبع الهام بخش وبنیانی برای استوانه 
اولین منشور حقوق  بود که  او  معروف 

بشر واقعی بشمار میرود.
ایران    امپراتوری   ارتش  که  زمان  هر 
به    ، کرد  می  رافتح  سرزمینی 
شکست  دولت  کارمندان  امرداریوش 
باقی  خود  موقعیت  در  باید  خورده 
دهند.  ادامه  خود  وظایف  به  و  بمانند 
هیچ اثر تاریخی نباید نابود شود، هیچ 
ویا  مادی  حقوق  از  نباید  شهروندی 
زمان  هر  گردد.  محروم  خود  معنوی 
که بی عدالتی درمورد افرادی از قلمرو 

داریوش  گزارش میشد، پادشاه شخصا 
مجازات شدید  کردوضمن   دخالت می 
مقامات مسئول به دلجوئی از ستمدیده 

برمی آمد.
کرد،  فتح  را  مصر  داریوش  که  وقتی 
منشاء  کانالی  حفر شود -  داد  دستور 
بهم  را  دوقاره  تا   - معروف  کانال سوئز 
متصل کند و  کشتی هابه طور مستقیم از 
مصر به بنادر ایران. سفر کنند. این  ترعه 
هزاران شغل و فرصت های جدید تجاری 

برای مصری ها ایجاد کرد.
بزرگ  دانشمند  کتاب   73 صفحه  در 
آرتور اپهام پوپ می خوانیم که در آوریل 
1925  دانشگاه کالیفرنیا در مورد نیاز به 
یک مطالعه مقایسه ای بین سیستم های 
آموزشی  یونان و ایران در دوران باستان 
اصرار داشت. پروفسورپوپ متوجه شده 
بود در حالی که در آکادمی های یونان 
بزرگساالن  به  فلسفه  و  علوم،  تدریس 
محدود شده بود، در ایران اما ،  از زمان 
داریوش، حدود 500 سال قبل از میالد، 
با فرمان خاص پادشاه مقدمه تمام شاخه 
های علوم انسانی از هنرتا فلسفه بایددر 

سن پنج سالگی آغاز می شد.
درزمان  پرورش  و  آموزش  سیستم 
به  عشق  اصول  اساس  بر  داریوش 
اخالقی،  های  ارزش  مادری،  سرزمین 
بود.  بدنی  تربیت  و  بهداشت  آموزش 
داریوش به ضرورت آموزش، هم در مورد 
بود..  معتقد  قلب  درمورد   هم  و  ذهن 
کسانی که عالقمند به  پیوستن به ارتش 
بودند باید دوره های فشرده  نظامی را به 
مدت سه ماه طی کنندو به مدت سه ماه 
نیز بعنوان کارآموز  درارتش بکار مشغول 
شوندو بعد آزمون های  صالحیت ازآنها 
خواست  می  داریوش   . میآمد  عمل  به 
مطمئن شود که اعضای آینده نیروهای 
انسان  و  بااخالق  خردمندان  مسلح، 
مسئولیت  پذیر باشند. کاندیدا های برتر،  
جایزه هایی از دست پادشاه دریافت  می 

کردند.
تحت  ایران  امپراتوران  که  بینیم  می 
که  کردند  می  اداره  کشوررا  منشوری 
ُملهم  انگلستان   1215 ی  کارتا  مگنا 
ازآن بود. مناطق مختلف استقالل خاص 

نامداران 
بزرگ 
ایران

معرفی کتاب تازه 
انتشاریافته دکتر هوشنگ 
نهاوندی  به زبان فرانسه

 

کتاب» نامداران 
بزرگ ایران« را 
باید خواندو به 

تمدن منحصربفرد 
وتاریخ درخشان 
ایران افتخار کرد.

تمدن پرشکوه ایران 
همیشه الهام بخش 
بوده و اکنون نیز 

برای جهانیان الهام 
بخش است.

وزش نسیم تغییر
ازهم اکنون 

آغازشده است 
همراه با گزارشی از جلسه 

پرسش وپاسخ روزنامه 
لوموند درپاریس پیرامون 

انتشار این کتاب

پروفسوربوماتیپروفسور نهاوندی

برای  مناطق  آن  نمایندگان  و  داشتند 
رساندن خبرها به شاه و همزمان انجام 
می  درباراعزام  امپراتوربه  به  ها  توصیه 
شدند. هر زمان که یک قلمرو جدید فتح 
می  ایران  بزرگ  امپراتوری  به  و  میشد 
پیوست، شهروندان آزاد  بودندبه سنت 
فرهنگی  ادامه دهند، هویت  های خود 
خود را حفظ کنند ودرانجام فرایض دینی 
ایرانیان  بمانند.  راسخ  همچنان  خود 
نمونه ای مناسب  ازافراد پرتحمل بودند 
دیگر  با  آمیز  مسالمت  همزیستی  که  
ما  پذیرفتند.  می  را  اعتقادات  و  نژادها 
همچنین نمونه های متعددی از مشارکت 
شهروندان در اداره امور و فرایند تصمیم 
شاهد  را  مملکتی  مهم  های  گیری  
هستیم .هنگامی که خسرو اول برتخت 
نشست گدائی را ممنوع کرد و دستورداد 
سازمانی برای  دستگیری از  مستمندان 
و فقرا و  مراقبت ازبیماران تأسیس شود. 
نوعی مراقبت های پزشکی دولتی برای 
به  همچنین  او  بود.  بوجودآمده  فقرا 
گسترش، دانشگاه جندی شاپور همت 
مرکز  بزرگترین  به  را  آن  تا  گمارد  می 
این  کند.  خودتبدیل  زمان  آموزشی 
از  قبل  سال   700 به  نزدیک  کاربزرگ 
تأسیس آکسفورد و کمبریج و یا دانشگاه 
او  گرفت.  اروپا صورت  غرب  در  بولونیا 
همچنین در ایجاد یک جامعه بی طبقه 
که در آن از امتیاز های اجتماعی خبری 
نبود، حیثیت و برابری شهروندان تضمین 
شده بود همت گماشت. اولین قدم برای 
رسیدن به این هدف دانش و آموزش بود 
که کلید پیشرفت شمرده می شدو برای 

همه قابل دسترس بود.
***

به  اشاره  با  ایران  بزرگ  نامداران  کتاب 
برخی از شخصیت های برجسته ایران 
ذکاء  نقش  و  رسد  می  پایان  به  معاصر 
الملک فروغی در انتقال سلطنت؛ احمد 
قوام در حل و فصل بحران آذربایجان؛ 
دکتر محمد مصدق در ملی کردن نفت 
ایران و فضل اهلل زاهدی در بازگرداندن 
در  قانون  و  نظم  استقرار  و  سلطنت 

کشوررا به ما یادآوری می کند..
این دو نویسنده به شدت معتقدند و آن 
را با وضوح اظهار می کنند که ایرانی ها 
همیشه ایرانی باقی خواهند ماند. قبل از 
زرتشتی و یا مسلمان، یهودی، مسیحی 
و یا بودایی، بهایی، ملحد یا متفکر آزاد 
اندیش  بودن آنها عمیقا به هویت ملی 
خود باوردارندو ازآن جدانمی شوند . در 
مقابل تندبادهای تاریخی لحظاتی سرخم 
کرده اند و سرانجام. سیمرغ افسانه ای، 
یاققنوس از خاکستر خویش جان گرفته 
و برخاسته است، که این روح  ایرانی از 
از طریق  طریق کلمات جاودان عطار و 
چند هزار سال تاریخ با شکوه آشکار میشود 

تا  کشد  می  خاکسترپر  از  بله،ققنوس 
به جهانیان بگوید که ایران ابدی است 
و برای همیشه زنده خواهد ماند. شکل 
و کالبد ققنوس تغییر می کند  اما روح  
آینده  یابد.درمورد  هرگزتغییرنمی  او 
کشور،  این دونویسنده براین باورند که 
ایران فردا باید باالتر از همه سر زمین 
از تحمل  که  مردمش   قرارگیرد  هائی 
برخوردارند و در آن مردم یک بار دیگر 
با هم در صلح و آرامش زندگی می کنند. 
حتی  که  است  ایران  مردم  ویژگی  این 
انقالب اسالمی هرگز موفق به تغییر دادن 
در  است.  نبوده   بردنش  ازبین  یا  و  آن 
ایران فردا دولت از دین جدا خواهدبودو 
دیکتاتوری مذهبی. پایان خواهد گرفت. 
دولت قانون برسرکارخواهد آمد که برای 
قائل  احترام  اساسی.  های  آزادی  تمام 

است .
***

بمناسبت انتشار این کتاب برجسته ، 
فرانسه  چاپ  لوموند  معروف  روزنامه 
در  نوامبر2015    24 شنبه  سه  درروز 
آمفی تآتربزرگ  روزنامه،  جلسه پرسش 
از  نفر  صدها  حضور  با  را  وپاسخی 
که  فرانسوی  و  ایرانی  های  شخصیت 
و  هستند  ایرانی  فرهنگ   ستایشگر 
کارشناسان و ابسته به مراکز آموزشی و 
دانشکاههای مختلف برگزار کرد.  دکتر 
هوشنگ نهاوندی یکی از سخنرانان این 
جلسه بود.همچنین پروفسور ایو بوماتی 

، خانم میریام لمر 

  Myriam Lemaire  تاریخ دان سخنرانی 
  Hélene Renardکردندو خانم هلن رنارد
سازمان دهنده اصلی و نماینده لوموند 
به حضار خوش آمد گفت و اداره جلسه 

رابرعهده گرفت.
در پایان این کنفرانس و در طول زمان 
اختصاص داده شده به بحث ، چند سوال 
و  امروز  دیروز،  از  ایران  مورد  در  مهم 

آینده کشورمطرح شد.
یکی از شرکت کنندگان از دکتر نهاوندی 
پرسید به نظر او سلطنت هنوز شانس 

بازگشت به ایران رادارد؟
او گفت: در حالی که تاریخ ایران، مانند 
برای  اروپائی  کشورهای  از  بسیاری 
چند صد سال،  به سلطنت گره خورده 
هیچ که  است  داده  نشان  بود،تاریخ 
سلطنتتبدیل  به  تاکنون  جمهوری 
نشده است. در اسپانیا در قرن پیش و 
یا در انگلستان در اواسط قرن هفدهم، 
و  نشد  لغو  هرگز  موجود  پادشاهی 
زودی  به  پادشاه  غیبت  کوتاه  دوران 
به سرآمد. این مورد در پادشاهی های 
دیگر که موفق نشدند با جهان در حال 
تغییرهماهنگ شوند مانند عراق، ترکیه، 
مصر، ایران، روسیه، افغانستان و فرانسه 
اتفاق نیفتاد. بسیاری از ما ممکن است 
که  است  درسی  این  باشیم،اما  متأسف 
ما باید از تاریخ یاد بگیریم. تاریخ ورق 
خورده است. حتی شاهزاده رضا، وارث 
اصرار  زمانی  که  تخت،  و  تاج  قانونی 
به  شود  خوانده  »اعلیحضرت«  داشت 

تدریج متوجه شد که او تنها زمانی که  
بریک کشور حکومت کند می تواند این 
عنوان  با  زودی  به  کندو  پیدا  را  عنوان 
نظر  به  او  »اخیرا  راضی شد.  »شاهزاده 
می رسد ترجیح می دهد به سادگی به 
در  دیگران  مانند  شهروند،  یک  عنوان 

نظر گرفته شود«.
ایرانیان  که  نیست  این شکی  بر  عالوه 
رهبران آینده خود را از میان نسل جدید 
که در ایران زندگی می کنند،  وفداکاری 
ها کرده ، رنجها کشیده اند واز مرزهای 
درمقابل  آن  ارضی  تمامیت  و  کشور 
تهدیدات و تجاوزات خارجی دفاع کرده 

اند انتخاب خواهندکرد.
روزهای طالیی پیشرفت و رونق اقتصادی 
که این کشور در آخرین  سالهای رهبری 
در  رویا  یک  همانند  کرد  تجربه  شاه 
خاطرات مردم باقی می ماند. آینده ایران 
با بازگشت به »Iranianism« ایرانیت 
و ترمیم غرور و افتخار در هویت ایرانی 
بزرگی  ایران  واین  خواهدشد.  مشخص 

است که ما در انتظارآن هستیم.
ایران همواره تأثیر مشخص خودرا برروی 
تمدن و فرهنگ جهان  برجای گذاشته 
اجتماعی  و  سیاسی  نهادهای  است. 
آموزشی  نظام  همه  از  باالتر  و  ایران 
بخش   الهام  هیجدهم   درقرن  حتی  ما 
فیلسوفان اروپا و موردتحسین کسانی 
مانند منتسکیو، فیتزجرالد و گوته بود. 
آنچه از میراث سلطنت  بازگشت پذیر 
است ،  هویت ایرانی است که عمیقا ذهن 
و قلب دو پادشاه خاندان پهلوی و چند 
موردآنها  در  ما  که  ی  دیگر  شخصیت 
در این کتاب صحبت کرده ایم را بخود 

مشغول داشته بود.
سخنان   درادامه   Bomati پروفسور 
پروفسورنهاوندی  افزود که به اعتقاد او 
ایران همواره الهام بخش بوده و خواهد 
کشور  این  پهلوی،  سقوط  از  پس  بود. 
نشیب  و  فراز  از  بسیاری  با  حال  به  تا 
های  توانائی  یُمن  به  اما  روبروبوده   ها 
پنهان ایرانیان که هنری کوربن تعدادی 
ازآنهارا مشخص کرده ، زنده مانده است.

با توجه به آینده  ایران امید نویسندگان  
این  آنها  راسخ  اعتقاد  یا  و  کتاب  این 
است  که هوش و استعداد ایرانی پیروز 
خواهد شد. باکارفیلمسازان، هنرمندان و 
نویسندگان در داخل و خارج از کشور. 
به  که  جوان  دختران  روسری  دیدن  با 
آرامی عقب می رود وازسرشان فرو می 
فعالیت  و  جوان  نسل  بابیداری  افتد. 
کنیم  می  احساس  ما   - صنعتی  های 
وزیدن   تغییر  نسیم  که  شاهدیم  و 
این  که  امیدواریم  است.  آغازکرده  
نسیم تند بادی شود و موانع باقی مانده  
که این مردم شریف رابه دور از شادی 

نگه میدارد ، ازسرراه بردارد.
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بقیه  فصل سوم 
خانواده استثنائی

از  هرذکوری   »: گفت  همچنین  او    ...
شما مختون شود وگوشت ُقلفۀ خودرا 
مختون سازید تا نشان عهدی باشد که 
در میان من شماست...] باب هفدهم[. 
اینفرمانی که ابراهیم  مجبور به اطاعت  
بین  دیگری   ارتباط  نشانۀ   ازآن شد، 
از  پیش  زیرا   ، است  یهودومصر  قوم  
ملتهای  دربین   مصریان   تاریخ  این  
پذیرفته  را  زمین  رسم  ختنه  مشرق 
نیز  سارای   نام  زمان   درهمان  بودند. 
تغییر یافت . خدابه ابراهیم گفت :»  اما 
باشد.  او ساره  نام    ... تو سارای  زوجۀ 
واورا برکت خواهم داد  وپسری از وی  
امتها  وملوک   ... بخشید  خواهم  بتو 
ازوی پدید خواهند شد.« ]باب هفدهم[ 
و  شاهزاده   معنی  به  درعربی   »سار« 
توان   می  که  است  آن  مؤنث  »ساره« 
مکتوبات   کرد.  تفسیر  »ملکه«   را  آن 
» تل العمارنه« )3( روشن می کند  که 
فرعون  رانیز » سار«  خطاب می کردند؛ 
شاهزاده   دارا«   »ترخون  مثال  بعنوان 
حتی ، آمنهوتپ سوم را چنین مخاطب 

قرارداده است )4(
 قولی که »ملوک امتها« از ساره پدید 
خواهند آمد، نخستین  باری است که از 

شاهان  یهود یاد می شود.

)3(- مکتوبات  تل العمارنه )درمصرعلیا درجانب 
آخناتن(شامل   مصری  نام   ، نیل  رود  شرقی 
زنی  که  است  شده  پخته   گلی  لوحه  چندین 
دهاتی به طور اتفاقی  در 1887 آنهارایافت وبه 
امید اینکه دارای ارزشی باشند ، آنهارا درکیسه 
ای ریخت که درجریان حمل آسیبی فراوانی به 
آنها رسید، وبه دالل اشیاء عتیقه داد. به هرحال  
دانشمندان بتدریج به اهمیت آنها پی بردند. این 
واساس  است  اکدی  دیپلماتیک  زبان   به  الواح 
سلسلۀ  فرمانروایان  خارجی  روابط  بایگانی 

هیجدهم مصر راشامل می شوند.

The tell Amarna Tablets, CR-  -)4(
Condor
 ، غزه  فلسطینی،  عمدۀ  شهر  پنج  شاهزادگان 
رادرکتاب   ، اکرون  و  گاث  اشدود،   ، اسکالون 
ای  واژه  که  اند  نامیده    Serenعبری مقدس  

فلسطینی از همان ریشۀ  sar است .
 The World of the  Old Testament, 
Cyrus H. Gordon

قبایل  بصورت   یهودیان  زمان   تاآن 
جای  به  جائی  از  کوچ   با  گرد   صحرا 
دیگر  درجستجوی  خوراک  روزگار می 
گذرانیدند جوامع قبیله ای شاه وحتی  
شاهزاده ندارند ، فقط  رئیس و سرکردۀ 

قبیله دارند.
ابراهیم  از شنیدن  اینکه  سارا پسری  
بخشی  شد.  درشگفت   ، زائید  خواهد 
اینکه  برای  تاحدی  و  سنشان  بخاطر  
اش   زناشوئی  زندگی   دردورۀ  ساره  
بچه دار نشده بود. در  حقیقت  ساره 
کنیز   ، خودش   نازائی  جبران   برای  
مصری خود هاجر را به ابراهیم داده بود  
که اسماعیل را زائید. ضمناً  از» قطوره«  
 . داشت  فرزند  شش  دومش   همسر 
ایراهیم  با وعدۀ خدابه ساره احساس 

کرد  که زمان مناسبی  برای درخواست  
اسماعیل  به   - خویش   زادۀ  نخست 
فرارسیده:» وابراهیم بخدا گفت ،  کاش 
که اسماعیل  درحضور تو زیست کند. 
خدا گفت  بتحقیق  زوجه ات ساره  برای 
توپسری  خواهدزائید  واورا اسحق  نام 
بنه وعهد خود را باوی استوار  خواهم 
عهد   او  بعداز  او  ُذریّت  با  تا  داشت  
اسمعیل   درخصوص  باشد.واما  ابدی 
ترا اجابت  فرمودم . اینک  اورا برکت 
کثیر  بسیار  واورا  گردانم   بارور  داده  
گردانم  دوازده رئیس  از وی پدید آیند

و امتی عظیم  از وی بوجود آورم . لکن 
خواهم  استوار  اسحق   با  را  عهدخود 
وقت  بدین   اورا  ساره   که  ساخت  
توخواهدزائید.«  برای  آینده   درسال  
] باب هفدهم[  این عبارت روشن می 
ابراهیم  واقعی  وارت   اسحق  که  کند  
قوم  که شکوه  اوست   ازطریق   . است 
یهود  تحقق می یابد  واز نسل )تخم( او 
شاهان از نیل  تافرات  فرمان خواهند 

راند واسرائیل  به وجود خواهد آمد.
که   هست  مهم   مسئله  یک  دراینجا  
همه چیز  راوارونه می کند،» چه کسی  
پدر اسحق بود؟« از آنجا که ساره هم  
با ابراهیم وهم بافرعون  ازدواج کرد  ، 
کودک ممکن است  فرزند یکی ازآن دو 
باشد. اگر او پسر ابراهیم  باشد ، داستان

 عهد عتیق سحۀ یوسف  وخانواده اش  

از لحاظ تاریخی  و منطقی  غیرممکن 
وبی معنی است . فقط اگر اسحق  فرزند 
همه  باشد  مصر-   شاهزاده   - فرعون 

چیز  در جای خود قرار می گیرد.
برعهد  یهودیان  تفسیر    - درتلمود 
وقابل  مستند  کتاب  وتنها  عتیق 
توجهی  جالب  عبارت   - آنان  اعتماد 
زاده شد   اسحق  که  وقتی  است:  آمده 
.»روزی  نداشت  ابراهیم   به  شباهتی 
که  اسحق را ازشیربازداشتند، ابراهیم  
ضیافتی عظیم برپا کرد.  وهمۀ مردمان  
گرفتندوگفتند: مسخره  به  اورا  جهان 

» آن پیر مردوپیرزن  رادیدید که بچه 
وحال  برداشتند   راازکوچه  سرراهی  
  ! است  پسرشان  که  کنند  می  ادعا  
چه چیز مضحک تر از این که ضیافتی  
برپاداشتند تاادعایشان  را ثابت کنند.« 
گون  دگر  ای  معجزه  با  یکباره   ماجرا 
شد . تردید دراینکه  آیا اسحق  واقعًا  
بخود  معجزه  رنگ  بود   پسرابراهیم 
چهرۀ  خطوط   بالدرنگ    «: گرفت 
ابراهیم  شبیه  و  یافت   تغییر  اسحق  
برآوردند   فریاد   همه  درنتیجه  شد. 

ابراهیم پدر اسحق شد.« )5(
 پس از تولد اسحق  واقعه ای غیر عادی  
روی داد . زمانی که » ابراهیم مذبحی به 
پا کرد  و پسرخود  اسحق را  باالی هیزم 
بر مذبح گذاشت « ونزدیک بود با کارد  
به جهت قربانی  اورابرای خدا ذبح کند 
ناگاه  ندائی از آسمان  به گوش رسید:

» دست خودرابرپسردراز مکن « ]باب 
بیست ودوم[  گذشته از این  حقیقت 
زمان  درآن  انسان   کردن  قربانی  که 
باور  که  است  دشوار   ، نبوده   مرسوم 
ابراهیم   خود  پسر  واقعاً  اسحق  کنیم  
 - فلسطینی)6(  درتلمود   . است  بوده 
بخش افسانه ای تلمود- مطلب واقعی 
تصمیم  خبر  اینکه  وآن  است،  تری 

ابراهیم ، باعث مرگ ساره شد.
چادر  به  پیرمردی  تلمود  بنوشته  بنا 
که  بدان   «: وگفت  شد  نزدیک  ساره 
ابراهیم  اسحق رادرراه خدا قربانی کرد. 
آری ، به زعم تقال وفریادش ، فرزندت 

طعمۀ کارد شد.«
ابراهیم  جستجوی  به  داغدار  سارۀ 
آنان  نشد  وموفق  پرداخت  واسحق 
می  پایان  اینگونه  روایت   بیابد.  را 
چادرش   به  بعدازبازگشت   یابد:»ساره 
همان پیرمردرا  دید. پیرمردبه او خطاب 
کرد: هرآینه من  به ناروا ترا برای اسحق 
خبردادم ، پسرت  اسحق زنده است. دل 
ساره اندوهناکتراز آن بود که شادشود.

 The   Babylonian  Tamud,          -)5(
Translayed by Rabbi Dr.I.Epstein
(6)- Selections from  the Talmud, 
translated from the original by 
H.Plano...

اثر: احمدعثمان               ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

داستان یوسف ایپمبر
براساس اسناد تاریخ مصر
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صحنه قربانی کردن اسمحق توسط ابراهیم اثر رامبرانت

شد.«  ملحق  خود  قوم  وبه  وُمرد   .  ..
مسئله اصل ونسب  اسحق وتهدیدش 
قابل توجهی  بازتاب   ، قربانی شدن  به 
درمجادله ای که قرنها بعد بین عیسی 
ویهودیان درگرفت ، داشت . این رویداد  
درانجیل  یوحنا ، باب هشتم ، آیات 31 

تا 42چنین توصیف  شده است :
» پس عیسی  به یهودیانی که بدوایمان 
من  کالم  در  شما  اگر  گفت  آوردند 
الحقیقه شاگردمن خواهید  فی  بمانید 
 ، وحق  شناخت  خواهید  را  شد.وحق 
شمارا آزادخواهد کرد. بدو جواب دادند  
وهرگز  باشیم  می  ابراهیم   اوالد  که 
هیچکس را غالم نبوده ایم  پس چگونه 
شد؟  خواهید  آزاد  که  گوئی  می  تو 
آمین  گفت   ایشان  درجواب  عیسی 
می  گناه  هرکه  گویم   می  بشما  آمین 
همیشه  وغالم  است.  گناه  غالم  کند  
همیشه  پسر  اما  نمیماند   درخانه 
کند  آزاد  شمارا  پسر  اگر  پس  میماند. 
درحقیقت آزادخواهید بود. میدانم که 
اوالد ابراهیم هستید  لیکن می خواهید  
اثری  مرابکشید زیرا کالم من  درشما 
ام   دیده  پدرخود  نزد  آنچه  من  ندارد. 
می گویم وشما آنچه نزد پدر خود دیده 
که  گفتند   او  درجواب  کنید.  می  اید 
بدیشان  عیسی  است  ابراهیم   ما  پدر 
گفت اگر اوالد ابراهیم می بودید  اعمال 
ابراهیم  را بجا می آوردید. ولیکن اآلن 
شخصی  ومن  مرابکشید  خواهید  می 
، که  به آن راستی    باشما  هستم  که 
از خدا شنیدم تکلم می کنم . ابراهیم 
چنین نکرد. شما اعمال پدر خود  رابجا 
میآورید . بدو گفتند: که ما از زنا زائیده 
نشده ایم . یک پدرداریم  که خداباشد. 
عیسی بایشان گفت  اگر خدا پدر شما 
می بود  مرا دوست می داشتید زیرا که 
من از جانب خدا صادرشده و آمده ام . 
زیرا که من از پیش خود نیامده ام  بلکه 
سخن  چه  .برای  است  فرستاده  مرا  او 
که  کالم  از آن جهت  نمی فهمید  مرا 
مرا نمی توانید بشنوید. شما ازپدرخود 
پدر  وخواهشهای  باشید.  می  ابلیس  
خودرا  می خواهید  بعمل آرید او از اول  
قاتل بود  ودرراستی ثابت نیست ازآن 
جهت که  دراو راستی نیست ...] ترجمه 
 ، یوحنا  انجیل  مقدس،  کتاب  فارسی 

باب هشتم، ص 160 و 161[

بارها  دارشدند   بچه  بعداً  که  نازا  زنان   -)7(
درداستان ابراهیم  وبقیه افسانه های عهد عتیق  
مبالغه  نص  از  است   ممکن  را  این   . تکرار شده 
آمیز  کتاب مقدس  چنین برداشت کردکه درآن 
زمان  ازدواج بادختران  نابالغ مرسوم  بوده است 
و دختر راپیش از سن بلوغ  عروس می کرده اند. 
ساله  می شود  هشت  تصور  »تیه«  مثال   برای 
بود که آمنهوتپ سوم  اورا به مقام ملکه بزرگ  
درپنجاه  اسالم   پیامبر  برگزیدومحمد  شاهانه 

سالگی  بادختری 9 ساله ازدواج کرد..

دراینجا  یهودیان  به جای نسبت دادن  
خود به اسرائیل  بعنوان پدر ، از ابراهیم 
بردند.زیرا  آن نکتۀ تردید آمیزی  نام 
درجّر  یهودیان   که  است   روشن  بود. 
وبحثشان  پذیرفتند  که آنان به واقع  از 
نسل ابراهیم نیستند، درعوض فرزندان  
معنوی خدایند. به نظر می رسد  عیسی 
متعجب بود  زمانی که ابراهیم اسحق را 
نکشت ، چرا یهودیان  قصد کشتن »او« 
رادارند بااینکه به آنان  گفت  اونیز پسر 
خداست . به نظر می رسد  این مشاجره 
وسیله   به  یهودیان   و  عیسی  بین 
دانشمندان یهودی  غلط برداشت شده 
می  تلقی  ستیزی«  »یهودی  را  وآن 
کنند. درحقیقت  عیسی به آنان گفت  
 ، نکنند  رفتار  ابراهیم   مانند  آنان  اگر 

پیروان ابلیس قاتلند.
وقتی که اسحق  به سن بلوغ رسید  ، 
رفقه / ربه کا رابه همسری برگزید که 
نیز  مانند  ساره  زیبا ونازا بود.)7(  او 
خدا  به  او  خاطر   به  اسحق  بنابراین  
دعا کرد  و او نیز دوقلو - هردوپسر - 
حامله شد.»نخست زاده « را » عیسو«  
و دومین را » یعقوب«  ) به معنی کسی 
که پیروی می کند(  نامیدند. دسیسه 
آن  زندگی  دراوائل   ترین  جنبه  آمیز 
دو ، فروش » نخست زادگی « عیسو  به 
یعقوب بود. تبرک کردن  فرزند بزرگتر  
از داستانهای  کتاب  موضوع بسیاری  
باری است   تنها  این  اما   . مقدس است 
که از نخست  زادگی یاد می شود. چه 
حقی دقیقاً  به صاحب این عنوان  داده 

می شود؟  تنها توضیح منطقی  ممکن 
است  به ارث  رسیدن اموال  و امالک  
یا لقب باشد . ما براساس داستانی  که 
در سفرپیدایش  آمده ، می دانیم  که 
اسحق   بعداز مرگ  وملکی   مال   هیچ 
به یعقوب نرسید. بنابراین تنها  امتیاز 
نخست زادگی  که از عیسو فرزند ارشد  
به یعقوب برادر کوچکتر  رسید ، عنوان  

پیشکسوتی  متعلق به پدرش بود.
چنین فروش  یا انتقال  حق فرزند ارشد  
ممکن است فقط  درجوامعی باشد  که 
صرف نخست زادگی برای تصاحب ارثیه 
نوزی   حفاریهای   .الواح  نیست  کافی 
کتاب  درزمان   که  است   براین  گواه 
 . بوده  نیاز  به ضوابط دیگری   مقدس  
نوزی شهری باستانی  درشمال شرقی 
عراق  بود که درحال حاضر  »یورغان 
ودرجنوب  شود  می  خوانده  تپه« 
کردستان  و پنج مایلی  جنوب شرقی  
. حفاریها   امروزی  واقع است  کرکوک 
و شش  درنوزی  شروع شد  در 1925 
سال تحت سرپرستی  مدرسۀ تحقیقات  
دانشگاه  وموزۀ  هاروارد  شناسی  شرق 
پتسیلوانیا طول کشید. بیش از  چهار 
هزار  لوح شامل اسناد  از بایگانی های  
عمومی وخصوصی  کشف شدکه اکنون  
در انستیتوی  شرقی دانشگاه  شیکاگو  
می  نگهداری  هاروارد   سامی  وموزۀ  
شود. یکی از اسناد  دربارۀ مردی است  
که حق خودرا  درازای سه گوسفند  به 

برادرش فروخت .
به  نیست   مناسبت  بی  اجمال   بطور 

نوزی  درالواح   که  دیگری   مطلب 
اسناد   بنابرآن    . کنیم  اشاره  آمده  
شاید ابراهیم  هنگام ورود  به مصر که  
دروغ   ، کرد   معرفی  ساراراخواهرش 
خواهر   همسر-  رابطۀ  باشد.  نگفته 
درخارج از مصر  درعهد باستان بسیار 
نادر بوده ، اما  اسناد نوزی  نشان می 
خوری  یا  هوری  درجامعه   که  دهد  
آنان  تسلط   تحت  وحران   نوزی   که 
داشته  وجود  ای   رابطه  چنین   ، بوده 
قضائی  سند  الواح   این  دربین   . است 
 ، است  موجود  -خواهر   همسر  یک 
که به استناد آن  زنی پیش از اینکه به 
همسری  مردی درآید ، خواهر اوبوده. 
دوسند  بایستی   می  صورت   دراین 
برای   یکی   . شود  تنظیم  جداگانه  
ازدواج و دیگری برای خواهری . چنین 
باالتری   اجتماعی  وضعیت   از  زنی  
برخوردار بوده  وامتیاز بیشتری  از یک 
همسر عادی  داشته است .)8( اکنون 

به اخالف ابراهیم برگردیم .
عیسو   که  بهائی  گفتیم  ازاین   پیش   
فرزند  یا  زادگی   نخست  حق  برای 
بود.  آش  کاسه  یک   ، پذیرفت  ارشد  
او  که  است   توجیهی  بهترین  این 
نبوده  قائل  حقش  برای  زیادی  ارزش  
ساده  چندان   دیگر   سوی  از   . است 
نیست   .  نه برای او  ونه برای یعقوب  
چادرنشینی   زندگی   دریک  گذران  با 
و ساره  ابراهیم   نوید  هایشان   گله  با 
برقلمروی  هایشان  نواده  روزی  که  را 
وسیعی   فرمانروائی خواهند کرد  ، باور 
بااین حال بنظر می رسد  طبق  کنند. 
عهد عتیق   یعقوب  ایمان بیشتری  به 
تحقق قول درزمانی  ناشناخته  درآینده 

داشته است .
که  یابیم   درمی  ازسفرپیدایش  ما 
متفاوتی   بسیار  شخصیتهای  دوبرادر 
ماهر  صیادی   عیسو  اند:»   داشته 
ومردی صحرائی بود.« درعوض  یعقوب 
مانند  پسرش یوسف  به نظر می رسد 
خواب بیننده و خیالباف » مردساده دل 

و چادرنشین«  بود.
که  وقتی   «: است  آمده  درتلمود 
باهم  عیسو   و  یعقوب   ، مرد   اسحق 
گریستند.  پدرشان   درگذشت  برای  
مکفیله   مغارۀ   به  اورا   جسد  آنان 
شاهان  و  کردند.  حمل  درهبرون 
کنعان  با عزاداران  درصف خاکسپاری  
اسحق دنبال کردند... اسحق گله وهمه 
ارث  به  برای دوپسرش   را   مایملکش 
گفت:  یعقوب  به  عیسو  بود.  گذاشته 
بجا  ما  برای  پدرمان   آنچه   ، ببین 
گذاشته ،  باید به دوبخش  تقسیم شود. 
بقیه درصفحه 48

Encyclopedia  Judaica  -)8(

 دربین این الواح مصر  سند قضائی یک همسر -خواهر  موجود 
است ، که به استناد آن  زنی پیش از اینکه به همسری  مردی 
درآید ، خواهر اوبوده. دراین صورت  می بایستی  دوسند 

جداگانه  تنظیم شود . یکی برای  ازدواج و دیگری برای خواهری  
چنین زنی  از وضعیت  اجتماعی باالتری  برخوردار بوده  وامتیاز 

بیشتری  از یک همسر عادی  داشته است .
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قسمت اول
                                        

تابستان سال 1351 خورشیدی                                        
 در  بعد از ظهر یک روز آفتابی اواخر 
و  بود  کرده  دم  و  گرم  هوا  تابستان 
صورت  توی  را  سوزانش  بازدم  زمین 

عابران می دمید .
یک سگ بزرگ خاکستری کثیف کنار 
جوی آب کوچه بهشتیان لمیده بود و 
. چشمهایش  را لیس می زد  پهلویش 
 . بود  آلود  کف  دهانش  و  کرده  قی 
تابستان  گرمای  و  زد  می  له  له  گاهی 
را از راه زبانش بیرون می داد . معلوم 
بود گرسنه است و یک غذای درست و 
حسابی نخورده . از سر و پایش فالکت 
بود  . رنگ اصلی اش سفید  بارید  می 
ولی گل و لجن جوی آب رنگ او را به 
ولی  بود  کرده  مبدل  تیره  خاکستری 
با یک دست شستشوی  او را  می شد 
اش  اولیه  رنگ  به  حسابی  و  درست 
زیبایی  سگ  توانست  می   . بازگرداند 
باشد . با اینکه سگ ولگرد توی خیابان 
بود و صاحبی نداشت ولی اهالی محله 
او  کردند  می  او صحبت  از  که  موقعی 
را به اسم سگ اکبر الستیکی معرفی 
و  ناز  را  سگ  گاهی  اکبر   . کردند  می 
برایش  نوازش می کرد و تکه گوشتی 
می انداخت و ماهی ، دو ماهی یک بار 
آبی به تن او می زد و تمیزش می کرد 
. سگ زیاد احساس تعلق به اکبر و آن 
محله را نداشت و بیخود سر کسی واق 
نمی زد ولی بعضی از زن های محله از 
کردند  می  اطمینان  احساس  او  وجود 
که اگر اتفاقی برایشان بیفتد این سگ 

شاید به کمکشان بیاید . 
به  که  را  دزد  یک  پاچه  هم  بار  یک 
بود  زده  دستبرد  ابراهیم  حاج  بقالی 
برای  شب  اواخر  که  دزد   . بود  گرفته 
یک  با  و  بود  آمده  مغازه  به  دستبرد 
که  را  ابراهیم  حاجی   ، بزرگ  چاقوی 
تمام  و  کرد  تهدید  بود  مغازه  صاحب 

دخل را خالی کرد . 
موقع رفتن هم یک مشت محکم توی 

چانه حاج ابراهیم زد . 
زد  می  پرسه  اونجا  داشت  که  سگ 
قلدر  دزد  به  و  نیاورد  طاقت  دیگه 
و  گرفت  را  اش  پاچه  و  کرد  حمله 
کشید و او را روی زمین انداخت . بعد 
را روی  بلندش  نیشی  هم دندان های 

گلوی دزد گذاشت که نزدیک بود دزد 
را خفه کند . حاج ابراهیم بقال هم که 
را  محله  کدخدای  سمت  حدودی  تا 
سگ  گیر  نمک  بعد  به  اون  از  داشت 
رسید   می  دستش  که  وقت  هر  و  شد 
از قصابی محله آشغال گوشت  برایش 
و لثه و استخوان می گرفت و جلویش 

می انداخت . 
ولی همه می دانستند که صاحب اصلی 
با   . است  الستیکی  اکبر   ، سگ  این 
اینکه سگ را هیچوقت توی خونه اش 
راه نمی داد ولی او را دوست داشت و 
یک رابطه قشنگ با او پیدا کرده بود . 
هر چند هفته یک بار هم شلنگ خونه 
روی  آب  و  گرفت  می  را  تُرکه  حسن 
کثافت  حدودی  تا  و  پاشید  می  سگ 
هیچ   . کرد  می  پاک  را  بدنش  های 
را  کاری  چنین  که  نبود  دیگری  کس 
مگس   . بکند  بدبخت  سگ  این  برای 
و  نشستند  می  تنش  روی  گاهی  ها 
حرکت  با  او  و  کردند  نمی  رهایش 
با گوش و دم و پوستش سعی  عصبی 

می کرد آنها را فراری دهد . 
نیمه  و  قدیمی  کوچه  بهشتیان  کوچه 
در  تهران  شهر  جنوب  در  ای  خرابه 
تاریخی  محله  نزدیک  مسگران  محله 
های  از ساختمان  پر  و  بود  عودالجان 
ننه   . بود  کثیف  و  متروکه  و  مخروبه 

این محله  های  از خانه  یکی  در  عزت 
زندگی  اکبر  با  و  بود  کرده  کرایه  اتاق 
ساله  نود  پیرزنی هشتاد  او   . کرد  می 
بود با چشم هایی که تقریبا  نیمه کور 
کار  به  و  بود  آرامی  خیلی  زن   . بود 

کسی کاری نداشت . 
اکبر پسری بود حدود 12 ساله  شیطان 

و سرتق . 
او نتیجه ننه عزت بود یعنی با هم سه 

نسل اختالف سنی داشتند .
با اینکه مادرش نبود اکبر او را ننه صدا 
این اسم  ننه عزت هم  . خود  می کرد 
را ترجیح می داد . اکبر بیشتر اوقات 
به  دیر  ها  شب  و  بود  منزل  از  بیرون 

خانه می آمد . 
منزل  به  زود  کمی  اکبر  شب  یک 
عزت  ننه  سر  باالی  به  سری  و  رسید 
قراضه  تلویزیون  کنار  رفت  بعد  و  زد 
و  بود  از یک سمساری خریده  که  ای 
آن را روشن کرد . ننه عزت با صدای 
؟   تویی  جان  اکبر   : پرسید  ضعیفش 
اکبر بی توجه گفت :  بله . و سعی کرد 
تصویر تلویزیون را که پر از برفک بود 
سفید  سیاه  تلویزیون   . کند  درست 
مدل بسیار قدیمی با آنتن شکسته کج 
و معوج تصویر بدی داشت و اکبر بعد 
از چند بار مشت و لگد باالخره تونست 

یک نیمه تصویری از آن بگیرد.

ننه عزت با نگرانی پرسید :  ننه جون 
شام خوردی؟

اکبر بدون اینکه به او نگاه کند ، گفت 
: آره .

برات  کمی  یک  ننه   : گفت  عزت  ننه 
. توی کاسه گوشه  لوبیا درست کردم 
اتاق تو سینی یه . اگر گرسنه ت شد 

می تونی بخوری .
تلویزیون  به  کامال   توجهش  که  اکبر 

رفته بود گفت :   نه گرسنه ام نیست.
ننه عزت از جا بلند شد و به طرف اکبر 
آمد . جرات نمی کرد از اکبر بپرسد تا 

حاال کجا بوده . 
با  اکبر  مدرسه  پایان  از  قبل  ماه  چند 
کرده  دعوا  هایش  همکالسی  از  یکی 
اتاق  به  که  بود  چندمی  بار  این   . بود 
پس  جواب  تا  شد  می  فرستاده  ناظم 
بدهد . ناظم مدرسه این بار چند ترکه 
آبدار کف دستش زد و جلوی دیگران 
آن  از  اکبر   . کرد  اش  خیط  حسابی 
روز تصمیم گرفت دور مدرسه را خط 
بود  داده  ادامه  را  اگر مدرسه   . بکشد 
مهر ماه امسال می رفت کالس پنجم .

باور نکردنی بود ولی قبل از فوت پدر و 
مادرش اوضاع درسی اش خیلی خوب بود . 
تا  سوم همیشه شاگرد  اول  از کالس 
اوضاع  آنها  فوت  از  بعد  ولی  بود  اول 

درسش کم کم بد و بدتر شد .
پدر و مادر اکبر دو سال پیشموقعیکه 
در  که  تصادفی  در  بود  سله  ده  اکبر 
و  سوختند  دو  هر  کردند  قم  جاده 
ترانسپورت  شرکت  اتوبوس   . مردند 
حمل  کامیون  یک  به  برخورد  از  بعد 
مصالح ساختمان از جاده منحرف شد 
و  گرفت  آتش  و  زد  معلق  تا  چند  و 

بیشتر مسافران جزقاله شدند . 
کامیون از روبرو می آمد و انحراف به 
قصد  که  اتوبوس  راننده   . داشت  چپ 
داشت  را  جلویش  ماشین  از  سبقت 
ناگهان خود را رو در روی کامیون دید 
بگیرد  سبقت  راننده  اینکه  از  قبل   .
نمی  جلو  از  ماشینی  که  بود  مطمئن 
آید . معلوم نبود که این کامیون از کجا 
خط  به  کرد  سعی  راننده   . شده  پیدا 
شده  دیر  دیگر  ولی  برگردد  خودش 
کامیون  به  اتوبوس  چپ  قسمت   . بود 
خورد و راننده از شیشه جلو به بیرون 
چند  راننده  بدون  اتوبوس   . پرت شد 
شد  خارج  جاده  از  و  رفت  متری  ده 

   نویسنده : گردباد

اکبر الستیک پنچر ُکن : َال َپک 

خورد  ُسر  جاده  کنار  شیب  توی  و 
چرخ  و  پایین  به  چپش  های  چرخ  و 
های راستش به باال رفتند و با سرعت 
زیادی که می رفت چپه شد و چند بار 
دور خود پیچید و آتش گرفت و با این 
 . باز هم می رفت  که آتش گرفته بود 
اتوبوس که یکپارچه پر از آتش بود در 
فاصله سی چهل متری از محل تصادف 
با چرخ های رو به باال و زبانه های آتش 
نمی  باز  اتوبوس  درهای   . شد  متوقف 
مسافرین  از  تا  پنج  جهار  فقط  و  شد 

توانستند خود را نجات دهند . 
لطیفه و اصغر پدر و مادر اکبر قبل از 
معصومه  حضرت  زیارتگاه  به  رسیدن 
 . کردند  تسلیم  آفرین  جان  به  جان 
شان  خانواده  بین  ها  آن  مرگ  از  بعد 
که  گرفت  در  زیادی  جنجال  و  دعوا 
چه کسی از اکبر نگهداری کند . هیچ 
و  باشد  او  قیم  شد  نمی  حاضر  کس 
به عهده  را  او  بزرگ کردن  مسئولیت 
بگیرد . ننه عزت هم که در اون موقع 
از هر دو چشم بیشتر از پنجاه درصد 

کور بود که بعدها بدتر هم شد .
و  بود  و عصیانگری  اکبر پسر شیطان 
پس  از  توانست  نمی  کور  پیرزن  یک 
اش بر بیاید . آن زمان هنوز اکبر لقب 
الستیکی را نگرفته بود . ترس از پدر 
بود  شده  باعث  مادر  فشار  و  عشق  و 
همیشه  و  بخواند  را  هایش  درس  که 
معدلش نوزده و بیست باشد . خودش 
هم آن زمان ها به درس عالقهبیشتری  

داشت. 
را  او  سرنوشت  کسی  چه  نبود  معلوم 

رقم زده بود .
که  نبود  این  سرنوشتش  حال  هر  به 
به  و  بگبرد  دیپلم  و  بماند  اول  شاگرد 
قول  به  خودش  برای  و  برود  دانشگاه 

معروف آدمی شود . 
اکبر بعد از مرگ پدر و مادرش اصغر و 
لطیفه و لطیفه عالقه به درس خواندن 
و  بازی  فکر  فقط   . داد  دست  از  را 
دیگران  برای  مزاحمت  و  رفتن  بیرون 
بود . شاید هنوز کمی حس مسئولیت 
درخود داشت که آن هم فقط برای ننه 
می  برایش  دلش  گاهی  که  بود  عزت 

سوخت . 
چند  عزت  ننه  دید  که  گذشته  سال 
لوبیای  نخود  یک  پول  حتی  روزی 
و شام می  ناهار  برای  که  را هم  ساده 
پول  کمی  گرفت  تصمیم  ندارد  پخت 

در بیاورد .
واقعه  آن  که  بود  زمان  همان  تقریبا  
رویش  پَک  اَل  اسم  و  افتاد  اتفاق 

گذاشته شد . 
خیابان  کنار  خاکستری  سگ  روز  آن 
اکبر   . و گدایی می کرد  پرسه می زد 
آخرین  نوی  بنز  ماشین  یک  که  دید 
سیستم که برقش چشم ها را کور می 
سمت  به  دور  از  زیاد  سرعت  با  کرد 
سگ آمد و خواست کنار خیابان پارک 
جلوی  از  که  کرد  سعی  سگ   . کند 
ماشین فرار کند ولی گوشه ماشین به 

پای سگ خورد و زوزه بلندی کشید و 
. همین جور  پیاده رو  پرید رفت توی 
از  لنگان  لنگان  کشید  می  زوزه  که 
الستیکی  اکبر   . شد  می  دور  ماشین 
بهشتیان  کوچه  کنج  تر  طرف  آن 
 . دید  می  را  ماجرا  تمام  بود  ایستاده 
یک زن و مرد شیک و پیک از ماشین 
اتفاقی  هیچ  که  انگار   . آمدند  بیرون 
نیفتاده . یک پسر دوازده سیزده ساله 
هم از صندلی پشت ماشین بیرون آمد 
و دنبال شان راه افتاد . پسرک لباس 
تر تمیز اتو زده ی نویی پوشیده بود . 
یک ماشین اسباب بازی هم که معلوم 
دستش  است  قیمت  گران  خیلی  بود 

بود و حواسش به آن رفته بود . 
و  انداخت  مرد  دست  در  دست  زن 
دیگر  سمت  به  رو  پیاده  توی  همگی 
آن  متر  چند  هم  اکبر  سگ   . رفتند 
طرف تر از درد می نالید و به آنها نگاه 
می کرد . اکبر دلش برای سگ سوخت 
 . گرفت  را  تصمیم خودش  جا  همان   .
رساند  می  آزار  به سگش  نباید کسی 
آن پسرک سوار  باید  در ضمن چرا  و 
اسباب  و  شود  قشنگی  آن  به  ماشین 
بازی داشته باشد و مهم تر اینکه چرا 

باید پدر و مادر داشته باشد . 
داشت  کم  چیزی  چه  او  از  اکبر  مگر 
توی  پیچیدند  و  رفتند  پیاده  ها  آن   .
یک خیابان و از چشم اکبر و سگ دور 

شدند . 
تا  دو  برگشتند  که  بعد  ساعت  نیم 
آمدند   . بود  دستشان  سنگین  بسته 
کنار ماشین و تا خواستند در آن را باز 

کنند شوکه شدند . 
شده  شکسته  مسافر  طرف  شیشه 
بدنه  روی  هم  قطور  خط  چند  و  بود 
ابتدا  از  که  بود  شده  کشیده  ماشین 
داشت  ادامه  ماشین  بدنه  انتهای  تا 
پیچ  یک  با  عمدا   کسی  بود  معلوم   .
ماشین  روی  کلفت  یا چاقوی  گوشتی 
خط انداخته بود . کمی بیشتر که دقت 
الستیک  تا  چهار  هر  دیدند  کردند 
ماشین هم پنچر شده بود . داد مرد در 
آمد و فریاد زد کدوم پدر سوخته ای 
وارد  ؟  کرده  من  ماشین  با  و  کار  این 
ماشین که شدند دیدند که دزد سعی 
کرده بود ضبط ماشین را هم بدزدد که 
صدمه  صوت  ضبط   . بود  نشده  موفق 
بود  آویزان  هایش  سیم  و  بود  دیده 
خرید  قبل  از  که  هم  پاکتی  تا  چند   .

کرده بودند مفقود شده بود . 
خالصه خسارت بزرگی به آن ها وارد 
 . آمد  جوش  به  خونشان   . بود  آمده 
مرد رفت به مغازه بقالی ای که نزدیک 
آنجا بود و سعی کرد ته و توی قضیه را 
او  با  . هر کسی بوده حتما   بیاورد  در 
خصومتی داشته وااِّل چرا الستیک ها 
را پاره کرده بودند و چرا روی ماشین 

خط انداخته بودند . 
حاج ابراهیم صاحب مغازه بقای ، اکبر 
ولی  را خوب می شناخت  ننه عزت  و 
باز نکرد  از لب  آدم فروش نبود و لب 

 . ندارم  خبر  هیچی  از  من  که  گفت   .
نه چیزی دیدم نه شنیدم . اصال  نمی 
دونستم ماشین شما اونجا پارک شده 
ولی زیر لب زمزمه کرد و گفت :  یکی 

طلب من .
صاحب ماشین گفت :  ببخشید متوجه 

نشدم ؟ 
گفتم   . هیچی   : گفت  ابراهیم  حاجی 

لعنت به آدم مردم آزار.
ولی منظور حاجی ابراهیم این بود که 
اکبر به او یکی بدهکار است چون او را 

لو نداده بود .
درمانده  و  واج  و  هاج  زن  و  مرد 
نمی  اصال   شان.  ماشین  به  برگشتند 

دانستند چه کار باید بکنند . 
تا  شد  تلف  وقتشان  از  ساعتی  چند 
ریست  و  راست  را  اوضاع  توانستند 

کنند و ماشین شان را ببرند.
پا  محله  آن  به  وقت  هیچ  دیگرهم 

نگذاشتند .
لقب اکبر الستیک پنچر کن از آن روز 
بعدها  و  ماند  اکبر  بعد کم کم روی  به 
مخفف شد و او را اکبر الستیکی صدا 

کردند .
می  خوشش  اسم  این  از  هم  خودش 
را زمزمه می  آمد و گاهی زیر لب آن 
کرد . یک بار هم شروع کرد به تجزیه 
خنده  به  قاه  قاه  و  اسم  آن  تحلیل  و 

افتاد . اکبِر الستیک پنچر کن . 
های   اتوموبیل  تعداد  که  بعد  ماه  چند 
افشین دوست  بیشتر شد  پنچر شده 
به  بود  اکبر  از  اکبر که درسش خوبتر 
تر  مخفف  رو  اسمت  چرا  گفت  اکبر 

نمیکنی.
بعد هم حروف اول کلمات را جدا کرد 

و سر هم گذاشت و به اکبر گفت.
جدید  اسم  یک  شود  می  دید  اکبر 
بامزه که آن را بلند تکرار کرد : اَل پَک 

، اَل پَک . 
اولیه  حادثه  این  از  بعد  هفته  چند 
که  هم  دیگری  شیک  اتومبیل  یک 
به  بود  کرده  پارک  خیابان  همان  توی 
بار  این   . مصیبت مشابهی گرفتار شد 
یک  که  کرد  می  ادعا  ماشین  صاحب 
زیادی  مقدار  با  سامسونت  نوی  کیف 
پول که در آن بود از ماشین به سرقت 

رفته بود.
افسر پلیس هم آمد و تحقیقات محلی 
باز  لب  از  لب  کسی  ولی  رفت  و  کرد 

نکرد .
ساله  پانزده  چهارده  اکبر  که  وقتی  تا 
شده بود ده ها اتومبیل گران قیمت به 

همین بال دچار شدند .
اَل پَک برای خود اسمی در کرده بود 
ولی تمام آدمهایی که این بال سرشان 
را  اکبر  لج  که  بودند  کسانی  آمد  می 
در آورده بودند و کار بدی کرده بودند 
می  خوب  را  این  هم  محل  اهالی   .

دانستند و او را لو نمی دادند .
بقال  ابراهیم  حاج  با  خوبی  اکبرابطه 
پیدا کرده بود . یکی به خاطر حرمتی 
که حاج ابراهیم برای ننه عزت داشت 

و یکی هم به خاطر این که دلش برای 
اکبر می سوخت و دوست داشت به او 

کمک کند .
اکبر  بین  هم  دیگر  یک چیز مشترک 
آن  و  داشت  وجود  ابراهیم  حاجی  و 
سگ  به  ها  آن  دوی  هر  عالقه  هم 

خاکستری بود .
اکبر  بود  منزل  ترکه  حسن  که  وقتی 
حاج  از  که  شلنگی  با  و  رفت  می 
خانه   ازآب   ، گرفت  می  بقال  ابراهیم 
سگ  و  کرد  می  استفاده  ترکه  حسن 

را حسابی می شست . 
حاج ابراهیم هر چند که آدم خسیسی 
نداشت  مخالفتی  کار  این  با  ولی  بود 
و  از سر  کثافت  بنده خدا  گفت  می  و 
کنی  می  کاری  خوب   . ریزه  می  پاش 

می شوریش . 
   

                       
  چهار سال بعد ، بهار سال 1355 :   
                                                                          

 16 دیگر  حاال  و  بود  شده  اکبربزرگ 
سال داشت.

کوچه  از  تر  پایین  ایستگاه  چند 
ها  و خیابان  ها  خانه  اوضاع  بهشتیان 
بدتر می شد و محله ها فقیرتر به نظر 

می رسید . 
شورها  مرده  محله  به  که  خیابانی  در 
قوی  سبیلوی  قصاب  یک  بود  معروف 
هیکل و شکم گنده و چاقو کش بود که 

به اسم ممد تیغی معروف بود.
از چهل  بیشتر  اکبر  منزل  تا  او  محله 

دقیقه پیاده فاصله داشت.
لب  روی  بود  کلفت  ممد  های  سبیل   
با  از دو طرف  هاش رو پوشانده بود و 
پایین  اش  چانه  زیر  تا  کمانی  حالت 

آمده بود .
قیافه عصبانی و خشنی داشت . به قول 
معروف از چشم هایش خون می بارید . 
می گفتند کشتن آدم براش از کشتن 
کسی   . تره   راحت  گوسفند  و  گاو 
جرات چپ نگاه کردن به او رو نداشت 
. چند تا نوچه هم گاهی اطرافش پرسه 
می زدند که به داستان هاش گوش می 

کردند و بله گوی او بودند . 
جنوبی  انتهای  در  تیغی  ممد  قصابی 
لوازم  مغازه  جنب  شورها  مرده  محله 
بود  سعادت  برادران  فروشی  التحریر 
بودند  عینکی  و  کچل  دو  هر  ها  آن   .
محصص  اردشیر  به  دور  شباهتی  و 

کاریکاتوریست آن زمان داشتند .
اسم  و  بود  پرویز  هم  شان  یکی  اسم 

دومی هم بهرام .
ممد  با  همسایگی  از  سعادت  برادران 
نداشتند  خوشی  دل  چندان  تیغی 
التحریر  لوازم  مغازه  ها  آن  چون 
طبقه  از  را  خود  و  داشتند  فروشی 
باالتری می دانستند و فکر می کردند 
که در باال بردن سطح فرهنگی اجتماع 
و  دفتر  که  خصوص  به   . دارند  نقشی 

قلم و کتاب هم می فروختند .
ادامه دارد
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بهروزی :  استاد  ممکن است  خواهش 
کنم  مختصری هم  درمورد خانم های  

آوازخوان جوانتر صحبت بفرمائید.
نواب صفا: مثل کی ؟

 ، ایزدی  سروش  خانم  مثل   : بهروزی 
خانم پریسا

نواب صفا : خانم اولی که اصاًل صدایشان 
را نشنیده ام  ونمی شناسم ...

بهروزی : خانم سروش ایزدی  ده سال  
شاگردی استادانی چون دوامی ، زرین 
پنجه ، کریمی ، امیرجاهد، و شهنازی 
را کرده است .زمانی که آقای هوشنگ 
تازه  گلهای  برنامه  مسئولیت  ابتهاج  
دعوت  خانم  این  از  داشت  رابرعهده 
این  بخواند  آواز  دررادیو  که  کرد  
که  وگوئی  درگفت  که  بطوری  خانم  
باایشان داشته ام پاسخ  می دهد   من 
پذیرم  می  را  دعوت  این  درصورتی   
اصلی  نام   . بخوانم  مستعار   نام  با  که 
مطلوبی   سوسن  گرامی   بانوی  این 
 ، کرد   پیشنهاد  ابتهاج  آقای   . است 
وآسمانی  الهی  ایشان   صدای  چون 
است  ودارای شخصیتی  پاک وصادق 
او  رابرای  ایزدی  سروش  نام  هستند 
و  این خانم پزشک هستند  برگزیدند. 
باتمام  عشق وعالقه ای  که به موسیقی  
فرزندانشان  تربیت  و  خانواده   ، دارند 
تنها  دهندو  می  ترجیح  رابرموسیقی 
که  کنند  می  شرکت  هائی  برنامه  در 
باشد.. داشته  وهنری  فرهنگی  جنبۀ 

درمحافل  نیستند   هیچوجه حاضر  به 
اجرا  برنامه  فرهنگی   غیر  ومجالس  

کنند . چون معتقدند  موسیقی اصیل  
اجرا  شرایطی   و  درمحل  باید  ایرانی 
موسیقی   نوع  این   درخور  که  شود  
اجرا  نوازندگانی   توسط   باید  و  باشد 
درحد  شخصیتی   دارای  که  شود  
باشندوموسیقی دان  و  این  موسیقی 
از اجراهای    . نوازنده ای متعهد و آگاه 
ترانه   ، ایزدی   سروش  خانم   مشهور 
امان از این دل  از ساخته های  استاد 
امیر جاهد است که آقای فرامرزپایور 
تنظیم کرده است ودیگر سرود   را  آن 

ای وطن .
نواب صفا:  من متأسفانه  صدای ایشان 
را نشنیده ام  وایشان را هم نمی شناسم 

بنابراین هیچگونه قضاوتی نمی کنم .
بهروزی : درمورد خانم پریسا چه نظری 

دارید؟
اجازه  خانم   این  درمورد  صفا:   نواب 

بدهید اظهار نظری نکنم .

بهروزی : اگر اجازه  بدهید ، برگردیم به 
ترانه های شما . فکر می کنم  شمابیش 

از صد ترانه ساخته اید.
درحدود   کنم  می  فکر  بله  صفا:  نواب 

صدترانه باشد.
اگر  صدترانه  این  دربین    : بهروزی 
بهترین  بعنوان  را  نمونه  بخواهید چند 

انتخاب کنید کدام هستند؟
نواب صفا: واال دراین سن حافظه دیگر 
را  تصنیف  اولین  ولی  نمی دهد   یاری 
ساختم،  خالدی  مهدی  برای  من  که 
ورفتی  کردی  جنون  پابند  زچه  مارا 
که متأسفانه فکر نمی کنم  ضبط شده 
باشد ، مگر این که خانم دلکش  آن را 
دربرنامه های شماورادیو خوانده باشد. 

ترانه دیگری بود درمایه شور:
 دلی دارم که درمان نمی بیند

سری دارم که سامان نمی بیند
این هم باز فکر می کنم  ضبط نشده  

به  سالهای 25،26،  باشد.چون مربوط 
روی   آهنگها  این   از  بعضی  است.   27
همانطورکه   . است  شده  ضبط  صفحه 
قباًل هم عرض کردم  یکی از قوی ترین  

کارهایی که من  برای خالدی کرده ام
کار  دراین  نظرآهنگسازی   از  واوهم  
ایرانی   رادرموسیقی  ای  تازه  ضرب 
ابداع کرده است  آمد نوبهار  است که 
فکر می کنم هیچوقت کهنه نمی شود. 

دیگر ... نمی دانم ، بیاد نمی آورم .
به  بهتر  که  این  برای    : بهروزی 
خوانندگان  ترتیب  به   ، یادبیاورید  

بگوئید:
رابنان  من  ی  دوترانه  صفا:  نواب 
مرتضی  هردورا  وآهنگ  است  خوانده 
محجوبی ساخته است . یکی دیشب که 
تودرخانه من آمده بودی ودیگری چه 
شبها است وترانه بی خبری که آهنگ 

آن را حسین یاحقی  ساخته است .

ز  اسماعیل نواب صـفا، زغلسرائی بارتاهن اهی رپسوزوگدا
بخش پایانی

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان   )قسمت هشتم(

* هنرمند اگر عاری از اخالق باشد ، محترم نباشد ، هنراو بی ارزش است .
* قمر ذاتاً آزاده وبزرگ منش بود . برای دلش به بیچارگان یاری می دادوازاین کار لذت می برد

* مضامین وترکیب هائی که من درترانه آورده ام  قبل از من نبوده است .
* هنرمند باید آدمیت وانسانیت  داشته باشد ، شرف داشته باشد.

مهستیپریساسروش ایزدی

بهروزی : استاد  درترانه بیشتر از از چه 
مضامینی استفاده می کنید؟

هایی  وترکیب  مضامین    : صفا  نواب 
از من  ، قبل  ام  که من  درترانه آورده 
نبوده است . این را دیگران  باید بررسی 
کنند. کالم من کالم نازل نبوده است . 
مضامین من درزمان  خود همگی  تازه 
به   راجع   ، اشک  درباره   . است  بوده 
موج ، درباره عکس خودم ،  ازاین نوع 
مسایل  پیش از من  در تصنیف  نبوده 
است . بعدازمن ، می بینید  که بعضی از 
این ترانه ُسرایانی که  شعرهای شکسته  
می گویند ، حتی ترکیب های مرابرمی 
می  خوداستفاده  های  درترانه  و  دارند 

کنند.
حسرت نصیب را  برای تجویدی  ترانه 
می  تجویدی  به  مجد   . بودم  ساخته 
گفت  این را خانم  الهه باید بخواند اما 
خانم الهه  هنوز به برنامه گلها نیامده 
بود . مجد یک هفته  تمام رفت منزل 
را  آهنگ  واین  کرد   بااوتمرین  الهه 
خانم   باصدای  سرانجام  و  یادداد  او  به 
این یکی  الهه  دربرنامه گلها اجراشد. 
الهه  که  است   آهنگهائی  بهترین   از 
نه دلداری  دارم ، نه   :. خوانده است 

غمخواری دارم .
خانم  که  شد   باعث  آهنگ  همین 
، درخشید  گلها شد  برنامه  وارد   الهه 
وبهمین خاطر خانم مرضیه قهر کرد  و 

مدتی  به برنامه گلها نیامد.
بهروزی : آقای قوامی  غیر از آهنگ 
جوانی  ترانه دیگری هم از شما خوانده 

است ؟
نواب صفا:  بله . ترانه رفتی وبازآمدی  

از  و  زاده  بدیع  از  گاه  درسه  آهنگ 
بار  سه  که  است  من  خوب  کارهای  
خوانده شده است . باراول بوسیله خانم 
ملکه حکمت شعار ، اجرای دوم راآقای 
باصدای   اجرا  وسومین  خوانده  قوامی 

خانم مرضیه است .
هایتان   صحبت  درضمن    : بهروزی 
چند مرتبه  از داود پیرنیا  نام بردیدکه 
بود   ایران  وهنر   فرهنگ  عاشقان   از 
وسهم بسزایی  درموسیقی  معاصرایران  

داشت و دارد. 
عجیب   . است   همینطور  صفا:  نواب 
موسیقی   با  نه  ایشان   که  است  این 
آشنائی داشت  ونه آنطورکه بایدوشاید  

باشعروادب آشنابود.  ایشان درابتدا 

مسئولیت های اداری وسیاسی داشت 
. وقتی که اوبرای تصدی  کار گلها آمد 
تعجب  ایشان  وآشنایان   دوستان   ،
ایشان   نحو  به چه  و  کردند  که چطور 
به این کار عالقمند  شده است . البته 
معینیان   آقای  دریغ  بی  های   کمک 
خیلی  درپیشرفت برنامه  های ایشان  

مؤثربود. کارآقای  پیرنیا دربرنامه گلها 
به راستی  به عشق رسیده بود. صبح 
ساعت 8 یا  می آمد و شبها ساعت  11 
گاهی  12 به منزل می رفت وتمام این 
مدت  هم عادت داشت  سِر پا و درحال 
راه رفتن  وایستادن بود. درهمان حدی 
پیرنیا  حسن  آقای  پیرنیا  پدرآقای  که 

درنوشتن تاریخ ایران خدمت کرده 

فراموش  هرگز  ایشان   وزحمت  است  
خواهد  جاودان  ونامش   شد  نخواهد 

ماند.
بهروزی : بسیاری نام ها  دراین گفتگو 

ازقلم افتاده  وفراموشمان شده اند، 
ازجمله انوشیروان روحانی .

نواب صفا:  خیلی ممنونم که یادآوری 
روحانی   انوشیروان  نظرمن  به  کردید. 
فعالترین  و  ترین   پاک  از  یکی 
هنرمندانی است  که در دوران همکاری  
خود با موسیقی دانان معاصر  دیده ام 

. اوپس 
از این که  از مدرسه موسیقی  ملی فارغ 
بنام  ساخت  آهنگی   شد،  التحصیل  
پرستو  که شعر آن را من ساختم . این 
اولین آهنگی است  که او ساخته است 
. انوشیروان  فرزند آقای  رضاروحانی 
ودراثر  بود.  دان  موسیقی  که  است 
انوشیروان   بود  که  او  وتربیت  تشویق 
به مدرسه عالی موسیقی رفت . پیانورا  
پایان  به  جوادمعروفی   استاد  زیرنظر 
انوشیروان   از  رسانیدومعروفی همیشه 
بعنوان بهترین شاگرد خود نام می برد. 
از سال 1338 تازمانی که من درتهران 
آهنگ  برروی  متعددی   اشعار  بودم  
. آخرین شعر  انوشیروان ساختم  های 
من  شب جاویدان  یا سکوت جاویدان  
اُرگ  بوسیلۀ  است که در سال  1347 
وخوانندگی   روحانی  انوشیروان   خود 
کارهای  از  یکی  که  اجرا  شد  مهستی 
موردعالقه من است  . یکی دیگر از آثار 

مشترک ما روزبی فردا نام دارد.
بهروزی : آهنگهای برق نگاه ، شب سیه 
اینهارا  که  تو   ومجنون  پاره   ابرپاره 
آنهارا شما  مرضیه خوانده  است شعر 

گفته اید.
نواب صفا:  نه ، مجنون تو  شعرش از 

آقای جواهر وجدی است .
بال   و  مرومرو   ، ومهتاب   : بهروزی 

باصدای پوران .
بیاد  ازمن  بهتر   . آفرین  صفا:   نواب 

دارید.
ناگفته  هزارنکته   استاد     : بهروزی 
آنهارا  توان  می  که  است   مانده  باقی 
را  ونظرتان  گذاشت  باشمادرمیان 
باوجود   اما  شد  جویا  آنها  درباره 
کسالت شما ، همین اندازه هم موجب 
از  وبیش  شماشد  وناراحتی  خستگی 
دراین شرایط  شمارا  نمی خواهم  این 
ناراحت کنم . بسیار ازشما سپاسگزارم 
وباآرزوی تندرستی  برای شما  بدرود 

می گویم .
نواب صفا: من هم از شما سپاسگزارم .

پایان

نواب صفا و بنان

هنرمندان گلها
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 ادامه : آغاز قرن بیستم
ایگور استراوینسکی  1961- 1882

اول  قرن بیستم  موسیقی  دردو دهه 
فرانسه  تحت تأثیر دو  نابغۀ  بزرگ قرار 
داشت . آنها عبارت بودند از :  » کلود 
استراوینسکی«.  ایگور   « و  دبوسی« 
دراین سالها  »دبوسی«  دوران کهولت 
استراوینسکی   ولی  گذراند  می  را  
را  تازه درخشیدن   بود  که  ستاره ای 
جهان  که   رفت  ومی  بود.  کرده  آغاز 
کند.   آشنا  بیشتر   خود  کارهای  با  را  
 « به  تونال«   « از  فرم   تغییر  بااینکه 
آرامی  به    » دبوسی   « برای  اتونال«  
صورت  گرفت ولی  درمورد آهنگسازان  

»آوانگارد«  این تغییر ناگهانی بود. 
آهنگسازی    » استراوینسکی  »ایگور 
از  اول   از جنگ  جهانی  بود  که قبل 
به  شوروی   جماهیر  کشوراتحاد  
بودوموقعیکه   کرده  مهاجرت   فرانسه 
خود  معروف   قطعه    1913 درسال  
درپاریس   را   »  Rite of Spring« بنام  
به اجرا  درآورد  ومورد تحسین  اهل 
بهم  سزا   به  وشهرتی  قرارگرفت  فن  
وی   رابروی  ترقی   های  دروازه  زدکه  
گشود. پدر » استراوینسکی«  خواننده 
اپرای  استخدام   ودر  بود  باریتون  
بکار  بورگ    پطرز  سنت  سلطنتی  
قصد  استراوینسکی   . داشت  اشتغال 
داشت  بکارهای دولتی بپردازد  وشغل 
از  برگزید.ولی  خود  برای   را  وکالت 
آنجائی که  ذوق آهنگسازی در وی می 
جوشید  درسال 1902  اولین اثرش  را 
یعنی  آهنگساز مشهور شوروی   برای 
» ریمسکی  کورساکف« که سالها  ی 
نمودومورد  اجرا  را می گذراند   پیری  
پسند  استاد قرارگرفت . وبه شاگردی 
دواثر  او  آموزشهای   درآمد.وتحت  او 
باله  بوجود آورد  که براساس  موسیقی  
شده  ساخته  شوروی  فولکوریک  
مرغ   «  : از  عبارتند  باله   دو  این  بود 
پتروشکا«    « ودیگری    ،1910 آتشین« 
اثر  برای کمپانی  »باله روس«   . هردو 
ساخته  داشت   فعالیت  درپاریس  که 
شد.  استراوینسکی  این آثاررا  تحت 
تأثیر  قطعات موسیقی  که موسورسکی  

تابلوی    « وبنام  بود   ساخته  قباًل 
بود   معروف  درنمایشگاه«  نقاشی  
»شهرزاد«    آهنگ  وهمچنین   ساخت  
الهام   نیز  کورساکف«  اثر»ریمسکی 
این  درخلق  استراوینسکی   بخش  

دواثر است. 
 Rite« وقتی  استراوینسکی  قطعه  بالۀ
of Spring « رابرای اولین  درسال  1913 
تحسین   مورد  بااینکه  اجرادرآورد   به 
اهل فن  قرارگرفت ولی تماشاچیان  که 
عادت به  شنیدن  موسیقی کالسیک  
دچار  اثر   این  شنیدن   از   ، داشتند 
بهم  را  نمایش  وسالن  گردیده   تعجب 
گشودند.  اعتراض   به  ریختند.وزبان 
های  هارمونی   از  نه  اثر   این  در  زیرا 
ریتم  از   ونه  بود   خبری  نواز  گوش 
های  متعادل  که سالهای  سال گوش 
شنوندگان  به آن عادت داشت - این 
دگرگونی  از  » تونال«  که سالها مورد  
اتونال«    « به  بود  مردم   عامه  پسند 
استراوینسکی   درموسیقی  حال  که 
باعث  بود   درآمده  بنمایش   بوضوح  
اعتراض  تمام مردم  جهان  که سالنهای  

کنسرت را پرمی کردند  شد..
به  مورد   دراین  بیشماری   منتقدین  
تا حدی   اوپرداختند  تفسیر موسیقی  
پدیده  به  را  مشتاق   جامعه  ذهن   که 
آشنا  بود  ه  شد  زائیده  تازه   که  ای 
استراوینسکی   درموسیقی   ساختند- 
ناگهانی   ارکستری   تغییرات   تمام  
وبرای  است   بینی  پیش  وغیرقابل  
شنوندۀ نا آشنا  به موسیقی مدرن  این 

تغییرات  دلنشین نیست .
بااینکه » دبوسی«  نیز تغییر حالت  از 
» تونال« به » اتونال«  رادرسال  1894  
   »Afternoon  of a Faun   « بانمایش  
بمعرض اجرا گذاشته بود . ولی حاالت 
با  که  گردید   باعث  اثر   این  وزیبائی  
اعتراض  کمتر تماشاچیان  روبرو گردد.  
مشهور  هنرمندان   از  یکی  وقتی 
موسیقی  کوکتو«   »ژان  بنام  فرانسه  
استراوینسکی«  راشنید  اظهار داشت 
« بجای  لباس ابریشمی ونرم که تنت را  
نوازش می دهد  ومجبورت  می کنند 
لباس  کلفت و زبر  که تنت را می آزارد 

بپوشی«.

به  که  ایراداتی   این  تمام   به  باتوجه 
گرفتند   استراوینسکی  می  موسیقی  
رفته رفته  وهن جامعه  با واقعیاتی که  
نه تنها  درعالم  موسیقی بلکه  درتمام  
زمینه های  هنری  وادبیات  روی داده 
بود  روشن گردید  وحتی بعداً  زبان  به 
تأثیری که   . او گشودند  آثار  تحسین  
موسیقی  استراوینسکی  دراروپا  داشت 
راه   دیگری  گردید.آهنگسازان  باعث  
اورا دنبال  کنند. برای مثال  درکشور 
-1945 بارتوک«   »بال  مجارستان  

استخوانبندی   برمبنای   آثاری    1991
خلق  استراوینسکی   هارمونیک  
از   بایستی  او  پیروان   از  دیگر  کرد. 
نام   »1974-1953 پروکویف  »سرگئی 
انگلیسی   آهنگساز   دیگری   . ببریم 
  »1874-1934 هولتز  »گوستاو  بنام 
»مریخ«  بنام   او  اثرمعروف  که   است 
از   . دارد  جهانی  شهرت   مارس    یا 
بایستی   این گروه  از  آخرین آهنگساز 
الکساندر  اسکریامین 1872-1915  از 

نام برد.
این  که  است  این  توجه   قابل  نکته 
شاخه  درسایر  درموسیقی   تغییرات  
های  هنری پدیدار گشت  . برای مثال  
ایجاد سبک کوبیسم  که پرچمدار آن  
»پابلوپیکاسو«  بود  یکی از آن تغییرات  
هربیننده   چشم  که  است   شگرفی 
اولین  راازتعجب  خیره ساخت  وبرای 
بار  تمام زیبائی های  زندگی و زیبائی 
های طبیعت  وآنچه دراطرافمان  دیده 
بصورت  و  دیگری   بصورت  میشد 
اشکال  از  ای   مجموعه  که  جدیدی  

هندسی  بود به نمایش  گذاشته شد.
مثاًل چشم  زیبا که به ترسیم درآوردن 
آورد   می  اعتبار  نقاشان   برای  آن  
دادکه   هندسی  اشکال   به  را  جایش 
هیچ شباهتی با چشم نداشت  واصوالً 
درسال  نمیشد.  دیده  درآن  زیبایی  
جدیدی   موج  درکشورایتالیا     1909
 « یا  فوتوریست  بنام  که   آمد  بوجود 
گردید   معروف  آینده«    هواخواهان  
این گروه  اصاًل منکر  زیبائی  های دورۀ 
رمانتیک  گردید ند وگفتند همه زیبائی  
در) ماشین (که پدیده عصر جدید است  

آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه

ایگور استراوینسکی

خالصه می شود.  دیگر از جنبش های  
موج نو  درزمینه هنری  بوجود آمدن  
مکتب  دادائیسم  است که درسال  1916  
درآلمان  پایه گذاری شد. از معروفترین 
بنام   است  شخصی  گروه   این  افراد 
جهانی  جنگ  درزمان  که  آدپ«  »ژان 
اول  ساکن کشور سویس بود. اواظهار 
می داشت  که تمام واقعیات  زیبائی  که 
مختص  دوران  متمادی وبخصوص دورۀ 
رمانتیک است  چیز مسخره ای بیش 
وعقایدش   افکار   ودرانتشار   . نیست 
نمایش می  به  را   تابلوهای  ضدجنگ 
گذاشت وبرای اعتراض  به زیبائی های 
گذشته  برروی صورت مونالیزا  سبیل 
مکتب  این  کشید.آهنگسازان  وریش  
بصورت  بیشتر   که  ساختند  قطعاتی  
»جیغ و فریاد«  بود نه آهنگ دلنشین.
وهمچنین  اشعاری  ساختند که  درآن  
و  گرفته  مسخره   به  را  دستورزبان  
وضوابطی   قوانین   تمام   به  پا  پشت 
زدند  که جامعه به آن خو گرفته بود. 
زیادی  دوام  موج   این  خوشبختانه   

نیافت  و زود خاموش گردید.
 ازاین موج تنها  یک آهنگسازبرجسته  
  Eric Satie»ظهور نمود  بنام » اریک ستی
1925-1866 او  پیانیست برجسته ای  
بنام  که  بوجودآورد  آثارزیادی  بودکه 

قطعات  »مینیاتوری« معروف است .  

موریس  راول  1875-1937
آهنگسازان   معروفترین   از  یکی 
فرانسه  بیستم   قرن  اول   های  دهه 
دبوسی   بعداز   . است   راول  موریس  
جدید  موج  که  »استراوینسکی«   و 
موسیقی  کالیسیک فرانسه  رارهبری  
می کردند»راول«  ستاره درخشانی بود  
که باپرورش  سبک جدید  دنیای  تازه 
وزیبائی  از فرم » اتونال«  بوجود آورد. 
تولد او  ده سال بعداز  »دبوسی«  و ده 
است.  »استراوینسکی«   از   قبل  سال 
درکنسرواتوار   را  موسیقی  »راول«  
»دبوسی«   رو  ودنباله  آموخت   پاریس 
گردید . ولی  بعداً سبکی ایجاد کرد که  

اورا  که   اثری  اولین  بود.  او  مشخصۀ 
بنام  است  ای  قطعه  به شهرت رساند  
»مرثیه برای یک شاهزاده« که درسال 
برای  اثر   این  زیبائی   . 1889  ساخت 
 . داشت  بهمراه  زیادی   شهرت  راول  
بود   بحدی  اثر  این  از  مردم   استقبال 
»راول«   راازذهن   مالی   دغدغۀ  که 
که  هراثری  ببعد   وازآن  ساخت   دور 
به  مبلغ هنگفتی   برایش  می ساخت  

ارمغان می آورد.  

ازمیان آهنگسازانی که  راول طرافدارشان
و  ستی«   »اریک  از   بایستی  بود    
باید   . ببریم  نام  شوینبرگ«  »آرنولد 
شکستی  بخاطر   که  داشت  توجه  
ازآلمان    19 قرن   دراواخر  فرانسه   که 
ها   آلمانی  به  فرانسویان   بود   خورده 
بچشم دشمن نگاه  می کردندوبااینکه 
راول   و  اتریش   دراارتش  شوینبرگ  
پاریس  اورژانس   پیمانکاران   درگروه 
مشغول  بکار بودند  ولی  هردو از لحاظ  

یکدیگر  وکارهای  همکار   موسیقی 
»راول«   دادند.  می  قرار  نظر  مد  را  
هیچوقت  بطورکامل از کارهای دبوسی  
بلکه خود سبکی    جدا  تقلید نکرد  
»امپرسیونیسم«  که  آورد   بوجود 

نامیده می شود. 
درمنطقه  »راول«   مادر  که   ازآنجائی 
»باسک« اسپانیا متولد شده بود  رنگ 
ها  کولی  و  اسپانیایی  موسیقی   وبوی 
درکارهای راول مشهود است . اوقطعه 
اسپانیول«  »راسپودی   بنام  معروفی  
بوجودآورد     1907 درسال  داردکه 
که  »بولرو«  معروف   قطعۀ  وهمچنین  
براساس  است  ساخته   1928 درسال 

ملودی اسپانیائی است .
دیگر از قطعات  معروف وبسیار مشکل  
است  شده   ساخته  ویلن  برای  که  او 
»  Tziganeقطعه ای است  بنام »زیگان

که براساس  موسیقی کولی هاست .
و  نداد  ازدواج  به  تن  راول«  »موریس 

زندگیش درموسیقی خالصه می شد.
ادامه دارد

آرنولد شوینبرگ

Sergei Prokofiev Gustav Theodore Holst

دیگر از جنبش های  موج نو  درزمینه هنری  بوجود آمدن  مکتب  دادائیسم  است که درسال  1916  درآلمان  پایه گذاری شد. 
آهنگسازان این مکتب قطعاتی  ساختند که بیشتر  بصورت »جیغ و فریاد«  بود نه آهنگ دلنشین.
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همه  از  ای  ملقمه  ستارگان   جنگ    
فیلمهای علمی - تخیلی است وعیب 
که  زمانی  شاید   . است  همین  هم  آن 
هنوز سینما دهه 70 را تجربه می کرد  
اولین جنگ ستارگان که در رادیوسیتی 
برای  درآمد  نمایش  به  پهلوی  خیابان 
وقتی  امروز  اما  بود.  جالب  ها  خیلی 
بینید  را می  اپیزود 7 جنگ ستارگان 
باشید  ندیده  را  قبلی  اپیزودهای  اگر 
دستگیرتان  فیلم  این  از  چیز  هیچ 
علمی  فیلمهای  هم  قباًل  شود.  نمی 
گرچه  که  ایم  دیده  زیادی  تخیلی   -
تخیلی هستند ولی با علمی پیشرفته 
می تواند به نوعی قبول افتد و درگوشه 
ای از باور ساختگی ما جایی پیدا کند. 
فقط  که  تخیلی  علمی  فیلم  دراین  اما 
سعی بر تخریب دارد. تالشش بر کشتار 
استواراست و سیارات هم برمبنای هیچ 
ونجوم  هیئت  و  شناسی  ستاره  علم 
درفیلم ظاهر نمی شوند به سختی می 
تخیل  درعالم  ویا حتی  کرد  باور  توان 
رودهای  که  ای  سیاره  که  کرد  تصور 
روان وجنگلهای انبوه دارد زمین است 
و یا سیاره ای دیگر. واینجاست که باید 
دیده  را  مجموعه  این  قبلی  فیلمهای 
کدام  در  اکنون  کنی  درک  تا  باشی 
به آدم کشی مشغولند. عجیب  سیاره 
موجوداتی  سیارات  درهمه  که  است 
حضوردارد.و  زمینی  انسان  شکل  به 
عامل کشتارو خون ریزی است . واینهم 
برای  تازه  که  تو  و  من  شدن  گیج  بر 
نخستین بار می خواهیم فیلمی از این 
مجموعه را ببینیم کمک می کند.بدون 
که  زد  حدس  توان  می  قبلی  آگاهی 
جنگ ستارگان جنگ ابرقدرتهای روی 
زمین است .در یکی از مجموعه ها که 
همان نخستین اپیزودآن است که سالها 
پیش برپرده سینماها به نمایش درآمد 
آنهارا  نژاد  فیلم  های  شخصیت  لباس 
ممشخص می کند. آنها که لباس ها و 
هم  کنند  می  استفاده  زرد  ماسکهای 
نژاد کشورهای آسیای جنوبی هستند 
نماینده سفیدپوستان  و سفید پوشان 
بشمار  ها  واروپائی  ها  آمریکائی  یا 
نماینده  نیز  پوشان  سیاه  و  روند.  می 
مجموعه  .در  آفریقاست  از  کشورهائی 
های بعدی از این ویژگی دورشده اند تا 

فیلم به نژادپرستی متهم نشود.
همانگونه که گفته شد دراین مجموعه 
تبعیت  به  »آبرامز«   کارگردان   ، تازه 
مجموعه  نخستین  که  لوکاس  جرج  از 
را خودنوشت وکارگردانی کرد ، عالقه 
به کشت و کشتار دارد. حتی درجائی 
که نیازی به کشتار نیست ، می ُکشد. 
خراب می کند. شخصیت هائی را که در 
فیلمهای دیگر مورد عالقه مردم واقع 
از  یکی  از  کند.  می  استفاده  اند  شده 
شخصیتهای  بی دماغ فیلم هری پاتر 
گرفته تا شخصیت های کارتونی با اندام 
غول آسا و ظاهری انسان نما وصورتی 
مورد  جا  یک  را  همه   ، سان  میمون 
نخستین  در   . است  قرارداده  استفاده 
سه گانه  جنگ ستارگان که الک گینس 
Obi- درنقش  سینما  قدرتمند  هنرمند 

فیلم  داستان  ظاهرشد   Wan Kenobi
 fairy tale rubbish بنجل   داستان   را 
خواند و شرط شرکت خود درفیلم  را  
تبلیغاتی  های  برنامه  در  حضور  عدم 

برای معرفی فیلم ذکر کرد.
 اپیزود جدید جنگ ستارگان که اکنون 
رکورد فروش فیلمهای سالهای اخیررا 
شکسته  نمایش  چندروزاول  همان  در 
فیلم  یا  تریولوژی  یک  قراراست  است 

سه قسمتی باشد.

از جنگ  مختلفی  اپیزودهای  تاکنون   
ستارگان به شرح زیر به نمایش درآمده 

است : 
Episode IV: A New Hope 
(1977)

Episode V: The Empire 
Strikes Back (1980)

Episode VI: Return of the 
Jedi (1983)

Episode I: The Phantom 
Menace (1999)

Episode II: Attack of the 
Clones (2002)

Episode III: Revenge of the 
Sith (2005)

Episode VII: The Force 
Awakens (2015)

درسال هم  فیلم  این  دیگر  اپیزود   دو 
جان سینماها  برپرده   2019 و   2017 

 خواهدگرفت

Episode VIII (2017)

Episode IX (2019)

صریحا  ستارگان  جنگ  چدید  فیلم 
است ستایش،شده  منتقدان  توسط 

بیدار«  نیروی  ستارگان:  »جنگ   
سال  خوب  های  فیلم  از  یکی  راباید 
تمام  فیلم  این  فروش  قلمدادکرد. 
راباجهش  قبلی  های  گیشه  سوابق 
این  با  اما  بزرگ پشت سر می گذارد. 
نظرات  فیلم  این  چگونگی  برسر  حال 
از  .بسیاری  است  ابرازشده  متفاوتی 
می  ادعا  ستارگان  جنگ  طرفداران 
از  تکراری  اپیزود7   اساسا   که  کنند 

اپیزود چهارم است.
 ، فیلم  منتقد  مندلسون  اسکات 
از  یکی  عنوان  به  را   » بیدار  »نیروی 
ناامید کننده ترین فیلم سال می داند، 

او می نویسد:
قهرمانان  پیروزی  بیدار  »نیروی 
نسبتا  که   نشان می دهد  را  شورشی 
شش  به  نسبت  و  است  معنی  بی 
سرنوشت  برای  آشکارا  اگر  اول  فیلم 
حال  این  با  نیست،  مضر  کهکشان 

نامفهوم و بی ارزش است« .
***

 مرور فیلم                                                       غزاله یزدی

جنگ ستارگان
هنرپیشگانی که دراین فیلم بازی دارند 

عبارتنداز:
هریسون فورد درنقش هان سولو:

گوید:  می  فورد  قاچاقچی.  و  سرکش 
هان »مایل نیست به موقعیت اوبی وان 
دست یابد منهم،  آرزوی تبدیل شدن 
ندارم. جدید  عصر  گینس.  الک  به  
شخصیت  با  مطابق  هان   پیشرفت 
واحساسی   عاطفی  عناصر  و  اوست، 
وجود دارد که  باعث پیشرفت سولو می 

شوند بااین حال  هنوز  سرکشی هائی
قادراست  شود.که  می  درسولودیده 

برخی از چیزها را تغییر دهید
مارک همیل درنقش لوک اسکای واکر:

یکی از آخرین  جدای باقیمانده است 
که مخفی شده. آبرامز با توجه به لوک، 
اند     اسطوره  »آنها  میگوید:  لیا،  و  هان 
قدیمی  آرتور  شاه  داستان  اندازه   وبه 
هستند. آنها از شخصیت هایی هستند 
است  ممکن  جدید  کاراکترهای  که 
شایدهم  باشند،  آنهاشنیده  دربارۀ 
هستندکه  باشند.آنهاکسانی   نشنیده 
ملموس  آنها  شخصیت  است  ممکن 
باشد، و یا فقط صدای آنها مانند افسانه 

بگوش برسد.
کری فیشر درنقش ژنرال  لیا  اورگانا:

نابودشدۀ  سیاره  سابق  خانم  شاهزاده 
گروه   ژنرال  است.او   ،Alderaan
است.  لوقا  دوقلوی  خواهر  و  مقاومت، 
پس از حادثه بازگشت »جدای«، او به 
ویا  ازنبرد،  خسته  »کوچولوی  عنوان 
گرفته  نام  دل.«   شکسته  کوچولوی 
است . فیشر »لیا« را به عنوان »فردی 
انجام  به  متعهد  زیاد.  فشار  تحت 
تا  من  گوید:،  می  و  داند  می  وظایفش 
حدودی درمورد او  احساس شکست، 

خستگی، و عصبانیت می کنم.«
Kylo Ren درنقش     درایور  آدام 

جنگجوی تیره با نیروی زیاد، در اصل 
فرمانده  و  رن،  های  شوالیه  از  عضوی 
گوید:  درایورمی  است.  اول«  »دستور 
این تیم سعی  نمی کند»از او به عنوان 
بد، و یاشرور، ویا تبه کار فکر کند. او 
خطرناک تر و غیر قابل پیش بینی تر، 
و از نظر اخالقی آنچه را فکر می کند 

درست است، توجیه می کند.
دیزی رایدلی درنقش  ری:

یک  عنوان  به  که   الشخوراست  یک 
 ،Jakku بیابانی  این سیاره  کودک در 
شده   رها  اش  خانواده  جستجوی  در 
کامل  را  خود  »او  گوید:  می  رایدلی 
می داند و همه چیزرا برای خودش می 
خواهد، تااین که  با ]فین[آشنا می شود 

و ماجراهائی بین آنها آغاز میگردد.« 
جان بویه گا درنقش فین:

اول«  دستور   « ضربت  گارد  اعضای  از 
بویه گا می گوید:  وقتی آبرامز هنگام

صرف صبحانه در Mayfai گفت : 
» جان تو ستاره جدید جنگ ستارگان 
نقشی  درفیلم  که  فهمیدم  هستی« 
گوید:  می  گا  بویه   . داشت  خواهم 
در  او   ، رسیدیم  فین  به  که  »هنگامی 
معرض خطر باور نکردنی بود و روشی 
داد  نشان می  واکنش  این خطر  به  که 
زندگی اوراباتغییر روبرو می کرد، و اوبا 
جهان  به  را  فین  بفرد  منحصر  روشی 
گا  بویه  اندازد.«  می  ستارگان  جنگ 
در مصاحبه ای دیگر می گوید »من در 
مورد لوک فکر می کردم چون تاریخ را 
دربارۀ او میدانستم. برای من پرداختن 
ارتش  به  پیوستن  مانند  نقش   این  به 
از  یکی  مورد  در  شدن   آگاه  سپس  و 

دشمنان بزرگ کشورم است.«
اسکارایساک درنقش  پو  دامرون 

 Xجبهه مقاومت  جنگنده  خلبان 
ایساک می گوید: »پو بهترین خلبان  در 
کهکشان است ... اوبه دستور شاهزاده 
خانمی به مأموریت اعزام می شود، و در 
پایان به  ]فین[ می رسد ، و سرنوشت 
با سرنوشت فین  خود را برای همیشه 

گره می زند. «
لوپیتا نیونگو درنقش ماز کاناتا:

در  ادراکی  عامل   و  عاقل  شخصیت 
 .Takodana ،جنگل سیاره صلح آمیز
  Kanata گوید:  می  آبرامز  جی  جی 
او  عمردارد.  سال  هزار  یک  از  بیش 
برمبنای  را  شخصیت  این  گوید  می 
گیلبرت  ُرز  اش   انگلیسی  معلم  رفتار 
ساخته است که ازسال 1961 تا 2013در 

دبیرستان خدمت می کرد.
آبرامز می گوید که تیم »واقعا می

می خواست که  داستان علیرغم حالت 
فانتزی قوی که دارد با احساس معتبرو 
بهمین  باشد.  ای،همراه  شده  شناخته 
داستان  اوایل  جلسه  یک  در  دلیل 
خوانی موضوع را با ُرز درمیان گذاشتم 
زنی  ترین  عاقل  واقع  در  او  گفتم  وباو 
است که من در زندگی ام شناخته ام.«

اندی سرکیس درنقش رهبر عالی بنام 
:Snoke

اول«.  »دستور  گروه   از  رهبر سیاسی 
تاریکی  در  و  است    Kylo استاد  او 
می  سرکیس   است.  قدرتمند  بسیار 
مرموز  شخصیت  »یک   Snoke:گوید
با  زمان  هم  عجیبی  طرز  به  و   ، است 
است...  پذیر  آسیب  دارد  که  قدرتی 
واز   دارد.  بلندی  قد  و  است  بزرگ  او 

صورت استخوانی برخورداراست. «
:HUX  دامنال گلیسون درنقش ژنرال

 اوفرمانده پایگاه Starkillerمتعلق به  
دستور اول است.  گلیسون  ژنرال  را 

»بسیار بی رحم« توصیف می کند.
برخورداراست  محکم  انضباطی  از  او 
Kylo رن است. ولی آن دو  و مخالف 
باهم  رابطه  دارند، که تعجب آور و غیر 
معمول است. یکی از آنها به روش های 
است.   تر  قدرتمند  دیگری  از  مختلف 

هر دو برای قدرت رقابت دارند. 
C-3PO:      آنتونی دانیلز درنقش

پیتر می هیو درنقش چوباکا:
و  دوست    Joonas Suotamo
همراه پیتر می هیو درچند صحنه  
  Wookiee بجای می هیو ی 71 ساله که
بجای این بازیکن 71 ساله که زانویش 

آسیب دیده بود  بازی می کند.
  مکس فون سیدو درنقش  لُُرسان تکا :
در   که  بازنشسته  ماجراجوی  یک 
می  کمک  مقاومت  گروه  به   ،Jakku

کند تا  Skywalker  را پیدا کنند.
از  یکی  که   lens flares فیلم  این  در 
ویژگی های  آبرامزاست و تنها عنصری 
است که  سبک متمایزاورا در فیلم های 
قبلی مشخص می کند بکار گرفته شده 
از  فیلم  بینندگان  از  خیلی  البته  که 
ویژگی  این  کنند.  پیدانمی  آگاهی  آن 
اشیاء  تصویر  دادن  نشان  برای  بیشتر 
جسمی  یا  خورشیدو  همانند  نورانی 
بکار  گرفته  قرار  شدید  نور  درزیر  که 
میرود. آبرامز درنخستین فیلم خود از 
استفاده کردومورد  بسیار  این  ویژگی 
واینک  گرفت  قرار  کارشناسان  انتقاد 
به   ،  lens flares ویژگی  از  فیلم  دراین 

مراتب کمتر استفاده کرده است.
برای موزیک این فیلم بهترین تکنسین 
ها و تیم های خالق ممکن به کارگرفته 
همان  فیلم  متن  موسیقی  اند.  شده 
موزیکی است که در همه اپیزودها بکار 
گرفته می شودوکار جان ویلیامز  است.

دو تیم نیز در پشت جلوه های بصری 
قدیمی   وسایل  با  که  قراردارند  فیلم 
 1977 سال  در  که  جهانی  به  را  ما 
استفاده  مورد  درفیلم جنگ ستارگان 
قرارگرفته بود می برند . دلیل این امر 
آن است تا تعادلی در صحنه های فیلم 

ایجاد شود. 
اگرچه داستان فیلم بسیار پیچیده وگاه 
مبهم می شود اما بطور کلی فیلم قابل 

دیدن است.
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بقیه : عقده هویت سازی

کشورمانسبت به نام مجعول آذربایجان 
خواب  وشیروان،دولت  آران  برسرزمین 
نخست  به  ایران  وقت  وناالیق  آلود 
کمترین  تنها  نه  الدوله«  »وثوق  وزیری 
به  را  هیأتی  نکرد،بلکه  اعتراضی 
طباطبایی«  ریاست»سیدضیاءالدین 
مدیر روزنامه ی رعد، به باکو فرستاد تا 
با آن دولت وارد مذاکره به جهت عقد 
شود  وگمرکی   تجارتی  دادهای  قرار 
عنوان  رابا  زیاداُف«  خان  و»اسماعیل 
نماینده ی رسمی آن جمهوری به عنوان 
درتهران  سفارتخانه  گشایش  و  سفیر 

پذیرا شد! 
شوروی  کمونیستی  رژیم  فروپاشی  با   
به  که  سرزمینهایی  1991م   درسال 
مرورزمان  وبه زور نیروی نظامی ضمیمۀ 
ند  بود  شده  کشور  آن  اصلی  خاک 
تسلط  دوران  واندی سال  هفتاد   وطّی 
نام  به  روسیه،ظاهراً  کمونیستی  رژیم 
برخوردار  داخلی  استقالل  از  جمهوری 
ازیوغ آن کشور خارج  بودند،توانستند 
وبه استقالل دست یابند که از جمله در 
سرزمین آران وشیروان دولت مستقلی 
با  آذربایجان  جعلی  نام  همان  زیر 

7میلیون جمعّیت،اظهار وجودمی کند.
وادبیات  وهنر  تاریخ  تحریف  اصوالً   
ای  باکو،پروژه  دولت  وجغرافیاازسوی 
بودکه درزمان شوروی طّراحی وبه یک 
بود.این  گردیده  تبدیل  سیاسی  حربۀ 
از  مقاصدی  برای  سازی،ابتدا  جریان 
جمله توسعۀ ایدئولوژی  به جهت داعّیۀ 
حکومتی  مجریان  وبه  تدوین  ارضی 
واین  گردید  ابالغ  شوروی  آذربایجان 
باکونیز  دولتمردان  مذاق  به  که  پروژه 
خوش آمده است، طّی بیست وچندسالی 
که ازتأسیس این دولت میگذرد،باوقاحت 

تعقیب می شود!
استناد  مسائلی  به  توان  می  چگونه   
الزم  سندیّت  فاقد  که  درحالی  جست 
این  غیر  است؟در  انکار  قابل  وغیر 
صورت فرق میان نوشتن تاریخ باُرمان 

چیست؟
کتابهای درسی درهر کشور زبان گویای 
حاکمّیت آن کشوراست،بنابراین وقتی 
که روی جلد کتاب سال پنجم دبستان 
آذربایجان  اصطالح  به  جمهوری  در 
نقشه ای چاپ شده است که محدودۀ 
بر  عالوه  کشوررا  آن  جغرافیایی 
زنجان  تا  آذربایگان،  خاک  سراسر 
وهمدان وبخشی از کردستا ن وگیالن  
وقزوین و کرج رانیز دربر می گیرد،به 
جز وقاحت وهویّت سازی پوشالی چه 

نامی می توان برآن نهاد!؟
     

بقیه : داستان یوسف پیامبر

بنابراین  من سهم خودم را انتخاب می 
کنم . یعقوب  همه دارائی های پدرش را  
وپسرانش   دوبخش درحضورعیسو  به   
تقسیم کرد.وخطاب به برادرش گفت : 
... ببین  خدای آسمان وزمین با نیاکان 
تخم  از  است  گفته  واسحق  ابراهیم  ما 
تملک  برای  را  سرزمین  این  من   ، تو 
آن  همۀ  .حال  دهم  می  تو  جاودانۀ 
چیزی که به جا گذاشته  دربرابر تست . 
اگر تو تمایل به مالکیت موعود - زمین 
- داری ... برای خود برداروبقیۀ دارائی 
از آِن من  ، یا اگر میل تو ازاین دوبخش 
به آنچه دربرابر دیدگان تست ، بردار ... 
زمین سهم من واز آن من خواهد بود.«

انتخابش  برای  آنکه  از  پیش  عیسو 
پاسخی بدهد ، بانبایوت پسر اسمعیل 
- که در آن وقت درآن سرزمین بود ، 
انتخاب   برای  اورا   ونظر  کرد  مشورت 
خود خواست . بنابوت  پاسخ داد : اکنون  
وامنیت   صلح   درسرزمین   کنعانیان  
می زیند ودرحال  حاضر  به آنان  تعلق 
دارد. بگذار  یعقوب  براین باور بماند که 
زمانی به او به ارث  خواهد رسید . تو 
دارائی را بردار ، ثروت  شخصی پدرت 
داد.اموال  اوگوش  اندرز  به  عیسو   را. 
به  از زمین   را برداشت وسهم خودرا  
رودخانۀ  تا  مصر   ازرود   ... داد  یعقوب 

بزرگ فرات .
زادگی«   نخست   « حق  دادن   ازدست 
با  مخالفت   باضافۀ    ، ارشد(  فرزند   (
برکت پدرشان به یعقوب ، قلب عیسورا 
جهت   ازاین  بود.  کرده  دار  جریحه  
یعقوب را تهدید به مرگ  کرد. هنگامی 
که مادرشان  تهدید او  راشنید  یعقوب 
را فراخواند وبه او گفت :» اینک برادرت  
عیسو دربارۀ  تئ خودرا تسلی می دهد  
پسرم  ای  اۀان   پس  ترابکشد.  باینکه 
برادرم  نزد  وبرخاسته  بشنو  مرا  سخن 
چندروز   و  فرارکن   حّران  به  البان  
نزدوی بمان  تاخشم برادرت برگردد.« ] 
باب بیست وهفتم[ یعقوب پیشنهاداورا 
دائی  به حّران رسید   . وقتی  پذیرفت 
از  ازاو استقبال گرمی  کرد. پس  اش  
وی  »البان«  بود،  آنجا  ماه  یک  اینکه  
استخوان  تو  الحقیقت   فی  گفت   را 
وگوشت من هستی ... آیا چون برادرمن 
هستی مرا باید مفت خدمت کنی ؟ بمن 
بود.«)  خواهد  چه  تو   اُجرت  که  بگو 
که  کوتاهی  درزمان  یعقوب    )29 باب 
اش   دائی  دختر  عاشق   ، بود   درحران 
البان  وزیبای  جوانتر  دختر   - راحیل 
شد و موافقت کرد  به مدت هفت سال  
دیگر به عوض زناشوئی  با راحیل  برای 

البان کار کند. به هرحال درآخر هفت 
سال  البان دختر بزرگتر خود لیه را به 
او داد وبرایش توضیح داد :» در والیت 
ما چنین نمی کنند که کوچکتر راقبل از 
بزرگتر  شوهر بدهند. هفته این را تمام 
کن  و اورا نیز به تو می دهم . برای هفت 
)باب   ». بکنی  خدمتم  که  دیگر   سال 
 . پذیرفت  اورا  پیشنهاد   یعقوب    )29
پس از ازدواج باراحیل ، معلوم شد  که 
او نازاست . دراین مدت یعقوب  از لیه  
پسرویک  شش   . فرزندشد  یازده  پدر 
راحیل   کنیز  بلهه   از  دوپسر  دختر. 
باألخره    . لیه  کنیز  زلفه  از  دوپسر  و 
راحیل  عشق اول  یعقوب پسری زائید  

که اورا یوسف نامیدند.
اندکی  پس از این ، یعقوب تصمیم  به 
باز گشت  به سرزمین  زادگاهش  کنعان 
گرفت ودرراه مراجعت  برخوردی  راز 
»باوی  که  داشت  غریبه  یک  با  آمیز  
...وگفت  میگرفت  ُکشتی  فجر  تاطلوع 
ازاین پس  نام تو یعقوب خوانده نشود 
بلکه )اسرائیل( هستی، زیرا که با خدا 
نصرت  و  کردی  مجاهده  انسان  با  و 

یافتی« )باب سی ودوم(  .
اما  دراین عبارت  عنصری اسرارآمیز  
وپرمعنی  مالحظه   قابل  لحاظی   به 
شکل  »اِل«   عبری   واژۀ   . وجوددارد 
)خداست(و  »الوهیم«  شده  کوتاه 
برشاهزاده   داللت   »سر«   یا  »یسرا«  
به  اسرائیل  بنابراین   دارد.  یافرمانده 
کند«   می  فرمانروائی   »الوهیم  معنی  
فرمانروا  خدای  نیز  را  فرعون   ( است  
نام جدید  دراین صورت  می شمردند( 
به  وهم  »سلطنت«  به  اوراهم  یعقوب  
» ساره«  مادربزرگش  پیوند می دهد. 
این تغییر  بعداز  تولد یوسف رخ داد. 
یعقوب  باید این را نشانه ای تلقی کند 

که فرزند نوزاد وارث واقعی اوست .

بقیه : قهوه خانه 

طرفی  واز  کم  ووقت  زیاد  زندگی  
سینما، تآترهای  متعددوکافه رستوران  
و  وبازیگر  وخواننده  باارکستر  هائی 
اسباب  پیداشدو  تفریح   وسایل  دیگر 
عیش ونوش و تفریحات متفرقه ی شب  
وروز بظهور  رسیدکه موجب کم شدن 
مشتری قهوه خانه ها گردیدواز آن  سو 
مصالح  قیمت  بعلت  خانه   قهوه  خرج 
کم  سبب  نموده  ترقی  کارگر   واجرت 
شدن  عواید قهوه خانه شد و لذا قهوه 
خانه  ها که خلوت شده و صاحبانشان 
سرگرم  و  بودند   افتاده  ودماغ  ازدل 
و  سخنور  و  نقال   از  آن  کنندگان  
غزلخوان وامثال آن  نیز سرخود گرفته  
دراثر   و  پرداختند   دیگر  مشاغل  به  یا 

ملک  و  قیمت  سرقفلی   گران شدن  
وزمین  که قهوه چی ها  دکان و مکانشان 
را یافروخته یا تبدیل به  به مشاغل دیگر 
خورشیدی   سال 1340  معهذا   نمودند. 
دریکی از شبهای زمستان درتاالر فارابی 
تهران »مرشدکریم« نقال مشهور  قهوه 

خانه  »عباس تجزیه« 
 داستان هفت خوان رستم  را نقل کرد  
تماشاچیان  توجه  موجب  بسیار  که 
قرارگرفت . دراین مورد شاید از نخستین 
درجمع  هم   زنان  که  بود   مواردی 
وتوجه  پیداکردند  حضور  تماشاچیان  
مردم به شاهنامه بخاطر ِعق ملی  ومیهن 
پرستی کوجب شده بود که در نود درصد 
مجالس سخنوری  از داستانهای شاهنامه 

استفاده شود.
منابع: »تهران  قرن سیزدهم « و » نقالی 

و سخنوری«

بقیه : زن در دورۀ اشکانیان
آورد  به دست  یهود  نفوذی در جامعه 
که یهودیان دسته دسته به مذهب بت 
پرستی گرویدند. یهودیان متعصب به 
شکایت برخاسته و از اسینایی مصرانه 
خواستند که برادر را به طالق آن زن 
وادار کند. اسینایی با این امر موافقت 
کرد ولی پیش از آنکه برادر را به طالق 
مسموم  زن  آن  دست  به  کند  وادار 
موافقت  بدون  الیی  آنی  سپس  و  شد 
بابل  فرمانروایی  به  پارت  شاهنشاه 

نشست. پایان 
منابع استفاده شده 

- نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران ) مجموعه 
سخنرانیهای نمایندگان سازمان زنان ( 

رو  فرخ  دکتر  تألیف   ( باستان  ایران  در  زن   -
پارسای. دکتر ملکه طالقانی( 

)تألیف  تاریخ  ادوار  در  زن  مقام  و  قدرت   -
انصافپور( 

سده  پایان  تا  باستان  دوران  از  ایران  تاریخ   -
هیجدهم ) ترجمه کریم کشاورز جلد اول ( 

عیسی  دکتر  تألیف   ( ایران  فرهنگ  تاریخ   -
صدیق( 

- پوشاک زنان ایران از کهن ترین زمان تا آغاز 
شاهنشاهی پهلوی )تألیف جلیل ضیاءپور( 

- تمدن ایرانی ) تألیف چند تن از خاورشناسان 
ترجمه دکتر عیسی بهنام( 

- زنان سخنور ) تألیف علی اکبر مشیر سلیمی( 
- زن در دوران شاهنشاهی ایران )تألیف دکتر 

ابوتراب رازانی( 
- زنان روزنامه و اندیشمند ایران ) تألیف پری 

شیخ االسالمی( 
- پارتیها یا پهلویان قدیم ) تألیف دکتر محمد 

جواد مشکور جلد اول( 
سایکس  پرسی  سر  تألیف   ( ایران  تاریخ   -

ترجمه فخرداعی جلد اول( 
تألیف   ( باستان  ایران  در  پرورش  و  آموزش   -

دکتر علی رضا حکمت( 
فرای  ریچارد  تألیف   ( ایرانی  باستانی  میراث   -

ترجمه مسعود رجب نیا( 
- گلچینی از پلوتارک ) کسروی( 

- سیمای شاهان و نام آوران ایران ) تألیف بانو 
ملک زاده بیانی( 
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درجه«   360 »طبیعت  سینماپرس: 
موضوع این برنامه خود را به محمدعلی 
اینانلو و فعالیت های رسانه ای- زیست 
که  است  داده  اختصاص  او  محیطی 
یکشنبه 13 دی ماه ساعت 23 به صورت 
رود. می  دو  شبکه  آنتن  روی  زنده 

به گزارش سینماپرس به نقل از روابط 
محمدرضا شهیدی  دو،  عمومی شبکه 
و  مجری  میرفخرایی  اسماعیل  و  فر 
این  مهمان  تلویزیون،  کنندگان  تهیه 
قسمت از برنامه »طبیعت 360 درجه« 
رسانه   و  زیست  محیط  محوریت  با 

هستند.
مجری  اینانلو  محمدعلی  یاد  زنده 
زیست محیط  کارشناس  تلویزیون، 
دغدغه همواره  طبیعت  مستندساز  و 

فرانسوی  معروف  هنرپیشه  دلون  آلن 
به یاد دارید. او از سال 1957  را حتماً 
آفرین  نقش  میالدی   2008 سال  تا 
فیلمهای بسیار بیاد ماندنی بوده است. 
دلون«  مارسل  موریس  فابین  »آلن 
فرزندش  دلون«   »آلن  به  معروف 

معرفی و حفظ محیط زیست را داشت 
و در برنامه های مختلف رسانه ملی از 
ایران  »مردم  همچون  دو  شبکه  جمله 
مورد  را  آن   ... و  نو«  از  »روز  سالم«، 

بررسی قرار داد. 
در  اینانلو  یاد  زنده  ای  رسانه  فعالیت 
تاثیرگذار  بسیار  زیست  محیط  حوزه 
بوده است. وی شنبه 12 دی ماه 1394 
بر اثر ایست قلبی در بیمارستان آتیه 

درگذشت.
گروه  از  کاری  درجه«   360 »طبیعت 
تهیه  به  دو  شبکه  اجتماعی  نهادهای 
کنندگی و اجرای پرهام دیباج یکشنبه 
ها مهمان مخاطبان طبیعت دوست خود 
می شود. زنده یاد اینانلو دررژیم گذشته 
بیشتر بگزارشهای ورزشی  می پرداخت

 1986 سال  از  رانیز  دلون«   »آنتونی 
تشویق کرد تاراه پدرش را پیش  بگیرد. 

خود دلون می گوید: 
خوبی  هنرپیشه  پسرم  است  ممکن 
باشد اما  بامن تفاوت های زیادی دارد.

ژانویه  اول  جمعه  ژیگموند  ویلموش 
درگذشت. سالگی   85 در  دی(   11(
سوم  برخوردازنوع  فیلمبردار   او 
اسکاررا  جایزه  برایش  که  بود 
سال پنجاه  حدود  او   . داشت  بهمراه 

به  که  حسینی«  »شهاب  سینماپرس: 
و  سی  دبیر  مشاور  عنوان  به  تازگی 
چهارمین جشنواره فیلم فجر منصوب 
فیلم  پذیرش  عدم  پی  در  بود  شده 
مسئله دار »آشغالهای دوست داشتنی« 
این  قبال  در  جشنواره  دبیر  موضع  و 
فیلم از این مسئولیت کناره گیری کرد.

حسینی  شهاب  انتصاب  حالیکه  در 
عنوان به  دیگر  بازیگر  یک  همراه  به 

بزرگ  آثار  از  فیلمبرداری  کار  به 
 ، گوزن«  شکارچی   « همانند  سینما 
لند  »شوگرل   ، یافتگان«  نجات   «
اکسپرس« مشغول بود. اودرسال 1962  

تبعه آمریکا شده بود.

از  فجر  فیلم  جشنواره  دبیر  مشاوران 
برخی  شگفتی  و  اعتراض  مورد  ابتدا 
امروز  صبح  بود  گروهی  های  رسانه 
طی  سینما  کارگردان  و  بازیگر  این 
یادداشتی استعفای خود را در اعتراض 
به موضع دبیر جشنواره فیلم فجر در 
قبال فیلم حاشیه دار آشغالهای دوست 

داشتنی از این مسئولیت اعالم کرد.

 محمد علی اینانلو  بعلت ایست قلبی درگذشت

آلن دلون و پسرش  آنتونی

فیلمبردار مجارستانی - آمریکائی درگذشت

شهاب حسینی از مشاورت دبیر جشنواره فجر کناره گرفت

سینمائی  خبرگزاریهای  بنابرگزارش 
پا  به  ارتش  ستارگان:  »جنگ  فیلم 
می خیزد« موفق شدتاروز پنج شنبه 
هفتم ژانویه به فروش استثنائی بیش 
از  761 میلیون دالر در داخل آمریکا 
دست یابد که تاکنون دراین مدت کم 

جوایز  اهدای  مراسم  هفتادوسومین 
گلدن گلوب روز یکشنبه  دهم ژانویه 
آزادی  مجله  وچون  شود  می  برگزار 
امروز پنجشنبه 7 ژانویه  به زیر چاپ 
گزارش  نتوانستیم  متأسفانه  رود  می 

قراراست   Michael Bay بی  مایکل 
این  او  بسازد.  را   5 ترانسفورمر  فیلم 
خبر را در گفتگوئی که اخیراً با رسانه 

هاداشت فاش کرد.
مایکل هم اکنون درحال فراهم کردن

این  به  است  نتوانسته  فیلمی  هیچ 
فیلم  ازاین  قبل  تا  برسد.  موفقیت 
با فروش  آواتار ساخته جیمز کامرون 
قرارداشت  درصدر  دالر  میلیون   760
اما جنگ ستارگان با عبورازاین مبلغ 

درصدرقرارگرفت 

دراین  را  گلوب  گلدن  از  دوره  این 
برای  . فقط  برسانیم  به آگاهی  شماره 
کسانیکه مایلند سابقه این فستیوال را 
در آرشیو خود داشته باشند درشماره 
. آینده به شرح آن خواهیم پرداخت 

قراراست  و  است  فیلم  تهیه  مقدمات 
شود.  اکران  فیلم  این   2017 سال  تا 
هم   6 ترانسفورمر  اگر  است  اوگفته 
دهد  می  ترجیح  باشد  داشته  وجود 

فرد دیگری آن رابسازد.

 Kelly Rohrbach ،در بی واچ آینده
به  را  اندرسون  پامال  راکه  نقشی 
خواهدگرفت. برعهده  رساند  شهرت 
با  چپ(  سمت  عکس   (  Rohrbach
 Alexandra و  افرون  زک  جانسون، 
Daddario در فیلم، همبازی خواهد 
مجموعه  برمبنای  فیلم  این  بود 
تلویزیونی بی واچ است که داستان آن  
 . کالیفرنیااست  غریق  نجات  پیرامون 
فیلم  این  ساخت  رود  می  انتظار 

دراوایل سال جاری  آغازشود..

شرکت  برای  دانمارکی  دختر  فیلم 
نامزد  گلوب   گلدن  رقابتهای  در 
معروف  هنرپیشه  اما   . است  نشده 
فیلم  دراین  که   EddieRedmayne
است   کرده  ارائه  درخشانی  بازی 
یکی از بخت های بلند جایزه بهترین  

هنرپیشه مرد است  
دختر  فیلم  دربارۀ  قبل  شماره  در 
که  نقشی    . نوشتیم  دانمارکی 
برعهده  دانمارکی  دردختر  ردماین  
که  است  شخصیتی  معرفی  دارد  
دردانمارک  پیش  یکصدسال  حدود 
است  مردی  نخستین  و  زیسته  می 
که تحت عمل حراحی تغییر جنسیت 
کار  برسراین  خودرا  وجان  قرارگرفته 
گذاشته است اما به روایت فیلم راه را 
تمایالت  که  مردانی  از  بسیاری  برای 
بایک عمل جراحی  و  اند  زنانه داشته 
تغییر جنسیت داده اند باز کرده است.
ُرل  که  ای  ستاره    Alicia Vikander
همسر اورا برعهده دارد نیز به عنوان 
دریافت  نامزد  زن  هنرپیشه  بهترین 

گلدن گلوب امسال است .
درسمت چپ درعکس باال ادی ردماین 

را درنقش اینارودروسط درنقش لی لی
ودرپائین آلیشیا میکاندر را درنقش گردا 
ِوِگِنر همسر اینار می بینید.هردو هنرپیشه 
برد. خواهند  را  گلوب  گلدن  احتماالً 

بازی  با   Joyیا شادی  فیلم  روزها  این 
وبرادلی  دونیرو  رابرت   ، الرنس  جنیفر 
کوپر برپرده سینماهاست. کارگردان این 
اُ.راسل  می گویدبرخالف  فیلم  دیوید 
فیلم قبلی خود این فیلم را با خشونت 
خانه  به  شادتر  های  صحنه  با  و  کمتر 
که  هم  اکنون  و  فرستاد  خواهد  مردم 
فیلمی  با  مردم  سینماهاست  برپرده 
بود  خواهند  روبرو  شاد  و  پرتحرک  

جنگ ستارگان پرفروش ترین فروش داخل آمریکا رادارد

هفتادو سومین مراسم جوایز گلدن گلوب برگزارمی شود

ترانسفورمر 5 ساخته می شود

صحنه ای از ترانسفورمر 4

فیلم سینمائی  بی واچ  ساخته می شود

جنیفر الرنس در شادی 

دختر دانمارکی در جشنواره  گلدن گلوب
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