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نی خوب اریا حس 

کری با حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، و وزیر امور خارجه 
ایران جواد ظریف صحبت می کند. وین، اتریش، 14 جوالی، 2015

  

 Jeff Fauxk نویسنده ای آمریکایی بنام 
و  رفته  ایران  به  امسال   مه  درماه 
که  است  نوشته  ای  مقاله  دربازگشت 
است   به چاپ رسیده   Nation در مجله 
فشرده  بصورتی  را  مقاله  این  ترجمه 
برای آگاهی شما دریادداشت این ماه می 
آورم : » من وهمسرم به دهکده کوچکی 
مؤدبانه   مردی  پیر  رفتیم۰  درایران 
کجاهستید؟« اهل  پرسید:»  ازمن 

جالبه«   « اوگفت  و  آمریکا«   «  : گفتم 
وبالفاصله شانه مرا گرفت و برسم وعادت 
خود سه بار چانه ام را بوسید۰ودرادامه 
گفت :» خیلی خوشحالم که شما اینجا 
پرسید  ازمن  پیرمرد  هستید۰«آنگاه 
ازما  حد  این  تا  شما  دولت  چرا  پس   «

متنفراست ؟« ] درتأیید حرف مالها[
وقتی در آمریکا کسی از دولت کشورم 
انتقاد می کند شرمنده نمی شوم ۰ اما 
وقتی خارج از آمریکا هستم  نسبت به 
گیرم۰  می  بخود  دفاعی  حالت  کشورم 
اهمیت  ی   درباره  حرفهایی  بنابراین 
از  مختلف   کشورهای  مردم  شناخت 
سیاستمداران  که  استقاللی   ، یکدیگر 
به  را  و صحبت  زدم  دارند  آن کشورها 
تاریخ شهر باستانی پیرمرد کشاندم ۰ ۰۰ 
اما سئوال پیرمردرا بسیاری از ایرانیان 
دیگر که از دیدن گردشگران آمریکایی 
و  تکرارمیکردند  بودند  خوشحال شده 
این سئوال پاسخ قاطع تری می طلبید۰ 
نه برای توجیه سیاست خارجی آمریکا 
خودما۰هیالری  شدن  قانع  برای  بلکه 
کلینتون و دونالد ترامپ به ما می گویند  
که ایران با اعمال نفوذ در سراسر خاور 
تروریسم  اصلی  حامیان  از  یکی  میانه 
ی  ساالنه  )درگزارش  است  درجهان 
این  نیز  آمریکا  ی  امورخارجه   وزارت 
کلینتون   )۰ است  شده  ذکر  عبارت 
وترامپ هردو  خودرا آماده ومشتاق به 
»حمله به ایران و »محو«  این کشورنشان 
می  صراحتاً  کروز  تد  اند۰سناتور  داده 
گوید که ایران آماده حمله هسته ای به 
آمریکاست۰ مایک هاکبی و نتانیاهو که 
باید اورا یک سیاستمدار آمریکایی هم 
به حساب آورد می گویند ایران  درحال 
آماده سازی کوره های هولوکاست دیگری

برای یهودیان است 
وجود  شواهدی  هیچ  که   ۲۰۱۳ درسال 
بمب  ساختن  درحال  ایران  که  نداشت 
اتمی است جوبایدن معاون رئیس جمهور 
آمریکا  اعالم کرد :» اگر الزم شود همه 
گزینه ها  ازجمله حمله نظامی روی میز 

است ۰« ] بازهم تأیید مالها[

از  برخی  دهد:»  می  ادامه  نویسنده 
رهبرانشان  از  تبعیت  به  ها  آمریکایی 
می  منفی  شدت  به  ایران  درباره 
می  نشان  ها  سنجی  نظر  اندیشند۰ 
دهد که مردم آمریکا خطر ایران را برای 
آمریکا کمی کمتراز کره شمالِی مسلح به 
سالح اتمی می دانند۰ با وجود حمایت 
هسته  سالح  گسترش  عدم  از  مردم 
ای، اکثریت آمریکایی ها مخالف توافق 
هسته ای باراک اوباما با ایران هستند. 
حال  در  اوباما  شرایط،  این  حفظ  برای 
حاضر بکمک گسترده نظامی آمریکا به 
عربستان سعودی و اسرائیل، ادامه می 
دهد بااین منطق که ایران، اگردرگذشته 
ای  هسته  سالح  به  دستیابی  درمورد 
درحال  است،   کرده  یاد  دروغ  سوگند 
از  بیش  بلکه   تهدید  بعنوان  نه  حاضر 

گذشته به نحوی به آن سالحهانیازدارد.
بی اعتمادی بین ایران وآمریکا دوطرفه 
است  اما بی اعتمادی ایران به آمریکا  

ریشه ای تاریخی دارد۰«

باردیگر  نویسنده   که  واینجاست 
توسط  بار  هزاران  که  داستانی  به 
ایرانی درگذشته وحال  سیاستمداران 
و همچنین  دررسانه های ایران برطبق 
کرده  بحث  اش  درباره  موجود   اسناد 
اند  می پردازد و دلیل این بی اعتمادی 
حکومت  کردن  سرنگون  را   تاریخی 
ملی دکتر محمد مصدق ذکر می کند۰

از  سال   ۶۳ به  نزدیک  روزها   این 
نه  اما  گذرد۰  می  امرداد   ۲۸ رویداد 
بلکه   اسالمی  جمهوری  حکومت  تنها 
نیز که آگاهی  المللی  بین  رسانه های 
است   محدود  مورد  دراین  هایشان 
می  تر  تند  را  ملی  اختالف  این  آتش 
کنند۰ ملت ایران امروز بیش از هرچیز 
به همدلی و همراهی و همبستگی ملی 
تفرقه  خواهان  دشمنان  دارد۰اما  نیاز 
چه  ۰ومانیز  ما هستند  دربین  بیشتر  
خوب خواست آنان را اجابت می کنیم ۰
دشمن داخلی  یعنی جمهوری اسالمی  
با ایجاد تفرقه بین ما  بردوام حکومت

خود می افزاید و دشمنان خارجی نیز  با 
این تفرقه افکنی ها با خیالی آسوده تر

های  وسرمایه  ملت  اموال  چپاول   به   
مملکت ما می پردازند۰  

خودرا   طرفی  بی  اینکه  برای  نویسنده 
نشان دهد به  مسئله تحریمها می پردازد 
و نتیجه می گیرد که  این تحریمها بنفع 
رژیم ایران بود چون می توانست کاستی 
هارا به گردن آمریکا و متحدش اسرائیل 
نگهدارد۰  خاموش  را  مردم  و  بیندازد 
ایشان فکر کرده اند مردم ایران از این 
خبر  بی  اسالمی  جمهوری  ترفندهای 
بوده اند۰ واز همه مسخره تر اینکه دراین 
مقاله آمده است : » سازمان سیا و موساد 
اسرائیل به پلیس مخفی ایران ] درزمان 
شاه[در کشتن و شکنجه کردن  ایرانی ها 

یاری می داده اند ۰«
انقالب  ایرانیان  وقتی   وسرانجام   «
آمریکا  راندند  بیرون  را  شاه  و  کردند 
گرفت  ازسر  را  ایران  با  دشمنی  دوباره 
را درسال ۱۹۸۰  ایران  با  و جنگ عراق 

برای  جنگ   سال  هشت  دید۰  تدارک 
ایران تقریبا یک میلیون  کشته وزخمی 
کشته  نفر   ۳۰۰۰۰۰ که  گذاشت  برجای 
بود و هزاران نفر زخمی که هنوز از آثار 
در  حسین  صدام  شیمیایی  سالحهای 

رنجند۰«
همه ی هدف در »به گردن گرفتن این 
اتهامات«  برای نشان دادن حسن نیت  
ایران  اوباما نسبت به رژیم  دولت آقای 
این  بیشتری  سالهای  بتوانند   تا  است 
نگهدارند  کار  برسر  را  خودکامه  رژیم 
از  ادامه دهند۰  یکی  و به چپاول خود 
دالیل  این سناریو آن است که از ۱۵۰ 
ازپولهای  قراربود  که  دالری  میلیارد 
بمناسبت تحریم ها  ایران   بلوکه شده 
به ایران برگردانده شود تا کنون حدود 
۷ میلیارد برگردانده شده و اخیراً فاش 
از  بیش  آمریکا   در  دادگاهی  که  شد 
خانواده  به  پولهارا  دالراین  میلیارد  دو 
قربانیان  حادثه ۱۱ سپتامبر پرداخت می 
بقدرت  نتیجه  حادثه ۱۱ سپتامبر  کند! 
همانگونه  بود،  درایران  مالها  رسیدن 
کارآمدن  روی  نتیجه  هم   داعش  که 
مردم  به  اما  است  اسالمی  جمهوری 
آنان  اموال  از  که  نداشت  ربطی  ایران 
روحانی  ودولت  کردند  بخشش  و  بذل 
ی خردمندانه  رهنمودهای  تحت  

نشان  چندانی  واکنش  »کری«   جناب 
نداد ۰ مردم ایران هم  بعضی خشمگین، 
که فریادشان بجائی نمی رسد و عده ای 
، مالها  آمریکا راضی  تفاوت ۰   بی  هم 

راضی ، گورپدر ناراضی۰
 نظیر این مقاله ها در رسانه های آمریکا 
واروپا هرروز منتشر می شود۰ ما که در 
این کشورها زندگی می کنیم واز انتشار 
این مطالب آگاه می شویم  چه وظیفه ای 
داریم ؟ آیا باید میدان را برای البیست 
های جمهوری اسالمی خالی کنیم  یا باید 
درصحنه بمانیم و با این البیست ها  روبرو 
شویم و نقش مخرب آنهارا خنثی کنیم ؟ 
آگاهی  که  خودرا  وظیفه  ما   ۰ نمیدانم 
رسانی است انجام می دهیم ۰ شماهم 
به   دودستی  خودرا  مختارید  سرزمین 

مالها و حامیانشان واگذار کنید۰  
آزادی  ی  ماهنامه  از  هرشماره  در 
به  مربوط  مقاالت  از  ای  خالصه 
آشنایی  برای  را  جهانی  سیاستهای 
و  بخوانید   ۰ کنیم  می  منعکس  شما  
درباره  جهان  سیاستمداران  ببینید  
و  باما  دیگران  روابط  و  کشورما  ی 
ارتباط ما با دیگران چه می نویسند و 
یک   ، همه  کنند۰  می  قضاوت  چگونه 
طرفه و بنفع جمهوری اسالمی است ۰ 
آنچه من وشما بعنوان  عدم خشنودی 
می  ایران  دربرابر  بزرگ  قدرتهای 
آنها  خشنودی   اوج  درحقیقت  دانیم 

ازاین رژیم جهنمی است ۰

مرتضی پاریزی

کهـنه خم  نشتری رب ز
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چک  یک واژه فارسی است
در شماره پیش مطلبی درباره ی چک 
نوشته بودید و متذکر شده بودید که 
تاریخ استفاده از چک معلوم نیست۰ 
عزیر  خوانندگان  و  شما  آگاهی  به 
ماهنامه ی آزادی می رسانم درکتابی 
آقای   آکسفورد   دانشگاه  استاد  که 
جری    نوشته  آمده است که  اولین بار 
خشایارشا  چک را به بانکداران ایرانی 
بابت  که  داد   بودند  یهودی  اتفاقا  که 
خرج لشکر کشی به یونان بود۰ واژه ی 
چک نیز یک واژه کامال فارسی است ۰
 فرهنگ صادقپور- ماساچوست
جناب صادق پور عزیز  آنچه مربوط 
به  نویسان  تاریخ  ماست  ملت  به 
ما  اگرهم  و  نسبت می دهند  دیگران 
به گفته های آنها چیزی  بدون توجه 
سوی  از  دهیم  نسبت  خود  به  را 
می  متهم  شوونیسم  به  هموطنانمان 
ممنونم  بسیار  شما  تذکر  از   0 شویم 
های  راهنمائی  منتظر  همیشه  ومثل 

شما هستیم 0

وضع ایران
پایان  بی  ودرود  ارادت  عرض  ضمن 
که  ایران   به  دوماهه  سفر  از  اخیراً 
رفته  وبستگان   فامیل  دیدار  برای 
واقعًا  کشور  اوضاع   ۰ برگشتم  بودیم 
درهم ریخته  است و هیچ کس خودرا 
داند۰  نمی  مملکت  خرابی  مسئول 
از  یکی   ۰ است  اعلی  حد  در  چپاول  
مالها می گفت :» مادرجنگ بارژیم شاه  
پیروزشدیم وهرچه بودجه در مملکت 
همه  واین  ماست  به  متعلق  است 
»۰ است  غنیمت جنگی  ایران  ثروت  
 آقای پاریزی  این آخوندها  آمده اند 
تا ایران را غارت کنند و بقول شادروان 

بختیار غارت هم می کنند۰۰
یکروز که دریک تاکسی  با دو مسافر 
که  آقائی  رفتم   می  مترو  به  دیگر  
بود   نشسته  جلو  صندلی   درقسمت 
از  یکی  پرواز  مهندس  من    «: گفت 
شرکتهای هواپیمائی هستم ۰ مطمئن 
آنکه  از  زودتر  خیلی  اینها  باشید  
خواهند  سقوط  کنید  می  فکر  شما 

این  دلیل   چه  به   «: پرسیدم   » کرد۰ 
بااین  من    «: گفت  فرمائید«  می  را 
درداخل  اینها  کنم   می  کار  دستگاه 
خودشان برسر قدرت  درگیری دارند  
منافعشان   بخاطر  نیستند   وحاضرهم 

کوتاه بیایند۰ «
که  کمی  درمدت  گرامی   دوست 
 - ارومیه  شهرهای  به  بودم   درایران 
دریاچه ارومیه  به همدان ، به لواسان 
دریاچه   ۰ دیگررفتم  جاهای  خیلی  و 
دارد  آب  آن  سوم  یک  فقط  ارومیه  
 ۰ است  خشک  هنوز  آن  دوسوم  و 
سرهنگ  یک  شهرها   از  یکی  در 
گذشته   سال  که  سپاه  بازنشسته 
استعفاداده بود می گفت :» وضع ایران  
بیشتراز آن بهم ریخته که شمافکر می 
است   زیاد  گفتنی  به هرحال   ۰ کنید« 
وقت شمارا نمی گیرم ۰ حق اشتراک 
و  آزادی   مجله  ارسال  ادامه  برای 
دوورق تمبر پست بهمراه  ارسال می 
قرار  قبول  مورد  که  وامیدوارم  دارم 

گیرد۰ ارادتمند شما    از کالیفرنیا۰۰۰
نکردم   ذکر  را  اسمتان  عزیز   دوست 
ومشکالت  دردها  نشوید0  شناخته  تا 
مردم یکی و دوتا نیست 0 آقایان هم 
تصمیم  یک  ایران  مردم  که  تازمانی 
جمعی نگیرند بر مسند قدرت خواهند 
تصمیم  مردم  که  ای  لحظه  ماند0 
اهل  این  برای  موش  سوراخ  بگیرند 
قدرت نایاب خواهد شد0 زمان سقوط 
ی جانبه  همه  قیام  ی  لحظه  مالها 

 مردم ایران است 0 

ترکیه هم هدف قرارگرفت
خواندم  شما  مجله  همین  در  زمانی 
ترکیه   توسط  داعش  بودید  نوشته  که 
می  اکنون  اما  شود   می  پشتیبانی 
بینیم که خودترکیه هم هدف داعشی 
مورد  دراین   ۰ است  گرفته  قرار  ها 

توجیهی دارید؟
اکبر -م۰  شرق آمریکا

 0 نداریم  توجیهی  هیچ  ما  قربان  نه 
مقاله  آن  اینکه  اول  دلیل:   چند  به 
نبود0  ما  نظر  اظهار  و  بود  ترجمه 
کنیم  می  ترجمه  که  سیاسی  مطالب 
می  شماقرار  دید  معرض  در  و 
یک  نظر  نیست   منزل  وحی   ، دهیم 

که  است  شرقی  یا  غربی  سیاستمدار 
اکثرًا هم درست از آب درنمی آید0

برای  صرفًا  را  مطالب  این  ما 
یا  و  صحیح  نظرات  با  شما  آشناشدن 
چاپ  ایرانی  غیر  تحلیلگران   غلط 
این  تا  داعش  اینکه  0دوم  کنیم  می 
درفرودگاه  انفجار  مسئولیت  لحظه 
سوم    0 است  نپذیرفته  را  آتاتورک 
توجیهی  ما  باز  بپذیرد  هم  اگر  اینکه 
نداریم ۰   سیاست است و پدر مادری 
هم ندارد 0  از کجا معلوم که داعش 
بزرگ  برای  فقط  جهت  وبی  بیخود 
بپذیرد0  را  مسئولیت  خود   کردن 

اصال برادر مارا سننه؟

آقا ما گیج شدیم
با درود   حتمًا خبر کشتار در فرودگاه 
هم   بعد  و  را شنیدید  ترکیه  آتاتورک 
حتما  راهم  جده  و  مدینه  در  انفجار 
شنیده اید ۰می گویند داعش مسلمان 
چرا  مسلمانند   آنها  واقعا  اگر   ۰ است 
بمب  اسالمی  اماکن  ترین  مقدس  در 
جا  همه  بعدهم  کنند؟  می  گذاری 
عربستان  را  داعش  شود  می  گفته 
بوجود آورد چاقو که دسته خودرا نمی 
 ۰ اینها مرا پاک گیج کرده است  بُرد۰ 
باره  دراین  توضیحی  دارد  امکان  اگر 

بدهید۰
اشکان از اروپا

است0  طبیعی  امری  شما  شدن  گیج 
بوجود  عربستان  تنها  را  داعش 
مستقیم  دیگرهم  کشور  چند  نیاورد 
انقالب  داشتند0  مستقیم دست  غیر  یا 
اشاعه  دالیل  از  یکی  هم  اسالمی 
مطمئن  شما  اما  بود0  تروریسم 
درعربستان   بمبگذاری  که   هستید 
همزمان با نمایش اعترافات  داعشی 
جمهوری  تلویزیون  در  ایرانی  های 
به  ؟  است  بوده  داعش  کار  اسالمی  
این مثال وطنی خوب توجه فرمائید:

حزب  ساختمان  گذاری  بمب  در 
کشته  به  منجر  که  اسالمی  جمهوری 
شدن بهشتی و بقول خودشان ۷2 تن 
شد صدای آمریکا یا شاید هم بی بی 
سی فارسی با مسعودرجوی مصاحبه 
که  نمیدانم  هنوز  گفت  او  میکرد٪ 
بوده  سازمان  کار  بمبگذاری  این 

 0 گرفته  صورت  دیگران  توسط  یا 
شد  گسترده  تخریب  این  ابعاد  وقتی 
کرد  اعالم  سازمان  دوروز  از  پس 
ممکن  چگونه   ٪ است  مابوده  کار  که 
بمبگذاری  جایی  در  سازمانی  است 
خبر  بی  سازمان  آن  مسئول  و  کند 
بخاطر  بعدی  مسئولیت  قبول  باشد0 
آن بود که بگویند بله ما خیلی قوی 
عوامل  بدست  انفجار  0وگرنه  هستیم 
داخلی  اختالفات  بخاطر   و  رژیم 
با  هم  داعش  حاال  بود0  خودشان 
قبول مسئولیت  بایک تیر دو نشان می 
زند هم می گوید ما قوی هستیم وهم 
همدستی  از  را  ترکیه  یا  را  عربستان 
 ! مبرا می کند0  اشکان خان  باخود 
تعبیری  ترین  لوحانه  شاید ساده  این 
شما  اما   0 کرد  شود  می  که  است 

دنیای سیاست را دست کم نگیرید0

شعروشاعری
اندرکاران  با درود گرم  به شما دست 
ماهنامه آزادی ۰ من یکی از عالقمندان 
به شعروشاعری هستم ۰ هرشماره که 
به دستم می رسد  اول صفحه شعررا 
شعر  بین  موجود  توازن   ۰ میخوانم 
دراین  که  را  نیمایی  شعر  و  هجایی 
 ۰ صفحه رعایت می شود می پسندم 
انواع شعر  اصال جزء  اما شعر سفیدرا 
نمیدانم۰ مثال اشعار آقای شاملو را من 
نمی  و  دانم  می  فاخر  بسیار  نثرهای 
توانم آنهارا جزء شعر به حساب بیاورم 
۰ حاال رسانه های آن زمان و  بعضی از 
مجالت امروزی هم سعی می کنند به 
ما تحمیل کنند  که شعر سفید  نوعی 
همانطورکه   درست    ۰ است  شعر  از 
ازدواج  هم   را  دوهمجنس  همخوابی 
معنی  دردنیا  چیزی  هر   ۰ گویند  می 
ترابخدا  دارد۰  خودرا  خاص  ومفهوم 
شما دیگر  هیزم بیار معرکه نشوید و 
با شعر خوب فارسی حال  ما  بگذارید 
کنیم ۰ نیمای بیچاره گفت  مصراع ها 
را می توان کوتاه وبلند گرفت بطوری 
نگفت  او   ٪ باشد  داشته  هم  وزن  که 
کاغذرا سیاه کنید و اسمش را بگذارید 
به شعر فارسی  شعر۰ شاعران سفید  
درضمن   ۰ همین  کنند۰  می  توهین 
از  یکی  احوال  شرح  درهرشماره  اگر 

بنویسید  را  معاصر  یا  متقدم  شاعران 
فکر می کنم طرفداران زیادی داشته 

باشد۰
ارادتمند  سجادی از  وست ویرجینا

آیا شما می توانید جلوی ازدواج دو 
موضوعی  این  بگیرید؟  را  همجنس 
و  درآمده  قانون  بصورت  که  است 
دربسیاری از کشورها اجرا می شود0 
دارد0  طرفدارانی  هم  سفید  شعر 
نیماهم  فکر  ی  شمادرباره  حرف  اما 
هم  مشیری  0فریدون  است  درست 
اگر  که  دارد  مطلبی  مورد  دراین 
اول  درشماره  باشد  یادم  درست 
تمام   0 کردیم  چاپ  آزادی  ماهنامه 
و  ه0ا0سایه  و  مشیری  و  نیما  اشعار 
بقول  و  دارد  وزن  دیگر  های  خیلی 
شما شعر است 0 اما  بعضی از شاعران 
امروزی هم  شعر سفید را می پسندند 
قول  به  قافیه0  ونه  دارد  وزن  نه  که 
را  واشکم  وُدم  یال  بی  شیر  مولوی  
هم  بنده  نامید  شیر  توان  می  چگونه 
مانده  معنی)معنا(  دراین  شما  مثل 
یکی  خود  شعر  صفحه  0مسئول  ام 
ما  جامعه   ادیبان  و  نویسندگان  از 
راضی  برای  و  کشورند  از  درخارج 
هم  گاهی  ها   سلیقه  همه  کردن 
اشعار  بیشتر،  البته  و  سفید  شعر 
دو  دراین  را   نیمایی  و  عروضی 
می  ما  همه  گنجانندکه  می  صفحه 
بسیار  کار  اشعار  این  انتخاب  دانیم 
مشکلی است ودرهمین جا از مهر این 
0 کنیم  می  سپاسگزاری  همکارمان 

آزادی   مجله  به  شما  توجه  از  بازهم 
سپاسگزاریم0

انتشار مجله
الو سالم 

- سالم بفرمایید
- مجله این ماه هنوز درنیومده؟

- منظورتون مجله مردادماه ست؟
- بله شماره ۷۸ 

اول  آزادی  مجله  قربان   خیر  نه   -
شود  می  منتشر  خورشیدی  هرماه 
 ۷۷ شماره  شما  فرنگی0  ماه  اول  نه 

بدستتون رسیده؟
- بله شماره ۷۷ را دارم ۰

 8-۷   ۷8 شماره  هنوز  بنابراین   -
بدست  تا  داره  فرصت  روزی 
حد  تااین  شما  واقعا    0 شمابرسه 

درانتظاردریافت مجله هستید؟ 
- آقا تنها مجله ای است که می خونم  
یعنی تنها مجله ای است که خوندنی 

است  پس باید منتظرش بود۰
- ممنون از محبت شما 0 تا می تونید 

مارا به دوستانتون هم معرفی کنید0
مشترک  براتون  تا   ۱۲-۱۰ تابحال   -

پیداکردم بازهم چشم ۰
- بله بسیار ممنون از لطفتون 

- خدانگهدار

بیماریهای رایج
هم  مطلبی  دارد  امکان  اگر  سالم   با 
مثال سرطان،   رایج   بیماریهای  درباره 
به  که  مطالبی  خالصه  و   ، ها  سکته 
هشدار  شان  سالمتی  درباره  مردم 
روی  گاهی  من  کنید۰  چاپ  بدهد 

که  بیماریها  به  مربوط  های  سایت 
دستگیرم  چیزی  خقیقتش  روم   می 
نمیشه ۰ چون میدانم مطالب اینترنتی 
را کسانی می نویسند که احتماال درآن 
رشته تخصصی ندارند ولی مطالبی که 
از  ای  عده  توسط  نویسید   می  شما 
از  وپس  شود  می  نوشته  کارشناسان 
گردد  می  چاپ  گوناگون  های  بررسی 
که ازاین نظر قابل اعتماد است وارزش 
سپاسگزارشما  بسیار  دارد۰  خواندن 
دکتر  آقای  بخصوص  دوستانتان   و 
همیشه  را  مطالبشان  که  هستم  آرام 
و  خوانیم   می  دقت  با  وهمسرم   من 
اگر  درضمن    ۰ کنیم  می  استفاده 
ایران  ساکنین  ما  برای  دارد  امکان 
برروی  انتشار  زمان  همان  را  مجله 
در  مارا  روز   ۱۵ قراردهیدو  سایت 

انتظار نگه ندارید۰  
محمدعلی - ن -  ایران
هموطن عزیز از اینکه خواننده مجله ی
 ماازروی سایت ما هستید خوشحالیم0 
متأسفانه امکان گذاشتن مجله 15 روز 
زودتر برای خوانندگان ساکن ایران  
خوانندگان  برای  طرفی  از  و  نیست 
اگر 15 روز  نیز  اروپا و آمریکا  مقیم 
مجله   انتشار  با  همزمان  یعنی  زودتر 
دیگر  بگذاریم  سایت  روی  را  آن 
بنابراین  شود0  نمی  مشترک  کسی 
را  فعلی  روال  همین  بدهید  اجازه 
پیش  چه  ببینیم  بعد  تا  کنیم  حفظ 
که  همانگونه  درضمن  آمد0  خواهد 
خودتان هم ذکر فرمودید آقای دکتر 
درباره  هرشماره  در  آرام  همایون 
که  نویسند  می  بخصوصی  بیماری 

ماهم مثل شما از اینهمه  مهر و محبت 
ایشان سپاسگزاریم 0

کدام کاندیدا؟

رأی  حق  و  آمریکاهستم  ساکن  من 
رأی  خواهم  می   ٪ دارم  هم  دادن 
واقعا  کاندیدا  کدام  نمیدانم  اما  بدهم 
بهتراست ؟ می شود راهنماییم کنید؟

جالل  ۰پ- شرق آمریکا
گل  آب  از  خواهید  می  هم  شما 
کاندیدای  بگیرید؟   ماهی  آلود 
که  کسی  یعنی  جمهوری  ریاست 
درزمان ریاست جمهوریش با سیاست 
جماعت  سیاستمدار  و  سروکاردارد0 
 0 حقیقت  دنبال  نه  است  صادق  نه 
شما  که  کند  نمی  فرقی  بنابراین 
به  فقط  کنید٪  انتخاب  را  کدامیک 

تبلیغات تلویزیونها گوش نکنید0

پبام های 
 خوانندگان

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی، ادبی،هنری
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روز  در  اورالندو  در  نفر   49 قتل 
سابقه  بی  ازیکسو  جون[  یکشنبه]12 
سناریوی   یک  دیگر   ازسوی  اما  بود، 
کرد.  می  دنبال  را   آشنائی  بسیار 
تحمل  برای  ها  توصیه  ها.  تسلیت 
یک  همیشه،  مانند  و  مصیبت.  این 
سوال کلیدی به سرعت به یک فوتبال 
متحده  ایاالت  شد:  تبدیل  سیاسی 
سئوال  واین  بکند؟  باید  چه  آمریکا 
خود جزئی از یک معمای بزرگتر است:
میرسد؟  پایان  به  چکونه  فاجعه  این  
تروریسم اسالمی چیزتازه ای نیست. 
تهدید های خشونت آمیز اسالم سنی، 
اساسا تا سال 1979، زمانی که انقالب 
وجود  آمد  پدید  افغان  جهاد  و  ایران 
سیاسی  اسالم  بنام   وقدرتی  نداشت 
گروه  یک  اینکه  از  پس  آشنابود0  نا 
رادر   اعظم   مسجد  اسلحه،  با  سنی  
مکه  اشغال کرد  و خواستار  انقراض 
پولهای   ، شد  عربستان  در  پادشاهی 
به سوی مؤسسات خیریه  ها  سعودی 
اسالمی ، مدارس  اسالمی و بنیادهای 
اعتباری  تا  شد  سرازیر  مذهبی  
کندو  کسب  سلطنتی  مذهب  برای  
چند  آغازشد0  آنجا  از  رادیکالیسم 
فارس   خلیج  جنگ  از  پس  بعد   سال 
اعضای  که  متولد شد  مدرن   القاعده 
آن  تقریبا  کمربندهای خودرا با پوست 
ساختند0  می  شوروی   سربازان  سر 
ایاالت متحده ی آمریکا بعنوان حامی 
رژیم های خاور میانه   جذب این آتش 
تعداد  که  آنجا  از  شد0  ها  افروزی 
پیشرفتهایی  به  کشورها  این  از  کمی 
هیچ  که  آنجا  از  بودندو  یافته  دست 
کدام ازآنها آزاد نبودند، اسالم گرایان 
برای مساعدی  ی  زمینه  ناراضی 
یافتند.  خود  افراطی  عقاید  ی  اشاعه 
مسلمان   نظامیان  شبه  حاشیه  در  و 

بمیدان  آمدند.
شکست دادن یک عقیده کار مشکلی 
شکست  تا  فاشیسم  جذابیت   0 است 
آلمان  شدن  کوبیده  درهم  و  نظامی 

طول  به  دوم  جهانی  جنگ  در  نازی 
این  جنایات  وسرانجام   انجامید. 
کمونیسم  برمالشد0شکست  گروه 
متفاوت بود، و تا این حد فراگیر نشد0 
مهار،  دهه  چند  از  پس  کمونیسم  
وقتی با شکست داخلی خود سیستم 
شکست  کردالجرم  جلوه  ناپایداری 
که  آن  نمادهای  با  پذیرفت0.  خودرا 
پایان  به  و منابعی که  درهم شکست  
خودرسیدند،  برداری  بهره  مرحله 
خود  ی  جاذبه  فاشیسم  و  کمونیسم 
در  اورالندو  قاتل  دادند0  دست  از  را 
مکالمه ی تلفنی اش با اف 0 بی 0 آی 
به وابستگی خود به داعش اشاره کرد 
اسالمگرایان  از  مدرن  سمبل  یک  که 
باید  گروه  این  هستند0  سنی  افراطی 
جنگ  زمان  برخالف  اما  شود  نابود 
دوم جهانی ، ایاالت متحده این روزها  
نامزدهای  روبروست.  بودجه  بامشگل 
 201۶ جمهوری  ریاست  انتخابات 
بزرگ  حمله  برای  خود،  درشعارهای 
 ISIS اشغال  تحت  مناطق  آمریکابه 
وهم  ترامپ  دونالد  هم   ، اند  برده  نام 
از  را  خود  کروز،  تد  او،  اصلی  رقیب 
طرفدار  که  خواهان  جمهوری  دیگر 
هستند  درخاورمیانه،  کمتر  دخالت 
هیالری  دادند0  نشان  تر  متفاوت 
جنگ  طبیعت  احتماال  که  کلینتون 
خواستار  اصال،  اما  دارد،   تری  طلب 
دخالت نیروی  زمینی آمریکا در عراق 
نیست. آیا نیروی  هوایی و هواپیماهای 
بدون سرنشین ایاالت متحده در برابر 
سرکوب  داعش ، تحت فرمان  رئیس 
خواهد  عمل  تر  قوی  جدید،  جمهور 
نهاد؟  خواهد  ضعف  به  رو  یا  و  کرد 
از  اساسی  پارامترهای  رسد  می  بنظر 
استراتژی باراک اوباما به احتمال زیاد 
روز  ماندو  خواهد  باقی  تغییر  بدون 
موعودی برای حمله آمریکا به سوریه  

تعیین نخواهد شد0
ترجمه به اختصار.

اروپا  اتحادیه  از  انگلستان  چراخروج 
به نفع اروپاست؟

است  همراه  دموکراسی  اروپابا  اگر 
بگویند  مجبورند  شهروندانش  تمام 
که انگلستان دراتحادیه اروپا بماند یا 
برود0 از اینکه بگذریم خروج یاماندن 
به  تنها  اروپا  دراتحادیه  انگلستان 
شود  نمی  مربوط  بریتانیا  سرنوشت 
پروژهای  تداوم   و  کیفیت  بر  بلکه 
اروپا تأثیر می گذارد0اتحادیه اروپا که 
تقریبًا  ۶۵ ساله می شود نشانه هایی از 
صداهای ملی ، مردمی  و گاهی بیگانه 
آن  انحالل  خواستار  که  باخوددارد  را 
هستند.  بنابراین آن لحظه فرارسیده 
است 0 )اگر نگذشته باشد(0باید شاخه 
های خشکیده را برای ادامه ی حیات 

درخت هرس کرد0
بیشتر  اروپا   اتحادیه  اصلی  ماموریت 
سیاسی  بود تا اقتصادی- که بزرگترین 
اتحادیه  رود0  می  بشمار  آن  موفقیت 
برای پایان دادن به درگیری همیشگی 
آمد. بوجود  آلمان  و  فرانسه  بین 
هزارسال  یک  دادن  پایان  به  وموفق 
جنگ داخلی دراروپاشد. این اتحادیه 
به  درخشانی   های  کمک  همچنین 
با  تا  کرد  شرقی  اروپای  کشورهای 
سرعت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی از یوغ چند دهه اسیر شوروی 
موازات  به  برسند.  استقالل  به  بودن 
چند  طول  در  سیاسی,  های  پروژه 
دهه،  اروپایی ها موفق به ایجاد فضای 
اوج  در  که  یکپارچه شدند  اقتصادی  
واحد  ارز  یک  تصویب  به  منجر  خود  

درآغاز هزاره سوم شد.
مشکل این است که در طول زمان بُعد 
بربُعد  اروپایی  های  پروژه  اقتصادی 
آن  فرهنگی  های  جنبه  و  سیاسی 
پیشی گرفت 0 بااز دست دادن  همه ی
 بینش ها که اروپا می توانست داشته 

باشد , فقیرترین مناطق و اعضایی که 
را  اتحادیه  پیوستند،  اتحادیه  این  به 
دیدند.  خودپردازمی  غول  یک  بسان 
نیز   اتحادیه  ثروتمندعضو  کشورهای 
یک  تشکیالت   این  بودند   معتقد 
هایشان  مالیات  برای  پولی«  »گودال 
از  بیش  انگلستان  رود0  می  بشمار 
آگاه  ها   تنش  این  با  هر کس دیگری 
از زمان مارگارت تاچربه  بوده است و 
سوء استفاده از آنها پرداخته است0 با 
انجام این کار, اذهان عمومی را  برای 
قبول این باور تقویت کرد که عضویت 
حاصل  با  بازی  یک  اتحادیه,  این  در 
به ویژه هنگامی که  جمع صفر است  
وضعیت  پول درگردش   بسیار وخیم 

است.
همیشه  اروپا  در  انگلستان   موقعیت 
طول   در  است.  بوده   کننده  ناراحت 
بازار  به  انگلیس  الحاق  سالهای19۶0 
رئیس  توسط  بارها  و  بارها  مشترک 
جمهور فرانسه شارل دوگل وتو شد0 
دوگل لندن را به عنوان یک اسب تروا 
برای دخالت واشنگتن می دانست. در 
عضویت   که,  ترسید  می  دوگل  واقع 
نفوذ  از  مشترک  دربازار  انگلستان 
نظر  مورد  ی  بکاهد0دراروپا  فرانسه 
فرانسه  محور  بدور  کمربندی  دوگل 
می  کشیده  فرانسه  برتری  با  آلمان  و 
های  محدودیت  دلیل  به  فقط  که  شد 
جنگ  از  پس  آلمان  بر  شده  اعمال 
جهانی دوم بود. اما با  خروج دوگل از  
عضویت  به  انگلستان   قدرت،   دایره 
در  انگلستان  آمدو  در  بازار مشترک  
سال 1973 توانست رابطه سه گانه ای  
ها   آلمانی  و  ها  فرانسوی  خود،   بین 
موفقیت  ایرباس  گروه  کند000  ایجاد 
آلمان  و  فرانسه  رابطه  مدیون  خودرا 
اقتصادی  رکود  که  0همانطور  است 
بقیه در صفحه 17

بار  نخستین  برای  ۱۹۹۲که  درسال 
هیالری کلینتون به عنوان یک وکیل 
توجه رسانه هارا  درمبارزات انتخاباتی 
بیل  همسرش  جمهوری  رئیس 
میکردکه  خیال  کرد   جلب  کلینتون، 
کناربگذارد  را   وکالت  تواند  می 
شیرینی  پختن  به  و  بماند  خانه  در 
به شیرینی  نظر معروف  این  بپردازد.  
پختن بین کلینتون و باربارا بوش شد 
که همسر تازه بدوران رسیده فرماندار 
آرکانزاس به آسانی برنده این مسابقه 
به  کلینتون   بعد  سال  هجده   . شد 
رئیس  دولت  در  خارجه  وزیر  عنوان 
بلند  حمایت  اوباما,  باراک  جمهور, 
اجاق  دادن  قرار  برای  خودرا  پروازانه 
میلیون   ۱۰۰ از  بیش  آشپزخانه  در 
نشان  جهان  سراسر  در  فقیر  زن 
جان   , اجاقها  »این,  کرد:  واعالم  داد. 
و  کند  تواندحفظ  می  نفر  ها  میلیون 

زندگیشان را بهبود بخشد۰«
کلیشه  بر  که  هستند  زنان  از  برخی 
اما  شوند   می  فائق  جنسیتی  های 
این  با  که   دیگران  به  آن  از  پس 
چالش روبروهستند کمک زیادی نمی 
نیست.  آنها  از  یکی  کلینتون  کنند۰. 
خود  طوالنی  ای  حرفه  زندگی  در  او 
با تبعیض جنسیتی زیادی روبرو بوده 
با  که  داده  نشان  زندگی  اودر   ۰ است 
مقام خود تصمیمات  غیر  از  استفاده 
معمول برای ترویج فرصت های شغلی 
بسود زنان در ایاالت متحده و خارج از 

کشور می گیرد.
این دکترین هیالری کلینتون  است 

که در طول دوره تصدی خود به عنوان 
وزیر امور خارجه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ 
زنان   وضعیت  پیشبرد  برای  درتالش 
والری  آن   : نویسندگان   ۰ است  بوده 
الملل  بین  امور  استاد  یک  هادسون 
دردانشگاه A&M تگزاس و پاتریشیا 
ارتباطات،   متخصص  یک   Leidl
حاشیه  از  زنان  آوردن  با  را  کلینتون 
ایاالت  خارجی   سیاست  مرکز  به 
متحده آمریکا ستودند  او  با شناخت 
وضعیت  بین  ارتباط  کردن  نهادینه  و 
زنان و حصول امنیت ملی این اهداف 

را دنبال میکرد.
ناتمام  کلینتون  کارهای  در عین حال 
باقی مانده است. اگر چه او موفق شد 
ایاالت  خارجی  گذاران  سیاست  راه 
دربرابرمسائل  را  آمریکا  متحده 
جنسیتی تغییردهد،  قدرت کلینتون،  
او پیشرفت زنان را  فراست و اشتیاق 
به همراه داشت که تنها نتایج ملموس 
در خارج از کشور بود. در میان موانعی 
که کلینتون با آنها مواجه بود، مقاومت 
گذاران  سیاست  بوروکراسی   شدیدو 
آمریکائی دربرابر تغییرات و مخالفتهاو 
بود.  خارجی  های  دولت  تفاوتی  بی 
برای  چالش  همه  از  تر  سخت  شاید 
فشار  به  که   بود  مواردی  تعیین 
بیشتر  برای حقوق زنان  نیاز داشت۰ 
کار خطر عصبی  این  انجام  هنگام  در 
شدن سردمداران آمریکا و متحدانش 
های   هزینه  تحمیل  و  داشت   رادرپی 
مواجهه  در  اقتصادی.  و  سیاسی 
میشد۰ هاراباعث  چالش  چنین  با 

با  شدن  روبرو  در   Leidl و  هادسون 
چنین چالشی  می  نویسند  کلینتون 
به  و  انتخاب کرده است  جنگ خودرا 
دنبال نقطه ای نفوذی برای پیشروی و 
گاهی عقب ننشینی است تا از حمایت 
عمومی برای جلوگیری ازمنحرف شدن 
ازدیگر منافع ایاالت متحده بهره مند 
شود۰ در عین حال آنها استدالل می 
رسمیت  به  سزاوار  کلینتون  که  کنند 
شناخته شدن برای ایجاد چنین تماس 
 Leidl و  هادسون  است.  سخت  های 
تالش می کنند تا بگویند برای ارزیابی 
وضعیت  پیشبرد  در  کلینتون  تاثیر 
زنان به محض انتخابش و شروع کارش 
اما  است  زود  بسیار  سفید  درکاخ 
تجزیه و تحلیل نافذ آنها مجموعه ای 
مفید و استاندارد برای دیگر محققان 
در  آینده  های  پیشرفت  گیری  اندازه 
زمینه  در  جدید  نسبتا  قلمروی  این 

سیاست خارجی خواهد بود۰

سفر مهم به پکن
جنبش  که    ۱۹۷۰ دهه  درآغاز 
آمریکا  متحده  ایاالت  در  فمینیستی 
شدسیاست  تبدیل  داغی  موضوع  به 
خارجی به تدریج شروع به قرار دادن 
دغدغه های زنان در دستور کار خود 
شد. هادسون و Leidl به دولت رئیس 
از  دفاع  برای  کارتر  جیمی  جمهور 
سیاست  ستون  عنوان  به  بشر  حقوق 
خارجی و برای راه اندازی اداره ای که 
پیشرفت  در  زنان  نقش  به  اختصاص 
توسعه  برای  متحده  ایاالت  آژانس 
اعتبار  داشت   )USAID( المللی  بین 
قائلند. اما نقطه عطف استدالل آنها به 
سال ۱۹۹۵ زمانی که کلینتون بعنوان    
کرد  سفر  پکن  به  آمریکا  اول   بانوی 
جهانی  کنفرانس  چهارمین  در  تا  
متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  زنان 
کلینتون در  برمی گردد۰  شرکت کند 
از  مالمت  به  ضمنی  بطور  سخنرانی 
را  دولت  آن  و  پرداخت   چین  دولت 
به انکار استقالل و آزادی باروری زنان  

نکوهش کرد۰
 کلینتون اعالم کرد که » حقوق بشر 
زنان حقوق بشر  زنان و حقوق  حقوق 
است« و به آینده ای اشاره کرد که در 
آن » باهر زني با احترام و عزت برخورد 
این   Leidl و  هادسون  خواهدشد.« 
حادثه  »یک  عنوان  به  را   سخنرانی 
برای ایاالت متحده و مسلما برای کل 

جهان« توصیف می کنند۰ 
پیشرفت  بر  مبنی  کلینتون  ادعای 
جدایی ناپذیر زنان درارتباط با امنیت 
آمریکا و جهان ، به سادگی در تالش 
برای پیوند زدن مسائل زنان به مسائل 
آوردن  دست  به  برای  زندگی  و  مرگ 
توجه سیاستگذاران بی تفاوت نیست۰ 
حاضر  حال  در   Leidl و  هادسون 
کنند  می  ارائه  را  مطالعات  از  تعدادی 
مشارکت  افزایش  دهد  می  نشان  که  
رفاه   به  منجر  زنان  میان  در  اقتصادی 
شده  جوامعی  از  بسیاری  در  بیشتر 
است که  درآنها سرکوب زنان اغلب با 
استبداد گسترده تر و خشونت دولتی 

همراه بوده است 
در عین حال کلینتون به احتمال زیاد  
و  جنسیتی  تبعیض  که  پذیرد  می 
مردساالری در برخی از جوامع عمیق 
محلی  فعاالن  برای  است  دار  وریشه 
دردسر  ایجاد  خارجی  رهبران  یا  و 
به  سرعت  کردتابه  خواهد  مشکل  و 

دستاوردهای ماندگاربرسند. 
سعودی  عربستان  با  آمریکا  روابط 
نقطه  بدترین  شود  می  گفته  که 
نیز  است   دختر  تولد   برای  جهان 
از  یکی  کلینتون  خارجی  درسیاست 
مشکالت خواهد بود۰ دولت عربستان 
کردن   محدود  برای  ای  ظالمانه  قانون 
و  سیاسی   ، اقتصادی  فعالیتهای 
با  اغلب  که  دارد  زنان   اجتماعی 
خشونت اعمال می شود۰ درعین حال 
ونظامی  اقتصادی  شریک  عربستان  
آمریکا ست واین ، کاررابرای کلینتون 

مشکل تر خواهد کرد۰ 

سیاست خارجی زنانه 
By Suzanne Nossel

درصورت انتخاب شدن ، سیاست خارجی تصمیم سخت 
کلینتون است

چگونه اسالم رادیکال به پایان می رسددنیا
By Andrew L. Peek

By Camille Pecastaing                      لطفًا خارج شوید    
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اصالح  عربی   اسالم  که   سئوال  این 
 0 زبانهاست  ورد  یانه   است  پذیذ 
واین جواب  رسانه های غربی  اززبان 
متفکران  که اسالم  رفرم نمی پذیرد  

نیز به گوشها  بسیار میرسد0 
باید   نخست  جواب  به   رسیدن  برای 
بین قدرت دین  و قدرت سیاسی  دین 

مآب  یا دین گرا  فرق نهاد0
قدرت دین  نزد توده ی مردم  در  کلمه 
است   0وامری  است  نهفته  ایمان   ی 
فردی که بمرور  تأثیر  گذار شده است  
درفرهنگ مؤمنان اما ،  قدرت سیاسی  
کرده  خود   ابزار  را  دین   اسالمی   -
ومی کند0 بنابراین مؤمنان  را وسیله 
ی  اقتدار خود قرار می دهند0 اسالم 
اولیه  مدعی ارزشها ست  مثل هردین 
پیش از آن 0 هیچیک  از ادیان  بزرگ 
وکوچک  دم از رفتن  به حکومت نزده 
اند0ولی از اصالح  روشها  نزد مردمان  
و  اجتماعی    بهتر سازی  مدار  برای  

زندگی  فراوان گفته اند0
حاکم  های  نظام  که  کنیم   قبول  اگر 
قبل  مسلمان   درکشورهای  امروزی  
اند  درمی  از هرچیز قدرتی  سیاسی 
متوجه  اصالحات   :ضرورت  که  یابیم 
هم  پذیر  اصالح  والبته  آنهاست 
هستند چرا که  هرنظام حاکم  از مقوله  
قراردادهای  اجتماعی  است و مقیدبه 
قوانین  مصوب خود است 0 و این ادعا  
که »می شود  احکام دین را  یک جا به 
نخ  مصوبات کشید«  درست نیست0 
و  احکام  دین نشسته  در وحی  زیرا 
الهیات  مربوطند  و ناظر بر  عقبی  و 

نه بر دنیا0
چنان  و  کنید  چنین  گوید   می  دین 
نکنید 0 که اگر  چنان    کنید پاداشی  
درآخرت دارید  و چنان نکنید وگرنه  

مجازاتی  نصیب شماست 0
آنها که  این پاداش  بهشتی یا جهنمی  
اند   کشیده  شرعیات  فقه   نخ  به  را 
و  اند   کرده  سیاسی  قدرت  قصد  
برای پایداری،  قدرت خود  و نظام را 
مشمول  ابدیت  دین شناخته اندوبرای  
شرع  مؤمن   مردمان  اطاعت   داشتن 

وفقه  وغیره  را به اصل  تذکرات  دینی 
چسبانده اند0

اسالمی   لقب  چه  سیاسی   قدرت 
داشته باشد و یا هرلقب دیگر  درتمام 
بنابراین    0 است  اطالح  قابل  کشورها  
، پس  اسالمی  را  نظام والئی  که   آنها 
قدرت سیاسی  کنند   می  فرض  ابدی 
خودرا  با کلمه ی اسالمی  مزین کرده 
اند  تا قدرت  سیاسی و قدرت  ایمانی 

مردمان  را توامان اعالم کنند0
قدرت   عین  سیاسی  قدرت  اگر  که 
پسوند   آن   دیگر  بود  دینی   ایمانی 

وصفت اسالمی ضرورت نمی یافت 0
وجود  درجهان   سیاسی   نظام  هیچ 
نیافته است که حرمت دین را دروظیفه 
هم  دینی  نظام   وهیچ  باشد0  نداشته 
رسمًاخودرا   که  است  نیافته  وچود 

قدرت سیاسی بداند0
ازباب  هست  حرفها  امروز   اینکه   
ضرورت  اصالحات  دراسالم  ، علت آن 
است که  کلیه دَول  ونظام های سیاسی  
و  شر  انواع  منشأ    ، اسالم  به  ملقب 
اصالحاتدرآنها  پس  اند0  شده  فساد 
دردین  اصالحات   0نه  است  ضرور 
دردین   اصالحات  که  چرا  مؤمنان  
هرگز به عهده ی  قدرت های سیاسی  

نبوده ونمی باشد0

گاه  عربی   اسالمی   درکشورهای 
نظام  ملقب به لقب یا  نام یک شخص 
وخوب   0 هاشمی  سعودی  مثل  است  
با   دارد  ربطی  پدیده  این  بنگرید   که 
دین  با  ونه  جامعه  قبیلوی    ساختار  

اسالم 0
وشعب   وطوایف   قبایل  اسالم 
اجتماعی موجودرا  شناخته ولی هرگز  
حکومت قبیلوی  وخاندانی  را دستور 

نداده است 0
عربستان   مثل  کشوری   در  ازقضا 
سعودی قدرت  سیاسی سعودی  وقتی 
موجودیت  یافته است  که استعمار  در 
آغاز  پایان خود بوده  و کشف ذخایر 
نفتی  به سعودیان  فرصت داده است  
از  خاص  برداشتی   مدد  به  خودرا   تا 
اسالم منادی  اسالم و نظام قبیله ای  
قدرت   این  وچون  بدانند0  سعودی 
مکان  دو  عربستان   درسرزمین 
ومدینه   مکه  بنام  را  مؤمنان   مقدس  
دارد پس  نظام سعودی در چهار  بُعد 
قدرت  قبیله ای  وقدرت دینی وقدرت 
 ، حرمین   نگهبانی   وقدرت  نفتی  
برافراشته  داشته است ۰ واین قدرت 
مطلق  عظیم  موفق شد به هرچه یک 
خاندان سعودی  خواسته است برسد 
ونیز سایه اندازد  بر دیگر کشورها ی

نهد  تأثیر   سپس  و  مسلمان   عرب   
مسلمان   غیرعرب   کشورهای   بر  
نفوذ مالی   اعمال   از طریق  درمنطقه  
وتأسیسات  مکتبی  دینی مثل مدارس 
قرآنی  تا برسد به اینکه  با قدرت مالی  
خود غرب ) اروپا و آمریکا(  به حمایت 

مستمر خود بدارد۰
کشورهای  بر  فشار  چنین   بازتاب 
ناتوان  درمنطقه رفته رفته  محسوس 

شد به طرق مختلف ازجمله :
- ظهور مکتب  دینی اخوان المسلمین  
در مصر به رقابت مکتب  دینی وهابی  
درعربستان که البته مثالی  منحصر و 

یگانه نیست ۰
- خیز دو جانبه ی  شیعیان  نخست 
جانشین   و  خلفا  اجحافات  باب  از 
بمثابه   مقتدر  عربستان   پنداشتن  
ریاست عالیه ی سعودیان  که تشییع 
را  حتی در تعلیمات  دینی خود  بعنوان 
مکتبی  از مکاتب اسالمی  نپذیرفتند۰ 
و دوم  مقاومت کشور  ایران شیعه  در 
روحانی  سنی   تبعیضات  سران  قبال 

ورؤ سای ممالک  مربوطه ۰
با  سعودی   عربستان  پیوستگی    -
بینی  کور  بخود موچب   آمریکا  خود 
های  آمریکا بر معضالت  جهان  عرب 
بر  عربستان  باز  دست  شد۰  مسلمان 
تحمیل ها  به کشورهای سنی نیز  به 
ظهور و توسعه تروریسم در پاکستان  
مورد  تنها  خود  این  و  شد  منتهی 

نیست ۰
- فشار بر شیعیان  در کشور سعودی  
وبحرین ویمن  که منتهی به تبعیضات  

و شوریدن ها گردید۰
با  سرانجام   سعودی  عربستان 
تعارضات  سیاسی بسیار  روبرو شد۰ 
گه  دریافت   غرب  که  معنی  این  به 
انواع  و  تروریسم   ی   پدیده  ظهور 
آموزشهای  در   ریشه  ها   بنیادگری 
بمدد  که  دارد   قرآنی  مدارس  دینی  
کمک های  مالی عربستان  درسراسر 

جهان  مسلمان  در فعالیتند۰
های   بررسی   در  اینکه  دیگر   اتفاق 
نیویورک  دوبرج  ی   فاجعه  عمیق 

افراد  و  عوامل   سهم  که  شد   کشف 
 ۰ است  بوده  بسیار  سعودی  کشور 
یعنی که رهبران  سعودی ایمن بار  در 
کشور خود  در جنگ  جهادگراها  بوده 
والقاعده نمونه برتر آن است ۰ بسبب 
مکانیسم   از  موثق   اطالعات   کسب 
آمریکا   دولت  اسالمی   تبلیغات  
اقدام  عربستان  از  دور  کشی  بقدری 
سعودیان   تمایالت   برخالف   و  کرد  
عقد  به  شد   موفق  اسراییل   وحتی 

قرارداد  موسوم به برجام ۰
سعودیان  برنتابیدند  و تحمل نکردند  

نزدیکی  آمریکا و ایران راخ
داعش  ظهور   شاهد  اسالم   ودنیای 
گراهارا   چهاد  عربستان   ابتدا  شدکه 
برای مخالفت با نظام  بشار اسد  و بهار 
عرب  بآنجا فرستاد ولی همانها  با مدد 
افسران تحقیر شده ی البغدادی  را در 
تأسیس داعش موفق داشتند و ضمنا  
دوسه هزارتن  چچن قفقازی هم مدد 

کار آنها شدند۰ 
دورکشی آمریکای اوباما  از عربستان 
تولید بسیار  با   سعودی  مصادف شد 
نفت  در آمریکا  و کانادا  ورفت ورسید  
به کاهش بهای نفت وگاز  و این خود 
اولین  سکته مالی  اود  و شد و هسته 
در قدرت مالی  نظام سعودی  که طی 
درهرجا   هرکار  قدرت   آن  با  دهه  
خواست کرد و بسیار حوادث و شدنی 
ها را خرید۰ از جمله حرکت بهار عرب 

را۰
عربستان  و امارات  باآنکه در  چنگ 
تجاری   پایگاههای  درغرب    ، غربند  
شده   هرجا  ضمنا   و  دارند   بسیار 
خریده  را  فراوان   مستغالت  و  امالک 

و تصاحب کرده اند۰
در  بسیار   نفوذ  وامارات   عربستان 
رسانه های  غرب داشته ودارند۰ ولی 
دارند  که رسانه  برآن   شواهد  حکم 
درتأیید   رقم   همه  از  غربی   های 
سیاست کلی  دولت های خود  به درج 
آگاهی های  بسیار از معضالت سعودی 

پرداخته  و می پردازند۰
وضع  دربرابر   سعودی   عربستان 
جدید غرب و شرایط واحکام اجتماعی 

امروزین  سعی بر آن دارد  تا دست به 
اصالحات  مؤثر  زند مگر نظام سعودی 

را ازخطر سقوط برهاند۰
سالهای   طی  نفت   درآمد  کاهش    -
۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴  حقیقی است ۰ )۱( این 
رقم از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد رسیده 

است ۰
جوان   جمعیتی  سعودی   عربستان   -
جمعیت  این    ۲۰۳۰ سال  وتا  دارد 
جوان  به ۱۵ میلیون نفر  می رسدآنهم 
سی  ن  آ  جمعیت  کل  که  درکشوری 

میلیون نفر است ۰
کاربر  نیروی  - در عربستان سعودی  
تنها  که  است   بالغ  نفر  میلیون  یازده 
یک میلیون تن  آن زنان هستند۰)۲( 

باقی   میلیون  ده  از  میلیون    ۴ واما  
دیگر  میلیون    ۶ و  سعودیند  مردان  

مهاجران  غیر سعودیند۰
در  شاغل  زنان   اینکه  به   باتوجه 
در  اند   بوده  کل  درصد   ۸ عربستان  
ناگزیر    ، درصد    ۶۵ مردها  و    ۲۰۱۴
زنان  جامعه   انتظار  در  ناگزیر  تحول 
است ۰ زیرا بیکاری  ۳۳ درصد جامعه 
درصد    ۶ ۰و  نیست  تحمل  قابل  زنان  
غیر  مردان  جامعه   در  هم  بیکاری 

عادی تفسیر شده است ۰
اقتصادی  های  استراتژی  در   -  -
سعودی   دولت   چدید  واجتماعی  
  ۲۰۳۰ سال  تا  که  است  براین  اساس 
رقم خدمات توریست غیر مذهبی  به 
امور  ی  خدمه  نفر   و  برسد  نفر    ۱/۳
بالغ شودورقم  نفر   ۸۰۰۰۰۰ به  تجاری  
 ۴۰۰۰۰۰ به  وفلزات  معادن  ی  خدمه 
بکار  مشغول  نفر  باألخره  و  برسد  نفر 
درصنعت نساجی  به ۳۰۰۰۰۰ نفر برسد 
به  ساختمانی   امور  خدمه  نفرات  و 
امید است که   و  بالغ شود  نفر   ۲۰۰۰۰۰
نفرات شاغل  در امور بانکی ومالی نیز 

 BP Statical Review of باستناد   )۱
World Energy

۲(- جامعه سعودی معضالت مهمی دارد  از جمله  
بغرنج بودن  وضع خانوادگی  و اجتماعی  زنان 
ودیگر  وضع مهاجران  مشغول بکار  که هرگز 

امکان تابعیت ندارند۰

ی  خدمه  رقم  و  برسد۰   ۲۰۰,۰۰۰ به 
خواهد  نفر  هزار  سی  به  پتروشیمی 
تا  ها   بخش  دیگر  رقم  رسیدودرکل 

حد ۲/۲ میلیون نفر باشد۰)۳(
پس عربستان  که نظام خودرا  مذهبی 
قبول  به   است  رسیده  داند   می  تام 
عربستان  پس  گزیر۰  نا  اصالحات  
دیگر نمی تواند  خودرا قدرتی اسالمی  
خطاب کند  ضمن اینکه  جامعه مؤمن  
مسلمان  آنهم  ضرورت اصالحات  را 

پذیرفته است ۰
پس عربستان  باید نظام  قبیله ای را 
متحول سازد  زیرا  ساختار کل جامعه  

در تغییر است ۰
چهارگانه  قدرت  با  سعودی  عربستان 
ی خود  شریک ودخیل است درتمام 
ولی  مسلمانان  جهان  فجایع  و  وقایع 
بعد   این کشور  من  دیگر گون شدن  
امکان رشد  بیش از این را نمی دهد۰ 
به صرفه ی  غرب هم دیگر نیست  که 
از  خودرا  وچرای  چون  بی  حمایت  
این نظام خاندانی - قبیلوی  مستدام 

بدارد۰
درسراسر  و  کشور  هر  در  اصالح  هر 

)۳(-  ارقام سازمان ملل و مؤسسه  مک کنزی  
است با بهره از وال استریت جورنال و نیویورک 

تایمز 

نظام  در  اصالحات   از  باید  منطقه  
سعودیان  شروع شود۰ باری متفکران  
است  بهتر  درغرب   سیاسیون   و 
بیشتر  و  اسالم   دین  اصالح  از  کمتر 
هر  و  سعودی   نظام  در  اصالحات   از 
نظام ملقب به اسالمی دم زنند ۰ اینک 
تکیه   ، والئی  ایران  مثل   درکشوری 
اسالمی   نظام،  که  است  براین  سران  
واقعیت   ۰ نیست  این درست   ۰ است  
این است که  نظام والئی قدرتی  است 
۰ واین قدرت  حریص   صرفًا  سیاسی 
هم  و  بخورد  توبره  از  هم  است   مایل 
را  مردم  اسالم   بنام  یعنی  آخور۰  از 
در گرو گیرد و بنام مردم  و رأی آنها  
روحانی   فعلی   ودولت  را   اجرائیات 
عاجز  است   نظام  خود  ی  بدنه  از  که 
 ۰ اصالحی  هراقدام   از  است   مانده 
بنام  باالی سراو  فائقه ی  قدرت  زیرا  
دین هیچ خودرا محتاج اصالحات نمی 

داند۰ و این یعنی تضاد ۰

          دکتر کاظم ودیعی - پاریس

اصالح قدرت سیاسی  
درمورد عربستان سعودی

آنها که  این پاداش  بهشتی یا جهنمی  را به نخ فقه  شرعیات کشیده اند  قصد  قدرت سیاسی کرده اند  و برای پایداری،  قدرت 
خود  و نظام را مشمول  ابدیت  دین شناخته اند

 متفکران  و سیاسیون  درغرب  بهتر است کمتر از اصالح دین اسالم  و بیشتر از اصالحات  
در نظام سعودی  و هر نظام ملقب به اسالمی دم زنند 0 اینک درکشوری مثل  ایران 
والئی ، تکیه سران  براین است که نظام، اسالمی  است  0 این درست نیست 0 واقعیت 
این است که  نظام والئی قدرتی  است صرفًا  سیاسی 0 واین قدرت  حریص  مایل است  
هم از توبره بخورد و هم از آخور0 یعنی بنام اسالم  مردم را در گرو گیرد و بنام مردم  و 
رأی آنها  اجرائیات را  ودولت فعلی  روحانی  که از بدنه ی خود نظام است  عاجز مانده 
هیچ خودرا   ، است  از هراقدام  اصالحی 0 زیرا  قدرت فائقه ی باالی سراو بنام دین 

محتاج اصالحات نمی داند 0
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ریاست  آلبرشت  استن  پروفسور 
اردشیرزاهدی  دانشگاه یوتا و دوست 
ایران  فرهنگ  دوستداران  از  یکی  و 
درنامه ای به آقای زاهدی خبراز کناره 
داد۰  یوتا  دانشگاه  ریاست  از  گیریش 
آقای زاهدی طی نامه ای که برای مجله 
این  زحمات  از  فرستاد  یوتا  دانشگاه 
کرد سپاسگزاری  ایران  عاشق  استاد 

آقای زاهدی نوشت :
ای  دوستانه  روابط  میکنم  افتخار 
از  یوتا  ایالتی  دانشگاه  رؤسای  با 
استن  تا  چیس  و  هریس  پروفسور 
پیوند  ما  همه  ام.  داشته  آلبرشت 
من  که  اصیل  نهاد  این  با  مشترکی 
خود  دوم  خانه  عنوان  به  همیشه 
دانسته ام،  داریم۰اما عواطف من برای 
شخصی  فراترازاحساس  بسیار   USU
التحصیالن  فارغ  تمام  مانند  است. 
USU، از آموزشی که از این دانشگاه 
به  اما  سپاسگزارم،  داشتم  دریافت 
بخاطردوستی  نیز  ایرانی  یک  عنوان 
کشور  به  یوتا  مردم  های   کمک  و 
تر  افزون  سپاس  این  من  محبوب 
است۰ این افراد دوست داشتنی اصیل 
ما  به  تا  آمدند  ایران  جوبه  صلح  و 
برای  بازسازی  کشورمان کمک کنند. 
دانشگاه  رئیس  که   بزرگی  دوستان 
هریس،  فرانکلین  مانند  بودند  یوتا 
داریل چیس و دیگران دست در دست 
اولیه  مراحل  در  خود  ایرانی  برادران 
ی همکار  ما  کشور  توسعه  و  نوسازی 

 کردند.
آلبرشت  استن  پروفسور  که  هنگامی 
به رباست  دانشگاه یوتابرگزیده شد، 
بهمراه  بانوی  بزرگوارخود با سفر خود 
شامی  مجلس  در  حضور  و  مونترو  به 
که به افتخار شان  برپاشده بود  باعث 
نیز  تازگی  به  شدند.  من  خشنودی 
سرخ  گل  ی  ویال  من،  اقامت  محل  به 
آمدند و هدیه گرانبها و دست بافته ای

من  و  مهناز  دخترم   برای  یوتا  از   
آوردند. مهربانی های این زن و شوهر 
عزیز و بزرگوار همیشه  ادامه داشته ، 
وهدایای  بخشیده   مراروشنی  زندگی 
همواره  من    به  آنها  نشدنی  فراموش 

برایم عزیز وگرامی است.
من  به  آلبرشت  پروفسور  تازگی  به 
نوشت که تصمیم گرفته پس از یازده 
دانشگاه  ریاست   مسئولیت  از  سال 
زده  شگفت  ومن  کند،   گیری  کناره 
چنین  ماهیت  سالگی   در۸۷  نشدم. 
مسئولیت های خطیر  را  می شناسم و 
می توانم استدالل دوست بزرگوارم که  
نزدیک به  ۷۳  سال دارد را درک کنم.

به  خود  پیام  در  او  که  همانطور 
همکارانش می گوید: »دراین سالها ما 
با هم طریقی دشوار و طوالنی را طی 
کردیم « مطمئن هستم که او می تواند 
دست  به  غرور  با  بسیارو  رضایت  با 
بنگرد.   خود  گذشته  دهه  آوردهای  
همانند بسیاری دیگر که استن را می 

شناسند و یا با او همکاری کرده اند،
زیاد  تأسف  با  او  استعفای  معتقدم  
اما میراث ماندگار،  همراه خواهد بود، 
به نسل  از کار پرشور،  و  تعهدی که 
های آینده دارد،  رهبری او - همچنین 
در   - داده  انجام  که   بزرگی  کارهای  
حافظه جمعی جامعه باقی خواهد ماند.

هیچ  که  ام  داشته  اعتقاد  همیشه 
آموزش  عشق،  موسیقی،  بین  مرزی 
و پرورش و انسانیت نیست. پروفسور 
فعالیتهای   آلبرشت در طول دوره ی  
به  چه  خود،  دانشگاهی  درخشان 
عنوان یک استاد و یا مدیر، در ایالت 
یا جاهای دیگر، یک شخصیت  و  یوتا 
او  است،   زدنی  ومثال  توجه  قابل 
مدیروُمدبّراست۰  و  نجیب  و  مهربان 
به  منحصر  شوهر  و  زن  چنین  با  من 
فرد و ثابت قدم مانند استن و همسر 
دوست داشتنی اش، بانوجویس افتخار 
جایگاهی  دو  هر  آنها  دارم.  دوستی 
برجسته درخاطر من و قلب من دارند.          
 اردشیرزاهدی
مونترو سوئیس

Iran and 
USU

آغازیک  آبیاری  پروژه  اندازی  راه 
 USU و  ایران  بین  طوالنی  رابطه 
المللی  بین  جایگاه  کامل  تثبیت   و 
درپروژه  پیشگام  عنوان  به   USU
آغاز  در  بود.  زهکشی  و  آبیاری  های 
متخصصین  از  بسیاری   ،۱۹۵۲ سال 
آب و کشاورزی بطور موقت در ایران، 
دیگر  میان  در  که  کردند  می  فعالیت 
سرمایه گذاری ها ، آنها برای اولین بار 
کرج  در  را  ایران  کشاورزی  دانشکده 
 USU آب  متخصصین  انداختند  براه 
نیز به طور گسترده در مصر، بولیوی، 
سراسر  در  و  دومینیکن،  جمهوری 

امریکای التین کار می کنند.
با کاهش خشکسالی  شهرت دانشگاه 
 ،۱۹۴۱ سال  در  یافت.  گسترش  یوتا 
خارجی  کشاورزی  روابط  ی  اداره 
انتخاب  را  ایاالت متحده ال۰ام۰وینزو 
به  آبیاری  مسایل  درمورد  تا   کرد 
او  بدهد۰  هایی  توصیه  ایران  دولت 
درخاور  دوم  جهانی  جنگ  درمدت  
به   ۱۹۴۶ سال  تا  و  برد،  سر  به  میانه 

آمریکا باز نگشت.
ارتباط دوستانه ای که جناب  درمورد 
ایالت  مردم  و  یوتا  دانشگاه  با  زاهدی 
یوتا دارند بارها نوشته ایم ۰  یادآوری 
گذشته  سال  دراوایل  که  کنیم  می 
بود که دانشگاه یوتا به پاس کمکهای 
مادی ومعنوی  این سیاستمدار ایرانی 
از  یکی  یوتا  مردم  و  یوتا  دانشگاه  به 

آتریوم  بنام  خودرا  بزرگ  های   سالن 
در کردکه  نامگذاری  اردشیرزاهدی 
حضور استادان این دانشگاه افتتاح شد 

)عکس زیر(

USU

THE INDELIBLE 
LEGACY OF 

STAN ALBRECHT
میراث ماندگار  

استن آلبرشت

هنگام  زاهدی  اردشیر 
افتخاری  درجه  دریافت 
زاهدی  یوتا۰   دانشگاه  از 
تا ۱۹۶۳  از سال ۱۹۵۹  که  
 ۱۹۷۳ سال   از  دوباره  و 
در  ایران  سفیر    ۱۹۷۹ تا 
واشنگتن بود  خود  درسال 
یوتا  دانشگاه  از   ۱۹۵۰
ارتباط  شد  التحصیل  فارغ 
این  رؤسای  با  او   شخصی 
تا  شد  باعث   دانشگاه  
به  ایرانی  دانشجوی  صدها 
توصیه ی او به این دانشگاه 
خودرا  تحصیالت  و  بیایند 

ادامه دهند۰
دوستی ایران و دانشگاه یوتا  بیش از نیم قرن 
با  دانشگاه  این  همکاری  قرارداد  و  دارد  سابقه 

دولت ایران حدود ده سال دوام یافت

پیشرفت  گزارش   جلد  روی  باال   تصویر 
 ۲۶ از  را   تهران  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده 
آوریل  ۱۹۵۸ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۹ را نشان می 

دهد

تهران   در  کوهنوردی صبحگاهی   - سال ۱۹۵۴ 
اعضای گروه همه از دانشگاه یوتا هستند 

ایرانی  مهندسین  و  دانشجویان  باال  درعکس 
کارشناسان  رازیرنظر  آبراه  یک   ۱۹۵۰ دردهه 

USU مورد آزمایش قرارداده اند

پروفسور آلبرشت درپشت سر و همسرش درسمت راست آقای زاهدی دیده می شوند

درتصویر سمت چپ  نمونه ای از 
دست بافته های یوتا که پروفسور 
آلبرشت به آقای زاهدی و 
دخترایشان واالحضرت مهناز  هدیه 
کرده اند دیده می شود۰

پروفسور استن آلبرشت درنامه ای به اردشیرزاهدی نوشت پس از 11 سال از ریاست دانشگاه یوتا کناره می گیرد0

پروفسور آلبرشت درپشت میزکارش دیده می شود
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دنباله ی دوم جوالی 1986
جنوبی  ویتنام  وضع  ی  درباره  کیهان 

می نویسد:
» درکوچه ها وخیابانهای  محله ی تان 
وین هوشی مین ویل  )سایگون سابق(  
پیاده روها  به  زباله دانی  مبدل شده 
است   تند  بقدری  تعفن   بوی   - است 
که غریبه  به سرعت  از آنجا دور می 

شود۰
حوصله  با  وسالمندان  کودکان   زنان 
زباله  هارا با دست پس میزنند  تابلکه 
چیزی برای خوردن یا فروختن  بدست 
که   است  این  کارشان   برخی  بیاورند 
شده   استفاده  کاغذی   های  دستمال 

را خشک می کنند  ومی فروشند۰
بهای یک  رادیو  ترانزیستوری کاست 
یک  حقوق   ماه    ۲۳۰ معادل   دار 
کارمند  است - بهای  یک قوطی  شیر 
حقوق   یک  ماه   یک  معادل   گیگوز  
یک کارمند  عالیرتبه  دولت است  ۰  
بیش از ۳۰ درصد از جهت  ۶۰ میلیون   

نفری بیکارند۰
باران  تیر  نفر  ۰۰۰و۶۵  تاکنون  
فرار  هروسیله  به  مردم   ۰ اند  شده 
درقایق  فراریان   واغلب  کنند   می 
سالی  بااینهمه   شوند   می  غرق  ها  
 ۵ فقط  گریزند۰  می  نفر   ۰۰۰و۱۰۰   
هستند۰ طرفداررژیم  مردم  درصد  

آن   بیاد  خواندم   می  که  را  مقاله 
)نارنجی  روحانیان   وآن  روشنفکرها  
پوش(  ویتنام افتادم  که چگونه برای 
ی  جمهور  رئیس  علیه  آزادی   کسب 
آتش  را  کردند  وخودشان  تظاهر می 
ایران-  وضع  شبیه  خیلی  زدند-  می 
سفاک   رژیمهای  قبیل  دراین  ضمنًا  
باشد   و وحشتناک   بد   هرقدر وضع  
باشنمد   ناراضی  درصد    ۹۵ وحتی 
نباید   بنابراین  ماند۰  می  سرپا  رژیم  
انتظارداشت  رژیم خمینی  بمناسبت 
رضایت   عدم  یا   و  اقتصاد  وضع  بدی 
بدی  برای   تازه  شود۰  ساقط  مردم 
وضع  مردم هنوز خیلی  محل هست  
تابه پایه یویتنام  یا کامبوج  برسد که  

آنهم باروی کارآمدن رجوی ویا امثال  
او عملی خواهدشد۰

3 جوالی 1986 مونترال

گشایش   باشکوه  برنامه   تلویزیون  
پس  را  آزادی   ی  مجسمه  مجدد  
داد۰  نشان  تعمیرات   چهارسال  از 
پرزیدنت میتران  وهمسرش نیز  آمده 
بودند۰ نطق ریگان - رقص  بارشینکف 
هنرپیشه  حضور   - سیناترا  آواز    -
ی  درباره  شعرها   و  ها   نطق   - ها 
که  آمریکا  و  پرستی   ومیهن  آزادی 
می  فکر  اش  همه   ۰ است  آزادی  مهد 
کردم  درسالهای  آخر ۶۰ واوایل  ۷۰ 
بودم   سرکنسول  سانفرانسیسکو   که 
و تشکیالت    با دولت   جوانان  همگی 
را  آمریکا   پرچم   ۰ بودند  مخالف 
حمل   وارونه  را  سورزاندندوآن  می 
بود۰  ننگ  پرستی   وطن  میکردند- 
 ۰ کردند   می  تظاهرات  ارتش  علیه 
جوانها  بیمار و هیپی بودند - نه مثل 
حاال که موفقیت  وکسب پول  وثروت 

هدف عمده ی  آنهاست ۰
خودرا  جمهوری  ریاست  هم  ریگان 
مدیون  خمینی است  واین موج  وطن 

پرستی وستایش از  آمریکاهم  پیرو

حقارتی که دردوره ی کارتر  از خمینی  
کشیدند  بوجود آمده است ۰ درواقع 
خمینی  به آمریکا  بزرگترین خدمت 

را کرده است ۰

18 جوالی 1986 مونترال

دررستوران  درمونترال   امروز 
ناهار  به  را  بهرام مسعودی  الکساندر  
دعوت کردم ۰چون مجله ی اسپانیائی 
و  عکس  صفحه   چندین  هوال«    «
تفصیالت  عروسی شاه را چاپ کرده  
است ۰ می گفت  بعضی از روزنامه های  
مگر   اند  نوشته  آنجلس  لوس  ایرانی 
اسپانیا   پادشاه  خواهد  می  شاه   این 
عکاس  اش   درعروسی  که  بشود  
یک  واصال   اند؟  کرده  خبر  اسپانیائی 

عکاس ایرانی را هم راه نداده اند۱۱

16 اوت 1986

از آن بیم  خبر وحشتناکی که  مدتی 
از  پس  اینکه   آن  و  رسید  داشتم  
پرداخت مقرری  جوالی  )که پانزدهم  
ماه باید بدهند ( تا پنجم وششم  اوت 
دادند   اطالع  من  به   انداختند   عقب 

که از ماه بعد حقوق ها نصف می شود 
نامه ای برای  فرخ  پناه ایزدی  نوشتم 
فرستادم  )همسرم(   هما  وتوسط 
آزاده  برای  را  نامه  رونوشت  بعد  ۰روز 
۰درواقع   هرچه  فرستادم  ی شفیق  
تماس  آزاده  با  تلفنی  کردم   تالش 

بگیرم  موفق نشدم 

30 اوت 1986 نیویورک

سینمائی  فرید  صبح   ۱۱:۳۰ ساعت 
زنگ زد و خبرداد که فرخ پناه ایزدی  
دگرگون  خیلی   ۰ است  درگذشته 

وناراحت شدم ۰ 

15 سپتامبر1986

امروز مجله تایم   با چاپ عکس شاهزاده 
رضاپهلوی  و یک خبر چندسطری اطالع 
گذشته  هفته  درتهران   مردم  که  داد 
فرزند  ساله    ۲۵ پهلوی  رضا  تصویر 
ایران را برروی تلویزیونهای  شاه سابق 
خود مشاهده کردند۰ رضاپهلوی دراین 
پیام  گفت :» من  بر می گردم وباهم راه 
خوشبختی ملت  و رسیدن به آزادی را 
هموار خواهیم کرد۰«   تایم نوشته بود که 
این ویدیو تیپ مخفیانه به ایران آورده 
شده و توسط فرستنده سیار  برروی موج 
تلویزیون ایران فرستاده شده درنتیجه 
مردمی که به کانال تلویزیون ایران نگاه 
با تصویر رضاپهلوی  ناگهان  می کردند 
نوشت  درپایان  تایم  شوند۰  می  روبرو 
که مرگ شاه درسال ۱۹۸۰ رضا پهلوی 
را مصمم کرده است تا تخت وتاج پدرش 

را بازپس بگیرد۰
پیر  را  آمیز   موفقیت  این حرکت  خبر 
 ABC دراختیار   پاریس   از  سالینجر  
قرار داده بود  بهرام مسعودی از  مونترال 
که  وجودی  با  تهران   مردم  گفت   می 
ماه محرم  بوده پس از  پخش این نوار  
هارا   اتومبیل  چراغ  خیابانهاریخته   به 
روشن کرده وبوق  هارا به صدا درآورده 

اند ۰ 
باید   انعکاس کامل  خبر  از  برای اطالع 

منتظر کیهان لندن  بود۰

012 اکتبر1986 پاریس

بازهم  یک برگ دیگر از دفتر سرنوشت 
برگ  یک  گردد۰  می  بر  من  پرماجرای 
ورق می خورد۰ سه شنبه  با هواپیمای 
پاکستانی  آمدم به پاریس ۰ این شرکت  
 ۰ است  شده   اسالمی  نیز  هواپیمائی  
قرآن  ی  آیه  و  گفت  اهلل  بسم  خلبان  
فرودگاه  درهمان   ودرنتیجه   خواند  
اورلی  روی بند  پرواز  یکساعت ونیم  

تأخیر داشت ۰
دختر  آزاده    با  کافه   دریک  پریروز  
می  زدیم    حرف  اشرف  واالحضرت 
بیایم   اینکه  گفت من  چاره ندارم  جز 
دراینجا  اینکه   تا  بمانم   ودرپاریس 
نزدیک واالحضرت باشم ۰ ایشان دیگر 
به آمریکا نمی روند  حرف زدن دیگر  در 
واالحضرت اثر ندارد ۰ ساعتها و ساعتها  
)مثال خود  اند   کرده  ایشان صحبت  با 
آزاده  یا شهرام( وایشان در آخر گفته 
کردید  ام  خفه  دیگر  است  بس  است  
گلسرخی  رضا  به  هم   حرفهارا  همه  و 
بازگو کرده است  اگر حاال خدای نکرده  
واالحضرت بمیرد  وضع طوری است که 
رضا  رسد۰  نمی  ما  به دست  چیز  هیچ 
و  است  کرده  قبضه  را  همه  گلسرخی  
همه  باید  ندارد   اختیاری  هیچ  مادرم 
اینجا باشیم  و با اتحاد واتفاق  و برنامه 
MaitreDulی صحیح  مبارزه کنیم ۰ ناهار

به خون رضا  اوهم   به ما اضافه شد ۰   
گلسرخی  تشنه است  ولی می گفت  با 
حریف خطرناکی  روبرو خواهیم بود  زیرا 
درپاریس  یارو از پشتیبانی شاپور بختیار  
برخوردار بوده  و پول های  پرنسس را  نیز 
برای کوبیدن  ما بکار خواهد برد  و به این 
ترتیب  از کمک وکیل  و پلیس ودیگران  
که می شود خرید  بهره مند  خواهد بود۰ 
بنظر من رضا گلسرخی  برای واالحضرت  
و خانواده اش  از خمینی بدتراست   زیرا 
اقالً  خمینی  پهلوی هارا خوشنام کرد  و 
این یکی  تمام ثروتشان  را باال می کشد 

ونامشان را نیز به لجن می کشد۰
امشب پس از اینکه زنگ زدم  رفتم خانه 
ی واالحضرت خیابان رافائیل شماره ۱۶  
ماریا ]دخترم[  ومیشل ] همسرش[  مرا 

با اتومبیل  تازه شان رسانیدند۰
واالحضرت اشرف  خیلی با مهربانی  با 
من رفتار کرد ولی البالی  حرفها گفت  
چرا کانادا زندگی نمی کنید؟  سعی کردم 
داریوش را بگیرم نشد۰ می خواستم  به 
داریوش ]پسرم[ بگویم  اگر می خواهد  
زیرا من  بکند   اقدام  بگیرد   اتاقی  هم 
ناچارم  بیایم پاریس زندگی کنم ۰ یک 
نامه هم به الن  نوشتم ۰ درماه های اخیر 
درنیویورک خیلی به الن  نزدیک شدم ۰ 

باهم آپارتمانش را  رنگ زدیم ۰ وشبهای 
متعدد  باهم بودیم  و باین ترتیب  زندگی 
نیویورک  برایم خوب بود۰ ولی از طرف 
دیگر  همان حقوق  نصف شده را  نیز باید 
ده بار  به خانم آذری  زنگ بزنم ۰ بطوری 
که  این ماه فقط  ۵۰۰ دالر توانستم بگیرم  

و بقیه را بناشد  بدهند به داریوش ۰
با ماریا دخترم و هوری ناز قرار گذاشتم  
شام  در         Entre Cote رستوران    
بخوریم ۰ من رستوران عوضی رفتم  و 
یک  باید   ۰۰۰۰ دیگر  رستوران  به  آنها 
پیدا کنم  وزندگی  استودیو  درپاریس 
در نیویورک را بهم بزنم ۰ برایم خیلی  
سخت است ۰ دیشب تا ساعت ۵ صبح  

نخوابیدم ۰

13  اکتبر 1986

ماریا  با  آپارتمان   و  استودیو   چند 
دیدیم ۰ قیمت ها باالستونتیجه گرفته 
نیست   ممکن  حقوق  دالر   با ۱۵۰۰  ام  
بتوانم  استودیوی  مستقل کرایه کرده  

درپاریس زندگی کنم ۰
قصد دارم  عین جریان را با آزاده درمیان 
و  پبشخدمت  خان  محسن   ۰ بگذارم  
رضا  توجه  مورد  چون  آشپز  جوزف  
هستند  از نیویورک به پاریس می آیند 
۰ اقال معادل آنچه  به آنها  می دهند  که 
بتوانند  درپاریس زندگی کنند  به من 

بدهند  جای دوری نرفته است ۰ 
برادرم سیدحسین  از لندن زنگ زد - 
میرود ایران و وقتی بر گردد یک کسب 
وکار  درلندن  شروع می کند۰ او به من 

دلگرمی  می داد۰
علی محمد افشار ودونفر دیگر  از دفتر 
 ۰ کردند  مالقات  من  با  بختیار   شاپور 
درباره ی  جبهه بازگشت  اطالعات می 
مقاومت  نهضت  از   ظاهراً   ۰ خواستند 
در  خواهند  ومی  ندارند   امیدی  ملی  

فعالیت  بازگشت   جبهه   چهارچوب  
با  را   مالقات  اولین  من  باشند۰  داشته 
دکتر همایونفر  و مهندس  حراج چی  
درآپارتمان  سپس    ۰ کردم  دربوستن 
نیویورک  آنهارا با گروه  رهبران افغان  
بهمن  با  نیز   ودرواشنگتن  کردم  آشنا 
جیمز   جسی  دردفتر   که  زاده   معالی 
با نفوذ  آمریکائی کار می کند  سناتور 
مربوط کردم ۰ می خواهم  آنهارا با آزاده 
نیز  آشنا کنم ۰ حراج چی  دراین هفته از 

پاکستان  و ترکیه بمن زنگ زد۰ 

19 اکتبر 1986

قیمت ها درپاریس باالست ۰  دالرهم  که در 

سال ۱۹۸۴  حدود ده فرانک بود  حاال 
شده است ۶/۴۰  فرانک ۰ استودیو کمتر  
از ۵۰۰۰ که قابل زندگی باشد  پیدا نمی 
شود۰   سه روز پیش  به خانه واالگهر 

شهرام پسر واالحضرت اشرف رفتم ۰
شهرام نبود  نیلو )همسر شهرام( را در 
خانه شان  درخیابان پل والری   دیدم۰ 
سالن پذیرایی که به یک حیاط قشنگ 
پراز گل  ، پنجره داشت  با پارچه ای با 
نقوش شرقی پوشیده شده بود  و صوفا 
بود۰  پارچه  همان  از  هم   ها  و صندلی 
چند  و  خاوردور   هنر  ی  درباره  کتاب 
مجسمه  از چین هم  دکوراسیون بود۰  
ناهار خورشت بادنجان  بسیار خوشمزه  
برایم درسینی  آوردند  ۰ درحال صحبت  
خوردم ۰ نیلو می گفت از بانک  مراجعه 
گلسرخی  رضا  اگر  گویند  می  و  کرده 
به  شاهی  یک  بمیرد   درمغولستان 
عجیبی  وضع  شود۰  نمی  داده  شما  
است  ۰۰۰ گفتم همینطوراست  وشما با 
یک  کالهبردار وخائن طراز اول  طرف 
نویسنده ی  برشت  برتولد  هستید ۰۰۰ 
شهیر آلمانی  می گوید روزی که هیتلر  
روزنامه نگاران را گرفت  من گفتم  من 

که روزنامه نگار نیستم ۰ فکرم آسوده 
ها  کمونیست  دنبال   که  بعداً  است۰ 
فرستاد  بخود گفتم  من که کمونیست 
که   سپس  ندارد۰  کاری  بامن   ۰ نیستم 
کرد   آغاز  هارا   یهودی  قتل  و  توقیف 
گفتم من که یهودی نیستم  نباید نگران 
باشم تا آنکه روزی به دنبال من فرستاد  
ودیگر کسی نمانده بود  به او پناه ببرم ۰ 
بنابراین  یقین بدانید بارویه ای که رضا 
نوبت   است  گرفته   درپیش  گلسرخی  

شماها هم خواهد رسید۰
فرهاد سپهبدی  بمن گفت  که در جنوب 
فرانسه  شاهد بود  که گلسرخی  برسر 
نوبت  بنابراین  میزد۰  داد  واالحضرت  

شماها رسیده است ۰ 
نیلو معتقد بود  که آمدن من به پاریس 
صالح است  و باید با یکدیگر  و با تدبیر 
ترک  از  پس  گفت   می   ۰ کنیم  عمل 
نیویورک  وبرخوردهائی که بین شهرام  
و گلسرخی پیش آمد  واالحضرت داشت  
از رضا فاصله می گرفت  بدبختانه دراین 
میان  فاجعه فوت فرخ  پیش آمد و باز 
و  افسردگی   توی  رفت   واالحضرت 
و  بود   روان  را  درسش  هم   گلسرخی 
آن روزها  تمام مدت  روی یک صندلی  
کنار واالحضرت چرت می زد  تا ایشان 
را  درپایان  به اتاقش ببرد  درواقع می 
خواست  بگوید  سگ وفادار من هستم۰ 
می  بر  مرد  این  نفع  به  جریانات   واقعا 

گردد۰
امروز صبح فرهاد سپهبدی از نیویورک 
زنگ میزد  و می گفت  آن مقرری نصفه 
را هم  نداده اند!! واقعاً نمی دانم  چکنم ۰

پریروز  از خانه ی واالحضرت  که برای 
خداحافظی  رفته بودم  ترتیبی فراهم 
درژنو   چی   حراج  با  آزاده   تا  آوردم  
تلفنی صحبت کردند  وقرارشد  بعداً که 
من به پاریس برگشتم  مالقات بکنند۰ 
پیشوا  آقای   با    ۱۱:۳۰ ساعت   امروز 
ازسازمان  مقلدین آیت اهلل خوئی  که 
مدعی است درایران  خصوصاً  بین وعاظ  

نفوذ فراوانی دارند قرار مالقات دارم ۰
از  یک سری عکس  ماچ   پاری  مجله  
شاه وهمسرش )رضا پهلوی و یاسمین(  
درکنار هم  دست در دست  ، قدم زنان  
برروی  چمن ها ،  انداخته است ۰ بسیار 
واحوال عملی  اوضاع  بی معنی ودراین 

اشتباه  است ۰

21  اکتبر 1986

هواپیمای من  که بنا بود امروز  ۲۱ اکتبر  
عمومی   اعتصاب  بمناسبت  کند   پرواز 
وسایل حمل ونقل  نمی تواند  درپاریس 
بنشیند۰ بنابراین باز گشت من  به روز 

شنبه موکول شد۰
ادامه دارد

دکتر عدل و همسر دومش  الن 
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پژوهشی از:  ک . هومان 
قسمت سوم

دنباله  غربی  آسیای  به  سکاها  آمدن 
از  که  بود  آریایی  نهضت  همان  ی 
سده های پیش آغاز شده بود، عاقبت 
تمهیداتی  با  توانست  هووخشتره 
رسانده  قتل  رابه  سکایی  سپاه  سران 
ماد  سرزمین  رااز  سکاها  سپاه  وبقیۀ 

خارج سازد.
بخشی از سکاهانیز به نام »کوشانیان« 
نخست  ی  درسده  بودند  توانسته 
تشکیل  به  ایران  درشرق  میالدی، 
 - شوند  نایل  بزرگی  حکومت 
بخش  تمامی  شامل  کوشان  سرزمین 
هندوستان  ومغرب  ایران  شرقی 
به  حکومت  بود،این  وافغانستان 
معروف  ی  جاده  بودن  برسرراه  خاطر 
ومزاحمت  سیاسی  ابریشم،خطربزرگ 
ایران  دولت  ازبرای  اقتصادی  های 
پادشاه  شاپوراول  کرد،  می  فراهم 
ها  مزاحمت  این  خاطر  به  ساسانی 
ازبرای درهم شکستن  مساعی خودرا 
ای  کتیبه  ودر  بکاربرد  حکومت  این 
رستم  نقش  آتشگاه  بردیوارهای  که 
که  شود  ،یادآورمی  شده  نوشته 
پیشاورپایتخت  وی  پیروزمند  سپاه 
متصرف  را  کوشان  شاهان  زمستانی 
وبه  کرد  اشغال  را  سند  ی  شد،دّره 
هندوکش  از  رانده،آنگاه  شمال  سوی 
راتسخیر  بلخ  ایالت  عبورکرده 
وبه  گذشته  ازجیحون  نموده،سپس 
وسلسلۀ  درآمد  وتاشکند  سمرقند 
این   ، ساخت  منقرض  را  کوشان 
کوشانیها ازاصل بخشی از قوم سکاها 

وآریایی بودند.
بیستون  در  بزرگ  داریوش  ی  کتیبه 
با سکاها  بزرگ  وشرح جنگ کوروش 
استوار  مدارک  از  دیگر  وبسیاری 
این  نبودن  بیانگرترک  جملگی  دیگر، 

اقوام است. 
هپتالیان)هیاطله = هونهای سفید(،این 
ازجیحون  ۴۲۵میالدی  درسال  قوم 
تاخت  بنای  شرقی  وازشمال  گذشته 
گذاشتند،  ایران  نقاط  سایر  به  وتازرا 
بهرام  درزمان  آنان  یورش  نخستین 

پنجم)ملّقب به بهرام گور( بود که 

ولی  روبروشدند،  سخت  شکست  با 
به  ساسانی  دیگر  شاهان  درزمان  باز 

سرحّدات شمال شرقی 
ایران حمله ور شدند تااینکه قباد پدر 
را کاماًل سرکوب کرد  آنان  انوشیروان 
را  نیزآنان  وخسروپرویز  وانوشیروان 

مغلوب نمودند.
واما درباره ی همسایه ی دیگر ایران پس 
از سکاها وهپتالیان یعنی قوم تُرک: در 
فرهنگ ُمعین درباره ترک چنین آمده 
بدوی  قومی  عنوان  به  ترک  است:»نام 
میالدی  ششم  درقرن  بار  نخستین 
ترکان قرن  شود،درهمان  می  دیده 

از  کردندکه  تأسیس  بدوی  دولتی   
تا  چین  شمالی  وسرحد  مغولستان 
امتدادداشته  سیاه[  بحراسود]دریای 
که  مذکور  حکومت  است،مؤسس 
نامند)درکتیبه   tu-mekاورا چینیان 
درسال۵۵۲م   )  bumen(ترکی های 
ظاهراً   istami وبرادرش  درگذشت 
ازدولت  زیسته.چینیان  ۵۷۶م  تاسال 
مشرق  ترکان  امپراتوری  نام  مزبوربه 
نفوذ  تحت   ۵۸۱ اند.درسال  یادکرده 
سلسلۀ چینی sui این دو امپراتوری به 
طور قطع ازیکدیگر جداشدند وبعدها 
-۶۱۸( t,angهردو تابع سلسلۀ چینی
سال۶۸۲م،  حدود  گردیدند.   )۹۰۷
استقالل  شدند  موفق  شمالی  ترکان 

خودرا به دست آورند«. 
اواخر  تا  ترکان  بینیم که  بنابراین می 
سده ی هفتم میالدی همسایه باایران

زرد  سوی  از  وهنگامیکه  نبودند   
پیشروی  درحال  که  مغول  پوستان 
قرار  فشار  زیر  بودند  مغرب  سوی  به 
وشمال  ماوراءالنّهر  سوی  گرفتندبه 
قبچاق  ودشت  مازندران  دریای 
همسایه  وباایران  آوردند  وقفقازروی 

شدند.
نگاران  تاریخ  از  ای  پاره  که  ازآنجا 
نگارش  به  اعراب  ی  ازحمله  پس  که 
اعراب  حملۀ  از  پیش  زمان  تاریخ 
به  اند،  پرداخته  ایران  سرزمین  به 
،کوشانیان  درست  منابع  فقد  خاطر 
وسکاها وهون های سفیدرا اقوام ترک 
در  نادرست  پندار  این   ، میپنداشتند 
همانگونه  آنکه  گرفت،حال  جا  اذهان 
سده  باردر  نخستین  شده  اشاره  که 
برده  آنان  از  نامی  میالدی  ششم  ی 
شد که توانسته بودند در سال۶۸۲در 
موطن خود به استقالل برسند واز این 
همسایگی  در  ضمنًا  که  است  زمان 
مستقر  شمالی  بخش  درسراسر  ایران 
گردیده وهراز گاه دست به تاخت وتاز 
به سرزمین ایران می زدند وبه نوشته 
چون  نیز  سپس   «: کسروی  احمد  ی 
دربرابر  تازیان  برافتادند  ساسانیان 
سی  تا  گرفتند  را  آنان  جای  ترکان 
را  آنان  جلو  همیشه  بیشتر  سال  سد 
ی  رشته  چون  وسپس  گرفتند  می 
گسیخت،سامانیان  هم  از  تازیان  کار 
درمرز  وپیاده  سوار  هزاران  همواره 
کشورنگاهبان می گماردند وراه ترکان 

را باز نمی گذاردند«. کتاب آذری.
پادشاهی  درزمان  سامانیان،  از  پس 
از  محمودغزنوی،گروهی  سلطان 
ترکان ُغزکه به سلحشوری وخونریزی 
وغارت مشهور بودند در سپاه نامبرده 
سپاهیان  درآمدند،اما  استخدام  به 
دیگرترک  وقوم  تیره  از  محمود 
وآزارآنان  اذیّت  به  هایی  بهانه  به 
ناگزیر  آنان  از  گروهی  پرداختند، 
شدند  کرمان  ی  روانه  کرده  مهاجرت 
درآمدند،سلطان  اصفهان  به  وازآنجا 
کاکو” حکمران  “عالءالدوله  از  محمود 

اصفهان خواست ُغزها را اسیر ویا 

سرهای شان را بریده به غزنه بفرستد 
حاکم  به  کاررا  این  مجال  ُغزها  ،اما 
ترک  را  واصفهان  ندادند  اصفهان 

وعازم آذربایجان می شوند.
دراین زمان “امیر وهسودان از سلسلۀ 
سلطنت  آذربایجان  در  “روادیان” 
خاک  در  جنگاوررا  اوُغزان  کرد،  می 
با  که  امید  این  به  پذیرد  می  خود 
دربرابر  بتواند  نیرویی  چنین  کمک 
دشمنانش از جمله”شدادیان” در آران 
از  که  وگرجیان  وارمنیان  ورومیان 
آذربایجان  وشمالی  غربی  همسایگان 
برآنان  وحتا  کند  بودند،ایستادگی 

چیره شود، اما ازکرده ی خود به زودی 
پشیمان می شود.

نویسد:»چون  می  باره  دراین  کسروی 
گرفت،مردم  باال  ُغزان  وآزار  کارگزند 
برخاستند،امیر  وفریاد  ناله  به  جا  همه 
ُکردان  وابوالهیجا)پیشوای  وهسودان 
داده  هم  دست  به  دست  هذبانی( 
دهند  مالش  را  ُغزان  که  کردند  عزم 
همه  رانند...مردم  بیرون  وازآذربایگان 
برخاستند  ایشان  وپیکار  جنگ  به  جا 
که  نواحی  وآن  درکردستان  ویژه  به 
انبوهی راازایشان هالک کردند «. کتاب 

شهریاران گمنام.
تاآنجا که ُمستندات تاریخی نشان می 
دهد،این گروه تاراجگر وجنگجوی ُغز، 
بودندکه  ترکان  از  گروهی  نخستین 
درنیمه ی نخست سده ی پنجم هجری 
نهادند،ُغزها  آذربایجان  به  پای  قمری 

 ، سرزمین  ازآن  شدن  ازرانده  پس  که 
درقزوین وهمدان وری واصفهان پراکنده 
شده بودند،با ظهور وپیشروی سلجوقیان 
در خاک ایران،چون درخود تاب جنگ 
نمی  را  سلجوقیان  دربرابر  وپایداری 

دیدند، بازبه آذربایجان روی آوردند.
اثیر”  ابن  قول”  از  باره  دراین  کسروی 
بدانجا  درسال۴۳۳ه-ق  نویسد:»  می 
درآمدند ولی به جهت بدرفتاری هایی 
بودند،  کرده  سرزمین  این  بامردم  که 
نتوانستند  کردن  درنگ  نیز  درآنجا 
ی  روانه  ارمنستان  ازراه  سال  درهمان 
جزیره ]=بین الّنهرین[ودیار بکرشدند«.

کتاب شهریاران گمنام. 
پس از تارومار شدن ترکان ُغز، عدۀ کم 
گری  ازسپاهی  ها دست  غز  از  شماری 
عادی  زندگی  به  درکنارمردم  کشیده 
به  ویا  جوشیدند  وباآنان  پرداختند 
خدمت شاه وقت درآمدندووفادارماندند.

سلطان  ازشکست  پس  سلجوقیان 
مسعود غزنوی بربسیاری ازنواحی ایران 
دست یافتند وازجمله درسال ۴۴۶ه - ق 

به آذربایجان درآمدند.
با استیالی این قوم ترک در ایران،انبوهی 
سوی  به  ازترکستان  ترک  های  ازایل 
ایران سرازیرشدند وهر جا ازخاک ایران 
گزیدند  مسکن  یافتند،  مناسب  راکه 
خاطرسرسبزی  به  آذربایجان  وچون 
وفراوانی ارزاق یکی از بهترین ودلکش 
ترین بخشهای ایران بود)وهست( وچمن 
زارها وچراگاه های بسیارآن،دلخواه ایلها 
بود،ترکهای  داران  وحشم  ها  وعشیره 
تر  رامطلوب  سرزمین  مهاجر،این 
ازهرجای دیگرازبرای سکونت یافتند وبه 
تدریج برشمارآنان در آذربایجان افزوده 

شد. 
که  ،اتابکان  سلجوقیان  ازافول  پس 
بودند  سلجوقیان  از  انشعابهایی 
آنها  ودرپی  ایران  از  دربخشهایی 
رسیدند  فرمانروایی  به  خوارزمشاهیان 
های  حمله  درپی  ها  سلسلۀ  این  که 
چنگیز  سرکردگی  به  مرگبارمغولها 
به  ایران  وسراسر  شدند  ،منقرض  خان 
)اتابکان  آن  فرمانروایان  که  جزفارس 
پرداخت  به  حاضر  =سلُغریان(  فارس 
جزیه به چنگزخان شده بودند،ازیورش 
سالها  نماندند،  درامان  مغولها  وغارت 
بعداین سلسله نیز به دست هالکوخان 
ایلخانیان،  سلسلۀ  گذار  بنیان  مغول 
سراسر  ترتیب  وبدین  گردید  منقرض 
امیرتیمور  حملۀ  زمان  تا  ایران  خاک 
گورکانی درزیر فرمانروایی ایلخانیان بود.

اگرچه زبان مغولی بازبان ترکی تفاوت 
ماهوی دارد،اماازآنجا که استیالی مغولها 
ومغولستان  چین  خاک  ی  برگستره 
وترکستان وسراسر خاک سیبری وایران 

وبین النهرین وروسیه وآسیای کوچک

 داشتن نیروی نظامی پرشماری راایجاب 
می کرد،ازاین رو در سپاه مغوالن انبوهی 
اند  داشته  شرکت  نیز  زبانان  ترک  از 
ایلها وعشایر ترک  وبدین ترتیب کوچ 
به ایران به ویژه به آذربایجان همچنان 
ادامه داشته وروزبه روز روبه فزونی می 

نهاده است. 
ازآنها  تیموریان وپس  ایلخانیان،  درپی 
»قره قویونلوها «وسپس» آق قویونلوها« 
به ویژه  بودند  از قوم ترک  که جملگی 
در آذربایجان به فرمانروایی رسیدند که 
این سلسلۀ اخیر باظهور شاه اسماعیل 
صفی  »شیخ  های  نواده  از  صفوی 
منقرض  اردبیلی«درآذربایجان،  الدین 
گردید،اوسلسله ای را درایران بنیادنهاد 
که ۲۳۸ سال به درازاکشید، اگرچه شاه 
ایرانی  اوجملگی  وجانشینان  اسماعیل 
ترکی  شان  زبان  که  ازآنجا  بودند،اما 
وبه ویژه سران سپاهشان )قزل باشها( 
جملگی ازایلهای ترک به نامهای: استا
جلو،قاجار،ذوالقدر،افشار،روملو،ورساق
این  که  اند،پیداست  وشاملوبوده  ،تکلو 
سلسله باروی کارآمدنش دررواج کامل 
ژرف  اثری  درآذربایجان  ترکی  زبان 

داشته است.
کتاب  در  باره  دراین  تبریزی  کسروی 
گفتگو  »ازهرباره  نویسد:  می  آذری 
است که درآغاز سده ی دهم ]ه - ق[ 
که پادشاهی صفویان پدید آمده ترکی 
چه  درآذربایجان  را  خودش  پیشرفت 
درشهرها وچه دربیرون به انجام رساند 
وخود زبان همگانی به شماررفته است... 
چیزهایی  صفوی  درروزگار  حال  بااین 
درآذربایجان پیش آمده که اینها نیز به 
سود آن زبان بوده است ومی توان گفت 
درآن روزگار ودرسایه ی این پیش آمدها 
بود که ترکی به یک بار چیره شد وآذری 
ها  ودربیرون  گردید  ازشهرهاناپدید 

جز درچندجا بازنمانده است«.
زبان  دررواج  موارددیگراثرگذار  از 
ودرازمّدت  سخت  ترکی،دشمنی 
پادشاهان صفوی باشاهان عثمانی بود 
که اغلب به شکست شاهان صفوی می 
انجامیده است وآذربایجان مدت ها در 
اشغال سپاهیان ترک زبان عثمانی در 

مّدت  به  حتا  ویکبار  است  آمده  می 
تنها  که  کشید  درازا  به  سال  بیست 
شهراردبیل طّی پیمانی که بین دولت 
شد،دردست  بسته  وعثمانی  ایران 
دولت ایران باقی ماند ،اگرچه درزمان 
چنگ  از  اول،آذربایجان  عباس  شاه 
جنگ  ولی  بدرآمد  عثمانی  قوای 
ده  از  بیش  درآذربایجان  وخونریزی 
تسلط  ودرزمان  داشت  ادامه  سال 
برآذربایجان  برایران،عثمانیها  افغانها 
وبرآنان  نادر ظهورکرد  تاآنکه  تاختند 

پیروزی یافت .
در پژوهشگرتاریخ  فلسفی،  نصراهلل 
اول«)چاپ  عباس  »زندگانی شاه  کتاب 
اسمعیل  شاه  نخست،۱۳۶۹(،مینویسد: 
واسیران  غنایم  والیت  ازفتح  پس 
وزمینهای آنجارا میان سرداران قزلباش 
تقسیم می کرد،بدین ترتیب درسراسر 
زبان  وترک  نژاد  ترک  طوایف  ایران 
برایرانیان اصیل پارسی گوفرمانرواشدند 
درایران  قدرتی  ممتازصاحب  وطبقۀ 
تمام مقامات ومنصب های  پیداشد که 
دردست  را  وکشوری  لشکری  بزرگ 
ایران درکمال استبداد  داشت وبرمردم 
همین  کرد،به  می  حکمروایی  وقدرت 
را  شاه  که  آن  با  صفوی  دردورۀ  سبب 
شاهنشاه ایران می نامیدند،کشور ایران 
گفتند...قزلباش  می  قزلباش  رامملکت 
ترک خودرا ازمردم ایران نجیب تر وبرتر 
تات  تحقیر  به  را  وایشان  شمردند  می 

وتاجیک می خواندند.
سلسلۀ  صفویان،ابتدا  سقوط  از  پس 
به  رویهمرفته  زندیّه  وسپس  افشاری 
به  درایران   ) سال   ۶۱ کوتاهی)  مدت 
حکومت رسیدند که به جزدرزمان بنیان 
خان-جمعًا  وکریم  آنها)نادرشاه  گزاران 
تنها  آنان  ۴۰سال(جانشینان  مدت  به 
حکمروایی  ازایران  کوچکی  بربخش 
داشتند وسپس نوبت به قاجارها که از 
ترکمانان بودند رسید که حکمروایی آنان 
به مّدت۱۳۲سال به درازاکشید که نقش 
بیشترزبان  رواج هرچه  در  این خاندان 
که  بس  همین  آذربایجان  در  ترکی 
قاجار)به  شاهان  ولیعهد  مقّر  همواره 
فتحعلی  به  مشهور  خان  بابا  استثنای 
ولیعهد آقامحمدخان( ،تبریز مرکز ایالت 

آذربایجان بوده است.
دراینجا لزوماً باید یادآورشوم که اززمان 
برقراری رژیم مشروطه وحتا چند سالی 
با  پیش ازآن زبان پارسی درآذربایجان 
شوقی فراوان وبا تعّصبی ویژه از سوی 
نویسندگان و آزادی خواهان وفرهنگیان 
آذربایجانی دنبال شد که شرح بیشترآن 

به نوشتاری جداگانه نیاز خواهد داشت.
ازآنجا که در این سلسله نوشتار هدف 
تاریخ نویسی نیست،ازاین روتاآنجا که 

گویای چگونگی درآمدن ترکان به 

سرزمین ایران به ویژه آذربایجان وآثار 
ُمترتّب آن بردگرگونی زبان آذربایجانیان 
پرداختن  از  و  کرده  بسنده  است  بوده 
چشم  تاریخی  ی  رویدادها  مشروح  به 

پوشی شده است.
وگذرا  کوتاه  ای  گونه  به  که  برآنچه  بنا 
گذشت،درمی یابیم که اززمان روی کارآمدن 
سلجوقیان درسال۱۰۳۷میالدی نخستین 
قوم ترکان که برآذربایجان تسلط یافتند 
وبه تشکیل حکومت پرداختند تا سقوط 
۸۸۸سال  قاجارها)۱۹۲۵میالدی(،مّدت 
به استثناِء مّدت زمان پادشاهی نادرشاه 
ویژه  به  ایران  سراسر  خان،  وکریم 
ویا  ترکان  حکمروایی  زیر  آذربایجان 
جهت  وازاین  است  بوده  زبانان  ترک 
ملوکهم«  دین  علی  مصداق»الّناس  به 
آذربایجان  مردم  ُمبرم  خاطرنیاز  به 
وُسلطه  فرمانروایان  زبان  دانستن  به 
وکوچندگان  آنها  وایادی  ترک  گران 
طوالنی  چنان  زمانی  مدت  طّی  ترک 
پارسی  زبان  دگرگونی  گیر،  ونفس 
مردم آذربایجان به ترکی رایج امروزی 
کامالً توجیه پذیر است و جای کمترین 
نیست. گویی  وواژگون  احتجاج 

در  دیگری  موجود  ومدارک  اسناد  به 
جهت تأیید آنچه را که به آنها اشاره شده 

است رجوع می کنیم:
ابومنصورقطران تبریزی)وفات۴۶۵ ه - ق( 
زبان  پارسی  شاهان  شاعردربار 
آذربایجان درباره ی ترکانی که پای شان 
به آذربایجان رسیده بود،ضمن ستایش 
»امیروهسودان« شاه آذزبایجان چنین 

می سراید:
کمربستند بهرکین شِه ترکان پیکاری همه 
یکرو به خونخواری،همه یکدل به جّراری
چه ارزد غدربادولت،چه ارزد مکربادانش
 اگرچه کار ترکان است غّداری ومّکاری
یکی ترکان مسعودی بقصد خیل مسعودان
 نهاده تن به کین کاری ودل داده به خونخواری
خداوندا پراکندی زهم پیوسته خلقی را
 چه اززنگان چه ازگرگان چه ازآمل چه ازساری
سلطان  سپاهیان   = مسعودی  ترکان   (

مسعود غزنوی(

ادامه دارد

چگونگی دگرگون شدن زبان مردم             
   آذربایجان از پهلوی به تُرکی

اگرچه درزمان شاه عباس اول،آذربایجان از چنگ قوای عثمانی بدرآمد ولی جنگ وخونریزی 
درآذربایجان سالها ادامه داشت تاآنکه نادر ظهورکرد وبرعثمانی ها پیروزی یافت .

سلطان محمودخسروپرویز

نادرشاه
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آمریکای فالن فالن شده 
و  بنفش  جمهور  رییس   ، بیچاره  این 
میزند  دری  هر  به   ، مردمی  منتخب 
آخوندی  رژیم  اقتصادی  اوضاع  تا 
ریست  و  راست  را  مافیایی  -امتی 
به  بواهلل  بابا  که  میزند  هوار  هی  کند. 
پیر به پـیغمبر کاری به کارتان نداریم 
بفرمایید سرمایه گذاری کنید ، باالخره 
یک “برجامی “ گفتند . از آن طرف هم 
وزیر امور خارجه اسکتبار یعنی جناب 
و  عباس  حضرت  به  کری  جان  آقای 
زین العابدین بیمار قسم و آیه میکند 
که بابا بواهلل به پیر به پـیغمبر کاری به 
کارتان نداریم ، بیایید وسرمایه گذاری 
کنید. چپ و راست هم که با وزیر امور 
خارجه جمهوری نعلین و آفتابه استاد 
محمد جواد ظریف والس میرقصند و با 
خنده های مکش مرگ ما و ژست های 
میکنند.  صادر  بیانیه  مانـتال  سانتی 
انداز  خالی  روحانی  حسن  آسد  البته 
از  چندی  و  شده  موفق  هم  حدی  تا 
در  گذاری  سرمایه  به  را  کفار  ممالک 
اسالمی  ایران  اقتصادی  بازار  آشفته 
عزیز تشویق و دعوت کرده و کفار هم 
بسم  و  گفتند  لبیک  قراردادها  آن  به 
اهلل گویان ، وارد بازار داد و ستد مالیان 
البته آن سرمایه گذاریها فقط  شدند. 
نهایتأ  که  گرفته  انجام  بخشهایی  در 
نانش به جیب هیئت عزاداران دیوانه و 
آقازاده ها میرود و آخر هم ساندیسش 
میدهند  اهلل  و حزب  بسیج  امت  به  را 
حقیقت  در  باشند.  شنگول  آن  با  که 
و  ندارد  ایران  ملت  برای  سودی  هیچ 
دردی را دوا نمیکند .همان چندرغازی 
هم که به کیسه شان میرود باید خرج 
سرکوب جامعه و فرهنگ غیر خودی 
و یا خرج سیاستهای آبدوغ خیاری و 
دخالتهای بیجای خود در منطقه امت 

پرور خاور میانه بکـنند. 
انگلیس  و  بزرگ  کماکان شیطان  ولی 
لشگریان  از  دیگر  برخی  و  خبیث 
رژیم  با  هنوز  ابولهب  و  ابوسفیان 
کفار  این  اند.  نکرده  بیعت  آخوندی 

خوب دریافته اند که در ایران اسالمی 
عزیز ، سرمایه گذاری در هر گوشه ای

با ریسک و خطر مواجه میباشد چون 
اقتصادی حکم  و  اداری  تنها فساد  نه 
مابقی  و  معظم  رهبر  بلکه  میکند 
پرانی  موشک  با  والیت  مجذوبان 
تهدید  و  اسراییل  بر  مرگ  شعار  و 
ضد  رفتارهای  و  منطقه  کشورهای 
نیست،  کفار  خوشآیند  که  بشری 
آنان  گذاری  سرمایه  چرخ  الی  چوب 
توافق  انقالب  معظم  رهبر  میگذارند. 
رخنه  برای  ای  دریچه  را  ای  هسته 
آنرا  و  میداند  عزیز  اسالمی  ایران  به 
عربده  مدتها  میخواند.   “ نفوذ   “ نماد 
میکشیدند که تحریمها بی تأثیر است 
و ما اقتصاد مقاومتی داریم و به اهداف 
و  رسیدیم  علمی  و  سیاسی  بزرگ 
باید  حاال  قبیل.  این  از  چرندیاتی 
موس موس کنند و با خواهش تمنا از 
کفار بخواهند که در یک فضای کامأل 
سرمایه  کرور  کرور   ، فاسد  و  مسموم 
البد  آخوندی  رژیم  کنند.  گذاری 
به  جمعی  دست  کفار  که  منتظراست 
پا  و  و چهار دست  کنند  و چه چه  به 
بیافتند تو بازار. غافل از اینکه تحریمها 

استکبار  و  است  خود  جای  بر  هنوز 
فقط چندی از آنها را به حالت تعلیق 
ستد  و  داد  اجازه  مثل  است  درآورده 
با بانکهای بین المللی ودریافت درآمد 
حدی  به  ایران  اقتصاد  نفت.  فروش 
احتیاج  سال  چندین  که  است  ناتوان 
در  آنهم   ، دارد  نوآوری  و  بازسای  به 
نه   ، با همراهی مردم  و  محیطی سالم 
فقط چند تا آخوند و بچه آخوند و یا 
سپاهی و بسیجی دزد سر گردنه . ولی 
حاال چون کم آورده اند و استقبال کفار 
چندان گرم نبود ،طبق عادات ژنتیکی 
و مذهبی پس حتمأ کار استکبار است 

و توطئه ای در حال جریان میباشد. 
 ، فارس  امتی  خبرگزای  گزارش  به 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
همایش  در  سخنانی  طی  اسالمی 
آسیا  غرب  ژئوپلیتیکی  تحوالت  ملی 
کاهش  عامل  را  اقتصادی  بی ثباتی   ،
و  خواند  داخلی  سرمایه گذاری  رشد 
ایجاد  هراس  عماًل  آمریکا   ...”: گفت 
نشود،  سرمایه گذاری  که  می کند 
ثبات  عدم  خاطر  به  نیز  داخل  در  اما 
اقتصادی، سرمایه گذاری کاهش یافته؛ 

باید فضای کشور آرام و انگیزه  مند

استاد  باشد...”  سرمایه گذاری  برای   
و  نشد  جزییات  وارد  الریجانی 
نخواست اذعان کند که درصد زیادی 
است.  نشده  برداشته  تحریمها  از 
گردن  و  کرد  هم  سر  جمله  دوتا  فقط 
شنوندگان  بخورد  و  انداخت  آمریکا 
در  برجام  بازی  برنامه خیمه شب  داد 
حقیقت چیزی جز “غلط کردم “رژیم 
نظیر  دنیا  در  آخوندی  .وقاحت  نبود 
ندارد حاال طلبکار هم شده اند. راجع 
خدا  میکند  صحبت  هراس  کدام  به 
میداند. رئیس مجلس شورای اسالمی 
البته   ...“ داد:  ادامه  اوباش  و  ارازل 
رفتار  مذاکرات  مسیر  این  در  آمریکا 
تعهدات  مقابل  در  ای  ناجوانمردانه  
خود پس از برجام نشان داد که رهبر 
و  دقیق  بسیار  گذشته،  روز  انقالب 
کردند،  اشاره  مسئله  این  به  صحیح 
ولی در نهایت آمریکا مجبور می شود 
ما  چراکه  کند؛  عمل  خود  تعهدات  به 
نیز ابزارهایی در اختیار داریم که آنها 
شوند...”  تعهداتشان  انجام  به  مجبور 
فضای  کردن  آرام  مورد  در  ما  استاد 
کردن  مند!!!  انگیزه   های  راه  و  کشور 
به  باز  و  نداد  نخ  اصأل  سرمایه گذاران 
محض  حماقت  با  و  کرد  بند  آمریکا 
گویا   . خواند  ناجوانمردانه  رفتار  آنرا 
سیاست پدر مادر دارد که جوانمردانه 
که  ابزارهایی  این  لیست  البته  باشد. 
اشاره کرده  بدان  امتی  بی هویت  این 
است  قرار  است.  بلند  بسیار  است 
جهانی  استکبار  به  جبهه  چند  از  که 
راستای  در  مرحله  اولین  کنند.  حمله 
صادرات  که  است  مقاومتی  اقتصاد 
کنند.  قطع  را  مرغوب  بسیار  کاالهای 
بنا به مصوبه کمیسیون عطاری و رمل 
اسالمی  شورای  مجلس  واصطرالب 
کرچک  و  بنفشه  روغن  صادرات   ،
حوضچه  کر  آب   ، مرزنگوش  آب   ،
خشک  مدفوع   ، جمکران  مسجد 
برای  گویا  که  هاشم  امامزاده  شده 
میکند  اعجاز  شیاطین  و  اجنه  دفع 
روی  زعفران  با  که  الکرسی  آیۀ   ،
 ، اند ، واجبی درجه یک  کاغد نوشته 
و  اصفهان  ساخت  لگن  آفتابه  کافور، 

هزارن اقالم و اجناس دیگر به آمریکا 
راستای  در  دوم  مرحله  شد.  ممنوع 
صادرات  ممنوعیت  است.  فرهنگی 
قبیل  از  اسالمی  یک  درجه  کتابهای 
حلیۀ المتقین و بحار االنوار و توضیح 
المسائل آیات عظام ، راه اندازی جنگ 
کربالی  قضایای  خوانی  مرثیه  و  نرم 
در  قاریان  و  مداحان  توسط  حسینی 
شبکه های اجتماعی جهانی. و مرحله 
زمان  امام  گمنام  رخنه سربازان  سوم 
و  سلیمانی  قاسم  سردار  رهبری  به 
کردن  ختنه  بمنظور  نقدی  سردار 
وزرای  هیئت  و  کنگره  اعضای  کلیه 
جهانخوار  آمریکای  امپریالست  دولت 
در  دادن  نذری  و  تعذیه  برپایی  و 
روز  چند  معظم  رهبر  سفید.  کاخ 
را  برجام  آمریکا  اگر   “ فرمودند  پیش 
البته   “ میزنیم  آتش  آنرا  ما  کند  پاره 
علی  آسد  که  پیداست  امر  شواهد  از 
آتش  خودش  برجام  جریان  این  سر 
باید  میباشد  آخوند  چون  ولی  گرفته 
تقصیر این و آن بگذارد. طبق گزارش 
پایگاه اطالع  رسانی دفتر رهبر معظم 
انقالب ، در دیداری با جمعی از اهالی 
ادب فارسی  و  استادان شعر  فرهنگ، 
و شاعران جوان و پیش کسوت کشور 
کشورهای  از  شاعران  از  تعدادی  و 
و  بد  از  بعد   !!! هندوستان  پاکستان، 
متعهد  غیر  هنرمندان  به  گفتن  بیراه 
بر  و  آنان  خواندن  ولنگار  و  اسالمی 
به  را  ،گودرز  آخوندی  عادات  حسب 
و خواستار سرودن  زده  پیوند  شقیقه 
آمریکا  خیانت های  باب  در  اشعاری 
درخواست  ایشان   . شد  برجام  در 
بیان  برای  زنده”  “شعر   ...“  : که  کرد 
قضیه  در  آمریکایی ها  خیانت های 
برجام سروده شود و به  ویژه شاعران 
باید این واقعیت ها را به افکار عمومی 
چه  دیگر  زنده  شعر  کنند...”  منتقل 
هیئت  این  نیست  بعید  ایست؟  صیغه 
همان  پاکستانی  و  هندی  شاعران 
ملی  همایش   “ کنندگان  شرکت 
 “ آسیا  غرب  ژئوپلیتیکی  تحوالت 
بوده باشند که به دعوت دولت فخیمه 
شده  دعوت  ایران  به  امتی  جمهوری 
در  عزا  از  دلی  افطار  تا سر سفره  اند 
دیگر  یکی  کنند.  صفا  کلی  و  بیآورند 
در  انقالب  رهبر  مغزی  ترشحات  از 
توصیه ایشان به این گروه این بود که: 
“... از شعر باید به عنوان ابزاری موثر 
در جنگ نرم استفاده شود...” بد نبود 
شعری در باره بخار شکم رهبر معظم 
اند و  می سرودند که سرگیجه گرفته 
معاون   ۱۳۹۱ سال  در  میگویند.  هجو 
اموربسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح ایران خبر داده بود که 
به دستور رهبر جمهوری اسالمی مرکز 

جدیدی با عنوان “قرارگاه جنگ نرم” 
برداشت های  و  نمادها  با  مبازره  برای 

فرهنگی غرب تشکیل شده است. 
معروفترین  از  یکی  دیگر  طرفی  از 
ایران  سران  به  عمامه  ترین  نخبه  و 
اسالمی عزیز، روضه خوان نماز جمعه 
علم الهدی٬  احمد  آخوند  مشهد 
در خراسان رضوی  فقیه  ولی  نماینده 
به گزارش سایت خبری دیگربان گفته :
 “...”مانیفست” سیاست خارجی ایران 
باید بر اساس سوره “ممتحنه “ باشد. 
سیاست  از  انتقاد  در  را  مطلب  این 
و  کرده  بیان  یازدهم  دولت  خارجی 
و  لوحانه  ساده   افراد  برخی  افزوده 
را  دشمن  قرآنی  آموزه های  برخالف 
در آغوش می گیرند...” و اینست عمق 
فکری و فهم و شعور دولتمردان ایران 
بین  مناسبات  بیامرز.  خدا  اهورایی 
قرن  پیچیده  سیاستهای  و  المللی 
امروزی را با موهومات اعراب بیابانگرد 
هزار سال پیش می سنجد. بعله اساس 
این “مانیفست” نابخردان را میتوان از 

سوره اول این آیه شریفه دریافت.
آورده  ایمان  خدا  به  که  کسانی  ای   “  
اید هرگز نباید کافران را که دشمن من 
طرح  و  برگرفته  خود  یاران  شمایند  و 
ما  استاد  افکنید...”  بر  آنان  با  دوستی 
ادامه داد که: “... سوره ممتحنه، آموزه  ای 
است که وقتی برخی فکر می کنند تمام 
راه ها باید از اروپا و امریکا گشوده شود، 
تکلیف ما را روشن می کند...” اصوأل در 
مرام این امت متعصب و جاهل و از دید 

آنان هر که مسلمان نباشد ، کافر است. 
خب فعأل که اگر دولت فخیمه “ تدبیر 
الکی و امید واهی “ پرزیدنت روحانی و 
ماله کشان هوچی خارج از ایران دشمن 
فالن  فالن  آمریکایی  و  کافر  اروپایی 
شده را در آغوش نگیرند ، عمامه شان 
پس معرکه می افتد، کفگیر به ته دیگ 
و  عالم  با  دشمنی  بجای  است.  خورده 
آدم که میلیاردها خسارت به بار آورده 
است و دزدی های نجومی و فساد همه 
گیر و نابودی منابع انسانی و طبیعی که 
خود مستقیمأ در آن تقصیر کارند ، سر 
امت مقلد را با این مهمالت پر از دشمنی 
و کینه میکنند. پس از قرارداد برجام ، 
انسانی  رژیم ضد  این  و هجوم  حمالت 
میدانی  درهر  و  گرفت  بیشتر  شدت 
به لگد پرانی افتادند. در حال حاضر با 
قیمت پایین نفت و بازار اشباع شده و 
جیب خالی مجبورند که این آقای ظریف 
را در  کفار  تا  بفرستند  اونور  و  اینور  را 
آغوش بگیرد داللی کند بلکه سرمایه ای 
وارد مملکت شود. مرگ بر این آمریکای 

فالن فالن شده . 
 Teymour_shahabi@yahoo.com
 Facebook.com/ Teymour Shahabi

رد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

تیمور شهابی

به علت عدم شرکت شاعران باشرف  ایرانی درجلسات شعرخوانی رهبر، ازاین 
ببعد شاعران هندی وپاکستانی مجیز ایشان را خواهند گفت۰

فرانسه از سال 1973نیز آغاز کاهش اقتصادی مستمر در رابطه با آلمان بودکه 
از نظرجمعیتی نیز هنگامی که نیمه های شرقی و غربی  دوباره در سال 1990.  
متحد شدند  جمعیت فرانسه  کمتر از آلمان شد0 هرگاه  آلمان به پاریس نیاز 
داشت  پاریس  با لندن  پشت سر بُن- وبعد Berlin— ایستاد همانطورکه به 

تازگی در جنگ لیبی نیز کنار آلمان بود0
بطورکلی بریتانیا بعنوان شریک  در حاشیه باقی ماند   اما قیمتی  که برای این 
شراکت براو تحمیل شد گزاف بود از جمله معافیت از قوانین عضویت  در اتحادیه 
اروپا - انگلستان از شنگن خارج نگهداشته شد دور از یورو- وامتیازات مالی  
قرارگرفت که نتوانست بدهی هایی را که مارگارت تاچر درباره آنها مذاکره کرده 

بودبگیرد0و هر سال از سال 198۵آن را طلب کرده است. 
از اتحادیه اروپا پس از سقوط دیوار برلین می تواند  انگلستان  بااینهمه خروج 

بهترین چیز برای اروپا باشد.
انگلستان تنها  کشوری نبود که از موقعیت اتحادیه ی  اروپا بهره برداری می 
یک   - یونان  ی   مسئله  پژواک  اروپا  اروپا   اتحادیه  از  انگلستان   خروج  کرد 
کشور توسعه نیافته - درسال گذشته است که در سال 1981 به اتحادیه ی اروپا 
پیوست واز این اتحادیه قبل از هر چیز به عنوان یک منبع کمک های خارجی 
استفاده کرد و زمانی که یورو به تصویب رسید از وام های تضمین شده ی  تقریبا 
رایگان توسط کشورهای غنی تر اتحادیه بهره برد0. این یک سوء استفاده آشکار 
از روح اتحادیه بود  اما یونان از لحاظ اقتصادی  درحاشیه بود. آن ولخرجی هاتا 

زمانی که بحران اقتصادی جهانی در سال 2007 آغاز شد ادامه یافت.
حتی پس از آن تا کنون اتحادیه  مخالف خروج یونان  بوده  و تصمیم گرفته پول 
خوب را جانشین پول بد یونان کند وازاین مجموعه پیشینه ای برای خروج یونان 
از منطقه یورو نسازد0 درمورد خروج انگلستان از اتحادیه نیز    مقامات اتحادیه 
با همان اضطراب  امتیازات بیشتری را برای انگلستان قائل شدند تا در اتحادیه 
مهاجرین  برای  دیگر  مزایای  و  رفاه  به  دسترسی  اخیراً  بریتانیا  در  بماند -تنها 
اروپائی قطع شد-و در عین حال ناخن  بیشتری در تابوت فدرالیست کردند. با 

این امید که رای دهندگان به ماندن در این اتحادیه تشویق شوند.
راه  تنها  فدرالیسم  سوی  به  بیشتر  پیشروی   که  داد  نشان  یونان  000بحران 
باید  یورو  به  مربوط  های  گیری  تصمیم  زیرا  بود  خواهد  جلو  اروپابه  پیشرفت 
گسترده  های  مشاوره  توسط  که  گیرد  قرار  مالی   های  سیاست  حمایت  مورد 
دموکراتیک اعضای اتحادیه  به تصویب می رسد0. در برخی از جهات اتحادیه 
تولیدات  چشمگیری  ایاالت  از  برخی  آمریکاست0  متحده  ایاالت  اروپا همانند 
ودربرخی   — است  درآلمان   Mittelstand به  شبیه  سیلیکون  -دره  دارند 
ایالتها پرداخت یارانه  از درآمد دیگر نقاط  تأمین می شود. اما ایاالت متحده با 
همه ویژگیهای  محلی اش هنوز هم یک کشور با یک ملت است که می پذیرد 
مالیات از کالیفرنیا  اخذ شودو برای مدارس عمومی در می سی سی پی هزینه 
گردد. آن منطق است که باعث می شود کشورهای مشترک المنافع که در یونان 
مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و انگلیسی ها  آنهارا رد کرده اند بدون این 

دوکشور راه خودرا ادامه دهند0
می سی سی پی ممکن است هرگز تبدیل به دره سیلیکون دیگری نشود ولی به 
این دلیل که ایاالت متحده یک کشوراست هیچ دلیل اساسی وجودندارد که که 
غیر ازاین باشد. اروپا فرق دارد، چرا که ادعای ملی بودن به طور سنتی,  متفاوت 
است  ممکن  ها  آلمانی  یکشنبه.  روزهای  در  ها  فروشگاه  کردن  باز  مثال  است 
بیش از حد مشتاق کاردرروز یکشنبه باشند, اما شکی نیست که  روش آلمان به 
طور کلی از نظر  اجتماعی و اقتصادی ،  مدلی کارآمد تر از فرانسه است. دولت 
فرانسه طی دهه ها تالش کرده است تا اصالحاتی را که باعث  افزایش رقابت می 
شود به پیش ببرد. فدراسیونی به خصوص تحت سلطه کارآمد آلمان  که در عین 
اما چنین پروژه ای  حال ساختار دموکراتیک داشته باشد بهترین شیوه است. 

نیاز به برقراری تعهد بیشتری دربرابر آتن و لندن خواهد داشت.
صرفنظر از این که بریتانیا باخروج از اتحادیه ی اروپا چه بدست می آورد شوک 
بیماردارد0 شوک  برای  )اگر چه تلخ(  به داروهای بیشتر  نیاز  اتحادیه  از  خروج 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همانند بحران اقتصادی دهه گذشته ترمیم خواهد 

شد اگرچه در کوتاه مدت  تبعاتی خواهد داشت 0

 بقیه : لطفًا خارج شوید



صفحه 19 آزادی شماره۷۸- سال هفتم شماره  ۷۸ - سال هفتمآزادی صفحه18

وام دوم ازروسیه 
باگفتار   نیز  شرح مربوط به این وام را 
خان ملک ساسانی  شروع می نمائیم :
»000 برای قرضه ی دوم ، 1318  ارفع 
الدوله  را از پطرزبورغ احضار کردند 0 
از محارم  الدوله[  چون پرنسس] ارفع 
بایستی   ونمی  بود  السلطان   امین 
بیکار بماند  لذا اورا  سفیر کبیر ایران  

در دربار عثمانی  نمودند0
برای میرزا حسن خان  که در آن وقت 
هنوز  سی سال نداشت  از دولت روس  
آکرمان خواستند که داللی   قرضه ی 
او برسد0  رو سها هم   به دست  ثانی  
با پدرش داشتند   که  به سوابقی   نظر 
فوراً موافقت کردند 0 اداره ی  فرامین  
و نامه جات  وزارت امور خارجه  فرمان 
وزیر مختاری  نورچشمی را صادر کرد، 

ربیع األول  1319000«
)سیاستگران  قاجار  صفحه 330(

وام   این  مورد  در  هم   بامداد  مهدی 
چنین نوشته است :

مشیرالملک   میرزا حسن خان    000  «
 -  1280 تیر   [  1319 األول   درربیع 
به  سالگی    27 درسن   ]1901 ژوئیه  
دربار  در  ایران  مختاری   وزیر  سمت 
شدوعلتش  وفرستاده  تعیین  روس  
هم این بود  که چون پولی  که ازروسها  
شده  استقراض  ه0ق0   1317 درسال 
و  خوشگذرانی   خرج  دراروپا  بود  
بی  ودرباریان   شاه  بوالهوسی  
از  آنان  همین  بندوبارش  ] که یکی 
میرزا حسن خان  بود[  گردیده وبکلی  
تمام شده بود  به ناچار  دولت دوباره  
تا  گردید   دوم  ی   قرضه  به  محتاج 
با  را  ن  آ  رفته   اروپا  به  دوباره   شاه 
بیهوده  و  به مصارف   اطرافیان  خود 
غیر مفید برساند و نظر باینکه  قرضه 
برای  بیگانگان   از  استقراضات   و  ها 
زمامداران  خائن ایران  حق العمل و 
دستمزد  خوبی داشت ، از این جهت  
 ، مشیرالدوله   خان  نصراهلل  میرزا 
مانند   بار  این  داللی   که  نخواست  
ریخته  الدوله   ارفع  جیب  به  سابق  
میرزا  تصویب   و  موافقت  با  و  شود0 

ارفع   ، صدراعظم  خان   اصغر  علی 
الدوله  را احضار  و بجای او  میرزا 
خود   پسر  مشیرالملک   خان  حسن 
در  ایران  مختاری   وزیر  به  را 
پطرزبورگ برگزیدوبرای او پذیرش  
قبول   ومورد  شد  خواسته  )آکرمان( 

واقع گردید000
مهدی   - ایران  رجال  حال  )شرح 

بامداد- جلداول - صفحه 324(

این  درمورد  تیموری   ابراهیم  روایت 
وام  به شرح زیر می باشد:

برای  قمری   هجری   1319 درسال    «
باردوم  مظفرالدینشاه  هوس می کند  
دراروپا  به تفریح بپردازد0 عنوان این 
استحمام   ولزوم  نعالجه ی شاه   سفر  

در آبهای معدنی  کارلسباد بود0
السلطان   امین  خان   اصغر  میرزاعلی 
که دیگر اتابک  اعظم نامیده می شد 
موقع  دراین  بود0  خواهد  شاه  همراه 
فقروفاقه   درآتش  ایران   مردم  که 
میسوختند  ، خزانه تهی  و پولهائی که 
قباًل  ازروسها گرفته بودند  تمام شده  
استقراض   قرارداد  بموجب   وچون 
سال 1900 ] قرارداد مربوط به وام اول[  
بجز از دولت روسیه  از دولت دیگری 
نمی توانستند  قرض بگیرند  ناچار باز 
دراز  روسها  جانب   به  سئوال  دست  
کردند0 اوضاع مالی  دولت تزاری  روس 
در آن هنگام  چندان رضایتبخش نبود  
وروسها برای دادن وام  به ایران  ازیک 
دولت اروپایی  مثل فرانسه  با شرایطی  

کمترقرض  می  ربحی  خیلی  و  سهل 
با  خود   نفوذ  تحکیم   گرفتندوبرای 
آن شرایط سنگین  به دولت ایران می 

دادند0
وزیر  به  السلطان   امین  هرحال   به 
مختار  ایران در پطرزبوغ   که دراین 
میرزا حسن خان  مشیرالملک   وقت  
بود ، دستور می دهد  برای استقراض 
گفتگو  روسیه  تزاری  دولت  با  جدید  
مذاکراتی   از  پس  وباألخره   کند  
همان  با  شوند   می  حاضر  روسها 
شرایط  قرض سابق  مبلغ ده میلیون  
بدهند  وام  ایران  دولت  به   منات 
مشروط  برآنکه دولت ایران  اطمینان 
بدهد  که در تعرفه ی گمرکی  با دولت 
عثمانی  و دولت روسیه  تغییراتی  که 
شروع  قبل  مدتی  از  آن   مذاکرات 
ایران   واردات  تا  خواهدداد  ب،  شده 
وبالنتیجه  درآمدگمرکی  افزایش یابد  
امتیاز ساختن راه شوسه  و همچنین  
ی جلفا  تا قزوین  به بانک  استقراض 

روس  داده شود000
خالصه پس از آنکه قرارداد  استقراض 
در 1۵ فصل  تنظیم می گردد ، درماه 
بامضای    ) )ذیحجه 1319  آوریل 1902 

نمایندگان  طرفین  می رسد0
درمقدمه ی  این قرارداد چنین نوشته 

شده:
جناب  ذیل   کنندگان   امضاء  مابین 
مشیرالملک   خان  حسن  میرزا  آقای 
مختار   ووزیر  العاده   فوق  مأمور  
یکطرف   از  ایران  پادشاه   اعلیحضرت 
ازطرف   ، ایران   استقراضی  بانک  و 
دیگر  مواد ذیل منعقد گردیده است :

ده  شد  گفته  چنانکه  وام   این  مبلغ   
به  پنج  صدی  بافرع   منات   میلیون  

مدت  هفتاد و پنج سال  بود0 
قرارداد  مانند   شرایط   ی  بقیه 
که  باشد  می   1900 سال  استقراض  
برای جلوگیری از  تطویل از نقل  متن 

آن خودداری  می شود0
مظفرالدینشاه و امین السلطان  و عده ای

این  از  که  پولی  با  درباریها   از  دیگر   
درتاریخ  بودند   آورده  بدست  راه  
سوم محرم  1320 هجری قمری  )12 
آوریل  1902( به اروپا می روند  وپس 

از چند ماه  گردش و تفریح  درتاریخ  
21 رجب 1320  با جیب خالی  به ایران 

مراجعت  مینمایند0000
) عصر بی خبری - ابراهیم تیموری - 

)38۵ -۶
برای  مشیرالملک   حسن   میرزا 
حق  به  ورسیدن  قرضه  این  دریافت  
داللی  خود حاتم بخشی  رابه حد کمال  
ها  روس  که  را  آنچه  تمام   و  رسانده 

 می خواسته اند  از جیب ملت بدبخت  
ایران به آنان  بخشیده  بوده است 0

قرضه  این   به  راجع  صفایی   ابراهیم 
نوشته است :

دشوار  دوشرط   دوم   ی  قرضه   «
دیگر  به همراه داشت ، یکی واگذاری  
آهن  راه  الجیشی   سوق  خط   امتیاز 
استقراضی  بانک  به  قزوین   به  جلفا  
روس ، دیگر  تغییر  تعرفه ی گمرکی 
ضرر  به  گمرکی   ی  تعرفه  تغییر   0
گمرکی  حقوق  زیرا   بود   ایران  کامل 
واردات روسیه به ایران به میزان قابل 
صدی  مثاًل   0 کرد  تنزل  ای   مالحظه 
پنج  عوارض گمرکی  نفت شوروی  به 
صدی  یک ونیم وصدی پنج  عوارض 
گمرکی  شکر  به صدی دو ونیم  تقلیل 

یافت 0
این قرارداد که نوز  وزیر گمرک  عامل 
انعقاد  آن بود بطور محرمانه  درنوامبر  
1901 میالدی )1319 قنری(  بسته شد 
ودرفوریه  1903 م 0)1320ق( هنگامی 
مشیرالملک   خان  حسن  میرزا  که  

وزیر   ، مشیرالدوله   فرزند    ، پیرنیا  
با  بود  پترزبورگ   در  ایران  مختار  
مداخله ی او به مرحله ی  اجرا درآمد  
های   درروزنامه  آن   ومتن  شرایط   و 
باعث  خشنودی   منتشر شده  روسیه 
روسها واعتراض انگلیسیها گردید000

 - اول  دوره   - مشروطه  )رهبران  
ابراهیم صفائی- صفحات 10۶-7(

 ، مشیرالدوله   نصراهلل  میرزا   000
همواره وانمود میکرده است  که در راه 
پیشرفت  و ترقی  خود  از امدادهای  
غیبی ؟! برخوردار میباشد0 نویسنده ی
 این سطور  نیز قاطعانه  براین  اعتقاد 
اززمانی   حداقل   وی  که  باشد   می 
روسیه   ی  اداره  منشی  سمت   به  که 
دروزارت امور خارجه  منصوب شده ، 
در خدمت  به امدادهای  غیبی ! کوشا 
بوده ومتقاباًل تا رسیدن به صدارت از 
حمایت آن امدادها  برخوردار میشده 

است 0
مشیرالملک   حسن  میرزا   ، پسروی 
اولین   از  نیز   ) بعدی  )مشیرالدوله 
امور  وزارت  زمان  در    ( که  روزی 
خارجه ی پدرش (  به ریاست بایگانی  
اسناد   به  ودسترسی   وزارتخانه   آن 
مهم دولت ایران  منصوب شده ، مانند  
ودر  خدمت   در  همواره   خود   پدر 
بوده است   ! امدادهای غیبی  حمایت  
0داستانی که در این بخش  شرح داده 
خواهد شد  مربوط به  از دست رفتن  
قسمتی  از سرزمین ایران  درسیستان 
و  خرابی  به   وکمک  وبلوچستان  
در  آن  ی   باقیمانده  قسمت  ویرانی  
ایران  می باشد ونمونه ای  از اقدامات  
اینان  در خدمت به امدادهای  غیبی 
! بشمار میرودودرضمن نشان می دهد  
حاوی   که  مهمی   اسناد  چگونه   که 
منافع اساسی  برای دولت ایران  بوده  
برنقاطی   کشوررا   این  حاکمیت   یا  و 
درمرزهای  شرق وغرب  و یا بر جزایر  
 ، میرسانده  اثبات  به  فارس   خلیج 
ایران  امور خارجه   دربایگانی  وزارت 
درسال   000 است   شده  می  مفقود 
شدن   کشته  متعاقب  )دقیقًا   189۶
قسمت  ناگهان   به  ناصرالدینشاه( 
 ( هیرمند   ی  رودخانه  آب  از  مهمی  
ایران  کشور   دو  مرز  که   مجرائی  از 
 ) داده  می  تشکیل  را  وافغانستان  
منحرف  شده ودر مجرای  جدیدی  به 
و مرز دو کشور  قبلی   دوراز  مجرای 
یافته  جریان  کشورایران   درداخل    ،

است 0
مجرای  سابق » نادعلی«   نام داشته 
و مجرای  جدید را »پریان«  نام نهاده 
نامگذاری   ازاین  منظور   شاید  اند0 
آن بوده است که این تغییر مجرا کار 

پریان  و» از مابهتران«  بوده است !

ایرانی  اتباع   ، مجرا  تغییر  از   قبل 
هیرمند   رودخانه  دردوسوی  وافغانی 
به کشاورزی  اشتغال داشته اند وبعد 
مجرا   تغییر  رودخانه   این  آنکه   از 
داده است ، بازهم هردوطرف  کماکان  
کشاورزی  به  خود   سابق  درزمینهای 
و  داده  خودادامه  مره  روز  وزندگی 
به  متعلق  زمینهای   به  تجاوز   تصور 
مردم  یا  دولت  ی  مخیله  به  ایرانیان  
 000 است  نکرده  خطور  افغانستان  
بدون   1902 سال  اواخر  در  اینکه  تا 
و  وافغانستان   ایران  دولتهای  اینکه 
از  کشور   دو  این  افراد   از  فردی  یا 
کرده  درخواست  انگلستان   دولت 
سر  کلنل  بنام  شخصی   ، باشند  
حکومت   سوی  از  مکماهون   هنری 
انگلستان(  ی   )مستعمره  هندوستان 
ایران  بعنوان َحَکم  در مورد اختالف  
وافغانستان تعیین شده است٪ به قول 

محمود محمود:
» 000 منافع انگلستان ایجاب می کرد  
مکماهون به  سیستان اعزام شود000 
تاریخ   این  تعجب دراین است  که در 
نبودند   حاضر  هیچیک   دعوا  طرفین 
به  را  انگلستان  وضعی   چنین  در 
دولت  این  و  بخواهند0000  حکمیت  
حتمًا  اصرارداشت   که  بود  انگلیس  
َحَکم  مکماهون   موقع  دراین  باید  
واقع شود  ، چه  طرفین بخواهند وچه 

نخواهند000«
تاریخ روابط  سیاسی ایران و انگلیس  
درقرن 19 - جلد 7 - محمود محمود- 

صفحه 198(
حال ببینید  که دولت انگلیس به چه 
آسانی  این َحَکم را  به ایران تحمیل 

کرده است :
دقیقاً  در همان زمانی که دولت انگلستان  
آماده ی فرستادن  مکماهون  به مرزهای  
ایران و افغانستان  بعنوان َحَکم  شده بود 
وزیر امور خارجه ی ایران  میرزا نصراهلل 
الهام گیری  با  )شاید  نیز   ، مشیرالدوله 
فکر   به  ناگهان   )! غیبی  امدادهای  از 
سیستان افتاده  ودرتاریخ 1۶ ربیع الثانی  
1320 )30 تیر 1282- 22 ژوئیه 1902( 

دونامه  به شرح زیر نوشته است :
)1(- نامه ای  به شماره ی 382 مورخ 1۶ 
به عبدالحمید خان  الثانی 1320  ربیع  
یمین نظام سرحد دار  ایران در سیستان 

به این شرح:
وزارت  دردفتر  سیستان   ی  نقشه   «
خارجه وجود ندارد]!![ چندسال قبل  

مرحوم میرزا  معصوم خان  و مهندس 
سیستان  ی   مالحظه  برای  انگلیسی 
 0 اند  رفته  آنجا   به  حدود  وتعیین  
بواسطه ی  اختالفات  نتوانستند  متفق 
شوند0 باألخره  به تهران آمده  که رفع 
نمایند   اتفاق حاصل  را کرده   اختالف 
و آن نوشتجات  و نقشه را  از وزارت 
شهید   شاهنشاه  حضور   به  خارجه  
تقدیم کرده اند  که خاطر  مبارک  از 
بهم رساند  آگاهی   اختالفات   اصول  
وحکم آن را  بفرمایند 0 درهمان موقع 
وزیر خارجه  تغییر کرد مرحوم  میرزا 
متولی  به  الملک   سعید خان  مؤتمن 
باشی گری  خراسان مأمورشد  وحاج 
وزیر  مشیرالدوله   حسینخان   میرزا 
معلوم  دیگر   ، شده  خارجه  امور  
نیست  که در  کار سیستان  چه قراری  
ایجادشده است ، نقشه  و خریطه  ی 
سرحد  به امضای طرفین  رسیده است  

و یا همان طور الینحل  مانده است 0 
نصراهلل  مشیرالدوله 
صفحه  قاجار-  ی  دوره  )سیاستگران 

)۳۳۴
انگلیس  سفارت   به  ای  نامه   )۲(
درتهران ، که کسی  از متن آن آگاهی  
را   آن  به  جواب  سفارت   ولی   ندارد 
محمود محمود  در کتاب  خود به چاپ 
قول  از  را   بقیه مطلب  است۰  رسانده 

محمود محمود  پی می گیریم :
»۰۰۰ در جواب این نامه ی دولت ایران 
،  سفارت انگلیس در تهران  درتاریخ 
چهارم  رجب  ۱۳۲۰ ] ۱۴ مهر ۱۲۸۱- ۷ 
امور  وزارت   به  ای  نامه  اکتبر ۱۹۰۲[  
خارجه ی ایران نوشته  است ۰ در آن 
شده  اشاره  َحَکم   نفر  یک  آمدن  به 

است ۰۰۰«
حاال  این سئواالت پیش می آید که 

ی  نقشه    : که  مطلب  این  اعالم   آیا 
سیستان  دردفتر وزارت  خارجه وجود 
ندارد ]!![ « وسایر جمالت  دراولین نامه 
ی وزارت  امور خارجه ی ایران  ، بنابر 
میل  انگلستان  و بمنظور  تسهیل کار  
مکماهون  نوشته نشده است ؟ و آیا  با 
مفقود شدن  نقشه های سابق  و اعالم 
ایران   ی  خارجه  وزارت  اطالعی   بی 
مرزهای  به   راجع  قبال  که   ازقرارهائی 
 ، است   بوده   داده شده  ایران   شرقی 
خطوط   که  دریابد   تواند   می  کسی 
درنقشه  افغانستان   و  ایران   مرزی 
های جدید  ترسیمی  توسط مکماهون  
نسبت به  نقشه های سابق  چه تغییرات  
و جابجائیها ئی داشته وچقدر  در خاک 
ایران  پیشرفت کرده اند؟  واین نقاطی  
تازه  کشف  ادعای مکماهون   بنابر  که 
شده بودند  در کدام سوی  خط مرزی  
نشان داده شده  و به کدام  کشور تعلق 
یافته اند؟ ودرحالی که  تمام سیستان  
وسعت  مربع  مایل  شش  و  هزار  هفت 
داشته  این  آقای َحَکم  به چه منظوری  
سی و هشت هزار مایل مربع  را که شامل  
اراضی اطراف  سیستان  در خاک ایران 
و افغانستان  هم میشده  مساحی کرده 
است ؟ علت مساحی  سرزمین سیستان  
بصورت ظاهر این بوده است که  وسعت 
خاک متعلق به هر کشور  دقیقاً تعیین 
شود و آب رودخانه  ی هیرمند  به نسبت  
وسعت خاک  متعلق  به هریک  تقسیم 
گردد و بعداز آنکه فرسنگها   ازسرزمین 
ایران  با حکمیت گلدسمیت و مقداری هم 
با حکمیت همین مکماهون  به افغانستان 
داده شده است  ، هنوز مکماهون  وسعت 
مایل  را  ۷۰۰۶  کل  سرزمین سیستان 
مربع  صورت داده است  که ۲۸۴۷ مایل 
مربع  درسوی ایران و ۴۱۵۳ مایل مربع  
درسوی افغانستان  قرارداشته است ۰۰۰ 
مکماهون  نظر داده بود که فقط یک سوم  
یا سیوسه درصد آب هیرمند  بایران داده 
راهم  اندازه  همان  متأسفانه   که  شود 
نداده اندوکسی هم  درخواست واعتراض 

نکرده است۰
بیشتر   مطالعه  به  اگرمایل   : آزادی 
مشیرالملک  و  مشیرالدوله  خیانتهای  
بسیار  قرارداد   « کتاب  به  هستید 
نوشته آقای  زیانبخش آرمیتاژسمیت  
آمازون  در  که  شمشیری   مهدی 

موجوداست   مراجعه فرمائید0 

      مهدی شمشیری - داالِس تکزاس                                                                       قسمت دوم

میرزا نصراهلل مشیرالدوله 
و میرزا حسن مشیرالملک

میرزا حسن  مشیرالملک  برای دریافت  این قرضه ورسیدن به حق داللی خودحاتم بخشی  رابه 
حد کمال  رسانده و تمام  آنچه را که روس ها می خواسته اند  از جیب ملت بدبخت  ایران به آنان  

بخشیده  بوده است 0

موسیو نوز بلژیکی امین السلطان

کلنل مکماهون
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خواسته  به  پاسخ  در  را  مقاله  این 
ن0ج0  آقای   جناب  یا  خانم   سرکار 
پیامهای  صفحه  در  که  کالیفرنیا   از 
بود،   شما در شماره قبل  مطرح شده 

تقدیم می کنم 0
نوشتارما  یا   گفتار  دارم   عقیده 
باشد   مطالبی  است   بهتر  ها  دررسانه 
برای هم  راه حلی  بتواند    بنحوی  که 
باشد  مان  گرفتار  و  اسیر  میهنان  
بشکافیم   دردهارا  بتوتانیم   اگر  چون 
این  اند  خوِد  که چگونه شکل گرفته 
کار  راه حل گرفتاری  را بخاطر انسانها 
می آوردوبهمین علت  هم هست  که 
تیتر مقاله  این شماره  گویای یکی از  
دردهای  اجتماعی است 0 خوانندگان 
عزیز  مجله آزادی  تا بحال  در بیشتر 
گفتارها متوجه شدیم  که هدف اصلی از 
خلقت بشر  زندگی کردن است ودلیل 
بزرگ این  زندگی   امکانات کره زمین  
ی پیچیده  فیزیولوژی  همینطور   و 

 بدن انسان است ۰
که  آنچه  با  واقعی   کردن  زندگی  اما 
می  ملتهای جهان  برسر   دارد  امروز  
منتها  زندگی   بنام  است  مرگی  آید  
این مشکل  دربین ملتها  شدت وضعف 
دارد  و این شدت  دارد به نابودی  بشر 
پدیده   یا  عنصر  دو  می شود۰  نزدیک 
ای که از همان  اوایل خلقت  بصورت  
باعث  اند   گرفته  شکل  جوش   خود 
گرفتاری  بشر هستند اسم این هردو  
پدیده با حرف  دال شروع می شود  : 

دین و دولت ۰
وتنها چیزی که  این دو پدیده را علیه  
زندگی بشر  تشویق می کند  مادیات 
دراین  است  الزم  بنابراین   ۰ است 
مشکالت  با  مادیات   رابطه  نوشتار  
بدهیم   قرار  بررسی   مورد  را  جهانی  
که شامل  اهمیت مادیات  ونیازمندی 
بشر  به آن  و فجایعی  که در این  راه 
به  ۰اول  کنیم  گفتگو  رسد   می  بنظر 

مشکل مادیات توجه کنیم ۰ 

جهانی   جامعه  عزیزم  میهنان   هم 
از  جغرافیایی   وبوم   مرز  نظر  از  اگر  
همدیگر  جدا ومستقل هستند ولی از 
یکدیگر   از  توانند   نمی  مادیات   نظر 
مندی   نیاز  باشند۰چون  جداومستقل 
را  پیوستگی   این  مادیات   به  بشر 
الزام آور  می کند وشما این  ارتباط را  
دارید می بینید  ۰ بطور کلی می شود  
گفت که زندگی  انسانها  بردو پایه  ی 

عرضه وتقاضا  شکل گرفته است ۰
وبوجود  کردن   فراهم  یعنی   عرضه 
آوردن  و تقاضا  یعنی نیاز مندی ۰ این 
دو  پایه وستون  های اقتصاد  هستند 
عرضه  واژه   دو  این  بین   اگر  حاال   ۰
برقرارباشد   تعادل   و  باالنس  وتقاضا  
گذرد۰  می  بخوبی  بشر   زندگی 
برجامعه   سالم   اقتصاد  یک  یعنی  
تعادل   این  ووقتی  حکمفرماست  
بنام  بزرگی   گرفتاری  بخورد   بهم 
گرفتاری اقتصادی فراهم می شود که 
گرفتاری  این  چون  است   مهم  بسیار 
ی  جامعه  چیز   همه  روی  اقتصادی  

بشری  اثرات  نامطلوب می گذارد۰ 

برای اینکه  بدانیم  این اثرات نامطلوب  
دانست   باید  گیرند   چگونه شکل می 
شدن  فراهم  برای  عنصر   سه  که 

وسایل  زندگی بشر فعالیت دارند۰ 
۱- تولید کننده ها

۲- واسطه ها
۳- مصرف کننده

هستند  چیزهایی  چه  شامل  تولیدات 
که تولید کننده آنهارا فراهم می کند؟

مواد خوراکی 
مواد غیر خوراکی

امور خدماتی
تولید کننده :  تولید کننده هریک از 
آن تولیدات کسانی هستند  که با کارو 
را  تولیدات  فکری   و  بدنی   کوشش  
فراهم می کنندواسطه ها:  واسطه ها 
کننده   تولید  بین  که  کسانی هستند  
می  برقرار   رابطه  کننده   مصرف  و 
کنندوتولیدات  را  از تولید کننده ها  
درصدی   یک  و  خرند   می  قیمتی   با 
ودراختیار   کنند   می  اضافه   آن  به 
گذارند۰  می  اول  دست  فروشندگان  

فروشندگان دست اول  هم درصدی 

وآن  کنند   می  اضافه  قیمت   آن  به 
فروشندگان  دست دوم  دراختیار  را  
می گذارند و همینطور  بااضافه شدن  
سوم  دست  فروشندگان  به  درصدی 
پنجم   دست  شاید   و  چهارم  دست  و 
که  قیمتی   بین  بینیم   می  و  میرسد 
ومبلغی  کرده   دریافت  کننده   تولید 
رقمی   پرداخته   کننده   مصرف  که  
قابل   غیر  واقعا  که   خورد  می  بچشم 
عادی   جریان  یک  این   ۰ است   تصور 
بینیم  می  را  آن  همه  که  است   فعلی 
۰مثال یک هندوانه  را که تولید کننده  
۵۰ سنت  به دست اول فروخته  وقتی 
به مصرف کننده میرسد  باید ۸ الی ۹ 
دالر  بپردازد  یعنی مصرف کننده  باید 
حدود  ۲۰ برابر  قیمت  تولید بپردازد 
وروزبروز هم این قیمت ها  در نوسان  

و رو به باالرفتن است ۰
علتهای  قیمت  نوسان   این  البته 
مختلف دارد که شامل  تغییرات جوی، 
مشکالت   ، زدگی  آفت   ، خشکسالی  
خمل ئنقل  و سوخت وانرژی  ، اعتصاب 
اعم  مختلف   اتفاقات  حتی  کارگران  
رویدادهای   یا  مذهبی   و  سیاسی   از 
جهانی  همه اینها  درباالرفتن  قیمت 

ها  اثر می گذارد۰
کننده  مصرف  برسر  چه  ببینیم  حال 

می آید۰
مصرف  از  ای  عده  وضعیت   دراین 
تولید  آنها   خانواده  که  ها   کننده 
همان  از  توانند  می  هستند   کننده 
کمی   خودرا  تولیدات   قیمت  ابتدا  
تازندگی  بفروشند  اول  بدست   باالتر 
همینطوربرای  باشند  داشته  راحتی 
که  واسطه  افراد  های   خانواده 
استخدامی   کارگران  بیشترشان  
کار   صاحب  هستند   بگیر  وحقوق 
معافیت هائی  برای کارمندان  خودش 
کمی  هم  آنها   تا  گیرد  می  درنظر 
راحت تر زندگی کنند۰ اما دراین میان  
است   پناه  بی   ، اصلی   کننده  مصرف 

که درواقع محکوم است که فروشنده 
اجناس رابهر قیمتی که  برچسب زده  
افراد  اکثریت   درنتیجه   بپردازد  باید 
ها هستند   کننده   که مصرف  جامعه  
وزندگی   شوند   می  فقیرتر  روزبروز  
پناهی  و   ملجأ  وهیچ  دارند   ناراحتی 
چون  نیست   رسیدگی   برای  هم  
مصرف کننده  ها  سازمان دفاعی  از 

خودشان ندارند۰
واین در حالی است که  مصرف کننده  
وعنصر  هستند   ها  خانواده  اصلی  
زنان  مصرف   رابرای  خانواده   اصلی  

خانواده تشکیل می دهند۰
حاال کم کم  دست بهر کاری می زنیم 
احساس  خوریم   می  بر  مشکلی  وبه 
بانوان   مشارکت   عدم  که  کنیم   می 
جمله  از  مشکالت   از  خیلی  باعث 
واقتصادی  اجتماعی   مشکل  همین  
مشارکت  که   زمانی  ۰وتا  است  شده 
بانوان  دراداره ی امور جامعه  صورت 
همین  نکند   پیدا  وقانونی  کلی  
گرفتاری هست  ۰ بنظر من بهتر است  
که  شهری   یا  دهکده   هر  در  بانوان 
سازمانی   کنند   سعی  دارند   اقامت 
به  خانواده«   مصرف  سازمان    « بنام 
افرادی  خانمها   برسانند۰دربین  ثبت 
که تمایل دارند  وواجد شرایط هستند  
سازمان   این  اجرائی   هیئت  بعنوان 
این سازمان   وکاراصلی  کنند   انتخاب 
هماهنگ کردن  قیمت تولیدات  است  

بین تولید کننده ومصرف کننده۰
یا  کنند   فراهم  ای   نامه  هفته  ویک 
دررسانه های شهری آگهی  بدهند  و 
به خانواده ها  توصیه کنند  که اجناس 
را  از قیمت تعیین شده  گرانتر نخرندو 
اول   دست  ی  کننده  وارد  از  بروند 
خریداری کنند۰ انجام این کار  خودش 
تا  بدانند  هشدار ی هست  به کسبه 
مصرف کننده  ها هم  درمقابل گرانی  
دارند اقداماتی  می کنند  وچون همه 
ی آنها  به خریدار احتیاج دارند  سعی 
می کنند  قیمت های خودرا  پائین تر 

عرضه کنند۰
دریک  کنترلی   چنین  نبودن   چون 
جامعه  کارهای خالف و فساد رارواج 
می  پیدا  اشخاصی  ومثال  دهد   می 
شوند  که جنس قاچاق  وارد می کنند  
در  شود  می  شایع  ودروغ   ودزدی 
شکل  جامعه  در  فساد   نوعی  نتیجه  
بسیار مشکل  آن   رفع  که  گیرد   می 
است وممکن است  قرنها طول بکشد  
کنند   کن  ریشه  فسادرا   نتوانند  و 
چون ماالریا نیست که  بشودبا آمپول   
یا واکسن  جلوی آن را گرفت ودرمان 

کرد۰ 
همین اتمسفر فساد هم  باعث می شود  
که دولتها هم  باین فگر بیفتند  وبروند 

سومی   جهان  ملتهای  دادن   فریب  با 
ثروتهای  آنهارا غارت  وچپاول کنند۰
ووقتی در کار اقتصاد  تنها هدف پول 
پرستی باشد  این دولتها  سر مشقی 
کمپانیهای  سایر   برای  شوند   می 
بیشتر   منافع  برای  مثال  که  کشور 
وسایل   سازندگی  از  را  خود   کارخانه 
وتانک   توپ  سازندگی   به  زندگی 
برای  بدهد  تغییر  اسلحه   وانواع 
بیشتر۰وبعضی  بقیمت  اجناس  فروش 
و  تراست  ایجاد  به   دیگرشان  دست 

کارتل میزنند۰
باید  آمد   بمیان  وکارتل  تراست  اسم 
اشاره کنم  این کاری بود که بنام اقدام 
نفت  شدن   ملی  درجریان  سیاسی  

ایران  شرکتهای نفتی انجام دادند
و  وکارتل  چه هست  تراست  ببینیم  
چگونه عمل می کند۰ بهتر است  این 
دو رامعنی کنیم :»کارتل شرکت هایی 
هستند که در یک رشته خاص فعالیت 
مالی  استقالل  حفظ  با  و  می کنند 
متحد  یک دیگر  با  خود  حقوقی  و 
می شوند و در مورد تقسیم بازار میان 
با  کاال  قیمت  و  تولید  حجم  و  خود 
هدف  می رسند.  توافق  به  یک دیگر 
کاالی  یک  بازار  بر  تسلط  کارتل ها 
خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن 
ایجاد  توسط  کاال  آن  بازار  در  رقابت 

انحصار است.«
تراست هم  به مشارکت چند کمپانی 
گویند   می  دارند  مشابه   فعالیت  که 
می  بزرگ   کمپانی  یک  درتراست  
اختیار  کمپانیهاتمام  وبقیه  مادر  شود 
می  مادر  کمپانی  به  را  خودشان 
نفت  ایران  که   ۱۳۲۹ درسال  دهند 
با   مقابله  برای  کرد   می  ملی  خودرا 
کارتل  یک  نفتی   کمپانیبزرگ  آن  
  : شامل  که  دادند   تشکیل  بزرگ 
سوکونی   ، نیوجرسی  استاندارداویل  
استاندارد    ، تکزاس  نفت   ، واکیوم  
داچ  رویال    ، خلیج  نفت    ، کالیفرنی 
شل ،  وبریتیش پترلیوم  بودند۰ این ۷ 
کمپانی  روی سه مسئله  باهم توافق 

کرده بودند:  
۱- میزان استخراج  نفت در جهان

۲-  قیمت گذاری نفت در جهان
۳-  دردست داشتن بازارهای فروش نفت 
درواقع این ۷ کمپانی  تمامی اختیارات  
داده  اختصاص  بخود  را   جهان  نفت 
وکارتل   ایجادتراست  چون   بودند۰  
باعث انحصار تجارت می شود  ورقابت 
کشورها  بعضی  در  برد   می  ازبین  را  
ممنوع است  از جمله در آمریکا قانون 
ضد تراست شرمن« در سال ۱۸۹۰ در 

آمریکا به تصویب رسید.۰
بازرگانی کمیسیون  نیز   ۱۹۵۱ درسال 
کمپانی  ۷ کارتل  تشکیل  از  آمریکا  

نفتی با خبرشد  وچون برخالف قوانین 
آمریکا بود جریان به دادستانی  آمریکا 
غرامت  پرداخت  به  ومحکوم  کشیده 
هم  کمپانی   ۷ این  غرامت  گردیدند۰ 
سر به میلیاردها دالر میزد۰ درنتیجه 
دولت  به  نفتی   شرکتهای  واکنش  
آمریکا این بود که  اگر این پرونده  به 
اطالعات  ماهم   شود   کشیده  دادگاه 
آمریکا   داریم که  دولت  ای   محرمانه 
داده   انجام  عملیاتی  خاورمیانه   در 
هست   آمریکا  قوانین   برخالف  که 
رسمًا   آمریکا   ، تهدید   این  درنتیجه  
خودداری  پرونده  این   به  ازرسیدگی 
مصلحت   علت  به  که  کرد۰ونوشتند 

فعال پرونده   این  به  رسیدگی    ، ملی 
راکد  بماند  و این راکدماندن تا بحال 
ادامه دارد۰ همین دولتها هستند  که 
هر کدام  درسراسر جهان  برای ملتها  
دردسر فراهم می کنند  و این دولتها 
انتخاباتی   ستادهای   همان  هم   را 

نادرست  به قدرت میرسانند۰
راه چاره  دراین است  که اوال اکثریت  
وقتی  باشند   آگاه  جامعه   یک  افراد 
حقوقی  و  حق  ملتها  که  شدند   آگاه 
ستادهای  کرد   خواهند  سعی  دارند  
انتخاباتی  واقعی فراهم کنند  تا بشود  

دولت خدمتگزار داشت ۰
با آرزوی  پیروزی نوربرتاریکی ها 

   سرتیپ ابوالفتح اقصی

مادیات ، مشگل 
بزرگ افرادبشر

بصورت   خلقت   اوایل  همان   از  که  ای  پدیده   یا  عنصر  دو   *
اسم  هستند  بشر  گرفتاری   باعث  اند   گرفته  شکل  جوش   خود 
این هردو  پدیده با حرف  دال شروع می شود  : دین و دولت 0

آیا ایاالت متحده درمعرض رکوداقتصادی است؟

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که 
ایاالت متحده  باخطر مهم ورود به رکود 
اقتصادی در سال آینده مواجه است. 
درصدی   باچه  که  است  این  پرسش  
رکود  ی  مرحله  به  درافتادن  احتمال 
میرود ؟   پاسخ دهندگان به نظرسنجی 
از  که  ژورنال  استریت  وال  ماهانه 
متوسط،  طور  به  بودند  اقتصاددانان،  
شانس ۲۱٪ را پیش بینی می کنند۰ که 
دو برابر یک سال پیش است. البته این 
میزان احتمال آنقدرباال نیست که ایجاد 
وحشت کند۰ اما به اندازه ای هست که 

توجه همگان را بخود جلب کند۰
نمودارزیر احتمال  بروز رکود اقتصادی 
ازسال ۲۰۱۱ تا امسال را نشان می دهد۰
ستون سمت چپ  درصد احتمال رکود

بحرانی  های  سال  نمودار  درپایین 
ازنظر اقتصادی را مشاهده می کنید۰ 
از  گروه   ۷۰ از  ژورنال  استریت  وال 
مشاغل،  صاحبان   ، اقتصاددانان 
کارشناسان مالی مراکز علمی خواسته  
بود لیست بزرگترین عوامل خطرکه به 

باور آنها می تواند ایاالت متحده را به 
رکود اقتصادی بکشاند توضیح دهند۰. 
پاسخ بیشتر آنها در چهار طبقه بندی 
قرار می گیرد: خطر چین، تنزل سطح 
عدم  کار،  و  درکسب  گذاری  سرمایه 
و  متحده  ایاالت  در  اطمینان سیاسی 
نگرانی از این که رشد اشتغال و رشد 
رادر  متحده  ایاالت  کندتر  اقتصادی 
معرض خطر رسیدن به رکوداقتصادی  

قراردهد۰
این  از  ترکیبی  با  تواند  می  اقتصاد   
عوامل، و یا با چیز دیگری کامال متفاوت 
با این چهارعامل به رکود کشیده شود۰. 
می  فکر  هم  هنوز  اقتصاددانان  اغلب 
کنند ایاالت متحده احتماال قادراست  
از رکود کامل در حال حاضر،  به طور 

اقتصادی جلوگیری کند اما این چهار 
خطر کلیدی  که ذکر شد همچنان برای 
کارشناسان می تواند   هشداردهنده 

باشد و باید به آن توجه شود۰

نقل از وال استریت ژورنال

کارشناسان پیش بینی می کنند به احتمال 21 درصد اقتصاد آمریکا 
درطول سال آینده با رکود مواجه خواهدشد
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زنی که قرار بود زنده 
بگور شود.

از  بعد  دوم  جهانی  جنگ  هنگام  در 
موفق  سرباز  یک  باالخره  هفته  چند 

میشود چند روز مرخصی بگیرد.
میرسد  خود  سکونت  محل  به  وقتی 
تعدادی  حامل  کامیون  یک  متوجه 
قبرستان  بسمت  که  میشود  جنازه 
دشمن  که  میشود  دار  وخبر  میرفت 
لذا  است  کرده  بمباران  را  منطقه  آن 
جنازه  به  دارد  قصد  بار  آخرین  برای 
که  بیندازد  نگاهی  همشهریهایش 
متوجه میشود کفشی در میان اجساد 
کفش  به  شباهت  که  دارد  وجود 
خانه  بسمت  وبسرعت  دارد  همسرش 
میدود ومتوجه میشود خانه اش ویران 
شده لذا پس از این شوک بزرگ خود 

را به کامیون میرساند وآن جنازه را 

تحویل میگیرد که در قبرستان دسته 
واحترام  مراسم  وبا  نشود  جمعی دفن 
میشود  متوجه  ولی  نماید  دفن  خاص 

همسرش هنوز نفس میکشد.
وآن  میرساند  بیمارستان  به  را  او  لذا 
صاحب  بعد  میماند.وسالها  زنده  زن 

فرزندی میگردد.
والدمیر  آمد  بدنیا  که  را  کودکی  اسم 
والدیمیرپوتین  اکنون   او  گذاشتند 

.رئیس جمهوری روسیه است.

مکافات عمل بد

تا ۷۰۰ -۸۰۰ سال پیش اگر کسی  به 
ی  سکته  یا  قلبی   سکته  ی  عارضه 
در  وی   مرگ  گذشت   می  در  مغزی 
نظر مردم  یک نوع مجازات  آسمانی 
که  کردند   می  فکر  و  کرد   می  جلوه 
اعمالی  مرتکب   عمر  ی   دوره  در  او 
مرگ  آن  مکافات  که   شده  ناپسند  
 ۰ است  بوده  مغزی  یا  قلبی   باسکته 
امروزه می دانیم که علت سکته های 
مغزی و قلبی چیست و هیچ ارتباطی 

با چرخ وفلک و قضا وقدر ندارد۰

طلوع عصرماشین 
پادشاهان  عصر  که  هیجدهم  درقرن 
بود دوجمهوری جدید  درجهان بوجود 
آمد ۰ جنگهای  داخلی آمریکا منجر به  
پیدایش جمهوری  آمریکا شد  و انقالب 
پادشاهان  فرمانروائی   به  فرانسه  
خاتمه  همیشه  برای  کشور   این 
حدزیادی تا  فرانسه   جمهوری  داد  

برمبنای الگوهای  جمهوری ُرم باستان  
بنا گردید۰  

چندسال قبل از  انقالب کبیر فرانسه  
برادران مونگلفیه  دراین کشور بالنی 
با  نفررا  چند  بود   قادر  که  ساختند  
خود  به باال ببرد  با این پیروزی  بشر 
یافتن   باپایان  کرد۰  فتح  را  آسمان 
قرن هیجدهم  وآغاز قرن نوزده عصر 
  ۱۸۲۹ ودرسال   کرد   طلوع  ماشین  
اولین لکوموتیو  بخار اختراع شد  بعد 
نوبت به اختراع  اولین اتومبیل  واولین 

هواپیمارسید۰

آلبرت اینشتین
اتفاقات  ودانش   علم  دنیای  در  گاهی 
جالبی می افتد  که با هم ارتباط پیدا 
می کنند۰مثال در  سال  ۱۸۷۹  توماس 
که  را  برق  چراغ   اولین  ادیسون  
ساخته بود  روشن کرد  ودرهمان سال  

آلبرت اینشتین متولد شد ۰  از قضای 
ایان جیمز کالرک   گار  در همین  روز 
ماکسول «- که سرعت نوررا محاسبه 

کرده بود - وفات کرد۰
تا  یافت   ادامه  همچنان   ارتباط  این 
از  استفاده   با  اینشتین   که   آنجا 
ماکسول  بوسیله ی  که   - نور  سرعت 
ارائه ی  به  بود - موفق  محاسبه شده 
رابرای   وراهی  شد  نسبیت   تئوری 

پیشرفت فیزیک  جدید  گشود۰

رستوران چگونه بوجودآمد؟

دردوره ی رنسانس  به آبگوشت های 
تهیه  قوا   ترمیم  برای   که  گوناگونی 
اما  گفتند۰  می  رستوران  شد  می 
و  مهمانسراها   ، زمانها   دورترین  از 
مسافرخانه ها و اماکنی بودند  که در 
آنها غذا  و جای استراحت  در اختیار 
درسال   گذاشتند۰  می  مسافرین  
فکر  به  بوالنژه   نام  به  مردی    ۱۷۶۵
افتاد  که سفره خانه ای عمومی  بنام 

رستوران باز کند۰ 
در  که  خود  خانه   سفره  روی  بوالنژه 
پاریس  در خیابان » پولی« واقع شده  
بود  شعار زیر را  به زبان التین نوشته 
 ، کند  می  درد  دلتان  که  شما  بود:» 
بسوی من بیایید  تا به شما نیرو بدهم ۰«
نیرو  های   آبگوشت  فقط  مرد  این    
بخش به مشتریان  خود نمی داد  بلکه 
نیز   وجوجه  ومرغ    ، تازه  مرغ  تخم 
این  ی  وهمه  داد۰  می  ها  مشتری  به 
غذاها  را روی میزهای  مرمر کوچک  
می چید۰ رستوران با چنان استقبالی  
از  مردم   از  بسیاری  که  شد   روبرو 

تقلید  کردند  ودرظرف مدت  بوالنژه 
کمی  رقم این گونه  محل ها باالرفت ۰
اسم رستوراتور )صاحب رستوران( هم 
در اواخر  قرن هیجدهم  به رستوران 

دار داده شد۰
است  شده  ادعا  متون  از  دربعضی 
باستان  وروم  یونان  در  رستوران  که 
وجودداشته است  که غذا و مشروبات 
 ۰ است  کرده  می  عرضه  مشتریان  به 
که  پمپی  در  که  شود  می  ادعا  حتی 
زیر گدازه های آتشفشان مدفون شد  
رستورانهای کوچکی در سرتاسر شهر 

وجودداشته است ۰ 
البته باور کردن چنین ادعاهائی بسیار 
مشکل و بدون سنِد قابل قبول است ۰

واکسن فلج اطفال
 Jonas Salk  » دکتر » جوناس  سالک 
تبعه ی  و  األصل   لهستانی  دانشمند  
آمریکا  کسی بود  که درسال  ۱۹۵۴  
موفق به کشف  واکسن فلج اطفال شد 
دکتر سالک  قبل از اینکه این واکسن  
قرار  عموم  استفاده  معرض   در  را 
دهد  آن را روی خود  و سه فرزندش  
مطمئن شود  خطری  تا  کرد  آزمایش 

برای  مصرف کنندگان ندارد۰

پس از آن اولین واکسیناسیون عمومی 
در کالیفرنیا  انجام شد  ولی متأسفانه 
این  به  آورد   ببار  وحشتناکی   نتایج 
ترتیب که  یازده کودک  دراثر اشکالی 
که  در تهیه واکسن  بوجود آمده بود  
وعلت آن تا کنون  معلوم نشده است  
جان خودرا از دست دادند  لیکن دکتر 
کامل  اعتماد  خود  بکشف  که  سالک  
به  و  بکارشد   بالفاصله دست  داشت  
سرعت آن عیب  ونقص را برطرف کرد  
وازآن زمان تا کنون  میلیونها کودک  
دراثر تلقیح  این واکسن  از خطر فلج 

شدن  نجات پیدا کرده اند۰

کشف چای 
درطول  اولین سالهای سلطنت سلسله 
این  مردم  چین   در  هان   بزرگ  ی 

کشور  متوجه شدند که اگر سربرگهای 
آب  در  را   خاصی  گیاه  شده  خشک 
بخشی   لذت  نوشابه   بریزند   جوش 
 ۰ آید  می  بدست  مطبوع   بوئی  با 

در  چای  خوردن  ببعد   تاریخ   ازاین 
ملت  از  بعضی  شد۰  متداول  چین 
چینی  از  را  رسم  این  که  دیگر  های  
ها  آموخته بودند  به چای خود  شیر 
اضافه می کردند اما چینی ها همانند 
نوشند  می  چای  امروز  که  مللی  اکثر 
نمی  اضافه  شیر  خود   چای  به  هرگز 

کردند۰

تاریخچه عینک 
مورخین نوشته اند که  نرون امپراتور 
از  که  اولین کسی است  رم   خونخوار 
آنهاهم  دلیل   ۰ کرده  استفاده  عینک 
فرمانروای خونخوار  این  که  است  این 
نبرد گالدیاتورهارا از پشت یک زمرد 
درشت  تماشا می کرد۰البته استفاده 
عینک  به  ارتباطی  درشت  زمرد  از 
داشت  دوست  نرون  آقای  بلکه  ندارد 
از  لذا  ببیند  دیگری  رنگ  به  را  خون 
محققین  اما  کرد۰  می  استفاده  زمرد 
می نویسند که عینک اول بار  در قرن 
قرار  استفاده  مورد  میالدی  سیزدهم 
گرفته  است و خیلی ها مخترع آن را  
فرانسیس بیکن  انگلیسی  می دانند۰ 
بیکن درسال  ۱۲۶۷  در کتابش موسوم 
تعریف  را  عینک  ماجوس  اوپوس  به  
استفاده اش  موارد  و درباره ی  کرده  

توضیح مفصل داده است ۰

مخترع  که  باورند  براین  دیگر  برخی 
عینک سالوینودگلی آرمانی  ایتالیایی 
به  اثبات فرضیه ی خود   است وبرای 
نوشته  روی سنگ قبرش  استناد می 
به  سال  متعلق  که  قبراو  روی  کنند  

۱۲۸۵ است نقر شده :
سالوینو دگلی آرمانی

اینورتوره  دگلی اوچیالی
مخترع   آرمانی  دگلی  سالوینو  یعنی 
درقرن  است  مسلم  آنچه   ۰ عینک 
آن  و  وجودداشته   عینک  چهاردهم 
روی  شیشه  که  بوده  چوبی   ای  پایه 
کننده  استفاده  و  شده  می  سوار  آن 
نگاه  بینی اش  را محکم روی  باید آن 
بعدی  های  عینک  است۰   داشته  می 
با گیره روی بینی  گیر می کرد  سپس 
بعد  رسید   دار  بند  عینک  به  نوبت 
عینک وزنه ای  آمد که  بجای دسته 
به  و  داشت   زنجیرک  دو   امروزی 
انتهای هر زنجیر  وزنه کوچک سربی 
عینک  ها  وزنه  این  شدو  می  آویخته 
نگهمیداشتند۰  ثابت  بینی  روی  را 
و  راحت  وسیله  یک  عینک  وحاالهم 

معمولی مورد استفاده  بشر است ۰

مسابقات فوتبال

درماه ژوئن و ژوئیه  بازار فوتبال داغ 
ازیکسو مسابقات جام ملتهای   ۰ بود  
وکاررا  کسب  بکلی  که  بود  اروپا 
مواجه  کسادی  و  رکود  با  دراروپا 
ساخت و یکی هم جام ملتهای آمریکا 
بود که  مانند جام اروپایی سروصدای 
تفاوت  هم   آن  دلیل  نداشت۰  زیادی 
فوتبال اروپا با فوتبال آمریکاست ۰ اما 
آمریکایی  یک ستاره  درهرحال جام 
داشت بنام لیونل مسی  و جام اروپایی 
هم یک ستاره داشت بنام رونالدو  که 
هردوی این ستاره ها تقریبا رو به افول 
شاهدبودیم  پرتقال   تیم  در  هستند۰ 
که  بازیکنانی یک سروگردن باالتر از 
رونالدو حضور دارند ودر تیم آرژانتین 
مسی  زیادی  تعداد  که  دیدیم  هم 
داغی  خبر  بین   دراین  دارد۰  حضور 

و  مسی  لیونل  که  افتاد  برسرزبانها 
مالیات  پرداخت  عدم  بخاطر  پدرش 
اسپانیایی  دادگاه  یک  حکم  طبق 
درکشورهایی  بروند۰  زندان  به  باید 
وغیر  مشهور  است  حاکم  قانون   که 

مشهور  یکسانند۰

یک بام ودوهوا

 ۵ شنبه   روزسه  ۰بی۰آی  اف  رئیس 
بازجویی  از  اعالم کرد که پس  ژوئیه  
این  به  کلینتون  خانم  از  کامل  های 
درحفظ  او  که  است  رسیده  نتیجه 
احتیاطی  بی  کامال   دولتی  اسناد 
است  مهم  اما  این   ۰۰۰ اما  است  کرده 
قانونی  پیگرد  تحت  قرارنیست  اما    ،
باراک  آقای  حکومت  در  بگیرد۰  قرار 
کم  این   نظیر  اتفاقاتی  اوباما   حسین 
آمریکا  های  رسانه   ۰ است  نبوده 
۰بی۰آی  اف  بیانیه  این  به  شدیداً 
نیز  ترامپ  اند و دونالد  اعتراض کرده 

همچنان پی گیر این مسئله است ۰

برنده نوبل صلح و زندانی 
آشویتس درگذشت

الی وایزل  نویسنده و وبازمانده ی
نوبل  وبرنده  آشویتس  مخوف  زندان 
دوم  روزشنبه   ،۱۹۸۶ درسال  صلح 
سالگی   ۸۷ درسن   ۲۰۱۶ ژوئیه  
جهانی  ی  کنگره  رئیس   ۰ درگذشت 
وایزل    ، الودر  س۰  رونالد  یهودیان 
را  دیگران  که  خواند  نور  از  برجی  را  
یهودی   جامعه  کردوگفت  می  هدایت 
او  به  ای  العاده  فوق  وستایش  احترام 

مدیون است ۰

کـوتاه
وخواندنی کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و
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طبق تعریف دانشمندان بلوغ از زمانی 
آغاز می شود که شخص قادر به  تولید 
مثل باشدو خصوصیات ثانویه جنسی 
مرحله  دراین  گردد0  پدیدار  دراو 
در  اسپرم  و  ماده  جنس  در  تخمک 
دوران  در  شود0  می  تولید  نر  جنس 
جنسی  هورمونهای  بلوغ   ی  اولیه 
تولید می شود که باعث  بزرگ شدن 
پستانهای  جنس مؤنث و کلفت شدن 
صدای  جنس مذکر می شود0 بسیاری 
را  مرحله  این  شناسان  جامعه  از  
مرحله  بسیار  ودختران   پسران  برای 
باید  والدین  و  دانند  می  بحرانی  ای 
بچه  معطوف  خودرا  توجه  بیشترین 

هایشان کنند0 

صحیح  بطور  ها  خانه  کردن  عایق  با 
می توان در مصرف انرژی صرفه جوئی 
تک  خانه  یک  حد؟   چه  تا  اما   0 کرد 
بندی  عایق  صحیح  بطور  که  فامیلی 
می  سال    ۵0 مدت  در  باشد  شده 
تواند ۵0 تن  گازوئیل  برای صاحبخانه 
مقدار سوخت  صرفه جوئی کند0واین 

با  سوختی که یک جامبو  برابر است 
های  همه صندلی  و  کامل  بار  با  جت  
اشغال شده توسط مسافرین  بخواهد 

از  فرانکفورت به نیویورک بیاید0 

ما  های   پدربزرگ  هاو  مادربزرگ 
هرفت هاله ای به دور ماه یا خورشید 
که  کردند  می  بینی  پیش  دیدند  می 
پیش  این  آیا  شد٪  خواهد  بارندگی 
پاسخ  دارد؟   علمی  جنبه   هوا  بینی 
مثبت است وجود حلقه ای در اطراف 
حضور    دلیل  خورشید    یا  و  ماه 
ابرهای  در   یخ  های  کریستال  زیاد 
این  هرچقدر  است  سایرواستاروس 
احتمال  باشند   تر  روشن  ها  حلقه 
ریزش باران زیادتر خواهد بود0تجربه 
نشان داده است از هرسه بار که حلقه 
می  تشکیل  خورشید  یا  ماه  بدور  ای 
شود دوبار حتما بارندگی خواهد شد0و 
بارندگی  ساعت   18 تا   12 نیز  هربار 

ادامه می یابد0

چرا هرزمانی برف می بارد هوا نسبت  
به روز قبل ویا بعدازآن گرمتر است ؟  
این بسیار طبیعی است زیرا در هوای 
هرزمان  بارد0  نمی  برف  سرد  بسیار 
جبهه  یک  پیشاپیش  مالیم  هوای 
خواهد  برف  گیرد  قرار  گرم  هوای 
می  برف  وقتی  دلیل   بهمین  بارید0 

بارد  هوا گرمتر است 0

ماهواره ها یی که مرتب از زمین عکس 
هستند؟   ارتفاعی  چه  در  گیرند  می 

وزارت دفاع آمریکا  ماهواره هایی را
 

در مدار زمین قرارداده است که بعضی 
از آنها درمدارهای پائین قراردارندمثال 
مایل    300 تا   100 زمین   ازسطح 
هایی  ماهواره  حالیکه  باالترنددر 
باالتر  حدود  هستند که در مدارهای 
زمین می  مایلی سطح  یکهزار  تا   ۵00
گردندو حتی بعضی از این ماهواره ها 
با 3۵880 کیلومتر  برابر  22300 مایل 
باسطح زمین فاصله دارند0 این ماهواره 
 ، جاسوسی  های  ماهواره  شامل  ها 
ماهواره های علمی  و  تحقیقاتی می 

شوند0همه ی این ماهواره ها عکس و 
اطالعات سودمندی را به زمین مخابره 

می کنند0

در سال 1929  میالدی  در استانبول 
نقشه  سابق   قنسطنطنیه  و  فعلی 
بر  زیادی  هیجان  که  شد  کشف  ای 
پوست  برروی  نقشه  این   0 انگیخت 
ترسیم  تاریخ  و  شده  کشیده  آهو 
آن  919 هجری قمری بود که براست 
آدمیرال   امضای   0 میالدی   1۵41 با  
سال   470 در  ترکیه  دریایی  نیروی 
قبل ، بنام پیری  رئیس Piri Re'is  نیز 
پای این نقشه بود0)تصویرپائین( بنظر 
ای  نقشه  اولین  نقشه  این  رسد  می 
است که خاک آمریکارا  مشخص کرده 
است)تصویرباال( و آمریکای جنوبی و 
آفریقا را  با دقت ترسیم کرده است0 
یادآورشده  نقشه   ی  کننده  ترسیم 
غرب  قسمت  نقشه   برای  که  است 
آمریکا(  )کاشف  کلمب  های  نقشه  از 
استفاده کرده است 0 این نقشه به نام 
نقشه پیری رئیس معروف شده است 0

که  است  دستگاهی  سیسموگراف 
وقتی  کند0  می  ثبت  را  زلزله  امواج 
زلزله ای اتفاق می افتد  سه نوع موج  
  P  تولید می شود0 دوموج اول ، امواج
وS  هستند که درزیر زمین منتشر می 
شوند۰ در حالی که موج سوم  برروی 
  P یابدموج    می  انتشار  زمین  سطح 
کیلومتردرزیر   ۵/۶ حدود   درهرثانیه 
موجی  واولین  رود  می  پیش  زمین 
و  رسد۰  می  زمین  سطح  به  که  است 
نصف  از  بیش  کمی  باسرعتی    S موج 
موج   P   حرکت می کند۰وقتی زمین 
براثر رسیدن این امواج به سطح زمین  
که  ای  وزنه  آید  می  در  جنبش  به 
نصب  ای  گذارنده  عالمت  آن  برروی 
وبرروی  آید  می  در  حرکت  به  شده  
سنج   زلزله  یا  سیسموگراف  سیلندر 
نوسانی  خطوط  بصورت   عالمتهائی 
فاصله  تعیین  با  گذارد۰  می  برجای 
زمانی بین موج   و    که به سطح زمین 
می رسند می توان فاصله مرکز زلزله 
را با ایستگاه زلزله سنج مشخص کرد۰

که  است  بسیاربزرگی  موج  سونامی 
اقیانوس  زیر  در  زلزله  ااثربروز  در 
 ۰ آید  می  بوجود  آن  مجاورت  در  ویا 
بصورت  اقیانوس  بستر  براثرزلزله  
عمودی  به حرکت درمی آید درنتیجه 
با  نیز  قراردارد  آن  باالی  در  که  آبی 
وبصورت  آید  درمی  حرکت  به  شدت 
می  اقیانوس  برسطح  مهیبی  موج 
گاهی  گیرد۰  می  شکل  رسدوسونامی 
 ۲۰۰ تا   ۱۰۰ به  امواج   این  ارتفاع 
از  امواج  این  میرسد)ارتفاع  مایل 
شود۰(وبا  می  کحاسبه  اقیانوس  کف 
درساعت  مایل   ۵۰۰ معادل   سرعتی 

کم  آبهای  به  کنندوقتی  می  حرکت 
آنها  ارتفاع  رسند  می  ساحل  عمق 
حدود  ۱۰۰ فوت  یا ۳۰/۵ متر می رسد

زلزله هایی بقدرت ۶/۵ درجا درمقیاس 
می  صورت  دریاها  درزیر  که  ریشتر 
عمودی  بصورت  دریارا  بستر  و  گیرد 
جابجا می کند نمی تواند امواج مخربی 
ایجاد کند۰ مرتفع ترین سونامی ثبت 
شده  درروز ۹ جوالی ۱۹۵۸ در آالسکا 
 ۵۲۴ بارتفاع   موجی  که  افتاد   اتفاق 
باسرعتی  موج  این   ۰ ایجادکرد  متر 
حرکت  درساعت  مایل  یکصد  حدود  

می کرد۰

کنون  تا  آیا  چقدراست  زمین  جرم 
کسی آن را محاسبه کرده است ؟

جرم  که  اند  زده  تخمین  دانشمندان   
کیلوگرم     ۵/۹۷  X۱۰۲۴با برابر  زمین 
 ۶ ها   دان  ریاضی  را  عدد  این  است۰ 
چگالی  گویند۰  می  سیکستلیون  
آب  چگالی  برابر   ۵/۵ حدود  زمین 
است۰ چگالی آب را  چگالی استاندارد 
بکمک  را  ارقام  این  دانند۰  می 
پارامترهایی که درسال ۱۹۶۴ و ۱۹۶۷ 
نجوم  المللی   بین  اتحادیه   توسط 
زمین  المللی  مساحی   بین  واتحادیه 
اند۰  کرده  محاسبه  است  شده  وضع 
است  مایل   ۳,۹۵۹ زمین  کره  شعاع 
وفاصله اش از خورشید ۹۲,۹۶میلیون 

مایل است ۰

به    Ergonomics نامیک   اِرگو  ی  واژه 
مطالعه پیرامون توانائی های انسان  و 
محیط  با   دررابطه  بشر   روانشناختی 

کار  و لوازم کار  او مربوط می شود ۰
که  وسائلی  گوید   می  ارگانومیک  
بشر با آن کار می کند  و محیطی که 
با  باید  گیرد   می  صورت  کار  آن  در 
شخص  های   محدودیت  و  ها  توانائی 
این  باشد۰برطبق  داشته  هماهنگی 
تعریف  پژوهشگران اثر شرایط محیط 
کار را بر روی کارگر ارزیابی می کنند  
از جمله به صندلی ،  میز کار ،  به جثه 
 ، دیدگاهش  به   ، قدرتش  به  کارگر، 
محیط  در  که  راحتی  ویا  استرس  به 
به  او   کردن  کار  سرعت  به  کاردارد  
و  ادراکش  به  هایش  گیری  تصمیم 

خیلی چیزهای دیگر توجه  دارند۰

خواب  به  که  هنگام  شب  بعضی  چرا 
می روند و یا حتی هرزمان که بخواب 
می روند ُخر ُخر می کنند؟این پدیده 
سقف  نرم  قسمت  ارتعاش   دلیل  به 
که  است    Soft Palate کام  یا  دهان  
را  بینی  ازراه  کشیدن  نفس  جلوی 
بیشتر  حالت   این  معموال  گیرد۰  می 
پشت  به  که  افتد  می  اتفاق  زمانی 
گویند   می  پژوهشگران    ۰ بخوابیم 
بعضی از این خُرناسه ها  به قدرت ۶۹ 
دسی بل باشد  برای  درک این شدت 
مته  صدای  که  کنیم  اشاره  باید  صدا 
است  بل  دسی   ۹۰ تا   ۷۰ بین  برقی  
ی عارضه  معموال  کردن  ُخر  ُخر   ۰

تواند خواب  اما می   خطرناکی نیست 
شما   بستر  هم  چشمان   از  را  خوش 
حتی  گاهی  اینکه  دلیل  به  کندو  دور 
تا دودقیقه بیماررا از نفس کشیدن باز 
می دارد اکسیژنی که باید ازراه تنفس 
به بدن برسد کم می شود درنتیجه روز 

بعد شمارا با سردرد و سرگیجه همراه 
می کند۰ شدت ُخرُخر کردن در موارد 

زیر بیشتر می شود:
های  نوشابه  خواب   از  قبل  وقتی   -

الکلی می نوشید۰

- وقتی داروهای خواب آور مصرف می 
کنید مانند قرص خواب۰

بالش خیلی  برروی  - وقتی سرخودرا 
نرم و یا بسیاربزرگ قرار می دهید۰

حد  زیادتراز  بدنتان  وزن  وقتی   -
معمول باشد۰

انحراف  دلیل  به  کردن  ُخرُخر  گاهی 
عمل  با  که  است  آن   نظایر  و  بینی 

کردن بینی برطرف خواهد شد۰

دانشمندان گازهای  دی اُکسید کربن ، 
متان ، کلروفلوروکربن و اکسید ازت  و 
حتی بخار آب را جزء گازهای گرمخانه ای

درجو  گرمارا  گازها   دانند۰این  می   
نمیدهند  اجازه  و  کرده  احاطه  زمین 
نفوذ کند درنتیجه هوای  باالی جو  به 

زمین روزبروز گرمتر خواهد شد۰ 
سوخت  برای  گازوئیل  از  استفاده 
مقدارزیادی   تولید  باعث  ها   اتومبیل 
می شود  ازت  اکسید  و   کربنیک  گاز 
بخار  اما   ۰ کرد  برایش  فکری  باید  که 
آب که از تبخیر آب دریاها واقیانوسها 
است  الزم  باران  برای  می شود  ایجاد 
ممکن  آن  در  تصرفی  و  دخل  هیچ  و 

نیست ۰

پُرسش
 وپاسخ

علمی

 کی آغاز بلوغ است

 عایق کردن خانه ها

 هاله ی اطراف ماه

 برف و هوای گرمتر

 ارتفاع ماهواره ها 

 نقشه پیری رئیس؟

 سیسموگراف چیست

 سونامی چیست ؟

  جرم زمین 

ارگونامیک یعنی چه؟ 

  چرا ُخرُخر می کنیم؟

  گازهای گرمخانه ای
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مردم  پرسی   همه  دریک  سرانجام 
کشور  این  خروج  به  رأی  انگلستان 
دادند0وبالفاصله  اروپا  اتحادیه  از 
روبرو  چشمگیری  افت  با  سهام  بازار 
و  تجزیه  به  هریک  مفسران  شد0  
یکی  پرداختند0  رویداد  این  تحلیل 
از رادیوهای بوستن  در تفسیری می 
گفت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا  
 0 نه رأی مردم  بود  بیشتر رأی حزبی 
نیز اعالم کرد   انگلستان  نخست وزیر 
بخاطر عدم موافقت با این اقدام تا ماه 
پرزیدنت  کرد0  خواهد  استعفا  اکتبر 

اوباما نیز  در حالیکه آشکارا با خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا نا خوشنود بود 
گفت ما به رأی مردم انگلستان احترام 
می گذاریم و روابط خودرا با انگلستان 
داد0  خواهیم  ادامه  اروپا   اتحادیه  و 
که  داد  وعده  انگلستان  وزیر  نخست 
در وضع  تغییری  کوتاه مدت هیچ  در 
اتحادیه  عضو  کشورهای  و  انگلستان 
ایجاد نخواهد شد اما از همان لحظه ی

انگلیس  پوند  ارزش  رفراندوم،  پایان 
به پائین ترین  سطح خود در دو دهه 

گذشته رسید0

میگوئل یکی از همجنسگرایان  درباره 
سابقه ی عمر متین فردی که 49 نفررا 
نفررا بشدت  اورالندو کشت و ۵3  در 
زخمی کرد  دریک مصاحبه  اینترنتی  
درسایت  را  متین  من   : داشت  اظهار 
دوماه   و  کردم  پیدا  همجنسگراها 
نمی  متین  اما  بودیم  باهم  عاشقانه 
رابطه   ازاین  ماندگار  سندی  خواست 
پسری  را   عمر  میگوئل   بماند0  باقی 
داشتنی  دوست  و  شیرین  بسیار 

ی درحمله   - سومالی  موگادیشو، 
مردان مسلح به هتلی در   موگادیشو

تعداد  شدند  کشته  نفر   ۱۴ حداقل 
نامعلومی از مهمانان هتل نیزبه گروگان، 
موگادیشو پلیس   شدند۰  گرفته 

توصیف کردکه هرگز  خشن بنظر نمی 
نوازش  مورد  بودکه  این  عاشق  آمدو 
ما هرگز  او اضافه کرد: »   0 قرار گیرد 
با هم عکس نگرفتیم 0 این به دلیل آن 
نبود که من نمی خواستم  0 یکبار که 
تلفن  با  خواستم  بودیم  دربستر  باهم 
عمر   اما  بگیرم  سلفی  یک  همراهم 
دست مرا گرفت و به من گفت تو نباید 
یکدیگر  زوج  ما  چون  بگیری  عکس 

نیستیم 0 

با  حمله  گفت،  ژوئن   ۲۵ شنبه  روز 
انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده 
در جلوی دِر هتل آغازشد و سرانجام 
از  پس  غائله   این  به  توانست  پلیس 

یک ساعت  خاتمه دهد۰

در  ساله  هفت  تحقیقات  و  بررسیها 
موردتهاجم و اشغال عراق نشان داده 
بلر نخست وزیر سابق  تونی  است که 
ویژه«  »روابط  از  استفاده  با  بریتانیا 
اغوای  و  مهار  به  آمریکا  با  انگلستان 
رئیس جمهور جورج دبلیو بوش برای 

حمله به عراق  پرداخته است۰ 
از  تیم  یک  توسط  که  ها  یافته  این 
نظارت  بریتانیایی،تحت  محققان 
سر  بریتانیا  دولت  بازنشسته  کارمند 
ارزیابی   ، گرفت  صورت   Chilcot جان 
نشان  بلررا  رهبری  توان  از  دقیقی 
با عدم  بلر   کند   می  می دهدواشاره 
ذکاوت و برنامه ریزی  برای دوران پس 
از جنگ رهبری خودرا به زیر سئوال 
برد ۰ این گزارش، که به مراتب دقیق 

تر از هر بررسی کنگره ایاالت متحده

دسترسی  است  عراق،   جنگ  از   
بندی  طبقه  اسناد  به  ای  سابقه  بی 
 ۱۵۰ از  بیش  مشاهدات  و  شده 
تلگرام  ها  ده  شاهد،وهمچنین 
محرمانه که توسط نخست وزیر بلر به 
کاخ سفید ارسال شد ه را امکان پذیر 

می کند۰.
اکثرگزارش  ۲,۶ میلیون کلمه ای- که 
چهار برابر بیشتر از کتاب جنگ وصلح 
سرویس  موفقیت   عدم  بر   - است 
بازسازی  و  بریتانیا  اطالعاتی  های 
اما  دارد۰  تأکید  جنگ،  از  پس  های  
سیاستمداران انگلیس براین نکته پای 
می فشارند که تااوایل ژوئیه ی ۲۰۰۲، 
بلر به جرج بوش رئیس جمهور آمریکا 
رژیم  تغییر  اوبا  که   بود  داده  وعده 

درعراق به هرقیمتی  موافق است . 

از  خبر  ایلنا  خبرگزاری 
علیه  هایی«  »شبنامه  توزیع 
حسن روحانی و اکبرهاشمی 
رفسنجانی  درقم داده است.

این خبرگزاری در خبری که 
منتشر  تیر   ۱۶ چهارشنبه 
به  را  اوراق  این  کرده، توزیع 
نسبت  افراطی«  »نیروهای 

داده است.
اینستاگرام  حساب  همزمان، 
هاشمی  اکبر  به  منسوب 
از  را  تصویری  رفسنجانی، 
تصاویر  حاوی  اعالمیه  یک 
و  کرده  منتشر  گوناگون 
اعالمیه، شب  این  که  نوشته 
شده  توزیع  قم  در  تیر   ۱۵

است.
این  روی  بر  شده  منتشر  متن  در 
»بازهم  آمده:  اینستاگرام  حساب 
با خودسر ها  تندرو ها  دلواپسان، 

پخش شب نامه علیه آیت اهلل هاشمی 
شب  در  روحانی  حسن  و  رفسنجانی 
معصومه  حضرت  حرم  در  فطر  عید 
گرفتن  نشان  آنان  هدف  دادند  نشان 
انتخابات  آن  دنبال  به  و  انقالبی  افراد 

ریاست جمهوری است.« 
در متن آن  اعالمیه مطالبی را از قول  
با  مذاکره  با  مخالفت  در  ای  خامنه 

آمریکا نقل کرده اند.
دولت  منتقد  اصولگرایان  از  گروهی 
یازدهم، حسن روحانی و اکبر هاشمی

که  کنند  می  متهم  را  رفسنجانی 
به  خمینی،  اهلل  آیت  رهبری  اززمان 
دنبال زمینه سازی مذاکره محرمانه با 

ایاالت متحده بوده اند.
دراین شب نامه آمده است :

بازکردن  اینها یعنی  راه  با   » مذاکره 
ی  درزمینه  بتوانند   اینکه   برای 
اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی  وامنیتی 
براین  آگاهان  کنند۰«  نفوذ  کشور 
باورند  بخش اطالعات سپاه در پخش 
این گونه شب نامه ها  دخالت مستقیم 

دارد۰

***

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از خواب عضو شورای شهر تهران 

گلشیفته ، شیفته ی  وقار و زیبایی شهبانو  با ایشان عکسی بیادگار گرفت در جلسه رسمی

هنرمند  فراهانی  گلشیفته 
که  جهان  و  ایران  سینمای 
در  است  چندسالی  اکنون 
می  زندگی  کشور  از  خارج 
کند وتا کنون در تعدادی فیلم 
است   کرده  شرکت  خارجی 
اخیراًدر صفحه رسمی اش در 
چه  است:  نوشته  اینستاگرام 
افتخاری ازاین باالتر که یکی 
تاثیرگذارترین  از زیباترین و 
مهمان  زمین.  ایران  زنان 
آناکرنین  تئاتر  آخر  شب 
دیبا.  فرح  شهبانو   بود. 
در  گلشیفته  مراسم  دراین 
کنار شهبانوی  ایران عکسی 

بیادگار گرفت۰
به نیروی جاذبه ی سلطنت و قوه
کنید دقت  تحجر  ی  دافعه 

تهران  شهر  شورای  عضو  شیبانی  عباس  دکتر 
است   رفته  بخواب  شورا  رسمی  ی  درجلسه 
این عکس، ساعتی پس از انتشار اولیه، از روی 

وب سایت خبرگزاری مهر حذف شد.

چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ - ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶
است  آن  از  حاکی  ترکیه  های  رسانه  گزارش 
در  انتحاری  انفجار  سه  و  تیراندازی  پی  در  که 
تن   ۳۶ کم  دست  استانبول،  آتاتورک  فرودگاه 

کشته و حداقل ۱۴۷ تن دیگر زخمی شده اند.
شبکه  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
فرماندار  ترکیه،  وی«  تی  »ان  تلویزیونی 
اتباع  از  قربانیان  اکثر  که  کرد  اشاره  استانبول 

ترکیه هستند. 
وی همچنین گفت که سه مهاجم انتحاری پیش 
درب  جلوی  خود،  همراه  های  بمب  انفجار  از 
تیراندازی  به  اقدام  آتاتورک  فرودگاه  ورودی 

کرده بودند.
بی بی سی نوشت : »فرودگاه آتاتورک سال قبل 
از  پس  فرانکفورت  فرودگاه  از  گرفتن  پیشی  با 
هیترو لندن و شارل دوگل پاریس پرترددترین 
فرودگاه اروپا شناخته شد. در سال ۲۰۱۵ بیش 
از ۶۱ میلیون مسافر از این فرودگاه گذر کردند.«

قتل عام درفرودگاه استانبول

عمر متین خود همجنسگرا بود؟ خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا

گروه الشباب مسئولیت حمله موگادیشورا پذیرفت

توزیع شب نامه درقم علیه روحانی ورفسنجانی نتیجه ی بررسیها وتحقیقات انگلستان پیرامون اشغال عراق 
منتشرشد
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دارای  است   عضوی  انسان  مغز 
و  آور   اعجاب  و  پیچیده  ساختمانی 
شمار   بی  وظایف  ی   کننده  تنظیم 

اعضای مختلف بدن  می باشد۰
قدرت   ، ذکاوت   ، هوش  چایگاه  مغز  
اندیشه ، واکنش های روحی  وبه باور 

برخی  جایگاه  روان انسان است ۰ 
مغز هرموجود زنده  بسته  به نیازمندی 
های  بخصوص آن ، آفریده شده است۰

مغز مملو  از سلولهای عصبی  موسوم 
به نرون Neuron می باشد  تعدادنرون 
یکصد  از  بیش  انسان   درمغز  ها  
به  بردن  پی  برای   ۰ است  میلیارد 
بزرگی این رقم  می توان چنین گفت : 
اگر  یک کامپیوتر  بسیار پیشرفته  را 
برای شمارش ، با سرعت  یک شماره 
 ۳۱۷۱  ، کنیم   ریزی  برنامه  درثانیه 
ذکر  رقم  به  تا  کشد   می  طول  سال 

شده برسیم ۰
هزار   ۲۰۰ تا   ۱۰ به  ها   نرون  از  هریک 
نرون  دیگر در مغز متصل است ۰ نرون 
ها توسط امواج الکتریکی - شیمیایی  
پیام ها را به یکدیگر  منتقل می کنند۰

چگونگی  انتقال اطالعات
شمار  بی  بیکدیگر   ها   نرون  پیام   
بیشتر  کائنات  ستارگان  وازشماره 
تریلیون  دارای  مغز  بنابراین   ۰ است 
پیام  انتقال  برای  مسیر  تریلیون  
عصبی   های  پیام   ۰ است  عصبی  های 
امواج   شکل  به  ها   نرون  ی  بوسیله 
اعضای  به  شیمیایی    - الکتریکی 
بدون  یابند۰  می  انتقال  بدن   مختلف 
به  قادر  انسان   ها  پیام  این  انتقال  
احساسی  و  حرکت  هیچگونه   انجام  

نیست ۰
هرنرون  یا گروهی از نرون ها  دارای 
وظایف  خاص می باشند  و پیام را  به 

مغز رسانده وازآن خارج می کنند۰

***

انواع نرون ها  ووظایف آنها:
* نرون های حرکتی )Motor( : با پیام 
هایی که این نرون ها  منتقل می کنند  
و  ایستادن   ، حرکت  به  قادر  انسان  

برقراری تعادل بدن است 0
*  نرون های حسی)Sensory(:  باعمل 
 ، دیدن  به  قادر  ها  شخص  نرون  این 
و  کردن  لمس   ، چشیدن   ، شنیدن 

بوئیدن  می باشد0

 :)Cognitive ( نرون های ادراک  یا هوش  *
 ، ، منطق  تفکر  ها  مسئول  نرون  این 
خواب ، برنامه ریزی ، حفظ خاطره  و 

تخیل می باشند0 
ای  محاسبه  های   نرون   *

 : )Computational(
 باعمل  این نرون ها  می توان  معماهارا 

حل کرد0 
 :Wernicke  و  Brocha نرون های *
باانتقال  پیام های  این نرون ها  شخص

 
قادر به سخن گفتن  است 0 

کارشناسان   از  یکی   Dean Hamer
 God( علم وراثت  و کاشف ژن خدایی
ارائه داده  Gene(  است این نظریه را  
به      موسوم   بخصوص  ژن   : یک  است 
Vmat2 انتقال  مونو آمین ها را به مغز 
تنظیم می کند0 مونو آمین ها ترکیبات 
موجب  که  باشند   می  شیمیایی 
تغییرات  درآگاهی وضمیرباطن  گشته  
و پدیده ی  بروز  احساس ها   وسبب 
روحان که دروجود انسان نهفته است 

می گردند0 
انسان  مغز  ی   پیچیده  ساختمان 
آن  آور   واعجاب  متعدد  ووظایف 
نشانه ی آن است که طراح وسازمان 
ودقت  دانش  با  تردست  ای   دهنده 
است  آورده  بوجود  را  آن  بسیار  
 Inteligent هوشمند-  طراح  )نظریه 
که  برتر  خرد  با  وجودی   ،)Designer
آن  درک  به  قادر  فانی  انسان   تعقل 

 ۰ )Omnscience ( نیست
وفالسفه  دانشسمندان  از  بسیاری 
یعنی  هوشمند«  »طراح  ی  نظریه  با 
ناشناخته  ای  آفریننده  وجود   به  
مطلق  خــــــــرد  دارای  که 
معتقد   )Creationism ( نظریه ی  است 
هستند۰ دوراز منطق و بعید است که 
مغز، این عضو تنظیم کننده ی  تمامی 
و  تصادفی  بطور  انسان  بدن  اعضای 

خود بخود  بوجود آمده باشد۰

ارنواز- شهر نواز 
جمشید دو دختر داشت ) در شاهنامه 
این  سیاقی”  دبیر  کبیر”  امیر  چاپ 
ارنواز  یکی  اند(  شده  ذکر  خواهر  دو 
بر  ضحاک  چون  شهرنواز.  دیگری  و 
را  شاه  دختر  دو  شد  پیروز  جمشید 
به شبستان خود برد و همدم و همراز 

خویش ساخت. 
دو پاکیزه از خانه جمشید 

برون آوریدند لرزان چو بید 
که جمشید را هر دو دختر بُدند 

سر بانوان را چو افسر بدند 
ز پوشیده رویان یکی شهرناز 

دگر پاکدامن بنام ارنواز 
در  ناز  بستر  در  ضحاک  که  شب  یک 
ناگهان آشفته  بود  ارنواز آرمیده  کنار 
به  ارنواز  پرید.  خواب  از  هراسان  و 
بستر  در  آرام  چنین  که  تو   ، گفت  او 
از جان خود  بیمناک  بودی چرا  خفته 
شبستانیان  که  کشیدی  نعره  آنچنان 
نیز همگان از خواب برخاستند؟ آنگاه 
به  پادشاهی  که  میدهد  دلداری  را  او 
قدرت و سطرت تو وجود ندارد ، جهان 
سراسر بفرمان تو میباشد و دد و دیو و 

مردم نگهبان تو اند. 
ضحاک به ارنواز گفت : اگر به آنچه در 
جان  به  گردید  واقف  ام  دیده  خواب 
او  به  ارنواز  شد.  خواهید  بیمناک  من 
گفت که راز خود آشکار سازد تا چاره 
ای بیندیشد. ضحاک گفت: در خواب 
ناگهان  شهریاری  کاخ  از  است  دیده 
سه مرد جنگی پدیدار گشتند و بر او 
تاختند و وی را کشان کشان تا دماوند 
کوه بردند و در آنجا زندانی ساختند. 
و  بخردان  و  موبدان  گفت:  ارنواز 
از  و  کن  احضار  را  شناسان  ستاره 
آنان بخواه که خواب را تعبیر کنند و 
بر  تو  مرگ  که  ببیند  شناسان  ستاره 
دست کیست. آنگاه دشمن را شناخته 
همیشه مراقب جان خود و جوانب کار 
را  او  بود. ضحاک رای  خویش خواهی 
پذیرفت. خوابگزاران و ستاره شناسان 
را به درگاه خواند خوابگزاران خواب او 

را تعبیر گردند و ستاره شناسان در 

بدست  وی  مرگ  که  دیدند  او  طالع 
مادر  از  هنوز  که  است  نامی  فریدون 

زاده نشده است. 
کسی را بود زین سپس تخت تو 

به خاک اندر آرد سر و بخت تو 
کجا نام او آفریدون بود 

زمین را سپهری همایون بود 
هنوزآن سپهبد زمادر نزاد 

نیابد گه پرسش و سرد باد 
و  جا  همه  هراسان  و  نگران  ضحاک 
فریدون  جوی  و  جست  در  وقت  همه 
دلهره  و  اضطراب  در  را  عمری  و  بود 
میگذرانید. فریدون متولد شد و مادر 
نگه  نظرها دور  از  را  او  بیم ضحاک  از 
، پنهانی  با جدیت و دقت  و  میداشت 
مراقب تربیـتش بود. فریدون به سن 
رشد رسید و کاوه آهنگر و یارانش به 
با  زار  کار  آماده  و  او جمع شدند  گرد 

ضحاک گشتند. 
سپاه انجمن شد به درگاه او 

به ابر اندر آمد سرگاه او 
همی رفت منزل به منزل چو باد 

سری پر ز کینه دلی پر ز داد 
به اروند رود آورد روی 

چنان چون بود مرد دیهیم جوی 
 ** *

اگر پهلوانی ندانی زبان 
به تازی تو اروند را دجله خوان 

دگر منزل آن شاه آزاد مرد 
لب دجله و شهر بغداد کرد 
رود  اروند  از  یارانش  و  فریدون 
المقدس شدند  گذشـتند و وارد بیت 

و کاخ ضحاک راه یافتند. 
به خشکی رسیدند سر کینه جوی 

به بیت المقدس نهادند روی 
که بر پهلوانی زبان راندند 

همی گنگ دژ هود جش خواندند 
به تازی کنون خانه پاک دان 

برآورده ایوان ضحاک دان 
که  طلسمی  شکستن  با  فریدون 
شد  او  کاخ  وارد  بود  ساخته  ضحاک 
فریدون  نشست.  ضحاک  تخت  بر  و 
و  موی  سیه  بتان  که  داد  دستور 
شبستان  از  را  روی  خورشید  زیبایان 
ضحاک به حضور او آورند و با شست 
و  آلودگی  از  را  آنان   ، تن  شوی  و 
روانشان را از تیرگی پاک سازند و راه 
ایزدی را به ایشان بنمایانند. آنگاه دو 

دختر جمشید جهاندار در حالی که

 اشک شوق از دیده می باریدند به نزد 
فریدون آمدند و به او گفتند: 

چه اختر بد این از تو ای نیکبخت 
چه باری ز شاخ کدامین درخت 
کسی را هرگز این زهره نبود که قدم 
و  نام   ، نهد  ستمگر  ضحاک  کاخ  به 
چیست؟  جهان  پهلوان  ای  تو  نشان 

فریدون پاسخ داد: 
منم پور آن نیکبخت آبتین 

که بگرفت ضحاک ز ایران زمین 
به کشتن به زاری و من کینه جوی 

نهادم سوی تخت ضحاک روی 
آن  تو  پس  گفت  فریدون  به  ارنواز 
باطل  و  شکننده  که  هستی  کسی 
به  ضحاک  مرگ  و  جادویی  کننده 
تو  بیم  از  نیز  ضحاک  و  توست  دست 
از شهری به شهری گریزان. مقدمت بر 
باد. چون دو دختر جمشید  ما گرامی 
ما  که  نالیدند  وی  نزد  را شناختمد  او 
گشته  ضحاک  همسر  هالک  بیم  از 
ایم و اکنون به دیدار تو بس شادان و 

مسروریم. 
ز تخم کیان ما دو پوشیده پاک 

شده رام با او ز بیم هالک 
به  کجاست؟  ضحاک  پرسید  فریدون 
تا  است  رفته  هندوستان  به  گفتند  او 
برای جلوگیری از مرگش هزاران هزار 
کار  به  تازه  جادویی  و  بکشد  را  نفر 
بود  گفته  او  به  بینی  پیش  بندد چون 
که روی زمین از وجودت خالی خواهد 
تکیه  سلطنت  تخت  بر  دیگری  و  شد 

خواهد زد. 
دلش زان زده فال پر آتش است 

همه زندگانی بر او ناخوش است 
همی خون دام و دد و مرد و زن 

بریزد کند در یکی کند آبدن 
مگر کاو سر و تن بشوید به خون 

شود فال اختر شناسان نگون 
و همچنین برای رهایی از رنج دو مار 
از  است  روییده  کتفش  بر  که  سیاه 
کشوری به کشور دیگر میرود تا شاید 
بیابد.  را  خود  بیدرمان  درد  درمان 
ضحاک گنجور و محرم اسراری داشت 
کاخ  وارد  کندرو”   “ نام.  کندرو”   “
تازه  تاجداری  ایوان  و در  ضحاک شد 
سوی  و  شهرناز  سویش  یک  که  دید 

دیگرش ارنواز نشسته است. 
به کاخ اندر آمد دوان “ کندرو” 

در ایران یکی تاجور دید نو

 
نشسته به آرام در پیشگاه 

چو سرو بلند از برش گرد ماه 
ز یک دست سرو سهی شهرناز 

به دست دگر ماهروی ارنواز 
که  داد  دستور  کندرو”   “ به  فریدون 

مجلس بزم بیآرایند 
نبیدآر و رامشگران را بخوان 

بپیمای جام و بیارای خوان 
و  گسترد  شادمانی  بساط  کندرو”   “
نیمه  باده ناب گرم شد  از  چون سرها 
رو  و  رفت  بیرون  کاخ  از  آرام  شبان 
با  راه  میانه  در  نهاد.  ضحاک  سوی 
برمیگشت  هندوستان  از  که  ضحاک 
برخورد. “ کندرو” به ضحاک گفت که 
سه مرد پر مایه و ارجمند به کشور تو 
نظر  از  آنان  از  یکی  و  اند  شده  وارد 
سنی کوچکتر ولی از لحاظ خرد برتر 
است.  نشسته  تخت سلطنت  بر  است 
ضحاک گفت شاید این سه تن مهمان 
من اند که به کاخ سلطنتی وارد شده 
با  مهمان  آن  داد  پاسخ  کندرو”   “ اند. 
گرزه گاوسار و لشکر وبسیار وارد خانه 
نمی گردد ضحاک گفت شاید  میزبان 
مهمانی گستاخ است و ورود او را باید 
جواب  کندرو”   “ گرفت.  نیگ  فال  به 
داد که اگر او مهمان است با شبستان 

شاه چکار دارد؟ 
گرین نامور هست مهمای تو 

چه کارش بود در شبستان تو 
که با دختران جهاندار جم 

نشیند زند رای بر بیش و کم 
به یک دست گیرد رخ شهرناز 

به دبگر عقیق لب ارنواز 
ضحاک بر آشفت و خشمگین رو سوی 
کاخ شاهی نهاد. شبانگاه به شهر وارد 
شد و همه شهر را با خود دشمن یافت. 
ضحاک ناشناس با کمند به باالی دیوار 

کاخ آمد و به ایوان نگریست . 
بدید آن سیه نرگس شهرناز 

پر از جادویی با فریدون به راز 
دو رخساره زرد و دو زلفش چو شب 

گشاده به نفرین ضحاک لب 
آتش رشک در دل ضحاک زبانه کشید 
و بدون اندیشه از دیوار کاخ فرود آمد 
و وارد ایوان شد.فریدون با وی گالویز 
از  سرش  خنجر  با  خواست  و  گشت 
او  به  غیبی  که سروش  تن جدا سازد 
گفت از کشتنش دست بدار و او را در 
بقیه درصفحه ۴۸

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  دوم

زانن شاهـناهم  دکتر همایون آرام- نیویورک 

مغز عضوی شگفت انگیز 
وشاهکارخلقت

ساختمان پیچیده ی  مغز انسان ووظایف متعدد واعجاب آور  آن نشانه ی آن است که 
طراح وسازمان دهنده ای  تردست با دانش ودقت بسیار  آن را بوجود آورده است
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 ، نویسنده   ، آموزگار   ، نگار  روزنامه 
فعال  اجتماعی ،  عضو انجمن  کانون 
بانوان  و بعدها  از مؤسسان  سازمان  
امتیاز   صاحب  و  بشر   حقوق  هوادار 

روزنامه  » زن امروز«  

نگاهی به زندگی او :  

 درخانه ی حاج آقا تکینی  مجاهد راه 
ایران  نامی  و آطادیخواه   مشروطیت  
تولد یافت ۰ تحصیالت ابتدایی  و زبان 
فرانسه  رادرخانه  ونزد معلمان  سرخانه  
نخستین   با    ۱۲۹۶ وبه سال   آموخت 
مدرسه  وارد  آموز  دانش  دختران  
دارالمعلمات شد۰با دید موشکافانه ای 
که داشت  با همه جوانی ، وضع وحال  
زن ایرانی رادرآن زمان  ودرآن روزها  
ازاین  که  وزخمی  دید  می  درستی  به 
درجامعه   ونابرابری   ستمگری   همه 
بروز   روز  بود   نشسته  اش  سینه  به 
سبب  همین   به  شد۰  می  دردناکتر 
در آغاز  جوانی  قلم به دست  گرفت 
خاص  که  ایرانشهر«    « ی  ودرمجله 
و  بود   زمان  آن  روشنفکر  ی   طبقه 
مجله ی فرنگستان  که به زبان فارسی  
انتشار می یافت  به  ازایران   درخارج 
در  گاه  که  پرداخت   مقاالتی   نوشتن 
روزنامه های  » گل زرد« و دیگر جراید 
چون  خوردکه  می  چشم  به  پایتخت  
بود   گرفته  سرچشمه  درون   سوز  از  

برقلب ها می نشست ۰
درهنگامی  شمسی    ۱۳۰۴ درسال 
که کتاب »خانه داری «  ترجمه شده 
ازفرانسه  به ناچار درمدارس  تدریس

تدبیر   « کتاب   نوشتن  به  شد   می   
منزل « و راه وروش ایران و زن ایرانی  
کتاب   این  چون  ۰اگرچه  پرداخت 
پذیرش  بود  ایرانی  زن  یک  نوشته ی 
آن ازسوی جامعه  مشکل  به نظر می 
رسید  اما سرانجام  با کوشش خستگی 
ناپذیر  نویسنده  سدها درهم شکسته 
تدبیر   « کتاب   چاپ  نخستین  و  شد 

منزل«  تحسین زنان ایرانی را به خود 
مدارس   درتمامی  کرد۰وسپس  جلب 
درآمد۰  درسی   کتاب  درشمار  
های کتاب   نوشتن   به  سپس   او 

 » اخالق و آداب معاشرت « و» روان 
پرورش  » هدف   و  تربیتی«   شناسی 
دموکراسی«   وتربیت  تعلیم   « زن«  
پرداخت ۰ که این  کتاب نیز سالها در 
تاریخ  شد۰  می  تدریس  دانشسراها 

دربعضی  بامدادرا   بدرالملوک   تولد 
دراغلب   ولی  اند  نوشته   ۱۲۷۷ جاها  
است  شده   نوشته   ۱۲۸۵ مدارک  
اند۰ ودرگذشت اوراهم ۱۳۶۶ دانسته 
پروین  فرزندداردکه  دو  وی 
بامداددخترش از شاعران بنام دوران 

بامداد   بدرالملوک  باشد۰  می  خود 
ودرشمار بانوان  کانون  مؤسس   عضو 

دانشسرایعالی   شاگردان  نخستین    
شغل   به  جا  درهمان  بزودی  که  است 
جنگ  امادرپایان    ۰ نشست  ریاست 
دانشسرایعالی   ازریاست  دوم   جهانی 
تا  آمریکاشد   وراهی  کشید   دست 
تعلیم  دررشته  خودرا  های   پژوهش 
وتربیت  گسترش دهد۰پس از چندسال

وبا   خواسته ی خودرا عملی ساخته  
از  لیسانس   فوق  ی   درجه  گرفتن 
دانسته های خودرا  کلمبیا   دانشگاه  

تکمیل کرد۰

ایران   به  دربازگشت  بامداد   بانو 
راهنمای  مشاورت  پست  که   درحالی 

» سازمان  داشت  رادرایران   خانواده  
بوجود  را  بشر«  حقوق  هوادار  بانوان  
با  سایرزنان   سوی   از  که  آورد  
قرار  استقبال  مورد  ایران   فرهنگ 
گرفت۰ آنگاه  از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۹ 
امروز« زن   « ی   انتشارروزنامه  به 

مشغول بود ودرسال  ۱۳۳۰ موفق شد  با 
گشودن  دبستان نمونه ی » بامداد«  به

 پیاده کردن  روش های  جدید تربیتی  
روش   کارگیری  بدینگونه   بپردازدو 
های تعلیم وتربیت  رادرمدارس  ملی 

باب کرد۰ 

او گذشته  از تمام  این فعالیت ها سال 
ها  ریاست کمیسیون  حقوق شورای  

قانون  ودرتنظیم  راداشت  زنان  عالی 
گیری  چشم  کوشش  خانواده  حمایت 

به خرج داد۰
بانوبدرالملوک  بامداد می نویسد :

» درسال ۱۳۱۴ شمسی  پس از تأسیس  
دانشگاه باألخره  اولین گروه دختران

شاهزاده  خانم   از  بودند  عبارت  که   
مصاحب،  الملوک  شمس   ، اسکندری 
النساء  سراج   ، بامداد  بدرالملوک 
)دختر هندی( مهرانگیز منوچهریان، 

زهرابیات »اسکندری« بتول سمیعی ،  
  ، ،  شایسته ی صدیق  طوسی حائری 
الزهرا کیا  ،  فروغ  الملوک نخعی  تاج 
یافتندکه  راه  دانشگاه  به  » خانلری«  
از  و  وفعال   دانشمند   زنان  آنها  تمام 
خدماگزاران  سرشناس  اجتماعی  به 
شمار می روند۰« )عکس سمت راست(

بدرالملوک   ، پنجه ی مرگ   سرانجام 
به  بگفته ی خود عشق  را که  بامداد  
خدمات اجتماعی  دروی باشیر اندرون 
شدوبا جان به دررفت را ، ازما گرفت ۰

روانش شادباد۰

منابع ومآخذ:

ساز  فرهنگ  زنان   ی  دانشنامه   -۱
ایران وجهان - جلد اول ۰

۲- کتاب چهره ی مطبوعات معاصر ، 
ناشر پرس ایجنت ۰

شبی بهرام گور  از شکار شیران خرم 
نخفت   شادی  واز  گشت  باز  خانه  به 
بامداد  » می « خواست 0 بزرگان  واز 
در   0 نشستند  بشائی  نیز  ودالوران  
آن میان  بزرگی بنام  » گیروی«  ازراه 
رسید  و بارهایی از ناروسیب  پیشکش 
کرد 0 شاهنشاه  نوازشش کرد  ومیان 
یالن  جایش داد0 مرد از دیدارشاه  و 
، چنان   آراسته  آن  جشن   و  بزرگان 
درسر  »می«   هوس  که  گشت   خرم 
بیادشاهنشاه   و  یازید   دست   0 پخت 
جام بلورین  برگرفت و هفت جام  پی 
پیش  پرستان   می  واز  خورد  درپی  
درسرش   شراب  شور  چون    0 افتاد 
شتافت  بیرون  ازبارگاه    ، افتاد  
دشت  سوی   به  داده  کف   از  وعنان 
 0 تاخت  کوه  به  هامون  شدواز  روان 
از اسب فرود آمد  ودرسایه ای خفت 
خوابگاه   ودرآن   یررسید   کالغی    0
چون  کند0  جای  از  را  چشمهایش 
گروهی ازدرباریان  از پی اش تاختند  
که  یافتند  اسبش  درکنار  مرده   اورا 
بود0  کنده  جا  از  را  چشمش  دو  زاغ 
همگی خروش برآوردند  و خبر به شاه 

رساندند0
رخ شهریار جهان  زرد شد

زتیمار گیروی  پردرد شد0
همان گاه از درگاه ندا  دردادند  که » 
می«  حرام است و از پهلوان تا پیشه 
ور  کسی را حق  دست بردن  بر جام 
 « و  گذشت  بدینگونه  سالی   0 نیست 
آنکه  تا  بود   حرام  کس   برهمه  می« 
پیرزنی برای  پسر » کفش گرش« زنی 
از  اما چون   0 وثروت خواست   هنر  با 
گریست   زار  نیامدمادر  بر  کاری  پسر  
در  نبیدی   0 اندیشید   ای  وچاره 
گوشه  به  پسررا   ، داشت   نهان  خانه  
ای  خواند وسه جام از می کهنه  به او 

خوراند  تا شادکام گردید 
بزد گفش گر  جام می  هفت ، هشت 

همانا  پی و پوستش سخت  گشت 
حال  همان  در  یافت   دل  کام  چون   
قضارا   0 رفت  بیرون  خانه  از  مستی  
خود   بند   ، شاه   شیران  از  شیری  
گسست و دیوانه وار  رو به گریز  نهاد0 
نیرویی   چنان  مستی  در  گر   کفش 

یافته بود  که دو گوش شیررا  کشید 
و بر پشتش  سوار گشت و پیش راند

بدانگاه  شیر یله سیر بود
غالم ازبرو شیر درزیر بود
بود   تاخته  دنبال شیر  به  که   شیربان 
پسررابر پشت او  چون بر پشت خری 
یافت 0 شتابان  به درگاه شاه رفت  و 
آن شگفتی را باز گفت 0 شاهنشاه در 
عجب  ماند و بزرگ موبدان  را خواند 

تا ببیند این  پهلوان از نژاد کیست ؟
 به موبد چنین گفت  کاین کفشگر

 نگه کن  که تا از که دارد  گهر
اگر پهلوان زاده باشد رواست

 که بر پهلوانان دلیری سزاست
جستند و مادرش  را یافتند   

وازگوهرونژادش پرسیدند 0 مادر دوان 
برگشاد  رابراو   وراز  رفت   شاه  پیش 
نارسیده زنی  برگزید  که این کودک  
به  نبید   جام   بود سه  ناتوان   وچون 
او نوشاندم  تا کام دل یافت  و کسی 

ازرازش آگاه نشد0
نژادش نُبد جز سه جام نبید

 که دانست  کان شاه خواهد شنید
ازاین  بود  و گوهرش   نیایش کفشگر 
واالتر نه 0 شاه از گفتار  پیرزن خندید  
وگفت این راز را نشاید نهفت 0 فرمود 

تا ندا در دادند که » می« حالل است 
به موبد  چنین گفت  کاکنون نبید

 حالل است و می خواه باید گزید 
نر  برشیر  که  بخورند   باید  اما چندان 

نه  نیابد  برآنها  دست  و شیر  نشینند 
زاغ  تا  بخسبند  برراه  که مست  چنان 

سیاه چشمانشان را  از جا بر َکَند0
ای  که  آمد   بر  خروشی  وقت   همان 

پهلوانان :
چه می تان  به شادی شود رهنمون

نخسبید تا تن نگردد زبون
بر اندازه بر هرکسی می خورید

از آغاز ، فرجام خود بنگرید

از کتاب » داستانهای دل انگیز  ادبیات 
فارسی«  - تألیف  دکتر زهرا خانلری

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران                                                                                            محمود نفیسی 

د   بدرالملوک بامدا
»۱۲۸۵-۱۳۶۶«

سال ها  ریاست کمیسیون  حقوق شورای  عالی زنان راداشت 
ودرتنظیم قانون حمایت خانواده کوشش چشم گیری به خرج داد0

خانم بامداد » سازمان بانوان  هوادار حقوق بشر« را بوجودآوردو  
از سال 1323 تا 1329 به انتشارروزنامه ی  » زن امروز« مشغول بود

گشتی ردمیان کتابها
                          

        عیب      و       هـنر می                  

    هب انتخاب  م.ع.آشنا
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ا
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       ردرپندنیلی    شعروزغل
حمد شاملو

روز مـهربانی
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیداخواهیم کرد

ومهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کترین سرود

بوسه است 
                   وهرانسان 

                             برای هرانسان
                                        برادری است

روزی که دیگر ،
                   درهای خانه را نمی بندند

                              قفل  افسانه ای است
 وقلب

 برای زندگی  بس است 
روزی که معنای هرسخن

 دوست داشتن است
تاتو به خاطر آخرین حرف 

دنبال سخن نگردی
روزی که آهنگ هرحرف زندگی است

       تامن به خاطر آخرین شعر
             رنج جست وجوی قافیه را نبرم

روزی که ،
هرلب ترانه ای است

                تا کمترین سرود
                                   بوسه باشد

روزی که تو بیایی،
برای همیشه بیایی
ومهربانی بازیبایی

یکسان شود
روزی که ما دوباره ، 

برای کبوترهایمان  دانه بریزیم

ومن آن روز را انتظار می کشم
حتا روزی که دیگر نباشم۰ 

    علی اکبر سعیدی سیرجانی 

ـخداانشناس
  خبرداری ای شیخ دانا کـه من           خداناشناسم ۰۰۰ خدا   ناشناس
  نه سربسته گویم دراین ره سخن        نه از چوب تکفیر دارم هــراس

  خـــدایی بدینسان اسیر نیـاز         که برطاعت چون  تویی بسته چشم
  خدایی که بهـــــر دو رکعت نمـاز            گراید به رحـــــم وگراید به خشم
  خدایی که ُجــــز درزبان عرب       به دیگـــر زبانی نفهــــمد کالم
   خـدایی که ناگـــه شـود  درغضب         بسـوزد  ز کین  خرمن  خاص  و عام
   خــــدای تو با وصف غلمان و حور          دل بنــــــدگان را به دست آورد

    به مکر و فــریب و به تهــدید و زور     به زیر نگین  هـــــرچه هست آورد
    خدایی که با شــهپر جبــرئیــل           کنـــد شهــر آبادرا زیـــــرورو

    خـــدایی که در کام  دریای نیــل          بََرد لشــــکر بی کرانی فـــــرو!       
   خدایی کـــه بی مزد مدح وثنــا              نگردد به کـــار کسی چاره ســاز   

    خدا  نیست بیچاره ورنــه چـــرا             بـــه مدح وثنــای تودارد نیــاز
   نـه پنـهان نـه سربسته گویم سخن         خدانیست این جــــانور اژدهاست
   مرنج از  من ای شیخ   دانا کـــه من         خداناشناسم اگـــــر این خداست

  احمد حیدربیگی 

صدف
  مثل صدف

       زندان به دوش مانده ام
 دربسته ، دراعماق

                                      چه فرق می کند؟
که در کجای جهانم؟

اصغرواقدی

زمزهم ای رد رغبت
اگرچه شهر پراز قصه های تکراریست

  زالل زمزمه ها درسکوتمان جاریست
چه جای خواب که کابوس بی پناهی ما

 هراسناک تراز لحظه های بیداریست
 پناه هرشب ما پیشخوان میکده ها

که چون کلید  رهایی زبند هشیاریست
صدای کیست که در بُغض گریه میخواند: 

دلم گرفته تر از آسمان زنگاریست
 دراین دیار که دشمن  زدوست نشناسیم

میان ماندن ورفتن  پُلی زدشواریست
چراغ عشق دراین رهگذار خاموش است

کتاب خاطره  چون آیه های تکراریست
 دلی که زمزمه اش حسرت شگفتن بود

کنون پرنده ی غمگین فصل بیزاریست 
دنور -می ۱۹۹۱-اردیبهشت ۱۳۷۰

عمادالدین نسیمی
 

نترسد
مشتاق گل از سرزنش خار نترسد  حیران ِ ُرخ یار، زاغیار نترسد

از خنجر خون ریز وَسِردارنترسد عیاِر دالور که کند ترک سرخویش 
آنکس که چومنصور زند الف اناالحق   ازطعنه ی نامحرم اسرارنترسد
ای طالب گنج وگهر از مار میندیش  گنج وهنر آن بُرد که ازمارنترسد
سهل است وچه غم، عاشق ازاینکارنترسد گر بی بصری می کند افکار من از عشق 
درعشق چو بیم سرو جانست ولیکن  ای دلبر ازاین ها دل عیار نترسد
اندیشــه ندارم زرقیبان بداندیش  از خار جفا عاشق گلزارنترسد

درسایه ی فضل ایمن از آنست »نسیمی«  کآن شیر دل، از پنجه ی کفتار نترسد 

محمدعلی شاکری )یکتا(

اتبستان
                                پشت سر نگاه کرد

                      این بهاربود
                                                      پا به جاده ی گذشته می گذاشت

                                          رنگ وروی یاررفته است
               ماه تیر

                                                      دست بُردو میوه های سرزمین             
                       سبزرا چید

                               من کنار پنجره ،
                                                          بوی غم گرفته ی اقاقی حیاط روبرو 

            شهر، 
                       آسمان،

                                      ستاره ،
                                                                  مردمان

    بام خانه ها
   خانه ای که خواب شد

   لحظه ای که برکه های زندگی پراز حباب شد

محمدرضا عدل

رپهس ی عاشـقاهن
سالها درصف ایستادم                           نوبت من

عشق تمام شد! گفتند
کوپن باطلم را                                        به باد سپردم

دل، که گنجشک تشنه ای بود                      ازقفس پرید
بی عشق دربازار پرسه زدم:

          کوپن محبت چنداست؟
             دوستی را درکدام تعاونی  توزیع می کنند؟

                                    پانصدوچندبود کوپن آ رامش ؟
بلبلی ، کاست آواز می خرد               ببری لمیده درآفتاب

بادکنک می فروشد۰
آهوان       درصفی طویل         بانتظاراتوبوس، 

بخت ما          پشت کوه قاف         خوابیده آیا؟
یک جفت باِل آکبند ژاپنی چند است ؟

دکتر محمودروح األمینی  استاد مردم شناسی دانشگاه تهران

اعضای مصنوعی
به دندان میگزم لب ، لیک با دندان مصنوعی

به حسرت می خورم  خون دل از شریان مصنوعی
بسی سخت است دندان درد  اما سخت تر صدبار

تحمل کردن درد است با دندان مصنوعی
شکسته بسته  ایمان مرا یارب مگیرازمن

که این بشکسته بهترباشد از ایمان مصنوعی

شیخ فخرالدین عراقی

توصیف  یار
از میکده تا چه شور برخاست؟

کاندر همه شهر شور و غوغاست
باری، به نظاره ای برون آی

کان روی تو از در تماشاست
پنهان چه شوی؟ که عکس رویت

در جام جهان نمای پیداست
گل گر ز رخ تو رنگ ناورد

رنگ رخش آخر از چه زیباست؟
ور نه به جمال تو نظر کرد

چشم خوش نرگس از چه بیناست؟
ور سرو نه قامت تو دیده است

او را کشش از چه سوی باالست
تا یافت بنفشه بوی زلفت

ما را همه میل سوی صحراست
ما را چه ز باغ الله و گل؟

از جام، غرض می مصفاست
جز حسن و جمال تو نبیند

از گلشن و الله هر که بیناست
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معرفی  به   پردازم  می  شماره  دراین 
یکی دیگر از طنز پردازان  ایران ۰ طنز 
نویسی که  کمتر نامی  از او برده شده  
میثاقی  ۰وعلی  است  مانده  وگمنام 
چه  کردو  چه  بود،  که  )سنگسری( 

داشت ؟
اوخود درشعری طنز  به این پرسش ها  
پاسخ می دهد۰ آن را در زیر بخوانید 
تا بعد بپردازم  به سرگذشت ، زندگی 

و آثارش {
اینهم آخر وعاقبت  علم ودانش !

من که بودم ؟ عالم درمانده و بیچاره ای 
شاعر و فیلسوف ودانشمند پانصد کاره ای !
وه ، چه آثاری که می ماند زمن بهر شما
صبر کن  تا » صورت ریزش « دهم دست شما
وکتاب زدیوان  مملو   ، دوالبچه  تا  چند 
 که نخواندم  یک ورق از آن کتب محض ثواب!
چند دسته سفته ، احضاریه و دستور جلب

و  وفرچه  تیغ  و  مسواک   دوجین  یک 
مسکوک قلب

چندتا بطرِی بی سرپوش ، ازریزودرشت
چندجوراب بدون لنگه ، کفش کهنه پشت
جامه دانی مملو اززیرجامه های وصله دار
سوزن ونخ ، دگمه های مختلف چندین هزار!
کیسه ای مملو زپاکت  ، کارت تبریک ، نامه ها
وآشنا رفیق  وامضای  خط  با  جملگی 

چنگکی ، برآن کراوات پاره های گونه گون
ازکمربند کهنه ، کیِف کهنه  صدکلکسیون
چندتا شلوارزانورفته ، خشتک وصله دار، 
چندتا کت کهنه ، پالتو کهنه ی بی پود و تار
صندوقی پُرازرساله ، جزوه ، شعرناتمام
چرک نویسی  ازکمیک واز »پیس« های درام
تابتا کفش  بند  ساکیدردرونش  کهنه 
پاشنه کش ، ابزارواکس وبیضه بندو شب کال!
شادوخوشوقتم که میراثی چنین  ارزنده را
می گذارم تاکه پی ریزی کنید آینده را!

گرچه کس نشناخت قدرم ، کس نگفت : 
ایشان که بود؟

لیک ، از آثارمن گویند ، حیف از آن وجود!
وزندگی  حال  شرح  یافتن  برای 
ونشریه  کتاب  چند  به  »سنگسری« 
ترین   وجامع  بهترین  کردم۰  رجوع 
درادبیات  طنر  بررسی   « کتاب  آن 
بامقدمه ی دکتر  ومطبوعات فارسی « 
محمد جعفر محجوب  تألیف نصرت اهلل 
نوح بود۰ دیدم هیچکس بهترازنوح  که 
یار گرمابه وگلستان  او بود  ، بازندگی 
وآثاراو آشنائی نداشته است ۰ بنابراین  
بجای این که جمله ها وکلمات  اورا پس 
وپیش کنم و بنام خود جا بزنم ، امانت 
که  را  آنچه  وعین  کنم  می  رعایت  را  
است   نوشته  سنگسری   درمورد  نوح 
از همان کتاب  در زیر می آورم ۰ نوح 
نوشته است :» سنگسری از مشهورترین  

شعرای گمنام  وطنزپرداز  نیم قرن اخیر 
مطبوعات است آری اشتباه نکرده اید ۰ 
از مشهورترین  گمنامان ، زیرا با ده ها نام 
مستعار ، درنیم قرن اخیر  درمطبوعات 
مطلب  نوشت و با شناسنامه ای  عوضی 
از  چندتن  از  غیر  کرد۰وبه  زندگی 
دوستان نزدیکش  هیچگاه کسی  اسم 
واقعی اورا ندانست 0 درواقع نام واقعی 
او  فقط برسنگ قبرش  دربهشت زهرا  
نقر گردید۰ اینهمه  از وحشت حکومتی 
بود  که دربدر بدنبال  او وامثال او  می 
گشت تا  آنهارا به سیاهچال ها بسپارد۰ 
مطبوعات  جامعه  که  مردی  درمورد 
م0م0   : بانامهای  را  ،آثاراو  وخوانندگان 
سنگسری ، سنگپائی ، مش مسلم ، عالمه 
درگزینی ، مش مندلی ، توله خرس ، 
بیرنگ ، دوسرطال،  مفلوک ، قوچعلی 
، ننه همدم ، اجاره نشین ، قندعلی ، 
مافنگی ، گربه ی مرتضی علی ، سرخر 
، حمال باشی ، زرشک علی ،  گداعلی 
، لقا ، م0 امتیاز، نقلعلی ، شوفره و00۰ 

خوانده اند مطلب گفتنی بسیار است ۰

شرح زندگی 

او درسال ۱۲۹۲ شمسی  در سنگسر از 
توابع سمنان  بدنیا آمد۰ البته نام  این 

به » مهدی شهر«   انقالب   بعداز  شهر  
کلمه  همان   مردم  ولی  شد  تبدیل 

سنگسررا بکار می برند۰
کودک  این  برای  که  ای   درشناسنامه 
علی  اورا  نام  سنگسری  صادر کردند  
و فامیلش را  میثاقی  نوشتند۰ ولی او 
برگزید  خود   رابرای  ممتاز  نام  بعدها  
بود   کامیون  رانندگی  کارش   وچون  
درقهوه خانه های بین جاده ها ودربین 
علی آقا شوفر، علی آقا  رانندگان  به 
بود۰  معروف  سنگسری  ممتاز  و  ممتاز، 
ی  طلبه   ، انگلیسی  زبان  ی  دیپلمه  او 
 ، نویس  داستان   ، ، شاعر  علمیه  ح٪زه 
مترجم ، طنزپردازوآشنا به زبان روسی 
بود۰ فعالیتهای مطبوعاتی خودرا  از سال 
۱۳۲۷ آغاز کرد۰ در آن سالهای پر جنب 
وجوش که فعتلیتهای سیاسی دراوج بود 
، ممتاز نیز مانند  سایر  نویسندگان  و 

شعرا به کار سیاسی پرداخت ۰«
شعرزیر  یکی از اشعار سیاسی اوست :

مصاحبه  با شادروان دکتر مصدق

 درشماره ی سوم  آهنگر ، علی میثاقی  
)ممتاز( بانام مستعار  سنگسری مصاحبه 
ای  خیالی با  دکتر مصدق کرده است که 
بعلت طوالنی بودن آن بیت هائی از آن را 

درزیر می خوانید:
س: سالم ای پیشوای خلق ایران

سالم ای یکه مرد عصرودوران
سالم ای بت شکن مرد یگانه

 که بستی  دست دزدان زمانه
زبانگت خلق ایران گشت بیدار

جهان شد مات از این کار ، اولین بار
 بگو بینم ، چه شد با آن درایت

پس از آن جدو جهد بی نهایت
قیام ونهضتت  ناکام گردید

بکام دشمن بدنام گردید؟
ج- سالم ای سنگسری  ای شاعر پیر

 سئوالی کردی اما یک کمی دیر
 تعارف های بی اندازه کردی

 زدی حرفی وداغم تازه کردی
 هزارافسوس  وصدافغان و هیهات 

که آگه نیستی  اندرسیاسات!
سیاست چهره ای صدرنگ دارد

دوصد بامبول ودنگ وفنگ دارد
هزاران مهره و عمال دارد

دوصد هیزم  کش فعال دارد
مورخ دارد و استاد دارد

 ادیب و ناطق آزاد دارد
معمم دارد و مارکسیست دارد

هرآن چیزی که گوئی نیست دارد
بلی ، حق سخن  باید ادا کرد

حقیقت را نباید ال و تا کرد
برو ازقول من بنویس جانا

توی روزنامه ات  با خط خوانا:
من از بیگانگان هرگز ننالم

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد٪«
نوح نوشته است :» من با ممتاز ازسال 
۱۳۳۰ درروزنامه ی معروف  چلنگر  که به 
مدیریت  روانشاد  محمد علی افراشته  
درتهران منتشر  می شد آشنا شدم و 
این دوستی  ودرواقع  برادری ، تا آخرین  
داشت  ادامه  او  پربار   زندگی  روزهای 
دارائی   ، ما   زندگی  های  وفرازونشیب 
و نداری ما ، که بیشتر نداری بود  باهم 

بودومن ازاو بسیار آموختم
شعر ممتاز  روان ، مردمی ، ساده وواقعا 
بهمان زبانی است که توده مردم  با آن 
او شعررا به سادگی   سخن می گویند0 
ودرانواع  نوشت   می  مقاله  روانی   وبه 

شیوه ها  طبع آزمایی کرده بود۰
درروز نامه چلنگر  با آنکه  شعرای معروفی  
مانند افراشته ، استاد  ابوتراب جلی وده 
ها  شاعر دیگر بودند  ، شعر  سنگسری  
جای خاصی  داشت و طرفداران  فراوانی 
بهم رسانید۰ودرهر نشریه ای با امضائی  

اشعارش را چاپ می کرد۰ درروزنامه ی
سنگپائی،   ، سنگسری  م۰م۰  چلنگر    
نام  امتیازوچند  م۰   ، مزدک   ، چریک 
مستعار  دیگر  داشت ۰  بعداز  ۲۸ مرداد  
که مطلقا  دوربر مجالت وروزنامه ها  نمی 
گشت ، تا این که درسال ۱۳۳۷ همکاری 

خودرا باروزنامه توفیق  آغاز کرد۰

قبل از کار با روزنامه توفیق ، درسالهای 
بعداز ۲۸ مرداد  ، فقط رانندگی  کامیون 
را عهده دار بود واگر هم  برای بارگیری 
ویا تخلیه ی بار به تهران  می آمد  خیلی 
با احتیاط  حرکت می کرد  که کسی اورا 
نبیندومخصوصا  جماعت  روزنامه نویس  
از وجودش بوئی نبرد۰ چون می دانست 
اگر آنها اورا پیدا کنند  مأموران  رکن دو 

وساواک  هم اورا پیدا خواهند کرد۰

خانه وزندگی 

ای  اجاره  که  اتاقش   یعنی   ( اش  خانه 
بود( ، درخیابان  سی متری تهران  مقابل 
خیابان  مختاری  باالی یک نانوائی  بربری 
پزی بود که بقول خودش زمستانی گرم 
داشت  ولی فریاد  از تابستان ۰ دراین  
اتاق او باهمسر ، مادر همسر و فرزندانش 
: داروین ، پوشکین ، مارلین ، پروین و 
نسرین زندگی می کرد۰ بعداز این ، سالها  
انتقال  خیابان سلسبیل   به  اش   خانه 
یافت و دراین اواخر  به افسریه ، شرق 

تهران نقل مکان کرده بود۰

بازداشت 

می  که  هائی  احتیاط  ی  باهمه  ممتاز 
دستگیر   ۱۳۳۳ درسال  یکبار   ، کرد  
شد۰ جریان دستگیری او  به این صورت 
اتفاق افتاد  که شاگرد راننده ای  داشت  
که اوهم سنگسری بود وآژان شده بود  
واورا بعنوان  شاعری چپگرا  و ضد شاه  
می شناخت۰ این آژدان  همیشه جلوی  
منتظر  تهران  سیمتری   انتهای  گاراژ  
بود  تا ممتاز از بیابانها برگردد۰ همین 
که ممتاز کامیونش  رادرگاراژ پارک  می 
کرد  آژدان با سالم  حق بجانبی  ، حق 
وحساب خود ، یا درواقع حق السکوت 
خودرا از او مطالبه می کردواوهم بناچار  

آن را می پرداخت ۰ تاروزی رسید که 

وبه  نداشت   بهمراه  پول   ممتاز  واقعاً 
آژدان  روی خوش نشان نداد۰ آژدان هم  
اورا دستگیر کرد  و تحویل کالنتری داد 
۰ ولی چون ممتاز  باشناسنامه ای  غیر 
از شناسنامه ی خودش  زندگی می کرد  
وآژدان هم  این موضوع را نمی دانست  
ونام جدید ممتاز  باشناسنامه عوضی  ، 
سوء سابقه ای را نشان نمی داد  ، اورا 

آزاد کردند۰

بیابانگردی وآب تنی

درفروردین ماه سال ۱۳۳۵ که من تازه 
 : گفت  ممتاز   ، بودم  آزادشده  اززندان 
 ۰ برویم  مسافرت  به  باهم  باش  آماده 
یعنی با کامیونی که او بارکشی می کرد 
منهم  کنارش نشستم  واز جاده ی کناره 
ی شمال  ، به طرف  مازندران ، گرگان ، 

گنبد ومشهد حرکت کردیم ۰
درجاده ی هراز کامیون را کناررودخانه 
هراز متوقف ساخت وبرای آب تنی  به 
رودخانه رفت ۰ مراهم به آب تنی تشویق 
کرد ولی من از جریان شدید آب وحشت 
کردم وفوری از رودخانه درآمدم ولباس 
پوشیدم۰ ممتاز با دیدن من  فی البداهه 

گفت :
ترسید از صالبت واز هیبت هراز

»نوح« ی که بود منجی عالم زآبها
واین بیت را  پس از خروج از آب تکمیل 
ی  »تذکره  اول  چاپ  در  هم  که  کرد 
شعرای سمنان« وهم درمجله ی  امید 
ایران همان زمان  با امضای مزدک چاپ 

شد۰
نازم هرازرا که دهدئرس زندگی

درسی که هیچ خوانده نشد در کتابها
دیوانه وار نعره زند  تا که گویدت

 بشکن  سکوت وجبن مکن  از عتابها
چون گرزه مار پیچدو هردم کند تالش 

یعنی مشو  مکدر ازاین  ناصوابها
کف می کند  که من ننهم  دست روی دست

 تا آنکه آبها فتد از آسیابها
همگام می شود  به دوصد چشمه ی زالل
درکام می کشد ، خزه ها ، منجالبها

هرگز نرفته  تندو نکرده ست اشتباه
وانکه نخورده آه وفسوس از شتابها
 دیدی زچیست »نوح« عزیزم  که از هراز
لرزید پشت رستم وافراسیابها

خاطره ای از هزاران خاطره

»نوح« درکتاب  »بررسی طنزدرادبیات 
 «: است  نوشته  فارسی«   ومطبوعات 
، کار  ممتاز سنگسری درمورد زندگی  
البته   ۰ ننوشت  مطلبی  خود  ومبارزات 
من که  خوشبختانه  درطی این سالها  
شاهد و ناظر کارش بوده ام ، به زندگی 
او آشنا هستم که به نوشتن  آن خواهم 

پرداخت۰
تنها مطلبی که درباره ی  زندگی خود 
از  ای  خاطره   « عنوان   ، است  نوشته  
در شماره ی  که  دارد  هزاران خاطره«  
بمناسبت  آهنگر   ی  روزنامه  چهارم 
روانشاد   درگذشت  سال   بیستمین 
که  است  نوشته  افراشته   علی  محمد 
آنهم  بیان چگونگی  آشنائی او  باافراشته  
ونشان دهنده ی  این واقعیت است  که 
افراشته  چه حقی به گردن من وما دارد۰ 
زندگی  از   ای  گوشه  به  نوشته   دراین 

ممتاز  بقلم خودش آشنا می شویم «:

آشنائی با افراشته

اولین بار  درکلوپ مرکزی  حزب با هم  
آشناشدیم ۰ درآن زمان من  بطور تفنن  
اشعاری به طنز  می سرودم  که فقط بین  
رفقا ودوستان  دست بدست  می شد 
وبعد هم پاره می شد و به دور انداخته 
می شد۰ چون غالباً یا درزمره ی  هزلیات 
بود  ویا هجویات  آن روز ، یعنی روزی 
که  با افراشته آشنا شدم ، شعری  ساخته 
بودم  برمبنای آخرین  خبرروز وآن خبر 
ازاین قرار بود که: چیان کایچک  ویا بقول 
اربابان آمریکائیش ژنرالسیموس چیان 
ارتش توده  از مقابل  کایچک  بسرعت 
ای  مائوتسه تونگ  درحال هزیمت بود 
وآخرین مقاومتش درهم می شکست ۰ 
طبق معمول  ومطابق  سرنوشت  یک 
این  برای  گار   روز  دست  که  نواختی  
قبیل  مزدوران  تعیین کرده ، همسرش 
، یعنی مادام چیان کایچک  دراینجا و 
بود   افتاده  به دوره گردی   ، ذنیا  آنجای 
وبرای نجات شوهر افیونیش  واشنگتن و 
لندن  را دم به ساعت  زیر پا می گذاشت 
واسثغاثه  کنان کمک می طلبید۰ باری ، 

من  به شیوه ی مرضیه ی
بقیه درصفحه ۴۸

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

علی میثاقی )سنگسری(
شاعری فکاهی ُسرا وطنزاندیشی پُرُقدرت
 * گرچه کس نشناخت قدرم ، کس نگفت : ایشان که بود           لیک ، از آثار من گویند ، حیف ازآن وجود

     *  از عمق جامعه برخاست وبا پائین ترین طبقات مردم حشرونشر داشت
     * نام واقعی او فقط برسنگ قبرش  دربهشت زهرا نقر گردید
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کالس ها از هفته آینده شروع می شد. 
وقتی کارشان تمام شد اکبر به افشین 

گفت: بدو بریم تا مژگان نرفته. 
فروشی  ساندویچ  مغازه  دم  وقتی 
رسیدند ساعت دیگر شش و نیم شده 
بود. در آنجا با اخم و تخم مریم و مژگان 
مواجه شدند. اکبر مریم را ندیده گرفت و 
با خوشرویی کنار آن ها رفت و نشست. 
افشین ساکت کنار مریم نشست. آقای 
سالمت صاحب مغازه با حسادت به آن 
ها نگاهی کرد و رفت پشت اطاقک دکان 

تا زاغ سیاه آن ها را چوب بزند. 
مژگان با دلخوری گفت: چرا ان قدر دیر 
کردی؟ مگه قرار نبود ساعت شیش این 

جا باشی؟ 
اکبر گفت: کار داشتیم ببخشید. 

با شخصیت رو  تا خانم  مریم گفت: دو 
منتظر گذاشتید. مگه خودتون نگفتید 

ساعت شیش؟ 
که  نبودم  مطمئن  راستش  گفت:  اکبر 

ساعت شش بود یا شش و نیم. 
افشین گفت: من که گفتم ساعت شش 

بود. اصالً حواست پرته. 
مژگان گفت: حاال چی کار داشتید که این 

قدر معطل شدید؟ 
اکبر گفت: رفتیم ببینیم می شه در این 

کالس ها ثبت نام کرد یا نه؟ 
مژگان گفت: پس شما هم عالقه مند به 

زبان شدید؟ 
برم  خواستم  می  اولشم  از  گفت:  اکبر 

کالس زبان ولی فرصت اش نمی شد. 
نام  ثبت  خوب چی شد؟  گفت:  مژگان 

کردید؟ 
هم  رفت.  و  شد  تموم  آره  گفت:  اکبر 

مدرسه ای شدیم. 
مریم پرسید: ترم چند ثبت نام کردی؟ 

اکبر گفت: می خواستن ترم سوم ثبت 
اول  از  بهتره  گفتم  من  ولی  کنند  نامم 

شروع کنیم که پایه مون قوی بشه. 
مریم با خنده گفت: ترم یک؟ یعنی اِی، 

بی، سی، دی رو می خونید؟ 
اکبر گفت: خوب بهتره که پایه ی خوبی 

داشته باشیم تا بعداً مسأله ایجاد نشه. 
احساس  جوان  پسر  دو  این  به  مریم 
ترم  کرد. خودشان  می  ترحم  و  برتری 
سوم بودند و این دو پسر فسقلی تازه 

کنند.  شروع  رو  اول  ترم  خواستن  می 
مریم دور از شأن خودش می دانست با 

پسری حرف بزند که ترم اول است. 
افشین احساس کرد که باید روی مریم را 

کم کند وااّل هیچ شانسی ندارد. 
استاد  که  پدرم  البته  گفت:  افشین 
دانشگاهه اعتقاد داره پایه همیشه مهم 
پایه رو سفت  از  اگر  از شاخه است.  تر 

نگیری شاخه ها رشد نمی کنند. 
کدوم  استاد  پدرتون  گفت:  مریم 

دانشگاهه؟ 
بخش  تهران.  دانشگاه  گفت:  افشین 

فیزیک اتمی. آخه پدر فیزیک ایرانه. 
مریم که رویش کم شده بود با ناباوری به 

او نگاهی کرد و دیگر چیزی نگفت. 
این  به  افشین  بود که  اکبر جالب  برای 
راحتی دروغ شاخدار می گوید. افشین 
از دروغی که گفته بود راضی بود و کمی 

آرام شد. 
مژگان کمی راحت تر به نظر می رسید. 
او  به  و  اکبر کمتر کرد  با  را  فاصله اش 

نزدیک تر شد. 
آقای سالمت نگاهی به آن ها کرد و توقع 
داشت آن ها سفارش ساندویچ بدهند. 
اکبر که تمام پولش را برای شهریه داده 
به  نداشت  بساط  در  پولی  دیگر  و  بود 

مژگان گفت: بیا بریم قدم بزنیم. 
چهار نفری بلند شدند و مژگان از آقای 
بیرون  همه  و  کرد  خداحافظی  سالمت 

رفتند.
و  جلو  آمد  دلخوری  با  سالمت  آقای 
صندلی ها را مرتب کرد و بعد برگشت 
پشت دّکه. او امید داشت که مژگان را 
برای  بعد  دفعه  کرد  فکر  ببیند.  دوباره 
مژگان و مریم ساندویچ و نوشابه مجانی 
دست  به  را  شان  دل  شاید  که  بیاورد 
بیاورد. باالخره او برای خودش کسب و 
کاری داشت و از دو تا علف بچه باالتر 

بود. 
مژگان پرسید: موتورت کجاست؟ 

اکبر گفت: گذاشتم دم موسسه. بعداً می 
رم ورش می دارم. 

افشین کمی عقب تر از همه راه می رفت. 
ای  او عالقه  به  مریم  کرد  احساس می 
ندارد و نمی دانست چه طور ادامه دهد. 

تون  خونه  پرسید:  افشین  از  مریم 

کجاست؟ 
افشین گفت: داوودیه. 

افشین دیگر فکر نمی کرد بعداً چطوری 
از پس دروغ هایی که می گوید بربیاید 
ولی می دانست که فعالً باید تا می تواند 
خالی بندی کند. این دختر خیلی پررو 
کرد  می  برتری  احساس  کمی  اگر  بود. 

حتماً از دست اش می پرید. 
برود  راه  تند  داشت  عادت  که  مریم 
سرعتش را کم کرد و سعی کرد با افشین 

راه برود. 
اکبر و مژگان جلوتر از آن ها می رفتند 
از هم خوششان  کردند.  می  و صحبت 

آمده بود. 
بهار بود و هوا خوب و تمیز بود و مملو از 

عشق و عطر درختان. 
هفته بعد، اواسط بعد از ظهر بود که دِر 
خانه ننه عزت را زدند. مرد موتور سواری 
که از طرف آن آقای خّیر آمده بود یک 
ننه  ننه عزت گذاشت.  در دست  پاکت 
عزت نمی خوانست قبول کند. غرورش 
را  کسی  صدقه  و  پول  داد  نمی  اجازه 
بپذیرد. حتی با این که پولش تمام شده 
بود. ننه عزت دعوتش کرد که بیاید تو و 

یک چایی بخورد ولی مرد نپذیرفت. 
گفت: من فقط یک پیغام رسانم. از من 

تشکر نکنید. 
ننه عزت گفت: شما عزیز من هستید. 

زحمت کشیدید تا اینجا اومدید. 
دوری  جای  نیست.  زحمتی  گفت:  مرد 

نمی ره. 
ننه عزت هر چه اصرار کرد، مرد نیامد تو. 
پاکت را داد دست ننه عزت و خواست 
برود که ننه عزت گفت: تو رو خدا به من 
بگید که این آدم مسلمون خّیر و خوب 

کیه. ال اقل موقع نماز دعاش کنم. 
می  هم  طوری  همین  شما  گفت:  مرد 

تونید دعاش کنید ننه عزت. 
ننه عزت گفت: حداقل اسمش رو به من 

بگید. 
مرد گفت: باشه می گم ولی لطفاً به کسی 

نگید. نمی خواد کسی بدونه. 
به  دم  می  قول  باشه،  گفت:  عزت  ننه 

احدی نگم. تو رو خدا بگید دیگه. 
مرد گفت: شما می تونید ایشون رو به 
اسم وارطان صدا کنید و براش دعا کنید. 

وارطان؟  خورد.  یکه  عزت  ننه  یکدفعه 
این که اسم مسلمانی نیست. 

درجای خودش خشک شده بود و نمی 
دانست چه بگوید. پاکت پول توی دست 
می  عزت  ننه  بود.  زده  یخ  عزت  ننه 
خواست پاکت را به مرد پس بدهد ولی 
بعد فکر کرد که شاید مرد مسلمان باشد 

ولی فقط اسمش ارمنی است. 
پرسید: ایشون مسلمون اند دیگه. خدا 

پرسته؟ درسته؟ 
مرد گفت: ایشون از هر دین داری دین 
خواستم  نمی  گفتم.  که  من  دارتره. 

اسمش رو بیارم. 
یعنی  چی؟  یعنی  گفت:  عزت  ننه 

مسلمون نیستش؟ 
مرد گفت: چه فرقی می کنه ننه عزت. 

نکنه فکر می کنید پول ایشون نجسه؟ 
شرمساری  احساس  یکدفعه  عزت  ننه 
و  از خود گذشته  کرد. یک چنین آدم 
مهربانی که ماه به ماه برای شان پول می 
نباشد.  مسلمان  توانست  نمی  فرستاد 
کرد  می  تحلیل  و  تجزیه  ذهنش  توی 
که حتماً آقای وارطان مسلمان است و 
به دالیلی تصمیم گرفته این اسم را روی 

خودش بگذارد. 
پرسید: این اسم واقعیشونه؟ 

مرد گفت: راستش نه. ولی دوست داره به 
این اسم بشناسین اش. 

از  ما رو  ایشون  ننه عزت پرسید: اصالً 
کجا می شناسه؟ آدرس منو از کجا گیر 

آورده؟ 
مرد گفت: اونش رو دیگه من نمی دونم 
زحمت  رفع  بدین  اجازه  اگر  عزت.  ننه 

کنم. 
همرات.  به  خدا  باشه،  گفت:  عزت  ننه 

ممنونم. 
در را بست و پاکت را آورد توی اتاق و 
باز کرد. به نظر می رسید که این بار پول 
بیشتری در پاکت بود. خوشحال شد ولی 
پول  به  دست  ترسید  کرد.  تعلل  کمی 
بزند. نکند نجس باشد ولی بعد با خودش 
فکر کرد این آقای وارطان از هر مسلمانی 
مسلمان تر است. پول را از پاکت در آورد 

و شمرد. نفسی به راحتی کشید.
چند روز بود که دیگر چند تومانی هم 
که برایش باقی مانده بود داشت ته می 

کشید. زندگی بدون پول چقدر مشکل 
کردن  کار  جان  دیگر  که  خودش  بود. 
نداشت و اکبر اگر پولی در می آورد خرج 
مقداری  کرد.  و فرش می  قر  و  خودش 
را  پول  پاکت  و  برداشت  را  ها  پول  از 
توی صندوق قدیمی که از مادرش به او 
رسیده بود زیر چند تا کتاب کهنه رنگ 
رفته گذاشت و رفت سراغ تهیه غذا.  زیر 
لب یکی از آهنگهای قدیمی دوره جوانی 
اش را زمزمه می کرد و کار می کرد. ننه 
عزت کلی از این شعرها و آهنگ های 
قدیمی را بلد بود و با این که سواد زیادی 
نداشت ولی حافظه خوبی داشت و با ذوق 
بود. هر وقت که کمی خوشحال بود از 
این شعرها زیر لب می خواند. خوشحال 
بود که خدا روزیشان را رسانده و حتمًا 

خود خدا او را میبخشد.
 این بار می توانست کمی گوشت توی 
غذا بریزد که اکبر این قدر ایراد نگیرد 
که چرا فقط نخود و لوبیا درست می کنی. 
چادر روی سرش انداخت و عصایش را 

برداشت و رفت که کمی گوشت بخرد. 
به  و  بود  نشسته  قصابی  کنار  سگ 
عابرین نگاه می کرد. وقتی که ننه عزت 
را دید کمی دم تکان داد و کنار رفت. می 
دانست ننه عزت زیاد دوست ندارد به او 
نزدیک شود. ننه عزت یک دور کوچک 
زد که به سگ زیاد نزدیک نباشد. با این 
که خیلی خوب نمی توانست ببیند ولی 
نفس های سگ را از چند متری تشخیص 
می داد. صد و پنجاه گرم گوشت خرید و 
آورد منزل و فکر کرد که یک آبگوشت 
را  اکبر  که  کند  می  درست  حسابی 

خوشحال کند. 
ساعت هشت شب بود که صدای موتور 
اکبر از بیرون آمد و لحظه ای بعد خود 

اکبر آمد تو. 
ننه عزت: ننه جون  تویی؟ اومدی؟ 

اکبر گفت: بله. 
ننه عزت گفت: پس سالم ات کو؟ 

اکبر گفت: سالم. 
ننه عزت گفت: سالم پسر عزیزم. کجا 

بودی؟
اکبر گفت: بیرون. 

ننه عزت گفت: شام خوردی؟ 
اکبر گفت: نه. چی داریم؟ 

ننه عزت گفت: یه آبگوشت خوب برات 
درست کردم. تا نیم ساعت دیگه حاضر 

می شه. 
اکبر رفت سر قابلمه و در آن را باز کرد و 
بو کرد و گفت: چه عجب تو غذا گوشت 

هست. 
ننه عزت گفت: اگه پول داشته باشم همه 
چی توی غذا می ریزم. امروز از طرف اون 

آقای خّیر پول به دستم رسید. 
اکبر گفت: اون موتوریه؟ 

ننه عزت گفت: آره. خدا بهش عوض بده. 

چه آدم خوبیه. 
اکبر گفت: اون که فقط یه واسطه است. 

پول رو کس دیگه ای می ده. 
ننه عزت گفت: می دونم ننه جون ولی 
خود این واسطه هم باید آدم خوبی باشه. 
را  تلویزیون  رفت  اعتنایی  بی  با  اکبر 
به  و  نشست  قالی  روی  و  کرد  روشن 
پشتی تکیه داد. تلویزیون برفک داشت. 
اکبر بلند شد و دو سه تا ضربه محکم به 
آن زد و آنتن را کمی دستکاری کرد و 
سعی کرد تصویر مناسبی بگیرد. شروع 
کرد به غر زدن که این تلویزیون به درد 

نمی خورد. 
بعد به ننه عزت رو کرد و گفت: چرا یه 
تلویزیون درست حسابی نمی خری؟ هر 
دو  که  بگیرم  باهاش کشتی  باید  دفعه 

دقیقه نگاه کنم. 
ننه عزت با دلخوری گفت: ننه جون نگاه 
بهتر  همون  گناهه.  تلویزیون  به  کردن 
که خوب نمی تونی ببینی. مگه دوره ما 
تلویزیون بود. مگه ما این چیزها رو بلد 
حاج  دن.  می  یاد  شماها  به  که  بودیم 
ابراهیم بقال می گفت که خونه هر کس 
که تلویزیون باشه نماز خوندن اون جا 

حرامه. 
اکبر بی توجه به حرف های ننه عزت روی 
تلویزیون کار می کرد و باالخره توانست 
یک تصویر پر از برفک از آن به دست 
و  بود  بیاورد. گوگوش در حال خواندن 
دل اکبر را می برد. اکبر فکر کرد گوگوش 
کمی شبیه مژگان است. چه خوب بود 
اگر مژگان میتوانست مثل گوگوش آواز 
تخیل  در  اکبر  بیاورد.  در  ادا  و  بخواند 
غوطه ور بود که ننه عزت صدایش کرد. 

این  بیا کمک کن  اکبر جون  ننه عزت: 
پرده رو درست کن. چند وقته که گیره 

هاش در اومده. 

پرده  گیره  که  دانست  می  خوب  اکبر 
و  شده  جدا  اش  پارچه  از  مدتهاست 
پرده از یک قسمت آویزان است. چون 
خود او روی پرده افتاده بود و آن را از 
گیره در آورده بود ولی هیچوقت حوصله 
درست کردن آن را نداشت. حاال که ننه 
عزت ازش می خواست بازحوصله اش را 

نداشت. 
اکبر: کی پرده رو از گیره اش در آورده. 

ننه عزت با حالت مظلومانه ای گفت: نمی 
دونم واال. ننه جون غیر از من و تو که 

کسی توی این خونه نیست. 
کارو  این  خودت  حتماً  گفت: پس  اکبر 
کردی دیگه. از من می خوای درستش 

کنم. 
ننه عزت گفت: باالخره اینجا خونه ایه 
هر  و  کنی  می  زندگی  توش  هم  تو  که 
روز چشمت به این پرده پاره می افته. 

ناراحت نمی شی؟ 
اکبر گفت: نه. 

به  افکارش  رشته  که  بود  دلخور  اکبر 
دست ننه عزت پاره شده و فکر پرده پاره 
جای گوگوش و مژگان را گرفته بود. حس 
می کرد خیلی از مژگان خوشش آمده. 
باهوش.  هم  و  بود  خوشگل  خیلی  هم 
هورمون مردانگی اکبر کم کم به جوش 
در آمده بود و منطق و استدالل حریف 
فکر  مونث  جنس  به  وقتی  و  نبود  اش 
می کرد همه چیز تحت الشعاع قرار می 
گرفت. سه چهار بار تا حاال مژگان را دیده 
بود و خیلی از او خوشش می آمد. به نظر 
می رسید مژگان هم از اکبر خوشش می 
امید  به  داشت.  زبان  کالس  فردا  آید. 
باید منتظر می شد.  دیدار تازه تا فردا 
کالس هر دوشان از ۵ تا ۶ روزهای زوج 
بود. بعد از کالس تا نزدیکی های منزل 
مژگان  پیاده راه می رفتند و صحبت می 

کردند. یک بار مژگان را سوار موتورش 
کرد که مژگان خوشش نیامد. اگر اکبر 
باشد  اتومبیل داشته  توانست یک  می 
عالی می شد ولی هنوز ۱۶ ساله بود و 
نمی توانست گواهینامه رانندگی بگیرد. 
چند وقتی بود که دربدر به دنبال یک 
شناسنامه جعلی بود که از آن طریق سن 
خودش را ۱۸ ساله جا بزند و گواهینامه 
ای بگیرد. با چند نفر در این مورد صحبت 
کرده بود و یک نفر که دوست افشین بود 
یک  پول،  مبلغی  پرداخت  با  بود  قرار 
در  کند.  جور  براش  تقلبی  شناسنامه 
که  داشت  آشنایی  شخص  این  ضمن 
دستش در قاچاق مواد بود که می گفتند 
خیلی در آمد دارد. شاید می توانست از 
این طریق به او تخفیف هم بدهد. اکبر 
فکر کرد که با دزدی از یک ماشین شیک 
و گران نه تنها می تواند پول شناسنامه را 
در بیاورد بلکه می تواند یک ماشین هم 

برای خودش بخرد. 
ننه عزت سفره را انداخته بود و آبگوشت 

حاضر بود. 
غذایش  و  نشست  طلبکارها  مثل  اکبر 
را خورد. رفت جلوی آینه ی دسشویی 
را  و دستش  کرد  نگاه  به خودش  کمی 

شست. جلوی تلویزیون دراز کشید. 
ننه عزت سفره را جمع کرد و ظرف ها را 
شست و آن طرف تر روی تشک کهنه 
دراز کشید. ننه عزت دیگر حالش خوب 
شده بود و به جز کمی سر درد و کمر درد 
و پا درد ناراحتی دیگری نداشت. خدا را 
شکر می کرد که بیماری اش تمام شده و 

توانسته باالخره سر پا بایستد. 
اکبر شب ها نمی خواست چراغ اتاق را 
توانست  نمی  ننه عزت  و  کند  خاموش 
تا  بود  مجبور  و  بخوابد  روشن  با چراغ 
بماند  بیدار  بیدار است  اکبر  موقعی که 
و این کار تا دیر وقت طول می کشید. 
و  روشن  تصویر  تلویزیون  که  این  با 
تمام  ولع  با  اکبر  ولی  نداشت  واضحی 
همه برنامه ها را نگاه می کرد و بعد که 
برنامه تلویزیون تمام میشد و آرم پایان 
برنامه پخش می شد تلویزیون را تا مدت 
ها روشن نگه می داشت و برفک های 
سفید را تماشا می کرد. ننه عزت دیگر به 
این جریان عادت کرده بود. از پارسال که 
اکبر تلویزیون را به خانه آورده بود این 
مسأله ادامه داشت و ننه عزت مجبور بود 
کمبود خوابش را فردای آن روز جبران 
کند. چند وقتی که ننه عزت مریض بود 
اکبر کمی رعایت او را می کرد و کمتر 

آخر شب تلویزیون را روشن 
می کرد ولی به محض این که حال ننه 

عزت بهتر شد، روال سابق ادامه یافت. 

ادامه دارد

   نویسنده : گردباد                                                                                   قسمت هفتم

اکبر الستیک پنچر ُکن : َال َپک 
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مصر درزمان یوسف

شواهد دیگری  هست که نشان می دهد  
ی سلسله  سلطنت   درزمان   یوسف 

دردوقرن  نه  زیسته  می  هیجدهم     
پیش از آن  دردوره ی هیکسوس ۰ این 
شواهد  گرچه درپاره ای  کوارد ناقص  
، اما بسیار  قانع کننده اند  وپیش از 
نکرده   جمع  یکجا   آنهارا  کسی   این 
برسد۰  آشکاری  گیری   نتیجه  به  گه 
به همین سبب الزم است  این شواهد  
رادرهمان  گاهشماری  وقایع قصه ی 

یوسف  درتورات وقرآن  قرارداد۰

بردگی درمصر باستان 
 » اما یوسف را به مصربردند  ومردی 
مصری  فوطیفار نام که خواجه وسردار  
افواج خاصه ی فرعون  بود وی را  از 
دست اسمعیلیانی که اورا بدانجا برئده 

بودند  خرید٪« باب سی ونهم :۱( 
چه زمانی این معامله  در مصرباستان  
که  گونه  آن  ؟  است  گرفته  انجام 
پژوهشی   « درکتابش  دونالدردفورد  
درتورات  یوسف   ی  قصه  ی  باره  در 
«  نوشته است  ، آسیائیها احتماالً  از 
حضورداشته  کشور  آن  تاریخ   آغاز 
اند۰ گرچه آنان  گاهی مورد شبیخون  
سپاهیان مصری  قرار می گرفتند  ، اما  
به روشهای گوناگون  به  عده ای هم  
مصر وارد می شدند ، شاید به عنوان  
برای  یا  مهمان  یا  آزاد   بیگانگان 
سوریه   از  که  کاالهائی   با  دادوستد  
به مصر  اجازه ی ورود    ، می آوردند  

داشتنئد۰
ودر  سوم   آمنهوتپ  سلطنت   تحت 
طول  سلسله ی سیزدهم  تعداد قابل 
توان   می  را  بیگانگان  از  ای   مالحظه 
کرد۰  شناسائی  مصر  جمعیت   دربین 
در  آسیائیها   حضور  میرسد    بنظر 
بین کارگران  معدن به سبب  مهارت 
آنان  دربین   ۰ است  بوده  خاصشان  
روسای  وحتی   سرباز   ، چران   االغ 

شد۰  می  دیده  فلسطینی   قبایل  
مصریان   بین  همکاری  از   حاکی  این 
 ۰ آنان  بردگی  نه  بوده  آسیائیها   و 
از  پیش  شانزدهم   قرن  دراواسط  
با شروع  سلسله ی هیجدهم   میالد  
و پس از اخراج  هیکسوس  ، بردگان 
بسیار   درشمار  سوری   یا  فلسطینی  
زیاد به مصر  وارد شدند ۰ این هجوم  
توتموسیس   کشی   لشکر  ی   نتیجه 
درجنگ  او  وپبروزی   آسیا  به  سوم  
بود  وگفته می شود  او سه هزار  اسیر 
به مصر آورد۰ این زندانیان  جزو اموال  
سلطنتی بشمار  می آمدند۰ همچنان 
که  درمورد  آهموسه دیدیم ، این شاه 
بود که می توانست آنان را به افسران  
دیگری   شواهد  ببخشد۰  معابد   به  یا 
سلسله  درطول  بردگان   که  هست 
یا  نقره   پول   ازای  در  هیجدهم   ی  
مستغالت  خریده و فروخته  می شدند۰ 
پژوهشگر مصری  عبدالمحسن  بکر ، 
بردگی  ی   درباره  درپژوهش  خویش 
باستان   مصر  مختلف   های  دوره  در  
موفق  به یافتن اسنادی  رسمی راجع 
از  آن  وشروع   بردگان  دادوستد   به  
سلسله ی هیجدهم  شد۰ اودر مقاله ی 
»بردگی در مصرفراعنه«  می نویسد:» 
 ، ماست   روی  پیش  که  ازشواهدی 
بردگی به معنای دقیق  دربین سلسله 
های  هیجدهم  تا بیست ویکم  وجود 
داشته  ، درحالی که  پیش و پس  ازآ»  
دوره ، فقط  موارد  اندکی از  »بردگی 

«  باثبات رسیده است « 
براین اساس  ، اگر قصه ی یوسف  در 
برواقعیات   مبتنی   گزارشی   تورات  
بوسیله  برده  عنوان   به  او  که  باشد  
نقره  در  بازرگانان  در عوض پول  ی  
نمی  احتماالً  است   مصرفروخته شده 
مگر   ، باشد  داشته  واقعیت  تواند  
اینکه  معامله زمانی  بین سلسله های 
هیجدهم تا  بیست ودوم  اتفاق افتاده 

باشد۰

فوطیفار
یک  باید  این  که  هستم   مطمئن  من 

عنوان  باشد نه یک اسم واقعی ۰
این تقریبا همان  » فوطی فارع« کاهن  
دستور  به  دخترش   که  است  اون 
فرعون  به همسری  یوسف در آمد)۱(

 درمورد یوسف همچنانکه  نقل شد ،  به 
ما گفته شده » فوطیفار نام که خواجه  
بود  فرعون  ی  خاصه  افواج   سردار  و 
اورا   که  اسماعیلیانی  دست  از  را  وی 
بدانجا برده بودند  ، خرید«۰) باب سی 
جای  دو  در  نحو   همین  به    )۱: ونهم 
می  یوسف   همسر  ی  درباره  دیگر  

خوانیم :
فوطی  دختر   اسنات    ۰۰۰ وفرعون   «
فارع  کاهن اون  را بدو بزنی داد۰« ) 
سفر پیدایش  ، باب چهل ویکم : ۴۵( 
» وقبل از  وقوع سالهای قحط  دو پسر 
استات   که  شد   زائیده  یوسف  برای  
دختر  فوطی فارع کاهن اون  برایش 

بزاد« ) باب چهل ویکم : ۵۰(
بااین حال  اگر فوطیفار  و فوطی فارع  
- که هردو به معنی  » آن کس که رع 
)خدا(  اورا داد«  بعنوان اسمی  واقعی 
فرض کنیم  ، سه مثال  دیگر نیز  در 
متون مصری  نیز می توان یافت  : یکی 
در ستون  یادبود  قاهره  که تاریخ آن  
نمی تواند  دیرتراز  سلسله ی بیست 
درخط   دیگر   دومورد  باشد۰  ویکم 
ساده شده ی  مصری ، یکی  باقیمانده 
از  از سلسله بیست ویکم  و دیگری  

قرن سوم  پیش از میالد ۰
واقعی  اسامی   دو  این  اگر   هم  باز 
فورد   رد  دونالد   نظر   اظهار   ، باشند  
ی  قصه  ی  باره  در  پژوهشی    « در 
براین  او    ۰ است  توجه  قابل  یوسف« 
تعریف     حرف  وجود  که  است   عقیده 
P۳ پیش از سلطنت  آخناتن - نوه ی 
یویا- سومین شاه  سلسله ی هیجدهم  
درلهجه ی ادبی متداول نبوده است ۰

زندان یوسف
ی  نگهدار  درآن   یوسف  که  زندانی   
 bet نام خاص     ، درعبری   می شد  
hassohar - داردکه شش بار  در سفر 
۰ریشه  است  شده  تکرار  پیدایش  

  ۰ نیست  روشن    sohar  - ومعنی  
واژگان   « جمله  از  لغت   فرهنگهای 
عبری - انگلیسی  عهد عتیق« منتشر 
ی  واژه  با  را  آن    ،   ۱۹۰۷ در   شده  
sohar  به معنی  » گردبودن«  مربوط 
می داندونویسندگان  آن معتقدند  که 
این خانه )بیت(  یا ساختمان  بخشی 

از استحکامات  نظامی بوده است ۰
این است که     این برداشت   نتیجه ی  
یوسف وزندانیان  شاه مجبور به کار در 
دژ یا قلعه ی نظامی  بوده اند۰ از آنجا 
که این کلمه  برای زندان فقط  درقصه 
مخصوص  و  است   آمده  یوسف   ی 
احتماالً    ، شده   برده  درمصر  زندان  
لغت   خود  که  است   این  تعبیرش  
مصری است ۰ این کاماًل  با کتیبه های  
سلسله ی هیجدهم  و آخریم شاه آن  
، هوم هب )۲(  مطابقت دارد  که طبق  
فرمانی دستورداد  هرکس درپرداخت  
 ، مالیاتها  مجرم شناخته شود  بعضی 

بعداز بریدن بینی اش  ، به دژ نظامی 
        ) Zaru( فرستاده گردد۰  

آن  چنانکه  آ۰اس- یهودا مطمئن بود  
مضمون   ، است   مصری  لغت  این  که 
آن رادرکتاب »زبان  خمسه ی موسی 
درارتباط با زبان مصری«   پس از بحث 
معنی شناسی  پیچیده ای  می گوید : 
)۲(   لغت         بیشتر در کتیبه های  
سلطنت جدید  آمده تا زمانهای  دیگر 
و آن برای دژهای  نظامی نزدیک  کرز 
مقامات رسمی   که   ، جائی  فلسطین  
فاسد وتبهکاران  بدنام فرستاده  می 
به کار  می رفته است ۰ ضمنًا  شدند، 
در  بار   نخستین  برای  کلمه   این 
کتیبه ی توتموسیس سوم ) درحدود 
۱۴۷۸ پیش از میالد  آمده که در آن 
گزارش لشکر کشی  اش راازاین نقطه  
سلطنتش   سال  ودومین  دربیست 
برای گسترش مرزهای مصر شرح داده 

است ۰«
یهودا درادامه شرح می دهد  :» همه ی

  اینها نشان می دهد  هرجا که 
 ، نظامی   دژ  از   صحبت   ، هست    
است   ارتشی   اهمیت   و  آزمایی  رزم 
استفاده  از دژ  نظامی بعنوان تشکیالت

 sohar با    زیاد   احتمال  به  جزائی    
ی  قصه  راوی  بنابراین     ۰ است  یکی 
یوسف  واقعا قصدش  دژ نظامی بوده  
هورم  فرمان   از  براین   ۰ عالوه  است 
است   جائی  که    یابیم   می  در  هب  

برای جنایتکاران ۰۰۰«
گرچه ژوزف  ورگوت  در کتابش مدعی 
مطابقت  از  یهودا   برداشت  که  است  
sohar   و   دلیل  زبان شناسی ندارد  
t 3r ، بااین حال  پذیرفته است که   
درآنجا  یویف  که  است  زندانی  همان  
نگهداری می شد۰  یهودا عقیده دارد  
از  پیش  یوسف   ی  قصه  رویدادهای  
اتفاق  درمصر  هیکسوس   دورانت 
که  دارد  برابین  سعی  اما   ، افتاده 
نشان دهد  دژ نظامی  که در کتیبه ی 
توتموسیس سوم  در کارناک دررابطه 
اززمان    ، یادشده   سوریه  جنگ  با 
سلسله ی دوازدهم وجودداشته است 

۰
خوابها   تعبیر  بعداز  یوسف  که  همین 
وبه منصب  وزارت   آزاد شد  اززندان  
می  بر  دیگر  رویداد   چند  به  رسید  
دهد   می  نشان  بازهم   که  خوریم  
درست  زمان  هیجدهم   ی  سلسله 
و  زیست  او   که  است  مناسبی  و 
مصریان   حیات  در  مؤثر   شخصیتی 

شد۰    

دوسرزمین 
 » وفرعون به یوسف گفت : بدانکه ترا 
سفر   ( گماشتم  مصر  زمین  برتمامی 

پیدایش ۴۱:۴۱( «
  Egypt برای  عبری   لغت    » مصریم   «
جمع  ودقیقًا به معنی  » دو سرزمین«  
است۰  بسادگی می توتان پی برد  گخ 
این لغت  اقتباسی  از واژه ی مصری   

 t3wy) دو سرزمین ( است ۰ فرمانروای  
دوسرزمین  لقب رسمی  فرعون بود۰  
بنابراین وقتی  کتاب مقدس  یهودیان 
به وسیله  یوسف   که  کند   اشاره می 
ی  فرعون  برای حاکمیت بر » تمامی  
نه  شد  منصوب  )مصریم«  دوسرزمین 
بر  است  تأکیدی  کشور«  برتمامی   «
اینکه مصر علیا  و سفلی  تحت تسلط  
یهودادرکتاب   گیرد۰  می  قرار  یوسف 
تورات(    ( موسی   ی  پنجه  زبان    «

درارتباط با  زبان مصری « می گوید :
ی  درقصه  است   توجه  قابل  این   «
یوسف ، مخصوصًا  وقتی که  به فعالیت  
عبارت   ؛  شود   می  مربوط  او  رسمی 
 b-kul ard عبری  در  او  تشریفاتی  
misrim  ] به عربی : بکل ارض مصرین[ 
مرتبًا  سرزمین(  دو  برتمامی  یعنی   (
تکرار می شود ودرموارد دیگر  فقط   

به   ( مصرین[  be-ard misrim]بأرض 
دوسرزمین مصر(  آمده است ۰  حال 
این سوال پیش می آید آیا به کاربردن  
این دو عبارت  اتفاقی است   یا عمدی 
۰ برای ارزیابی اهمیت  این سوال  به 
به ریشه و  صورت واقعی  الزم است  

معنی » مصریم«  بپردازیم ۰
آن  ی  تثنیه  شکل  نام   این  ویژگی  
گونه   این  به  آن  بودن   تثنیه   ۰ است 
دوبخش  به   مملکت  که  شده   شرح 
ومصر سفلی  در جنوب[    [ علیا  مصر 
این  بود۰   شده  تقسیم  شمال[   در   [
با آنکه اتفاق  بی شک درست است ۰ 
آرا  درمعنی » مصر«  وجود ندارد  که 
زمانی   ۰ است  آمده   تثنیه  بصورت 
واژه  آن  که  اند   مدعی  ای  عده  که  
ی  آرامی   misra) اکدی misur ، مرز( 
  misur است   دیگرانی  آن را با عبری
نظامی«   دژ   « با  که  دانند   می  مرتبط 
دقیق   بررسی  با  اما   ۰ است  برابر 
از لحاظ لغوی  و دستوری  »مصریم«  
از  اقتباسی  آن   که  شود   می  محرز 
)زمین(   t-3تثنیه   t3wy مصری  لغت 
این  و  یا زمینهای  دوقلو  به دو زمین 
نامگذاری از دورانهای بسیار دور برای 
متداول  سفلی  و  علیا  مصر  به  ارجاع 

بوده است ۰
همچنانکه از شواهد  لوحه ی کارنارون 
و سنگ یادبود  کاموس دیدیم  ، مصر 
بخش  سه  به  هیکسوس   دوران  در 
تقسیم شده بود۰ مصر سفلی و وسطی  
و  هیکسوس  فرمانروایی   تحت  که 
مصریان  فرمان  زیر  هنوز  علیا   مصر 
خودرا  بومی  حکمران   نوبیا  و   ، بود 
بود:  بین آنها  داشت ۰ مرزی مشخص 
علیا  مصر  و  هیکسوس   بین  کوسه 
نوبیا۰  و  علیا  مصر  بین  الفنتین    ،
همچنانکه  گاردینر  در کتاب » مصر  
فراعنه«  به این نتیجه رسیده  است : 
» فحوای  کتیبه ی بزرگ  ، روشن می 
کند  آپوفیس  ، احتماالً  آخرین حاکم  
تحت  قلمرو   هیچگاه    ، هیکسوس  
فرمانش  را فراتراز  » خمون« گسترش 

جبلن«   « کوتاهی   مدت  وفقط  نداد  
وگواهی  کرد  اشغال  را  هاثور(   - )پی 
نژادانش  هم  از  هیچیک  که  نیست  

کاری دیگر  کرده باشند۰«
فرمانروایان هیکسوس هرگز ودرهیچ 
مرحله ای از حاکمیتشان  بر » مصریم«  
اند۰  نداشته  تسلط  سرزمین(  دو   (
دراینصورت  اگر یوسف - بنا به ادعای 
فرمان  حاکم   به   ، تورات   پرداز  قصه 
هیکسوس  به این سمت  منصوب شد  
تسلط  دوسرزمین«   تمامی   « بر  که 

داشته باشد ، غیر ممکن است ۰
»زانوزنید«

دومین  ی  برعرابه  اورا  ]فرعون[  و   «
ندا  رویش  پیش  و  کرد   سوار  خود  
)سفر  زنید۰۰۰«  زانو  که  کردند   می 

پیدایش ، باب چهل و یکم : ۴۳(
 عبارت ید« ترجمه ی لغت   است که 
بنا بگفته ی  ژوزف ورگوت  درکتاب » 

یوسف در مصر«  مشتق از  صیغه ی
 امری  » فرمانبرداری کنید« است ۰

پیداست  که لغتی قرضی بوده )۳( که 
در دوره ی سلطنت جدید  به وسیله ی 
منادی  بعنوان دستور  به تماشا گران  
افکنید«  بکار  به خاک  برای » خودرا 
درواژگان   لغت   این  شده۰  می  برده 
هیجدهم  ی  سلسله  از   پیش  مصری 

وجود نداشته است ۰

نام یوسف
فعنیع  صفنات  را   یوسف  فرعون  و   «
فارع   فوطی  دختر  اسنات   و  نامید 
 ( داد۰۰۰«  زنی  به  بدو  را  اون   کاهن 

سفر پیدایش  ۴۱:۴۳(
بایستی  فرعون  می  که  است  طبیعی 
نامی مصری به یوسف بدهد  آن زمان 
نزذ  داد۰  ارتقا  وزیر  مقام  به  اورا  که 
مصریان نام یک شخص هویتی متمایز 
به او می دهدو بخشی از وجود معنوی  
شخص بشمار می رود۰ فرعون  با دادن  
نامی جدید  به او  هویتی مصری داد۰ 

 Sph  ( فعنیع«  » صفنات  نام  ریشه ی 
ntr iw-f nh(  درزبان مصری انگیزه ی 
به یک  نزدیک  فراوانی  بحثهای   جرو 
یهودی   استوپژوهشگران   بوده  قرن 
درپی یافتن تعابیری  که نقش یوسف 
را  در مصر منعکس کند ، بوده اند۰)به 
کتاب  دوم ، فصل چهار مراجعه کنید(

 ntr ،)زمان( sph  اجزاء اصلی  این نام  را
)خدا(  با عبارت  رایج   iw-f,nh)امید 
بماند( تشکیل می دهند۰  زنده  او  که 
وروی هم » زمان خدا ، امید که او زنده 
نمی  اما دقیقًا  بماند« معنی می دهد۰ 
توان پی برد که نام او  وقتی از کنعان 
به مصر وارد شد ، چه بوده است ۰ شاید 
فقط  یک  هجا بوده مربوط به خدایش  
» یهوا«  درآن زمان  رسم بر این بوده  
فقط  آسمانی   نامهای  کامل  که شکل 
برده  کار  به  روحانیان   ی  طبقه  برای 
شود و برای بقیه مصغر آن ۰ سایروس  
عهد  جهان   « درکتاب  گوردون   اچ 
عتیق « به این نکته  اشاره می کند که 
» یهوه » شاید  گسترده شده ی  شکل 
کوتاه : یو ، یهو  ، یاه   باشدکه مواردی 
از  گذشته  دارد۰«  وجود  نیز  آنها   از 
این  نشانه ی دیگری  نیز هست  که 
این نام  آسمانی درسنگی  که دررأس 
شمرا درسوریه کشف شده  تصویر » 
یو« پسر خدا »اِل« ) الوهیم( )۴( آمده 
است ۰ همچنین  به نظر می رسد  نام 
پدر  یوسف  ، زمانی  )ی( بوده و بعدا 
و  یعقوب   به  زمانی   : یافته  گسترش 
 )Yisra-el( ایسرائیل  به   دیگر  زمانی 
به  نو  نامی  شدن  داده  من   نظر  به   ۰
 « ، شاید فرعون  تک هجایی  یوسف 
یو«  مربوط به خدای یوسف  را با واژه 
ی مصری  » خدا« جایگزین کرده است 
۰ درحالی که »اِل«  پسوندی  برای اسم 
خاص  است مانند » اسرائیل« ، » ی« 
نام »یهودا«  معموال  بعنوان  پیشوند  

در یعقوب ظاهر می شود۰
واژه ی » صف«  ظاهراً  ریشه ی عبری 
مشتق  مصری  اززبان  واحتماالً  ندارد  
مصری  نامی    Sp)Sph  (  ۰ است  شده 
دهد   می  معنی  »زمان«   که  است 
وبرای نامگذاری  مردان وزنان  درطول 
جدید  و  میانه    ، قدیم  های   سلسله 
بعنوان   ؛  است  رفته  می  کار  به  مصر  
 Sp , Sp-wr.t, Sp-n, Sp-n-wrdt.t, : مثال

.Sp-n.mw-t, Sp-nfr, Sp-y, Sp-s
 بنابراین  احتماالً » پدرقبیله ی یهود 
« درزمان تولد  » یوسف« نامیده نشده 
، ولی بوسیله ی  داستانسرای تورات  

پذیرفته  شده است ۰
یوسف  برزندگی  دال   فعنیح  صفنات 
دردوره ای خاص در مصر نیست ، اما 
نام همسرش  رهنمای دیگری به دست 

می دهد۰                          ادامه دارد

اثر: احمدعثمان               ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

داستان یوسف ایپمبر
براساس اسناد تاریخ مصر
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یوسف درزندان خواب فرعون را تعبیر می کند
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نویسنده ی این سطور  دربه کاربردن  
اصطالح زبان فارسی دری  تأکید می 
زبان  گوئیم   می  ما  وقتی  چه  ورزد 
که  فارس  متوجه  ذهن    ، فارسی  
استانی  از استان های  ایران است  ، می 
شود وزبان منسوب  به آن استان  می 
گردد0  درصورتی که  زبان دری بیشتر  
دراستانهای شمال  خاوری ، )خراسان 
ودرآنجاها   داشته   رواج  بزرگ( 
  ۰ است  شده  وکامل  یافته   پرورش 
بویژه   زبان  برای   فارسی  بکاربردن  
مردم  از  بعضی  برای  حاضر   درحال 
ساکن  سایر استانها  وکشورهائی  که 
به زبان دری  سخن می گویند  ، کمی 
خوب  چه   ۰ آید  می  نظر  به  سنگین  
زبان   ، فارسی   زبان  جای  به  که  بود  
ایرانی  به کار می رفت  که شامل  کلیه 
ی استانها و کشورهایی می شد  که در 
می  کار  به  را  زبان   این   ، سخنگوئی  

برند وزبان مکاتبه ی آنهاست ۰
نویسنده ی این نوشتار  درباره ی نام  
ای  دارد۰  نظر ویژه  پارس   ویا  فارس 
باور است که برخالف  براین  نویسنده 
نام پارسی   به  اقوامی  اند   آنکه  گفته 
وارد  فارس(  )استان  این سرزمین   به 
شده ونام فارس  ازنام  آن قوم  ناشی 
استان   این  نام   چون  برعکس  شده  
معنی  به  پارسه   و  فارس  یا  و  پارس 
قدس و مقدس بوده ، مردم آن به نام 

پارسی  نامیده شده اند۰
این استان  به خاطر  معبد و نیایشگاه 
وجودداشته   درآن  که  بزرگی  
هخامنشی   بزرگ  داریوش  ودرزمان 
پارس  سرزمین   به   ، شده  بازسازی 
وفارس  )مقدس( موسوم بوده است ۰ 
این نیایشگاه  که اکنون  به نام تخت 
پارسه«    « باستان   ودرعهد  جمشید  
نام داشته ، مکان  مقدسی بوده  که از  
اطراف  و اکناف  برای زیارت  و چه بسا  
برای بجا آوردن  مراسمی  درآنجا  گرد 
نذوراتی   و  ها   پیشکش  و  آمده   می 
نیز   شاهان  اندو  داشته  می  تقدیم 
مراسم تاجگذاری  خودرا  دراین مکان  
این  اند۰ ودر حقیقت   انجام می داده 
مکان  حکم مکه  رادرعربستان  داشته 

است وگمان می رود  که نام اصلی  این 
ودر  بوده  انشان   یا  انزان  سرزمین  
کتیبه ها نام کوروش  بزرگ را  کورش 
اند۰ درصورتی که   انشان  نوشته  شاه 
آرامگاه  و پایتخت اصلی  او دراستان 
دوران  از  وفقط   است  بوده  فارس  
داریوش  بزرگ سازنده  پارسه یا تخت 
رواج  پارس  نام   که  است  جمشید  
یافته  واو خودرا پارسی  نامیده است 
۰ خرابه های تخت جمشید  راازقدیم  
بنام  معبد یا عبادتگاه  نوشته اند  که 
آثار  سکونت ممتد  دراین بناها  دیده 
 « کتاب   در  نویسنده    ۰ شود  نمی 
قصه سکندرودارا«  که درسال ۱۳۴۲  
بسیاری   ، دالیل  منتشرشد   درتهران 
نیایشگاه  بناها   این  ام  که  ذکر کرده 
داشته  تقدس   ی  جنبه  و  بوده  
ودرجوار  آن مقبره و گورستان شاهان  
به  توانند   وجوددارد۰ عالقمندان می 

کتاب نامبرده  مراجعه کنند۰)۷(
از موضوع اصلی  وبحث درزبان   باری 
به دور افتادیم  و اینک بر می گردیم  

به اصل موضوع :
ایرانی   اززبان  که   اثری  ترین   کهن 
دردست است  ، زبان اوستا می باشد۰ 
با  زردشتیان   دینی   کتاب  که   زبانی 
آن نوشته شده  و مسلم است  که این 
نام   به  آن   از  کتاب  حداقل قسمتی  
گاثاها  به دالیلی چند از قدیمی ترین 
باز  ایرانی  اززبان   که  است   مدارکی 
مانده است ۰ اوستا دارای  بیست ویک  
نسک است  که گفته اند  قسمت هایی  
از آن  بعدها  به آن افزوده  شده ولی  
ی   وسیله  به  گاثاها  بخش  دراینکه  
زردشت  پیامبر  بزرگ ایرانی سروده 
وجوددارد۰  نظر  اتفاق    ، است  شده 
گاثاها   به صورت  شعر هجایی است 
پاکدینان   و  زردشتی   روحانیان   و 
هنگام نیایش زمزمه می کرده اند۰)۸(

ای   عده  اوستارا   دیرینگی   یا  قدمت 
از خاورشناسان  اروپایی  که متأسفانه  
تعصب  ویژه ای  درباره ی یونان دارند  
تمدن   تاریخ  کنند  می  سعی  وهمواره 
کنند  تنظیم   طوری  را   خاورزمین 
که  از تمدن یونان جلوتر نرود  حدود  

قرن هفتم  پیش از میالد  معین کرده 
اند  که البته به  دالیلی  این نظر قابل 
از ذکر  دالیل  قبول نیسنت  که فعال 
دیگر   ی  عده  شود۰  می  نظر  صرف 
دیرینگی اوستا  را هم  زمان  کتابهای 
مقدس  هند )ودا۹ا( دانسته اند۰ ولذا 
هزارو  یک  حدود   اوستارا  دیرینگی  
پانصدسال  پیش از میالد  حدس زده 
اند۰اما استاد فقید  ذبیح بهروز  ازروی 
ریاضی   به  توسل  وبا  متعدد  مدارک  
ونجوم  ثابت کرده  که زردشت  پیامبر 
از  ایرانی  درسال  ۱۷۶۷ پیش  بزرگ 
روز  )تاریخ  است  زائیده شده   میالد  
وماه  را نیز تعیین کرده اند( زردشت  
شالوده   میالد   از  پیش  درسال ۱۷۲۵ 
رصدی را بنیان نهاده و تاریخ  گذاری 
کبیسه  و  داشته   معمول  را  نوینی  
درست نموده  است واین  سال یعنی 
یا  مبدأ  میالد   از  پیش    ۱۷۲۵ سال  
بُن مار  بسیاری  از تاریخ  گذاری های  
درسال  ۰زردشت   است  شده  قدیم 
از  پیش    ۱۶۹۰ یا  خود   رصد  از   ۳۵
میالد، درسن  ۷۲ سالگی وفات  کرده 
است۰)۹( این تاریخ ها  که فعال  مورد 
زردشتیان   جامعه  اکثریت   قبول  
است ،  می تواند  تاریخ وقدمت  زبان 

اوستایی را بازگو کند۰ بهمین جهت 

است  که گفتیم  قدیمی ترین  زبانی 
که  نمونه  آن را  دردست داریم  زبان 
شک  بدون   ولی   ۰ است  تاوستایی 
فالت  استانهای   و  وکنار   گوشه  در 
ایران  لهجه ها و گویش های دیگری  
پدید  اصوال  و  است  وجودداشته   نیز 
آمدنلهجه  با گویش های  گوناگون  آن 
هم در عهد باستان  کامال طبیعی است۰ 
چه امروز  که وسایل  ارتباطی  آن همه 
پیشرفت کرده است  ، بازهم در گوشه  
وگویش  ها   لهجه  کشورها  کنار   و 
خورد   می  چشم  به  گوناگون  های  
وشاهد هستیم  که در اغلب دهات  ، 
مردم با یک نوع زبان  محلی که با ده 
کنند۰ می  گفتگو  دارد  فرق  همجوار  

که  اثری  ترین   کهن  که  شد   گفته 
اززبان  مردم فالت ایران  به جای مانده  
،  زبان اوستایی است که دیرینگی  ن 
به حدود  سه هزارو هفتصد سال  پیش 
می رسد۰ پس اززبان اوستایی  زبانی 
دوران  های   نبشته  سنگ  که  است  
هخامنشی  به آن زبان  نوشته شده  و 
به زبان  فارسی باستانی  معروف شده  
زبانهای  با  ازریشه   زبان   این   ۰ است 
دارد   پیوند  سانسکریت   و  اوستایی 
زبان   درگویش  ژرفی   دگرگونی   ولی 

پیدا شده است ۰

اصوال باید  در نظر داشت د که به مرور 
این  و  شوند   می  دگرگون  زبانها  زمان 
تکامل   جهت   در  بیشتر  گونی   دگر 
برخی  البته    ۰ گیرد  می  صورت  زبان 
به علت های گوناگون   نیز   زبان ها  از  
زبان  صورت   به  و  خارج  جریان   از 
باید درنظر داشت   آیند۰  مرده  در می 
فارسی   زبان  که  زمان  همان  در  که  
درفالت   ، بوده   رسمی  زبان  باستان  
ایران  و کشورهای  تابع امپراتوری  یا 
شاهنشاهی  هخامنشی زبان های دیگری 
حتی  و  بابلی  و  ایالمی  زبانهای   چون 
یونانی  )دراستانهای یونانی نشین(  رواج 
داشته اند  ودربسیاری از جاها  سنگ 
نبشته ها  به سه زبان  پارسی ، ایالمی 

و بابِلی  نوشته شده است ۰
ی  ساله  پانصد  فرمانروایی   درزمان  
پهلوی   یا  پارتی   زبان   ، اشکانیان  
اشکانی  ، زبان رسمی  بوده واین  زبان 
با تغییراتی  درزمان  فرمانروایی  بیش 
از  چهارصد ساله ی  ساسانیان  ، به نام  
ورایج   رسمی  زبان    ، ساسانی   پهلوی 

بوده است ۰
از جمله ها  وواژه هایی که در  روایت ها  و 
خبرها  که پس از  پذیرش  اسالم درایران 
، مورخان آورده اند  ، آشکار می شود  که 
زبان پهلوی  ساسانی  از سال های  میانی  
فرمانروایی  ساسا نیان  در حال دگرگونی  

به زبان فارسی  دری بوده است ۰
نوشته اند  که در قرن  نخستین  هجری 
عبیداهلل  بن زیاد  فرماندار  و یا استاندار  
یا کشور  النهرین   )بین   ، رودان   میان 
عراق کنونی(  شاعری  به نام  یزیدبن 
اینکه   کندوبرای  می  زندانی  را  مفرغ 
می  دستور   ، کند  وخفیف   رسوا  اورا 
دهد  مقداری زیاد شراب  و مسهل به او 
بنوشانند واورا در کوچه وبازار رها سازند  

تا مورد تمسخر  رهگذران قرار گیرد۰

نوشته اند  که در کوچه های بصره  ، عده 

ای از بچه ها  به دنبال شاعر  افتاده  ومی 
خواندند:  این شیست  این شیست یعنی 
این چیست  این چیست ؟ و شاعر پاسخ 
عصاره  است   نبید  و  آبست  داده   می 
ی ذبیب است   سمیه ی روسپی است  
مادر   )سمیه  است  پی  و  فربه  دنبه    -
 )۱۰(    )۰ است  بوده  زیاد  بن  عبیداهلل 
از این شعر وجمله های  آن آشکار می 
که   شهری  یعنی  بصره   در  که  شود  
ازسوی  مسلمانان  ساخته شده  ، لهجه 
یا  گویشی مانند  فارسی کنونی  شایع 
وحنی  شاعر عرب زبان  نیز با  آن گویش  

آشنا بوده است ۰ 
تقریباً  تا اواخر  قرن نخستین هجری، 
زبان  به  مالیاتی   و  دیوانی  دفترهای  
فارسی نوشته می شده است ۰ درعراق 
سیستانی  زادانفرخ  رودان    میان  یا 
صاحبدیوان  حجاج  بن یوسف  فرماندار 
 ، زادانفرخ   از مرگ   بوده  وپس  عراق 
صالح بن  عبدالرحمن  که او نیز سیستانی  
بوده ،   حاضر شد دفترهارا  به عربی نقل 
کند۰ نوشته اند مردانشاه  پسر زادانفرخ  
حاضر شد  یک صد هزار  درهم به صالح 
بپردازد  تا ازاین کار  ، یعنی نقل دفترها  
اززبان وخط پهلوی وپارسی  به عربی  ، 
سر باززند  ، ولی او )صالح( حاضر نشد و 
مردانشاه  به او گفت :»  خداوند ریشه  
تورا از دنیا بُبّراد  همچنان که ریشه زبان 

فارسی رابریدی ۰« )۱۱( 
نوشته اند که بخاراییان  شرط مسلمان  
زبان  به  نماز   خواندن  خودرا   شدن 
فارسی  دری قرارداده بودند و آنها نمازرا  
به زبان فارسی می خواندند۰و هنگام نماز  
نمازگزاران   صف  از  خارج  که  نفر   یک 
روزی  آن  گویش  با   ، بوده  ایستاده 
بخارایی ،  با صدای بلند  آواز می داده که 
: نگون تان کنید ، یعنی  خم شوید )رکوع 
وسجود( همچنین  در منابعی که  به زبان 
عربی  نوشته شده می خوانیم  هنگامی 
که  سپاهیان ابو مسلم  خراسانی  درپی 
مروان  آخرین  خلیفه  اموی  به مصر 
رسیدند ، فرمانده ی آنها  به زبان فارسی  

به آنها دستور می داد۰)۱۲(
ابو نواس شاعر  معروف  عرب زبان  که 
اهل اهواز بوده ،  در اشعار عربی  خود 
بسیاری از ترکیب ها وواژه ای  فارسی 

دری را  بکاربرده است )۱۳(۰
این روایت ها وخبرها می رساند  که زبان 
پهلوی ساسانی  کامال  به زبان فارسی 
دری  که معروف به زبان  فارسی میانه 
است  ، تغییر شکل داده  و هیچگاه  زبان 

فارسی  دری از یاد نرفته بوده است ۰
دراواخرقرن  دوم هجری  درزمان مأمون  
خلیفه عباسی  که مادراو  ایرانی  وخود 
نیز در مرو  ساکن بوده است  ، شاعری  به 
نام  عباس مروزی  )اهل مرو(  قصیده ای  
درمدح مأمون  ساخته که بسیار  شیوا و 

پخته است  و عده ای  به دلیل پختگی  
و انسجام  این قصیده  ، در انتساب آن  
اندوحتی   کرده  شک  مأمون   زمان   به 
و  قرن سوم   پایان   به شاعران   را  آن 
داده  نسبت   هجری  چهارم   آغازقرن 
ان۰ به نظر  نویسنده ی  این نوشتار  ، 
این قصیده  ، مربوط  به همان قرن دوم 
است ۰ چه ، وقتی اشعاررودکی  و دقیقی 
و و۰۰۰  را می بینیم  که در نهایت  رسایی 
، اینگونه شعرها   و شیوایی  می باشد  
نمی تواند بدون سابقه  و هنگامی باشد  
و رسیدن  به این  پایه از شاعری  حداقل  
صدسال سابقه  می خواهد  و بنابراین  
قصیده عباس مروزی  را می توان پیش 
به  و دیگران  درآمد  شعرهای رودکی  
حساب آورد۰ منتها چون  درآن روزها 
بیشترفرمانروایان ،  عرب  یا عرب مآب  
بوده اند  ، شعر  فارسی دری  خریداری 
نداشته است  وتنها هنگامی که یعقوب 
پرچم  و خاورایران   لیث  درسیستان  
پیکار  را علیه خلیفه  بغداد برافراشت  ، 
و پیروزی هایی به دست آورد  ، شاعران  
طبق معمول  درمدح او قصیده هایی  به 
زبان عربی  سرودند۰ او  گفت :» چیزی 
که  من اندر نیابم  چرا باید گفت «  بااین 
جمله کوتاه  و سرنوشت ساز  وضع عوض 
شد  وهمه فهمیدند  که زبان فارسی دری  
یار و یاور و پشتیبانی  پیدا کرده است 
وازاین پس  فارسی نویسی  و سرودن  
می  واین  گرفت ۰   رونق  فارسی   شعر 
مردم  زبان    ، ازدوقرن   پس  که  رساند 
وحتی  زبان طبقات باالی جامعه  ، عربی  
نشده بود۰ تاجایی که  یعقوب لیث  عربی 
نمی دانسته  است ۰ ازاین زمان ببعد  بوده 
که در دستگاه  امیران صفاری  و سامانی  
شاعران بزرگی  چون رودکی  سمرقندی 
وابوشکوربلخی   طوسی   دقیقی  و 
ووو۰۰۰ ظهور نموده اند وکتابهایی چون 
گرشاسب نامه  ، ترجمه ی تاریخ طبری و 
شاهنامه ی  ابو منصوری ووو۰۰۰ به وجود  

می آید۰
به عنوان جمله ی معترضه  الزم است  
اول   درقرن  ایرانیان   که  آورشوم   یاد 
ودوم هجری  آنقدربه ادب وز بان عربی 
مسلط  بوده اند که  استاد ومعلم  عربها 
شده بودند۰ ایرانی ها بودند  که صرف 
ونحو  عربی را  تحت نظم و قاعده در 
آوردند ویکی از آنها سیبویه  اهل فارس 
بود که ابن ندیم  در کتاب مشهور خود  
او  نویسد:»   می  الفهرست«    « نام  به 
)سیبویه(  کتابی تألیف کرد که نه پیش 
از وی کسی مانند  آن تألیف  نموده ونه  
بعدازاو کسی  تألیف خواهد کرد۰« وهم 
او )ابن ندیم( ازقول  مازنی می آورد  که 
:» شرمساری  برای آن کسی است که 
بزرگی   کتاب  بخواهد   سیبویه   بعداز 

درنحو تألیف کند۰«)۱۴(

از دیگر ایرانیانی  که درزبان عربی  معلم  
ابوالحسن  علی   ، بوده است   ها  عرب 
پسر  حمزه پسر  عثمان وبقولی  پسر 
کسایی  به  معروف  فیروز   پسر  بهمن  
است۰ او درزمان هارون الرشید  خلیفه ی
وهارون  کرده   می  زندگی  عباسی    
امین   ، خود  فرزندان  تعلیم  اورابرای  
ائو  ی  درباره  بود۰   برگزیده   ، ومأمون 
نوشته اند : روزی رشید از  جای بلندی  
کسایی را نگاه می کرد که کسایی اورا 
نمی دید۰ کسایی برای حاجتی  از جای 
برخاست  تا کفش های خودرا  بپوشد۰ 
امین ومأمون  پیشدستی کرده  و کفش 
هارا  جلو پای او گذاشتند۰ کسایی سرو 
دست هردو را بوسید  و قسم داد  که 
دیگر  چنین نکنند۰ رشید که این صحنه 
را دید  ، روی به حاضران  در مجلس خود 
نموده  گفت :»  چه کسی گرامی ترین 
امیرالمؤمنین  گفتند   دارد؟  را  خادمان 

)منظور  خلیفه هارون الرشید( 
گفت  نه او کسایی است که امین ومأمون  

وی را خدمت می کنند۰)۱۵(
کسایی و سیبویه همزمان بودند ومیان 
، جریان  نحو   درباره ی  مناظراتی  آنها 
داشته  که عربی ، از بادیه )بیابان( راداور 
قرار می دهند  و آن عرب  شاید تحت 
به  کسایی  نزدیکی  و  ومقام  پایه  تأثیر 
دربار  خالفت  ، به نفع  کسایی رأی می 
از  شده  خاطر   رنجیده  سیبویه  دهدو 
بغداد  به میهن خود فارس  ، برمی گردد 
ودرهمانجا  درسال ۱۷۷ هجری در می 

گذرد  و گور او  در شیراز است ۰
دانشمندان ایرانی دردستگاه خالفت  و 
حتی درعربستان زیاد بوده اند۰ عده ای 
از آنها  از باز ماندگان  ایرانیانی بوده اند  که 
انوشیروان  برای فتح یمن  به عربستان  
گسیل داشت ۰ آنها دریمن ماندگار شده 
و رنگ محلی گرفتندو پس از آنکه باذن  
شدند  مسلمان  یمن  ایرانی  فرماندار  
شدند  مسلمان  نیز   یمن   ایرانیان   ،
ودراسالم وحتی درزمان  پیامبر اسالم  ، 
منشأ خدمات ارزنده ای گردیدندوبویژه 
دیلمی ها که همراه و  »وهرز«  دیلمی 
سردار ایرانی  به آن کشور رفته بودند  ، 
به اسالم  کمک های شایانی نمودند  که 
فعالً ازشرح و بسط بیشتر دراین باره می 
گذریم )۱۶( و در شماره ی آینده  عده ای 
اول هجری   ایرانیان دردوقرن  ازبزرگان 

راذ نام خواهیم برد۰
ادامه دارد

***

یادداشتهای مربوط به این مطلب را در 
پایان آخرین قسمت  خواهید خواند۰

   دکتر اصالن غفاری - تگزاس
ایران گاهواره ی تمدن وفرهنگ   

زبان فارسی دری )۲(
کهن ترین  اثری که اززبان  مردم فالت ایران  به جای مانده  ،  زبان اوستایی است که دیرینگی 

آ ن به حدود  سه هزارو هفتصد سال  پیش می رسد0
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مقدمه : 
برای عید  بود  که  یا 4۵  نوروز 1344 
دیدنی  به منزل  یکی از قوم وخویش 
اتاق  توی  دیدم  ؛  بودم  رفته  ها  
ومنوچهر  بهبهانی  سیمین  پذیرائی  
اند0  نشسته  دیگر  وچندتن  کوشیار  
به   نوروزی  تعطیالت   گذراندن  برای 
شیراز آمده بودندواگر اشتباه نمنم  ، 
نکرده  ازدواج  وکوشیار  سیمین  هنوز 
بودند0 نگاه های پرشوق واشتیاقشان 
احوال  کوشیار(  ازسوی  وبیشتر   (
به  کرد0  می  بیان  را  شان  دلدادگی 
خاطر دارم  آن شب یکی از شعرهایی 
که سیمین  خواند زبان  حال فاحشه 
را  آن  از  ابیاتی  هنوز  که  بود   ای 

بیاددارم :
 بده آن قوطی سرخاب مرا

 تازنم رنگ به بی رنگی خویش
بده آن روغن  ، تا تازه کنم 

چهِر پژمرده زدلتنگی خویش 
 بده آن عطر  که مشکین سازم

 گیسوان را وبریزم بردوش
 بده آن جامهی  تنگم که کسان

 تنگ گیرند مرا در آغوش
0000

بند  وپای  بود  شورجوانی   ، زمان  آن 
 ، درشعروغزل«  رسالت   تعهدو   « به  
اشعاری  ازاین دست  جلب توجه نمی 
کرد! با این همه سیمین احترام  خاصی 
در جامعه داشت ودیدار وآشنایی با ائ 

برای من ِ جوان  افتخاری بود0

در  ومن  ماندند  درشیراز   چندروزی 
از  دیدار   وبرای  بودم   خدمتشان  
نقاط دیدنی  شیراز  آنهارا به حافظیه 
، آرامگاه سعدی ، باغ ارم ، باغ خلیلی 
صمیمیت   ، صفا  گویا    0 بردم  و000 
ومیهمان نوازی  ما به دلشان  نشست، 
 ، تهران   به  مراجعت  از  پس  چون  
شعر  مجموعه  کتاب  خانم   سیمین 
مرمر  خودش را  برای من امضاء کرد 
وفرستاد0 منهم خبر دریافت  کتاب را  
 0 دادم  آمیز  جواب  ای تشکر  نامه  با 
آمیزی   محبت  دریادداشت  واوهم  
این  تا   ، بود  آشنایی  این  داد۰  پاسخ 
که  در تابستان همان سال  به تهران 
رفتم ۰ به خانم بهبهانی تلفن کردم ۰ 
پس از  سالم و حال واحوال  ، با گرمی 
ومحبت خاصی  مرا برای  شبی به شام  

درمنزلش دعوت کرد۰ 

منزل  زمان  آن   ۰ پذیرفتم  اشتیاق  با 
شب  بود۰  نو  تهران  ی  منطقه  در  او  
موعود  به منزلش رفتم ۰ کوشیار هم 
می  پذیرایی  بانو خود  وسیمین   ۰ بود 
در  به  هم   چندشعر  بعدازشام   کرد۰ 
عمر  به  شبی   « و  خواند  من  خواست 

گرم خوش گذشت  آن شب بود۰«
بعدها که  وارد رادیو ایران شدم ، گه 
گاه  خانم بهبهانی رادراداره ی تولید  
برنامه های رادیویی )میدان ارک(  می 

دیدیم و دیدارها تازه می شد۰
پژوهشی   که  بود    ۱۳۴۶ سال 
رادرزمینه ی  » ترانه وترانه ُسرایان«  
آغاز کردم وبا ترانه ُسرایان  به گفتگو 
مورد  دراین  را   آنان  ونظرات  نشستم 
این  از  یکی  هرهفته   که  شدم  جویا 
شد۰  می  پخش  ازرادیو  گفتگوها  
باتفاق   اکثرقریب  با  ها   برنامه  دراین 

از   ۰ کردم  صحبت  ُسرایان   ترانه 
با بیژن ترقی ،  معینی  جمله گفتگو  
نواب   ، یگانه  بهادر    ، کرمانشاهی 
صفا،  تورج نگهبان ،  عبداهلل الفت ،  
کریم فکور ،  لعبت واال ،  لیال کسری 
، ایرج جنتی عطائی ،  شهیار قنبری 
از  بعضی  که  اردالن سرفراز و000    ،
آنهارا  درهمین مجله آزادی  تا کنون 

خوانده اید۰ 
گفتگوئی  آمد   خواهد  درزیر  آنچه 
است  از همان سری صحبت ها  که با 
سیمین  بهبهانی انجام داده ام ودقیقا  

ازروی نوار پیاده شده است ۰
***

 بهروزی : سیمین بهبهانی ، به اعتقاد  
بسیاری ، یکی از بهترین  غزل ُسرایان 
شاعرانی  وازجماه  ؛  است  زمانه  این 
است که با دست یابی  و شناختی که 
هایی  غزل  دارد   ایران  کهن  شعر  از 
سازد۰  می  دار  وریشه  پرمایه   ، ناب  
ترانه  ی   حیطه  به  گام  که  وقتی  او 
سرایی گذاشت ، به این هنر نیز حال 
وترانه  بخشید  دیگر   وعمثی  وهوا 
دردل  ساخت۰  بسیارزیبا  گاه  هایی 
نشستنی که خواهد ماند۰ دراین مورد  
ازاو بشنویم۰ اززبان خودش ۰ با نمونه 

هایی از کارهایش ۰)قطعه ای موسیقی 
شود   می  پخش  ایرانی  کالم  بدون 

وخانم بهبهانی آغاز می کند-0(
سیمین بهبهانی: 

 بگو که را صداکنم ؟
هنوز موی بسته را ، اگر به شانه واکنم
بسا اسیر خسته را  ، زحلقه ها رها کنم 
هنوز خیل عاشقان ، امید بسته درزمان
خوشندو مست ازاین گمان که کامشان رواکنم
 مرا همین زشعربس ، که مست باده ی هوس
زروی وموبه هرنفس ، هزار ماجرا کنم
ازاین کالم مختصر،مراقضاشد این َقَدر
که تُرهات خویش را ، نثار طره ها کنم
بپانشدقیامتی  ، حقیقتی  زقامت 
بپاکنم قیامتی   ، قامتی  ازفریب  من 
کالم مقتضای حق ،  تباه شد به هرورق ،
چه چاره غیرآن که من، خالف مقتضاکنم
گرفته گوش داوران ، فتاده کار با کران
دراین سکوت بی کران ، بگو که را صداکنم؟
 حکایت َسرو زبان ، درست شد بامتحان
 به سرخ بند بسته ام  ، که سبز رارها کنم
تالش بی ثمر مرا ، کشد بسوی قهقرا
 چو آب می رود چنین ، چرا چنان شناکنم؟
 سزد که همچوماکیان ،  به جرعه ای زآبدان
 سری کنم بر آسمان ، دعا کنم ثنا کنم
 چه رفت برزبان مرا، که شرم بادازآن مرا
 به یک دل وبه یک زبان ، دوگانگی چراکنم؟
زعنر سهم بیشتر، ریانکرده شد به سر
بدین که مانده مختصر، دگرچراریاکنم؟
 طهور جام شوکران ، نصیب شد به طاهران
، سالمی آشناکنم پیمبران  بنوش آن   
اوج می  ثانیه ای  موسیقی متن   چند 
گیرد و بعد باشروع  صحبت سیمین کم 

کم محو می شود:
، درسال 130۶  - من سیمین بهبهانی 
متولد شده ام 0 درسال 1340دررشته ی
حقوق قضایی از دانشگاه تهران  فارغ 
چهار  و  فرزند  سه  شدم0  التحصیل 
 ، پا  جای  بنامهای  مجموعه  شعردارم 
اخیرم   ی  مجموعه  و  مرمر  چلچراغ، 
شاهنشاهی     2۵32 در  که  رستاخیز 

منتشر شد0
 بهروزی :  متشکرم 0 خواهش می کنم  

درمورد شعرتان صحبت کنید0
رایج  های  دوببیتی  مدتی    : سیمین 
سالهای 1330 تا 40 را  می ساختم  که 
به دوبیتی های نیمایی  مشهور بود0 نمی 
توانم بگویم  بعضی از آن  سرودها، تقریبًا 
چیزهای جالبی بود  وهنوز که می خوانم  
تحت تأثیر قرار می گیرم 0 بعد  رو به 
غزل   آوردم0 غزل درمایه ی کالسیک؛ 
وبه همان نحو  شاعران کالسیک  غزل 
نمی  مرا راضی  بعد دیدم  که  ساختم0 
کند0 به این نتیجه  رسیدم  که بهترین  
را شاعران  کالسیک  ساخته  ها  غزل 
جز کنیم   کار  ما  که  اندوهرقدر 

چیزی   ، آنها   درمقابل  شرمساری  
نداریم ! از خودم می پرسیدم  که چرا  
باشد  ای  مایه  دست  باید   فقط  غزل 
که  درحالی  عاشقانه؟   شعرهای  برای 
می تواند  حرفهای  دیگری هم  داشته 
باشد وبا همان لطافت  وهمان احساس  
عرضه شود0 به این  می اندیشیدم که 
چرا  پاره ای از  کلمات  ازغزل رانده 
را  غزل  به  ورود   وجواز  است   شده 
و  استعارات   از  ای  پاره  چرا  ندارد؟  
ثصورت   به  چنان  سنتی  تعبیرات  
قانون ِ غزل  درآمده است که تخلف از 

آن ها  گناه محسوب می شود؟!
 ، ها   وپرسش  افکار  این  دنبال   به 
تجربه  به  شروع    ، آهسته  آهسته 
غزل  وارد  را  مجاز  غیر  کردموکلمات 
که  ای  تازه   بسیار  تعبیرات   0 کردم0 
تاآن زمان   استفاده نشده بود  یاکم 
غزل  وارد  اینهارا  بود   شده  استفاده 
کردم 0 این تجربیات را گسترش دادم  
هایی  غزل  تقریبًا  مرمر   کتاب  در  تا 
گذشتگان   غزل   با  که  آمد   بوجود 
فرق فاحش داشت 0 از »مرمر«  به بعد 
گرایش  من نسبت به مسایل اجتماعی  
عاشقانه   مطالب  وبه   شد  تر   بیش 
کمتر توجه  داشته و دارم 0 شاید هم  
دیگر یواش یواش  سن من طوری بود 
که به اندیشه های  دیگر می پرداختم !
 دراین راه کوشش بسیار کردم  وموفق 
غزل  به  سوررئالیست  فضای   شدم  
بدهم 0 دربسیاری از موارد  از سمیل ها  
استفاده کردم ؛ که در کتاب رستاخیز  
عرضه شده است 0 بعداز » رستاخیز«  
به تجربه های وزنی  درغزل پرداختم0 
برآن شدم  که اوزانی را استخدام  کنم 
شده  گرفته  غزل   کار  به  کمتر   که 
این  در  که  است  مدتی  اکنون  باشد0 

مایه کار می کنم 0
بهروزی : دراین راه و بدنبال  این

آینده  برای  ای  برنامه  ، چه  ها   هدف 
دارید؟

تجارب  از  که  ای  پشتوانه  با   : سیمین 
گذشته دارم ، هدف ، امید ، و  برنامه ام
پُر   ، راپُربارتر  غزل  که  است  این 
مردم   درخدمت  تروبیشتر  اندیشه 
همانطور  البته   - کنم  عرضه  بتوانم 
از  که  است  راهی  این  گفتم   که 
 0 ام  کرده  آغاز  پیش  سال  چندین  
که  کردم   انتخاب  موقعی  را  راه  این 
وغزل  بودند   گریزان  ازغزل  جوانها  
اما  کردند0  می  مسخره  را  ُسرایان  
امروز خوشبختانه  بسیاری از جوانان   
روی  غزل  به  و  کنند  می  استقبال 
نگاه   که  را  ای   هرنشریه  اند0  آورده 
می کنید  در کنار شعرهای نو  بسیار  
خیلی  شعرهای  کنار   وحتی  قشنگ  
می  جوانهارا  غزل  نویی   موج  مدرن  
بینید0 خوشحالم که می بینم  شاعران 
به  هم  ما  ی  شناخته شده  و  نوپرداز  
این   0 دهند  می  نشان  رغبتی   غزل 
از  چندتن   که  نگذارم   ناگفته  نیز  را 
شعرای نوپرداز  ما غزل ُسرایان  بسیار 
نادر  آقای  جمله  از  هساتند؛  خوبی 
نادرپور، آقای هوشنگ ابتهاج ، آقای 
فریدون  آقای   ، ثالث  اخوان  مهدی 
مشیری ، آقای منوچهر آتشی  وغیره 
قشنگ  العاده  فوق  های   غزل  که 
درشعرهای  مخصوصًا   اند0  ساخته 
تصاویر  که  بینیم  می  نادرپور   آقای 
بسیار زیبائی  درغزل دیده می شود0 
جوان  از   0 غزل  لطیف  زبان  باهمان  
ترها ، می توانم  از حسین منزوی  نام 
ببرم  که خودش صاحب سبکی  است 
از هم  دارد0  پیشرفت خوبی  ودرغزل 
از  توانم  می  باز  های خودم   ای  دوره 
ببرم که غزلش  نام  نیستانی   منوچهر 
این  به  دارد0  دیگری  وسبک   رنگ 
خوشحالم   و  کنم   می  فکر  ترتیب 
جایی  به  آینده  در  غزل   کار  که 
گذشتگان  غزل  از  که  خواهدرسید 

متمایز باشد و تجدید حیاتی درخور 

داشته باشد0

ترانه وترانه ُسرائی

اجازه   ، بهبهانی  خانم   : بهروزی    
ترانه های  از  با شنیدن  یکی  بدهید  
شما ، بحث غزل وشعررا کنار بگذاریم 
کار   به   ، ترانه   این  شنیدن  وبعداز 
ترانه ُسرایی شما بپردازیم ونظر شمارا 
درمورد  ترانه وترانه ُسرایی  بشنویم 0  
کنید   انتخاب  را  هایتان  ترانه  از  یکی 

تادر اینجا پخش کنیم 0
خواهد  می  دلم  خودم  من    : سیمین 
ترانه ی  فالی از حافظ را بشنوم  که 
لشکری   منوچهر  آقای  را  آن   آهنگ 
کورس سرهنگ  آقای  و  است  ساخته 

زاده  آن را خوانده اند0
ترانه 

دوراز تو منم تنها، تنها منم و تنها
هرقطره ی اشکم ، صدموج تمنا

صد قصه ی  پنهان ، صدغصه ی پیدا
 چو نای بی آوا، اگرچه خاموشم 

زبان دل گوید ، مکن فراموشم 
شد مایه ی رسوایی، این عشق ئشکیبایی
فالی زدم از حافظ ، دیشب من سودایی
این نکته بجا آمد، دادازغم تنهایی

چونای بی آوا، اگرچه خاموشم 
زبان دل گوید ، مکن فراموشم 
گر باده پرستم من ، از چشم تو مستم من

در عالم تا هستم ، ازاین ساغر مستم
که بی این مستی ، نیرزد هستی

می رفتی ومی دیدم تاشعله ی امیدم
یک سرویران می شد ، دلم لرزان میشد

چونای بی آوا، اگرچه خاموشم 
زبان دل گوید ، مکن فراموشم

ترانه چیست ؟

بهروزی :  خانم بهبهانی  مدتی است  که 
به کار ترانه ُسرایی پرداخته اید  ودراین 
درمورد  هستید۰  پُرکار  هم   بسیار  راه 

ترانه  صحبت کنید ۰ ترانه چیست ؟
بقیه درصفحه ۴۸

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت دوازدهم- بخش اول(

ترانه های سیمین
گفتگوی  کیخسرو بهروزی با

 سیمین بهبهانی 



صفحه 45 آزادی شماره۷۸- سال هفتم شماره  ۷۸ - سال هفتمآزادی صفحه44

هنر، زائیده ی نیاز طبیعی  انسان است 
0 نیازی که ضرورت برآوردن آن  را ، 
انسان درخود  احساس می کند0 دربطن 
هنر اصیل  ، زایندگی است 0 نیز  در 
بطن هنر اصیل  زندگی جریان دارد 0

از  یکی  هنررا   توان  می    ، رو  ازاین   
عوامل  نیک بختی انسان  بشمارآورد0 
هنر، زائیده ی دریافتها  و احساسات 
و  است   مند  هنر  های   واندیشه 
به   ، خود   که  آن  از  پیش  هنرمند،  
یک   ، باشد   آراسته  هنر   ی  پیرایه 
چون  که   انسانی   0 است  انسان 
 0 هاست  نیاز  ی  سیطره  در  دیگران  
آدمیزادگان   دیگر  چون   که  انسانی 
شهوت«   و  وخشم  »خوروخواب  از   ،
می  دیگران  چون  او،  ندارد0  گزیری 
در  کند،  می  لمس  شنود،  می   ، بیند  
کندودرلحظات  می  اندیشه  یابدو  می 
هنر  ناشناخته   افسون   که   ، خاصی 
او  ووجود   اززندگی  خودرا   هاله ی   ،
برگرفته ، روزگار خودرا ، بطور معمول 

می گذراند0
دیدگاهی   از  هنرمند،    ، او   ، اما 
با   ، خاصی   درلحظات  وبخصوص  
دیگران  تفاوت می یابد ودراین هنگام 
فاصله    ، وکاونده  تماشاگر  که  است  
آدمیان  دیگر  و  او،  میان  که   را  ای 
است  وژرفائی به گستردگی نور دارد  
، می بیندودر می یابد  وآن لحظات ،  
لحظاتی است  که هنرمند  ، درجریان 
که   ، ناشناخته   افسون  آن  تابش  
هستی  وذات  درطبیعت   سرچشمه  
دارد  ، قرار می گیرد0 و می کوشد تا 
به یاری آن پرتو  ، میان هنر  وزندگی 

، پلی از ارتباط برقرار سازد  واساس 

نیک بختی  انسان را استوار سازد0
او ، شعوری باالتر  ودرنتیجه  دریافتی 
عمیق تر  از انسان های عادی دارد 0 
ازاین رو  دور نیست اگر بطور معمول  
از  پس  سالها   ، هنرمندی  هر  آثار 
واندک  شود   می  شناخته   ، او  مرگ 
او  روشنی می گیرد0  راز هنر  اندک  
زیراهنرمند،  بیاری همان شعور باالتر 
همزمان   مردان  پیشاپیش   ، همواره   ،

خود گام بر میدارد0
هنر  پرتو  از  ای  پاره   ، هنرمند  هر 
خودرا  ، درآثارخود  می پراکند0 زیرا  
نمودی    ، درحقیقت    ، هنری   اثر  هر 
از لحظه های  آفرینش است 0 هنر از 
،  باجلوه های گونه گون   این  دیدگاه 
بوده  بختی  نیک  عامل   همواره  خود، 

وهست 0
روشن  شاهان   ، گذشته   درروزگاران 
ی  سرچشمه  از  خود  که   ، اندیش  
بودند،  نوشیده  ها   وآگاهی  ها  دانش 
پاس هنررا ، وهنرمندرا  می داشتند، 
وهنر ، همواره مورد  ستایش و هنرمند  
زیسته  شاهان   حمایت   ی   درسایه 

اند0
دردوره ی ساسانی ، اوج هنر  موسیقی 
ایران  را درمی یابیم 0 هرچند  بنا به 
شهادت  نویسندگان ومورخین  ، حتی 
آنان  که بیگانه بوده اند  ، هنر موسیقی  
نیز  درمراسم  مذهبی  وآداب  رزم و 
، سهمی  ایرانیان   درزندگی اجتماعی 

بسزا  داشته  ونمونه ای را که می توان 
می  زردشت   گاتهای  کرد   یادآوری 
خوانده   ، خاص  آهنگهای  با  باشدکه 

میشده است 0
اوج    ، موسیقی   ساسانی  دردوران 
توجه   براثر  واین  یافت  خودرا 
وبویژه    ، سلسله   این  شاهنشاهان 
بود0  پنجم   بهرام    ، دادگر  شاهنشاه 
دانها   موسیقی  که  راند   فرمان  او 
بزرگان  کشور  ، درشمار  وخوانندگان 
، دردربار، مقام  معین داشته  باشند۰ 
از  را   هنرمندان  از  گروهی   نیز، 
سرزمین هنوستان  به ایران خواند۰ از 
استادان بنام  عصر ساسانی  می توان 
آزادور  نکیسا،  بامشاد،   ، رامتین   به 
چنگی ،  سرکش ،  و بارید اشاره کرد۰ 
، درپرتو حمایت  و  واین هنر مندان  
توجه شاه هنرپرور  ، به غنای موسیقی 
ایران  افزودند۰ ازآن  پس موسیقی ،  
با هنر دیگری  ، که یکی از شاخه های  
درخت تناور  هنر  درایران زمین است  
یافت  بیشتر  هماهنگی  شعر  باهنر   ،
تامردم  ۰ وباعث آمد   ودرهم آمیخت 
، تصویر زندگی  خودرا  دراین آمیزه 
به  اندوه   یا  و  شادی   بنگرندوهنگام 
 ، ما   وشعروموسیقی  آورند۰  روی  آن 
هر  حاصل   واین  شد۰  زمان  ی  آینه 
ریشه  که  ۰هنری   است  اصیل   هنر 
وباورهای  ها   اندیشه  احساسات   و 
نه   ، معاصر   درعصر  دارد۰  قوم  یک 
بلکه   ، شعر   وهنر  موسیقی  تنها  
 ، تمام هنرهای  کهن ویا جوان سال  
ودرخششی  رونقی   مرزوبوم   دراین 
چشمگیر  گرفت وهمه ی امکانات  در 

زمان پهلوی ها  برای باروری هنر  ،

 ، ارتباط جمعی   وسایل  آمد۰  فراهم   
تا  آمد  باعث   که  است  مؤثری  عامل 
هنر درهمه یزمینه ها  ، گسترش یابد  
مختلف   های  دیدگاه  از   ، انسانهارا  و 
برگزاری   ۰۰ آمد۰  مؤثر  درزندگی   ،
جشنواره های هنری  بزرگترین عامل  
درراه تکامل  و پیشرفت هنربودو ۰۰۰ 
سرانجام با وقوع زلزله انقالب درایران  

همه ی پیشرفتها متوقف شد۰ 
اما با اینکه موسیقی  به زعم بسیاری 
مردم،  دارد   کراهت  تقلید   مراجع  از 
ی  همه  تحمل  به  مردمی  هنرمندان 
توانستند  گرفتاریها  و  ها  سختی 
همچنان هنر موسیقی را به پیش ببرند 
و در بخش های دیگر هنر نیز به توفیق 
اینکه  کما  یازند۰  دست  فردی   های 
نوپاست  نسبتا  هنری  که  سینما  در 
فردی  پیشرفتهای  به  ما  هنرمندان 
ی   درزمینه  یا  رسیدندو  چشمگیری 
تعدادی  سازی   ومجسمه  نقاشی  هنر 
کردند  ظهور  شمار   انگشت  هنرمند 
که امروز آبروی هنر نقاشی و مجسمه 
دولت  اما  زمین هستند۰  ایران  سازی 
دخالتی  هیچگونه   اسالمی  جمهوری 
نداشته  موفقیتها  این  کسب  در 
دنیای  در  نیز  بازدارنده  عاملی  بلکه 

هنرایران بشمار میرود۰
برای  را  مطالبی  زمینه  دراین  بازهم 

شما خواهیم نوشت ۰
هیجدهم  ازشماره  استفاده  با 
ساله   ۲۵۰۰ های  جشن  ویژه  روزنامه 

شاهنشاهی ۰

عباس کیارستمی به قول نیما یوشیج 
که  کارگردانی  رفت.  دنیا  مهمانی  از 
با  فرانسوی  فیلم ساز  گدار  لوک  ژان 
»سینما  بود:   گفته  درباره اش  تحسین 
عباس  با  و  می شود  گریفیث شروع  با 

کیارستمی تمام می شود«.
چهار ماه پیش، چند روز قبل از نوروز 
یک  برای  کیارستمی  عباس  که  بود 
عمل جراحی جهت برداشتن یک غده  
مشکوک از روده بزرگ به بیمارستان 
یک  بود  گفته  دوستانش  به  او  رفت. 
هفته بعد به خانه بر می گردد تا پروژه 
تکمیل  چین  در  را  جدیدش  فیلم 
و  عفونت  شدید  خون ریزی های  کند. 
چندین عمل جراحی منجر به طوالنی 
شد.  بیمارستان  در  او  اقامت  شدن 
تهیه کننده  گذشته  هفته  سرانجام 
پاریس  به  را  کیارستمی  او،  فرانسوی 
او که کنار  منتقل کرد. آخرین عکس 
استراحت  تختخواب  روی  استخری 
می کرد همه را امیدوار کرد که شاعر، 
زودی  به  بزرگ  فیلم ساز  و  نقاش 
زندگی سالم و عادی را از سر خواهد 

گرفت0 ولی چنین نشد. 
کیارستمی در  اوایل دهه 1990 با فیلم 
این  »خانه دوست کجاست« گل کرد. 
ایران در رسانه های  نام  بود که  زمانی 
مترادف  خفقان  و  تروریسم  با  خبری 

بود.
کیارستمی با  نگاه شاعرانه و انسانی اش 
به تنهایی و بدون برخورداری از هیچ 
فرهنگی  تازه،  دری  توانست  حمایتی 
با وجود  باز کند.  ایران  به روی  و زیبا 
در  که  محدودیت هایی  و  مشکالت 
ایران داشت هرگز فکر زندگی در جای 
دیگر را نکرد. در یک گفتگو در پاسخ 
نمی شود  ایران خارج  از  اینکه چرا  به 
قدیمی  درهای  مثل  »ایران  گفت: 
زیبایی است که از الی آن سوز و سرما 
می آید و آدم را آزار می دهد، و من به 

این سوزها عادت کرده ام«.
از  عاری  کیارستمی  عباس  سینمای 
امروز  فیلم های  که  بود  عواملی  تمام 
ساده  او  سینمای  می کند.  موفق  را 

بود و انسانی، از »نان و کوچه« اولین
 فیلم اش که در سال 1970 برای کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
ساخت تا Like Someone in Love که در 

سال 2012 در ژاپن فیلم برداری کرد.
بخش  پایه گذار  کیارستمی  عباس 
فکری  پرورش  کانون  سینمای 
این  در  بود.  نوجوانان  و  کودکان 
کوتاه  و  بلند  آموزشی  فیلم های  دوره 
ساخت همچون »دو راه حل برای یک 
و »مشق شب« که  مسأله«، »مسافر« 
تدریس  فرانسه  سینمای  مدارس  در 
می شود. کانون پرورش فکری کودکان 
برای  بود  پرتابی  سکوی  نوجوانان  و 
و  کیارستمی  جهانی  پیروزی های 
برای  فیلم سازی  آموزش  برای  مکانی 

کارگردانان نسل بعدی.
گیالس«  »طعم  فیلم  برای  او  وقتی 
 1997 سال  در  کن  فستیوال  در 
»نخل سینمایی  جایزه ی  معتبرترین 

کیارستمی کرد،  دریافت  را  طالیی«   
 به خاطر آنکه کاترین دونو به هنگام 
موج با   بود  بوسیده  را  او  جایزه 
روبرو  ایران  در  تندرویان  اعتراضات   
بازگشت  شد  ناگزیر  که  جایی  تا  شد 
به تأخیر  ایران تا چند روز  به  خود را 
بیندازد. وقتی به فرودگاه ایران رسید 
را   او  تظاهرکنندگان  هجوم  ترس  از 
ساختمان  پشت  درهای  از  مخفیانه 
همان  این  بردند.  بیرون  فرودگاه 
سالی بود که یوسف شاهین کارگردان 
را  کن  فستیوال  ویژه  جایزه ی  مصری 
فیلم سازی اش  فعالیت  سال ها  برای 
شاهین  یوسف  وقتی  اما  بود،  برده 
یک  همچون  او  از  بازگشت  مصر  به 

قهرمان و گنجینه ملی استقبال شد.
عباس کیارستمی می نویسد »همیشه 
ناتمام می ماند حرف های من با خودم«.

بغض گلویم را فشرد وقتی در یکی از 
گفتگوهای کیارستمی شنیدم که

 گفته بود زمانی که من بمیرم مراسم
مقابل  از  من  خاکسپاری  و  یادبود   
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

نوجوانان آغاز شود.
کیاررستمی  عباس  درگذشت  از 
پیشرفت  و  نوسازی  در  که  هنرمندی 
مردمش  سربلندی  و  ایران  سینمای 
ایفا کرد، بسیار متأسفم  بزرگ  نقشی 
و همه  بهمن  و  احمد  او  فرزندان  به  و 
مردم  و  هنرمندان  جامعه  خویشان، 
در  را  خود  و  می گویم  تسلیت  ایران 

این اندوه با آنان همدرد می دانم.

 فرح پهلوی 
1۵ تیرماه 139۵ / 4 ژوییه 201۶

هـنراریانی ازدریباز اتامروز

بهرام  پنجم، فرمان راند  که موسیقی دانها  وخوانندگان ، 
درشمار بزرگان  کشور ، دردربار، مقام  معین داشته  باشند0

پیام تسلیت شهبانو فرح پهلوی 

بمناسبت درگذشت عباس کیا رستمی

کیارستمی با  نگاه شاعرانه و انسانی اش به تنهایی و بدون
 برخورداری از هیچ حمایتی توانست دری تازه،

 فرهنگی و زیبا به روی ایران باز کند.
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داستانی   » انتخابات  »پاکسازی:سال 
وفیلمی  اجتماعی  تخیلی   - علمی 
است  آمریکا  ازسینمای   ترسناک 
نوشته  دوموناکو  جیمز  توسط  که 
فرانک  درآن   و  شده   وکارگردانی 
گریلو و الیزابت میچل نقشهای عمده 
و  فیلم سومین  این  دارند0  برعهده  را 
آخرین قسمت  ازفیلم »تصفیه : هرج 
ومرج«  سال2014 است،  که در تاریخ 
بررسی  شد،  اکران   201۶ ژوئیه  اول 
دریافت  منتقدان  از  مختلفی  های 
از  بیش  نمایش   روزاول  در۵  و  کرده 
3۶ میلیون  دالر فروش  داشته است0 
که  شود  می  آغاز  ای  صحنه  با  فیلم 
میچل(بیاد  )الیزابت  روآن  چارلی 
درمقابل  اش   خانواده  که  آورد   می 
کشته  انتخابات  شب  در   دیدگانش 
روز  دو  بعد،  سال  پانزده  اند.  شده 
روآن  سناتور   ، انتخابات  ازشب  قبل 
ریاست  برای  انتخاباتی  مبارزه  در  
دادن  پایان  قصد  و  است  جمهوری 
رقیب  رادارد.   مخالفین  تظاهرات   به 
اونز   Edwidge وزیر  او   انتخاباتی 
)کایل سیکور(،   نامزد سازمان  جدید 
رهبری  که  ست  امریکا  گذاران  بنیان 
بری(  جی  )ریموند  وارن  کالب  را  آن 
عنوان  به  را  روآن  او  دارد0  برعهده 
برای سازمان خود  می داند   تهدیدی 
انتخابات  را در شب  او  و تصمیم دارد 
از پاکسازی،  . روز قبل  ازمیان بردارد 
دیکسون  جو  فروشی  اغذیه  صاحب 
او  دستیار  ویلیامسون(،  )میکلتی 
و  سوریا(،  جولیان  )جوزف  مارکوس 
با  مقابله  )بتی جبرئیل(  راکر   LANEY
دو نوجوان که ازفروشگاه دزدی کرده 
اند روبرو می شوند.  جو دیگر قادر به 
بخاطر  بیمه خود  پرداخت هزینه حق 
درگیریهای انتخاباتی نیست و تصمیم 
از  و  می گیرد  خودرابه خطربیندازد  
روآن  کند0  محافظت  خود  فروشگاه 
تصمیم می گیرد از خانه نا امن خود به 
منظور جلب آرای مردمی بیرون برود. 
مسئول نیروهای محافظ او ، لئو بارنز 
)فرانک گریلو(، دستور می دهد  خانه 
اش را قفل کنند واطراف آن نیروهای  
امنیتی  به همراه رئیس Couper )اتان 
جای  کانتور(  )آدم  اریک  و  فیلیپس( 

بگیرند.
از آغاز پاکسازی، جو و مارکوس  پس 
دزدان  ازسوی  که  را  ای  حمله 
دفع  را  گیرد  می  صورت  شان  مغازه 
کنند،     می  زخمی  را  کیمی  ورهبرآنها 
 LANEY لینی     .)Mirabile )بریتنی 
گشت  درشهر  آمبوالنس،      یک  در 
میزند و زخمی هارا مورد مراقبت های 
بارنز  و  روآن  دهد.  می  قرار  پزشکی 
توسط Couper و اریک، مورد تهدید 

شبه  نیروی  یک  به  که  قرارمیگیرند 
رهبری    تحت       که  نئونازی  نظامی 
است   سرپیکو(   )تری   Danzinger
اشاره می کند که به خانه روآن  حمله 
کنند0 بارنز موفق می شود روآن را به 
انجام  اما در حین  امنی برساند،  محل 
را  بمبی  او  شود0  می  زخمی  کار  این 
می  منفجر  کارگذاشته  خانه  در  که 
می  کشته   Couper و  اریک  و   ، کند 
شوند. روآن و بارنز سعی می کنند به 
دنبال سرپناه به جای دیگر بروند، اما 
توسط یک باند از آشوبگران به اسارت 
گرفته می شوند. قبل ازاینکه به خود 
یکی  ُمرده  به  مارکوس  و  جو  بیایند 
کنند  می  تیراندازی  گنگ   اعضای  از 
وروآن وبارنزازفرصت استفاده کرده به 
فروشگاه جو پناه  می برند0     دزدان 
را  تا فروشگاه  بازمیگردند    فروشگاه 
 ،LANEYتخریب کنند   0 دراین هنگام
 Kimmy روی   آمبوالنسش       با 
میرودو   و با تیراندازی بقیه آنهارا می 
میدهد.  نجات  را  وبرنز  ن  وروآ کشد 
این گروه توسط یک هلیکوپتر کمین، 
مجبور به پناه بردن در زیر یک      پل 
بزرگراه می شوند   .  سرانجام پس از 
ماجراهایی این گروه به یک مخفیگاه  
حفاظت     بیمارستان       ک  ی زیر  در 
مارکوس،  0   جو،  برند  می  پناه  شده 
به  گیرند  می  صمیم  ت  LANEY و 
می  امامتوجه  ازگردند،    ب فروشگاه 
 NFFA شوند چندعضو جوخه مرگ 
باکامیون به سمت مخفیگاه می آیند. 
کند  می  تالش  روآن  ال،  ح همین  در 
شورشیان رااز ترور اوانز، منصرف کند 
انتخابات عادالنه  چون می خواهد در 
به پیروزی برسد . آنها      مجبور به 
فرار میشوند چون     نیروهای جوخه        
مرگ هرلحظه ازراه می رسند،        این 
می  پناه  آمبوالنس  به  یگر  د بار  ، دو 
برند. با این حال، آمبوالنس بوسیله ی 
تظاهرکنندگان  جمع  به   Danzing e r  
در  اوانز    به  روآن  و  ود،  ش می  برده 
میشود.  داده  تحویل  زی  ا پاکس جمع 
بارنز و دیگران به تعقیب تیم شورشی 

ترور به ریاست دانته  اسقف  )ادوین 

می  وبااوروبرو  خته  ا پرد هاج( 
جیمز  هارمون  اونز،  ار  ی دست شود. 
)کریستوفر جیمز بیکر( قبل از دعوت 
از اعضای NFFA برای اعدام روآن با 
چاقو مردی را به عنوان آیین پاکسازی 
می  مخدر  مواد  به  یادش  ت اع بخاطر 
کشد، .  درحالیکه وارن آماده بریدن 
گلوی روآن می شود، مارکوس، وی را 
را مجبور می  قیه جماعت  ب و  میکشد 
اونز  اسقف   . شوند  راکنده  پ که   کند 
و  کند   می  دستگیر  مین  ز زیر رادر 
می خواهد اورا بجرم مخالفت با روآن 
اسقف  اونز  که  حالی  در  وبارنزبکشد0 
را  برای کشتن خود تحریک می کند 
اسقف ازاین کار خودداری می کند، و 
اجازه می دهد تا او زنده بماند  به این 
شرط که روآن برنده انتخابات  اعالم 

شود0
گیرند   می  تصمیم  او  مردان  و  اسقف 
کلیسا  ترک  در  نقل  و  حمل  امنیت  
سناتور  که  حالی  کننددر  تأمین  را 
می  مخفی  زیرزمین،  در  او  گروه  و 
او   مزدوران  و   Danzinger اما  شوند 
تیم  این  کلیسارازیرنظرداشتند،  که 
زخمی  اسقف  و  راکشته  شورشی 
بآنها  کمک  برای  سراسیمه  بارنز  شد. 
 LANEYبه سناتوررا  شتابدو  می 
او  مواظب  تا  سپارد  می  وهمراهانش  
باشند. اسقف موفق می شود مزدوران 
 ،Danzingerباقی مانده را نجات دهد و
 .Danzinger بارنز   را می کشد.  اسقف 
که  جو  میان،  این  در  کشد  می  را 
مصرانه  سناتور  از  است  مرگ  درحال 
می خواهد که درانتخابات پیروزشود0 
در  روآن  پاکسازی،  از  پس  ماه  دو 
شرکت جمهوری  ریاست  انتخابات 

می کند  بارنز به عنوان رئیس امنیت، 
مارکوس همچنان   که  اوست در حالی 
می  اداره  جو.  افتخار  به  را  فروشگاه 
کند0یک گزارش خبری نشان می دهد 
اولویت  باالترین  پاکسازی  توقف  که 
طرفداران  از  بسیاری  و  است،  روآن 
به  اعتراض  در  خیابانها   پاکسازی 
میشوند.  کشیده  خیابانها  به  خشونت 
پرچم  که  با یک شات شوم  فیلم  این 
آمریکا را  نشان می دهد به پایان می 

رسد0

 سلطان 
سلطان داستان آدم های فلک زده ای 
است که به قهرمان تبدیل می شوند٪ 
سلطان  یک آدم بدبختی است که از 
قهرمان  وبه یک  کند  صفر شروع می 
جهان تبدیل می شود درطول تماشای 
 ، وآه  اشک  از  هایی   صحنه  فیلم  
لحظات شاد  وجوددارد، که از ویژگی 
های فیلم های بالیوود است 0 سلطان  
عاشقانه ای است که شامل صحنه های 
خنده اور ، ترانه های شادو گفت و گو 
ست 0  ستاره معروف سینمای هند » 
انوشکا شارما  درنقش یک کشتی گیر

سرباز سویسی
بنام  جوانی   متروک  ای  جزیره  در 
امید  نا  حوصله،  بی  دانو(  )پل  هنک 
دور  به  طنابی  است.  وتنهارهاشده 
به  است   وآماده  بسته،  خود  گردن 
به  اینکه  تا  دهد،  پایان  خود  زندگی 
رادکلیف(  ی)دانیل  مرد  ناگهانی  طور 
را می بیند که در ساحل دراز کشیده 
بدنش  و   مرده  او  متاسفانه،  است. 
به طور معجزه  .  هنک  بادکرده است 
آسایی موفق می شود زندگی را به این 

مرد بازگرداند0
تاریخ انتشار: ژوئن 24، 201۶ )ایاالت 
متحده آمریکا(کارگردان: دانیل کوان، 

Scheinert دانیل

دانیل  کوان،  دانیل  کارگردان: 
Scheinert

با  است  زنی  او  شود0  می  ظاهر 
و  مادر  باید  او  بلندپروازانه  آرزوهای 
خواهر خودرا  زیر پروبال خود داشته 

باشد و شکم آنهارا سیر کند0
چهره  از  دیگر  یکی  نیز  خان  سلمان 
است0  بالیوود  سینمای  معروف  های 
با  قهرمان زن  او  ازفیلم  ای  درصحنه 
فیلم  انوشکا کشتی می گیرد0 عشق 
سلطان  فیلم  ی  مایه  دست  دو  این 
را  آن  ظفر  عباس   علی  که   است 
فیلم  این   0 است  کرده  کارگردانی 
ازروز چهارشنبه  ششم جوالی برپرده 

سینماهاست 0

بی 0 اف0 جی0
با   که  است  ای  ساله  ده  دختر  صوفی 
دوست غول پیکری ) مارک رایلنس(  
روبرو می شود طبیعتًا درآغاز ازاو می 
می  بزودی  جوان  دختر  اما  ترسد۰ 
در  فوتی    ۲۴ موجود  این  که   فهمد 
حقیقت خجول و بسیار آرام است ۰ با 
این موجود صوفی  با  او  ادامه دوستی 
نیز  پیکر  غول  موجودات  دیگر  به 
عالقمند می شود۰ پس از مسافرت به 
لندن ، صوفی  ودوست غول پیکرش 
تا  کنند   قانع  را  ویکتوریا  ملکه  باید 
آنهارا از دست همه ی غول پیکرهای 

بد خالصی دهد۰ 
برپرده  ژوئیه   دراول  فیلم  این 
سینماهاست  ۰ کارگردان آن استیون 
اسپیلبرگ است ۰ داستان آن را رولد 
این  زمان  مدت   ۰ است   نوشته  دال 

فیلم انیمشن ۱۴۰ دقیقه است 

داستان تارزان
یک  به  نزدیک 
دهه است تارزان 
ر   ند لکسا ا (
 ) د سگر ر سکا
به   معروف 
کلیتون  جان 
آفریقارا  سوم  
کرده   ترک 
ن  نگلستا ا ر د و
همسرش   درکنار 
زندگی  »جین« 
لئون  کند۰  می 
)کریستوف  رام 

پادشاه  ازسوی  خائن  فرستاده  والتز(، 
لئوپولد،  درصددتهیه یک طرح است 
که زن و شوهررا فریب داده و به کنگو 
ببرد. رام قصد دارد تارزان رادستگیر 
و او را به یک دشمن قدیمی در ازای 
هنگامی  دهد.  تحویل  الماس  دریافت 
به صورت غیر مستقیم وارد  که جین 
گروگان  اورا  ورام  شود  می  طرح  این 

می گیرد ، تارزان باید به جنگل

از  دارد  راکه  دوست  زنی  و  بازگردد   
دست رام رهایی دهد.

این فیلم را   David Yateکارگردانی 
کرده  وشرکت برادران وارنر آن را  از 

اول ژوئیه ۲۰۱۶   درسینماهای آمریکا 
به نمایش گذاشته است ۰

این فیلم برای کودکان باالی ۱۳ سال  
مناسب است ۰ مارگوت رابی ،  ساموئل 
دیمون   و  والتز  کریستوف   ، جکسون 
فیلم  این  هنرمندان  دیگر   از  هانسو 

هستند۰

مرور فیلم                   غزاله یزدی

پاک سازی :
 سال انتخابات

الیزابت میچل

 فرانک گریلو 

فیلمهایی که این ماه  برروی پرده سینماهاست
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بقیه : سنگسری
 

این  درهجو  شعری   خودم  همیشگی  
کرده  درست  هایش   ومسافرت  خانم  
بودم ودرگوشه ای از محوطه کلوپ برای 
عده ای از رفقا  مشغول خواندنش  بودم  
لحظه  از  وپس  سررسید   افراشته   که 
ای  مکث  وتأمل  وگوش دادن  به آن 
،  خنده کنان دستم   هجویات  منظوم 
را گرفت وباهم به قدم زدن  پرداختیم 
۰ ضمن قدم زدن  ، پس از  یک سلسله 
تشویق وترغیب وراهنمائی ها ی شاعرانه  
، از من خواست  که سوژه ی شعررا به او 
بدهم تاباالگوی طنزنویسیسیاسی واقعی 
آشناشوم وباصطالح  ازشاعر کوچه بودن  

به شاعرروزنامه  شدن نقل مکان کنم ۰
شعری که افراشته بر مبنای  آن سوژه 
ساخت  شعری بسیار کوبنده ودلنشین 
بود۰ آن شعر درهمان روزها  درروزنامه 
های آن زمان  چاپ شد  و هرچند که 
من امروز حافظه ام  یاری نمی کند  ولی 
همینقدرمیدانم که اینجوری شروع می 

شد:
شوهر تریاکی پفیوز تو

گشته خانم قوز باالقوز تو
پول را ازما گرفت واسلحه

خوردوهرگز  ُجم نخورداز سانحه
 نانکن وهوچو وفوچو هم که رفت

سوچو وکوچو و پوچو هم که رفت
ای دریغا تخم شلغم کاشتیم 

خود کلم بود آنچه مابرداشتیم
»عاقبت سرکنگبین صفرا فزود«

رحمت وال استریت بیهوده بود 
و الی آخر۰۰۰

بدین  وافراشته   من  ودوستی  آشنائی 
ترتیب شروع شد وتاروزهائی که منجر به  
بگیر وببندهای گروه ها ودستجات  ضد 
، وزیر زمینی  شدن احراب   استعماری 
چپ گراشد، ادامه داشت ۰وباید صادقانه  
اعتراف کنم که وارستگی افراشته ، بی 
تکلفی او خصوصیات انسانی او ، سخت 
تأثیر  قرارداده بود۰ واز همه  مرا تحت 
مهمتر این که راهنمائی های  استادانه  
ی افراشته  قریحه ی شاعرانه مرا از آن 
صورت  هردمبیل گوئی  به مسیر درست  

گوئی  ودرست اندیشی  سوق داد٪«
نام  با  که  سنگسری   از  طنزی  باشعر 
مستعار  »عالمه درگزینی« سروده است 
به نوشته ی این شماره درباره ی او پایان 
می دهم وبقیه را می گذارم  برای شماره ی

 آینده :

لباسش را گرفتند

» سرراه حکیمی فحل ودانا« 
یکی بگرفت و گفتا ای خردمند!

برای رستگاری درسیاست
همی خواهم  دهی بر من یکی پند

بگفتا  بهترین راه سعادت
 دراین عصرپُراز تزویروترفند

همانا ریش ونعلین است وتسبیح
وازبرکن حدیث وآیه ای چند

اگر باور نداری  رو درایران
 که تا لذت بری زین پند چون قند

ببین آنجا فالن دهقان که حق گفت
چو گنبد ، کشته شد یا رفت دربند

ولی روحانی همکارساواک
چه کردندش ؟  لباسش را گرفتند
بقیه رادرشماره ی آینده بخوانید۰

 بقیه : ترانه وترانه سرایان
 

سیمین : شکی نیست که ترانه نوعی شعر 
است ۰ نوعی از شعر است  که موسیقی  
اگر  واحیاناً  آید۰  می  آن  یاری  به  هم 
خواننده کارش را خوب انجام  دهد ترانه  
می تواند خیلی دلنشین  و شاید مؤثرتر 

از  یک قطعه شعر  هم باشد۰
بنابراین  ترانه هنری است  که شایسته 

است  روی آن توجه بیشتری بشود۰
هنر   این  به  صمیمانه  شما   : بهروزی 
عالقمند هستید؟ آیا آگاهانه به آن روی 
کار  بعنوان   ، ضرورت  سر  از  یا  آوردید 

وحرفهآن را انتخاب کردید؟
سیمین :  می توانم بگویم  تقریباً بعنوان  
یک حرفه  شروع به ساختن  ترانه کردم ۰ 
یعنی آنطورکه  برای »غزل«  یا برای انواع 
دیگر شعرم کوشش وتالش  داشته ودارم  
، برای  »ترانه«  شاید  این تالش را نداشته 
و ندارم ۰ ولی این بدان معنی  نیست که 
 ، باشم  نداده  انجام  را  خوب  کار خودم 
بعنوان یک آدم حرفه ای ، باوجدان کامل  

کاری به آن می پردازم ۰ 

ترانه سازی بعنوان حرفه

بهروزی :  وقتی که ترانه ای  را آغاز می 
کنید  وزمانی که  به ساختن آن  مشغول 
درارتباط   را   مسایلی  چه   ، هستید 
بااجرای آن در نظر می گیرید؟ از جمله 
آهنگساز، خواننده وارکستر را مورد نظر 

قرار می دهید؟
سیمین : در وهله ی اول  کوشش می کنم  
تا آنجا که در توان دارم  ، کار خودم را  
درست وخوب انجام دهم ۰ توجعی به این 
آهنگساز  و  کیست  خواننده  که  ندارم  
می  ویا  ساخته   را  آهنگ  این   چگونه 
خوب  را   خودش  ارکسترکار  یا  سازد، 
انجام می دهد  یانه ، بلکه من  روی کار 
خودم  دقت وتوجه می کنم ۰ این را هم 
بگویم که من این کار را بعنوان یک حرفه 
انتخاب کرده ام و جنبه ی مادی  ومالی 

آن هم برایم مطرح است ۰ به همین جهت  
هم در یک دورانی خیلی زیاد» ترانه « می 
ساختم ۰ باین ترتیب، من اکنون مقدار 

زیادی »ترانه« در آرشیو رادیو دارم ۰

زن یامرد بودن خواننده

توجه  این  کنید   نمی  فکر    : بهروزی 
نکردن  به مسایل اجرایی  از سوی ترانه 
سرا  و  یا آهنگساز  موجب اشکاالتی  در 
» ترانه « بشود ؟ واز جمله این که گاه می 
بینیم  خوانندگان مرد  ترانه های زنانه  
و خوانندگان زن  ترانه های مردانه  می 

خوانند! 
سیمین :  برای این موضوع  حکم کلی نمی 
توانیم صادر کنیم ۰ یعنی کلیت  بدهیم  
که حتماً  سازنده  ترانه باید  توجه  داشته 
باشد  که این ترانه را زن می خواند   یا 
مرد؟ البته اگر  چنین توجهی داشته باشد  
بهتر است ۰ یک ترانه ساز حرفه ای  بهتر 
است به این  مطلب توجه  داشته باشد ۰ 
چون ترانه  ساز حرفه ای  کمتر توجه  به 
احساس و شخصیت خویش دارد۰ بیشتر 
باید  توجه داشته باشد که چه کسی آن 
را می خواند، تا بصورت مسخره ای در 
ُسرا   ترانه  نیاید۰ دراین مرحله  درواقع 
در پشت پرده رار می گبرد ؛ کسی که 
با مردم روبروست  »خواننده« است  ولی 
در بعضی مراحل  چنین ضرورتی وجود 
ندارد ۰ یعنی خواننده نقش یک گوینده را 
بازی می کند۰ بعبارت  دیگر مقام شعر  و 
شخصیت شاعر  در  درجه ی اول  اهمیت 
شعروترانه   حالتی   درچنین   قراردارد۰ 
با  همراهی  منظور   به  شده  ساخته  
موسیقی  به صورت  ترانه ویا به منظور  
اجرا در مکان  بخصوصی نیست ۰ مثاًل 
شاعری دربرخورد  با موضوعی  شعری 
شنیدن   با  شاعری  یا   ، است  ساخته  
یک آهنگ ونغمه تحت تأثیر قرارگرفته 
ویا تصنیف  سازی  وشعری گفته است 
مدتی  وقت صرف کرده  واحساس خودرا  
در قالب یک  آهنگ متجلی کرده  آن را 
تنظیم  کرده  واثری را بوجود آورده  است 
که  واقعاً  آن اثر  پاره ای از خود شاعر 
است ۰ در موقع  خلق چنین  اثری  او 
هیچ وقت  نمی تواند  فکر کند  که آیا 
این  ترانه را یک زن  خواهد خواند  یا یک 
مردو آیا این ترانه  در کجا اجرا خواهد 
می خواست  چنین مصلحت   اگر  شد۰ 
هایی را  در نظر بگیرد  همان کار حرفه 

ای می شد۰
ترانه هایی را که از زمان گذشته داریم، 
ملک   ، عارف   ، های شیدا  ترانه  مانند  
نمی  را  ها   ترانه  این   ، بهار   الشعرای 
توان گفت  که چون شیدا  ، عارف و بهار  
سروده اند  و چون  اینها مردبوده اند  پس 

درصورتی   ۰ بخوانند  مردها  باید  حتما 
که  خانم مرضیه  این ترانه هارا  خوانده 
وخیلی هم قشنگ اجرا کرده است ۰ در 
چنین  مواردی شنونده  در ذهن خود  
»عارف«  را در نظر می گیرد  ، منها با 
صدای لطیف  مرضیه شعراو تبلیغ می 
شود وبگوش می رسد۰ در چنین مرحله 
ای  لزوم ندارد  که »زن«  بودن و » مرد« 

بودن خواننده در نظر گرفته شود
بهروزی : در پایان این گفتگو  خواهش 
می کنم  یکی دیگر از ترانه های مورد 

عاله خود رابرای  پخش انتخاب کنید۰
سیمین : ترانه قصه ی آشنایی که آهنگ 
آن را همایون خرم ساخته اند و خانم الهه 

آن را خوانده اند

نه برلبم قصه ی آشنایی
نه درشبم جلوه ی روشنایی 
نه مرا زین قفس رهایی ۰۰۰۰
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افقی - ۱-ترازوی بزرگ برای توزین  
بارهای سنگین - اثری از هانری شاریر 
یکی  شد-۲-  تهیه  آنهم  فیلم  که 
بهنگام  افق  خبرگزاریها-سرخی  از 
قرارگرفتن۳-  سرهم  پشت  غروب- 
 -۴ دان  مرکب  کدبانو-   - رباینده 
وفیلسوف  -نویسنده  دهنده  آرایش 
درقرن  فرانسوی   دان  وریاضی 
هجدهم - جامه ای برروی جامه های 
دیگر۵-  عطا وبخشش -  سزاوارتر۶-  
ی   گوشتخوارازراسته  پستانداری 
-چای  ایرانی  آکادمی   - پائیان  پره 
-گیاهی  آب  فروشنده   -۷ انگلیسی 
حکاک   ، -نقاش  چلیپائیان  تیره  از 
دوم  درمرحله   -۸ فرانسوی  حجار  و 
ببیند۹-  میتواند  چشم  جائیکه  تا   -
مرادومقصد-   ناخوشایند-  خوردنی 
نامی    - صریح  کالم  کرد۱۰-   عطا 
برای دختران خودمان - شخص مبهم 
۱۱- مارک  مشهوری در جهان ورزش 
-  پاداش عامیانه ۱۲- حرف شرط -  
اموررا درخیال انجام می دهدوبمرحله 
سرازیری  نمیرساند-  تحقق 
جای   - رئیس   - طاقچه  نوعی   -۱۳
 - ودوحرف  حرف  یک  قرارگرفتن  
نوعی سنبل الطیب۱۴- اثری از تنسی 
ویلیامز۱۵- نهان کردنوپنهان ساختن  

- هماهنگی
عمودی :۱- سمبل فرانسه -نیرومندان 
نیم  -چون  گردوغباروخاک   -۲
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کردارنیست ۳- جزیره ای در جنوب 
آن  »پالک«  تنگه  که  هندوستان 
نام   - است  جداکرده  راازهندوستان 
زمین   - بیان  شیرین  گیاه  دیگر 
شباهت  بر   دال  پسوندی  ترکها- 
۴- کتاب جمع شده - طبق مقصود-
-مالیه  وجانب  طرف  آویز۵-  دست 
در  که  است  پاداشی  اجرش   - قدیم 
مؤمنان می دهند۶-  به  دیگر   جهان 
از  بعضی  جنس   - مادری  ازبستگان 
وکمر  پیچ  گردن   -۷ بستن   - ظروف 
-امانت  کوه کوچک  یادداشت   - پیچ 
دار۸- گلی است بادانه های خوردنی 
اززن  مردم  گروه   -۹ ازالقاب  یکی   -
 - ضمیرجمع   - ونفرین  لعن  ومرد- 
ازاعمال   - شیرین  گیاه   -۱۰ مقطع 
حرام - بوی رطوبت ۱۱- عالمت جمع  
درزبان عربی - نام دیگر  ویزا- روزه 

گشادن ۱۲-  نام  دیگر» چیستان «
و»لغز« - با بای جین وبستر- پیروان  
انبیاء ۱۳-کمک کردن - گردی که از 
کوبیدن وآسیا کردن غالت بدست می 
آید-عددی است که می تواند عضوی 
از  خبر  آن  انداختن   باشد-  بدن  از 
انتشار  خبری بی اساس می دهد۱۴- 
بادی  سازهای  از   - ومحبت  دوستی 
بخاطر    -۱۵ شده  ساخته  مس  از  که 
آن  از  حشرات  دارد   که  خاصی  بوی 
رسیدن   بزرگان  بخدمت   گریزانند- 

این کارراهم دارد -حل درشماره بعد

بقیه : زنان شاهنامه

دماوند کوه به بند کش. فریدون چنین 
را اسیر و در غاری در  کرد و ضحاک 

دل کوه زندانی ساخت. 
دالوران  و  بخردان  و  بزرگان  فریدون 
را به پیشگاه خواند و زبان به نصیحت 
داد  شاهانه  اندرزهای  بدانها  و  گشود 
بی  گنجهای  از  که  داد  فرمان  نیز  و 
های  هدی  همگان  به  ضحاک  پایان 
بی  به  را  نیازمندان  و  دهند  فراوان 
بیدادگری  با  فریدون   . بخشید  نیازی 
عدل  به  پادشاهیش  و  میکرد  مبارزه 
شهرنواز  از  فریدون  بود.  دادگری  و 
دارای دو پسر و از ارنواز صاحب یک 

پسر شد. 
ز سالش چو یک پنجه اندر کشید 

سه فرزندش آمد گرامی پدید 
به بخت جهاندار هر سه پسر 

سه خسرو نژاد از در تاج زر 
به باال چو سروو به رخ چون بهار 

به هر چیز ماننده شهریار 
از این سه دو پاکیزه از شهرناز 

یکی کهتر از خوبچهر ارنواز 
و  بودند  شهرناز  پسران  تور  و  سلم 

ایرج پسر ار نواز. 

ادامه دارد
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می گفتند  برای جشنواره ها فیلم می 
سازد و به خواست ایرانیان عالقمند به 
سینما توجهی ندارد0 می گفتند  اصال 
بفکر سینمای ایران نیست 0 می گفتند 
ایران را خوب نمی شناسد و  فرهنگ 
 0 آشناست  بیشتر  فرانسه  فرهنگ  با 
دربرابر همه ی این حرف و حدیث ها  
همیشه سکوت می کرد 0 او کار خودش 
را می کرد و دست اندرکاران سینما ی 
می  را  خودشان  های  حرف  هم  ایران 
»خانه  بنام  فیلمی  ساخت  با  زدند0او 
می  که  آنها  به  کجاست«   دوست  ی 
شناسد  نمی  را  ایران  فرهنگ  گفتند 
وروان  ساده  بسیار  فیلم  داد0  پاسخ 
بهمراه  برایش  زیادی  موفقیت   0 بود 
استقبال  ازآن  ایران  آورد0  هم مردم 
جهانی  های  جشنواره  هم   ، کردند 
فیلم،  آن را پسندیدند0   هرفیلمی که 
می ساخت جشنواره ها  برای نمایش 
آن   به رقابت می پرداختند0  سرانجام  
نوادرآمد0  به  برایش  مرگ  کوس  
روز   0 نیست  خوب  حالش  گفتند 
روزدیگر  دارد0  سرطان  گفتند  دیگر 
مأمور  را  بهداشت  وزیر  دولت  گفتند 
کرده  واحوالش   حال  به  رسیدگی 
است 0 او هم وقعی به این  احترامات 
وقتی  که  همانگونه   0 نگذاشت  فائقه 
فیلمی می ساخت از دولت کمکی نمی 
خواست و به حرفها و انتقاداتشان هم 
وزیر  آقای  لذا    0 گذاشت  نمی  وقعی 
بهداشت را  رها کرد و مثل همیشه راه 
که  تادرآنجا  گرفت  درپیش  را  پاریس 
بیشتر عزیزش می داشتند  به درمان 
فرانسه  مطبوعات  بپردازد0  بیماریش 
 ، کیارستمی  عباس  ورود  خبر  هم 
به  را   ایرانی   کارگردان  و  فیلمساز 
دوشنبه  روز  و  نوشتند0  پاریس 
نوشتند که:  نیز دوباره  چهارم جوالی 
بزرگ  جوایز  برنده  کیارستمی  عباس 
او    0 درگذشت  پاریس   در  سینمایی 
بیماری سرطان  با  در چندماه گذشته 
در نبرد بود و سرانجام  دراین میدان 

مبارزه  شکست خورد0
که  هرفیلمی  تقریبًا   کیارستمی 
اگر  بود۰  همراه  موفقیت  با  ساخت  
به دلیل تنگ  ایران  گیشه سینماهای 
سینماگران  از   ای  پاره  های  چشمی 

درردیف  را  فیلمهایش   ، ایران   نابََلد 
فیلمهای پرفروش سنمای ایران  قرار 
کردند  می  ها  کارشکنی  و  دادند  نمی 
اما  در کارنامه ی فیلمسازیش نمرات 
کارهای    0 گرفت  می  عالی  بسیار 
و  ایران  سینمای   های   ریه  برای  او 
که  بود  ای  تازه  هوای  جهان  سینمای 
اهالی فهیم سینما آن را می بلعیدند0

که  ساخت    » ده   « بنام  فیلمی  او   
برای نخل طالیی نامزد دریافت جایزه 
دوربین  دو  با  فیلم  های  صحنه  بود. 
برروی یک خودرو نصب  دیجیتال که 
اتومبیل    ، بودند  گرفته می شد  شده 
به دنبال یک زن که در اطراف تهران 
بود میرفت  با مسافران مختلف روبرو 
و مسائل اجتماعی پیرامون نقش زنان 
درجامعه را مورد  بررسی قرار می داد0

در سال 200۵ او با کارگردان انگلیسی 
ارمانو  ایتالیایی  فیلمساز  و  لوچ  کن 
اولمو درساخت یک فیلم سه قسمتی 
به  که  داشت  همکاری  »بلیط«  نام  به 

زبان فارسی نبود0
 The  « مجله سینمائی نیویورک  بنام
خودنوشت  توییتر  «در   Film Stage
که:»جهان بزرگترین فیلمساز خود را 

از دست داد«.
توییتر  در  نیز  بریتانیا  فیلم  موسسه 
خودمرگ کیارستمی را  خبری»تأسف 
ی  روزنامه  فیلم   منتقد  بار«خواند، 
یک  او  نوشت:  کالین«  »رابی  تلگراف 
یک  هیات  در  پنهان   گری   »معجزه 

شعبده باز« بود.
دررسانه  فیلم  منتقدین  از  برخی 
کیارستمی  وقتی  که  باورند  براین  ها  
طالیی  نخل  جایزه   ۱۹۹۷ درسال 
برای » طعم گیالس«  را  فستیوال کن 
فیلمساز  بزرگترین  به  کرد   دریافت 

جهان تبدیل شد۰ 
همانند    : گفت  باید  خالصه  بطور 
کیارستمی   ، دیگر  موارد  از  بسیاری 
دم  برای  آور  مالل  داستانی   هم  
ای  قصه  و  مابود  دولتی  ودستگاه 
 ۰ برای مردم دیگر جهان  آیند  خوش 
هرچند دستگاه های دولتی کوشیدند 
 ۰ بود  اما  دیر  مافات کنند  تا  جبران 
دربهترین  سینماهارا  اکران  که  زمانی 
به  نوروز  ایام  یعنی  سال  زمان 

هااختصاص  اخراجی  نظیر  فیلمهایی 
را که تشنه دیدن  می دادند ومردمی 
نصیب  بی  بودند  کیارستمی  فیلمهای 
داشتند   درحقیقت  گذاشتند،  می 
و  کردند  می  شکنجه  را  کیارستمی 

سرانجام هم اورا دق مرگ کردند۰  
همه   علیرغم  کیارستمی  عباس 
می  برایش  دولتیان  که  مشکالتی 
ماند  درایران  انقالب  از  پس  ساختند 
شاید   ۰ ساخت  فیلم  چهل  از  بیش  و 
بسیاری از ایرانیان حتی نام فیلمهای 

او را نیز نشنیده باشند۰
درقلهک   ۱۳۲۹ درسال  کیارستمی 
نقاشی  دررشته  آمد  بدنیا  تهران 
اما  شد  التحصیل  فارغ  دانشگاه  از 
درسال ۱۳۴۹  در کانون پرورش فکری 
فیلمسازی  به  ونوجوانان   کودکان 
تجربه  و  کوچه  و  نان   « که  پرداخت 
اوست  زمان  آن  کارهای  از  مسافر«  و 
درایران  ها  آغازشورش  با  همزمان 

فیلم »گزارش«  راساخت که موفقیتی 
نسبی بهمراه داشت۰

قضیه  فیلم  بار  اولین  انقالب  از  پس 
که  ساخت  را  دوم  شکل  اول،  شکل 
خون  دوران  درآن  مطرح  های  چهره 
این  اما  نمایش گذاشت  به  را  وجنایت 
که  ای  ضربه  اولین  توقیف شد٪  فیلم 
وسینمای  او  به  اسالمی  جمهوری 
هم  دوفیلمی  کرد۰آخرین  وارد  ایران 
باتمام  ازایران    درخارج  ساخت  که 

رساند۰
او دوپسر بنامهای  احمدوبهمن  دارد 
و  گرفته  درپیش  پدررا  راه  بهمن  که 

فیلمساز است ۰ 
آبروی   « اورا  که  رستمی  کیا  عباس 
 ۷۶ درسن  اند   نامیده  ایران  سینمای 
سالگی پس از سه عمل برروی روده ها 
بخاطر سرطان سرانجام   و کیسه صفرا 
مغزی   سکته  دلیل  به  درپاریس  
درگذشت۰ روانش شاد ویادش گرامی باد۰

  جهان » کیارستمی« بزرگترین فیلمساز 

خودرا ازدست داد

 * کارهای کیارستمی برای ریه سینمای ایران و جهان هوای 
تازه ای بود که آن را می بلعیدند0

* فیلمهای کیارستمی درایران  به دالیلی ازنظر گیشه  ناموفق 
بودولی درکارنامه فیلمسازیش  نمرات بسیار عالی می گرفت0

«

که  »مزینی«  وهنری  ادبی  انجمن 
سازمان فرهنگی  ایرانیان شمال  ایالت 
نیویورک واقع در شهر »نیوبرگ« است   
دکتر  توسط  پیش   سال   2۵ حدود 
مرتضی مزینی  پایه گذاری گردید0 به 
دعوت این انجمن  برنامه بسیار جالبی 
درروز یکشنبه ششم ماه ژوئن  توسط 
هنری  مرکز  در  زندیه  ی  خانواده 
واقع     »Kosciuzko Foundation   «
گردید0  برگزار  نیویورک   منهتن   در 

آقای  با  آزادی  ی  مجله  خوانندگان 
»مجیدزندیه« ومقاالت او  درزمینه ی

میان  از  دارند0   آشنایی  موسیقی 
افراد خانواده ی زندیه  تاکنون کامران  
زندیه حائز مقام اول درمسابقه ی ویلن 
نوازی  و چارلز زندیه  حائز مقام  اول 
از مدرسه ی در مسابقه ی ویلن سل 

 موسیقی  »جولیارد« گردیده اند0
سه  زندیه  کیهان  برنامه  درشروع 
جان«  »التون  های  ازساخته  قطعه 
اجرا  جی«راباسکسیفون   »کنی  و 
کرد0 درقسمت دوم کریستوفر زندیه

  

 

پیانو  رابا  »مندلسون«  از  دوقطعه 
ی  سابقه  بی  بااستقبال   که  نواخت  
کامران   شد0سپس  مواجه  حاضرین 
زندیه قطعاتی  از »کامیل سن سانس« 
و » موریس راول« را که قطعات بسیار 
کرد0  اجرا  بااستادی  است  مشکلی 
از  قطعاتی  زندیه   چارلز  بعدازاو  
»هایدن« و »گابریل خوره« رابهمراهی 

پیانوبه اجرا درآورد0
قطعه  برنامه  قسمت   درآخرین 
 »  Picture in an Exhibition« معروف  
روسی,بنام  آهنگساز   ی  ساخته  که 
تمام   توسط  باشد  می  »موسورسکی« 
اجرا  به  زندیه   ی  خانواده  اعضای 
وکامران   مجید  قطعه  دراین  درآمد0  
 ، ساکسیفون  کیهان   ، ویلن  زندیه 
و  سل  ویلن  چارلز   ، کالرینت  پیمان 
کریستوفر زندیه با پیانو به اجرای این 

اثر پرداختند0
برنامه با تشویق مدعوین که مجموعه 
ای ازایرانیان مقیم نیویورک ودوستان 
رسید  بپایان  بودند  آنها  آمریکایی 

وخاطره خوشی را برجای گذاشت 0

فرانزونی«  »دیوید  پیش  چندی 
که  اسکاری  برنده  فیلمنامه نویس 
در  را  »گالدیاتور«  چون  آثاری 
قرار  که  کرد  اعالم  دارد  کارنامه اش 
داستان  براساس  را  فیلمی  متن  است 
و  فیلسوف  شاعر،  »موالنا«  زندگی 
نگارش  به  را  ایرانی  مسلمان  عارف 
»لئوناردو  دارد  دوست  و  درآورد 
این  در  را  »موالنا«  نقش  دی کاپریو« 
فیلم ایفا کند و »رابرت داونی جونیور« 
ظاهر  تبریزی«  »شمس  نقش  در  نیز 

شود.
»فرانزونی« پیش از این در مصاحبه ای 
با گاردین اعالم کرده بود که با ساخت 
کلیشه ای  پرتره  می خواهد  فیلم  این 
مورد  در  غرب  سینمای  در  که 
به  را  دارد  وجود  مسلمان  شخصیت  
خبرگزاریها  گزارش  به  بکشد.  چالش 
در  که   ”Rumi Wasnt White“ کمپین 

در  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
با  آلن  وودی  فیلم  آخرین  که  حالی 
در  هنوز  سوسایتی«  »کافه  عنوان 
کارگردان  است،  نشده  اکران  سینما 
فیلم  ساخت  برای  سینما  کهنه کار 

بعدی خود دست به کار شد.
وینسلت  کیت  ورایتی  گزارش  به 
برای  مذاکره  پایانی  مراحل  در 
وودی  بعدی  فیلم  در  نقش آفرینی 
آلن است. فیلمبرداری این اثر از پاییز 

شروع می شود.

 اعتراض به انتخاب احتمالی »لئوناردو 
شاعر  موالنا  نقش  برای  دی کاپریو« 
نامدار  پارسی زبان شکل گرفته است، 
تاکنون بیش از ۱۱ هزار امضای آنالین 

جمع کرده است.
بی بی سی نوشت: معترضان به انتخاب 
موالنا  نقش  ایفای  برای  »دی کاپریو« 
اسکار  برنده  بازیگر  این  معتقدند 
موالنا  با  یکسانی  قومیت  هالیوودی 
بارز عالقه  او مصداق  انتخاب  و  ندارد 
بازیگران  از  استفاده  به  هالیوود 
است  قرار  است.  سفیدپوست 
از  سینمایی  پروژه  این  فیلمبرداری 
این  عوامل  و  شود  آغاز  آینده  سال 
کردند  سفر  استانبول  به  اخیرا  فیلم 
و  کنند  مشورت  مولوی شناسان  با  تا 
از مقبره »موالنا« در قونیه نیز بازدید 
کنند، این در حالی است که بازیگران 

این فیلم هنوز قطعی نشده اند.

نامی  هنوز  که  تازه  اثر  این  در  آلن 
و  کارگردان  نویسنده،  ندارد، 
فیلمنامه  جزئیات  است.  تهیه کننده 
اثر کامال پنهان نگاه داشته شده است.

فیلم  آخرین  سوسایتی«  »کافه 
جشنواره  در  بار  نخستین  آلن  وودی 
بین المللی فیلم کن به نمایش گذاشته 
کریستن  بازی  با  فیلم  این  شد. 
 1۶ از  آیزنبرگ  جسی  و  استوارت 

جوالی اکران می شود.

اجرای برنامه هنری درنیویورک   )شرح پشت جلد(

بهمن زرین پور هنرمند سینماوتلویزیون درگذشت
بهمن زرین پور بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما متولد ۱۳۲۰ کرمانشاه، به علت 
بیماری ریوی صبح پنجشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۵ از دنیا رخت بر بست.اوفعالیت 

سینمایی را با بازی و دستیاری کارگردان فیلم »ستارخان« به کارگردانی علی 
حاتمی آغاز کرد. وی همسر مینا جعفرزاده بازیگر سینما و تلویزیون بود. 

 احتمال  بازی دی کاپریو درنقش موالنا

کیت وینسلت درفیلمی از وودی آلن بازی می کند
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اجرای یک برنامه هنری در نیویورک )شرح درصفحه ۵۱(


