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 میخوانید

درنوجوانی  همه ی ما شیطنت   
را  کسانی   ، ایم  کرده  هایی 
آن  به  که  امروز  و  ایم   رنجانده 
اندیشیم   می  رفتاروکردارها 
خودرا سرزنش می کنیم ۰  آنچه 
نوجوانی  خاطرات  از  خواهم  می 
بسیار  برایم  برعکس  بنویسم 
درکالس   ۰ است  آفرین  شادی 
هفتم دبیرستان بودم وبا چندتن از 
همسایه ها باهم همکالس بودیم ۰

دِرخانه  بخانه  برگشت  سرراه   
درآن  آذری  مردی  که  را  ای 
سکونت داشت ودریکی از کوچه 
می  قرارداشت   یزد  خلوت  های 
مرد  آن  کردیم۰  می  وفرار  زدیم 
باز می کرد ما ۱۰۰ قدمی  تا دررا 
او نمی  از خانه دورشده بودیم و 
اش  کرده  ورم  پاهای  با  توانست 
روز  یک  اتفاقا  بدود۰  ما  بدنبال 
ایستاده  در  حلقه  درجلوی  که 
بودیم و می خواستیم  آن حلقه 
دررا  زودتر  او  بردربکوبیم   را 
بازکرد و ما دریک چشم بهمزدن 
لنگ  واو  فرارکردیم  او  دست  از 
لنگان بدنبال ما می دوید۰ دراین 
حال کفش من از پایم درآمد و او 
آن را بعنوان غنیمت  این جنگ 
نابرابر  نزد خود نگهداشت ۰ باپای 
برهنه به خانه رسیدیم ۰ مادر که 
به  چنین وضع را دید سراسیمه 
کفشت  آمدوگفت  من  استقبال 
چی شد؟ گفتم گم شد۰ واو گفت 
کفش که به خودی خود گم نمی 
شود۰ چکارش کردی؟  تازه بابات 
برات خریده بود ۰ حال بفمد که گم 
کردی ترا می ُکشد۰پدر با صالبت 

همیشگی  که از دوران خدمتش

 
در اداره امنیه  به ارث برده بود به 
و وقتی فهمید کفشم آمد  خانه 

بیا جلو  رفتم  را گم کردم گفت 
جلوی او ایستادم درحالیکه دست 
شد۰  اومتوجه  لرزید۰  می  وپایم 
فقط گفت : راستش را بگو باهات 
کاری ندارم  ۰ منهم حقیقت را به 
او گفتم ۰ خنده ای کرد وگفت : 
مرد  اون  ؟   میگی  قارداشا  اون 
خوبیه  اآلن باهم میرویم درخانه 
اش وکفشت را می گیریم۰ گفتم 
اگر می شود خودتان تنها بروید ۰
پدر گفت نه مخصوصا می خواهم 
تو با من بیایی۰ قاب عکسی که در 
درون آن عکسی از رضاشاه بود 
برداشت و بدست من داد۰ گفت 
است۰ رضاشاه  عاشق  قارداش 

این  تو  و  اش  درخانه  رویم  می 
عکس را به او می دهی وکفشت 

را پس می گیری۰ 
لرزان لرزان بهمراه پدر راه افتادم  
وقتی به در خانه ی پیرمرد آذری 
رسیدیم پدر گفت دربزن ۰ حلقه 
ایستادم۰  منتظر  و  بردرکوفتم 
می  چه   : گفت  خانه  ازدرون 

خواهی ؟ کی هستی؟کفتم منم ۰
 اومدم کفشم را بگیرم ۰قارداش 
گفت : برو گمشو ظهر که دنبالت 
نمی  دردگرفته  پام  اآلن  کردم 
تونم تکون بخورم واال میامدم تا 
اونجایی که می خوردی میزدمت ۰

بخوام۰  معذرت  اومدم  من  گفتم 
پدرم هم بامن هستند۰ گفت به 
باز  دررا  میام  اآلن  پدرت  احترام 
پدرم  بازکرد  که  دررا   ۰ کنم  می 
را شناخت باهم روبوسی کردند۰ 
از  تا  آوردم  را  پسرم  گفت  پدر 

با  کند خودم هم  تو عذرخواهی 
چیزی که تو خیلی دوست داری 
تمثال  حال  آمدم۰ودرهمین 
داد۰  او  دست  به  را  رضاشاه 
قارداش عکس را گرفت۰بوسیدو 
از  اشک  و  گذاشت  بردیدگانش 
مدتی  شد۰  سرازیر  چشمانش 
سخت  و  نگریست  عکس  به 

گریست۰
سرآستین  با  را  اشکهایش  بعد   
کت مندرسش پاک کرد و آنگاه به 
پدر گفت خیلی ممنونم ۰ حاال باید 

بیایی تو باهم یک چای بخوریم ۰
واردشدیم۰  اش  خانه  به  باهم    
بود  قدیمی  بسیار  که  درخانه 
با   - نداشت  وجود  اتاقی  هیچ 
چند چوب  و تکه هایی از لباس 
آنهارا  نوبت  به  که  مندرس  های 
می پوشید  پناهگاهی برای خود 
درست کرده بود ۰ برای اولین بار 
درون خانه اش را که مخروبه ای

بین  نبردی  از  مانده  برجای 
دوطایفه بود می دیدم ۰او آن روز 
از خاطرات خود با رضاشاه سخن 
به من می  او خطاب  می گفت ۰ 
گفت : بابات میدونه  چون نظامی 
بوده و برای رضاشاه جنگیده ولی 
تو نمی دونی  اگر بخواهم رضاشاه 
مقدور  برایم  بشناسانم  تو  به  را 
که  قدربدان  همین  اما  نیست 
رضاشاه  مردبزرگی بود۰ او مملکت 
را از بیماریها ، گرفتاریها و ناامنی 
ها  نجات داد۰ گریه من برای آن 
است که چرا ما قدراورا ندانستیم ۰
ی درباره  من  که  اینهایی 

کتابهای  تو  میگویم  رضاشاه 
اینها  ننوشته   تون  مدرسه 
با پوست  چیزهایی است که من 
وگوشت واستخوانم حس کرده ام ۰ 
 اگر فردوسی زبان مارا نجات داد 
رضاشاه مملکت مارا نجات داد و 
با  ما  میدونی  اونوقت  کرد۰   آباد 
اانگلیسی  وقتی   ۰ کردیم  چه  او 
مملکتش  از  اورا  شرف  بی  های 
بیرون کردند  سرراهش ایستادیم 
 ۰ پرداختیم  شادی  و  رقص  به  و 
؟ گفته  براتون  معلمتون  اینهارو 

سوادخواندن  فقط  که  مردی 

ونوشتن داشت بیش از هر استاد 
درمورد  بود  توانسته  دانشگاهی 
ویژگیهای رضاشاه  مرا آگاه کندو 
سازرا  ایران  مردبزرگ   آن  مهر 

دردل من  جای دهد۰ 
روزهای بعد وقتی از جلوی خانه 
اش عبور می کردیم در میزدیم و 
می ایستادیم تا بیرون بیاید ۰ به او 

سالم می کردیم و می گفتیم :
 قارداش حالت چطوره ؟ پات بهتره ؟

مرض   ۰ جان  بابام  نه  گفت  می   
قند که خوب شدنی نیست ۰ اما 
خدا به بابات عمربده این عکس ،

 من را خیلی آرام می کنه۰ به او 
می گفتیم  بازهم از خاطراتت با 
رضاشاه برای ما تعریف کن ۰ واو 
شاه  رضا  عکس  به  که  حالی  در 
خاصی   حرارت  با  کرد   می  نگاه 
می  خاطره  یک  بازگوکردن  به 
به  دیگررا  خاطرات  و  پرداخت 
کرد۰  می  محول  بعد  روزهای 
مادر غذای خوشمزه ای هروقت 
 می پخت برای قارداش می بردم 

واو  گاهی می گفت هوس کوفته 
تبریزی کردم و یا غذاهای دیگررا 
با عالقه  مادر  و  داد  سفارش می 
به من  و  پخت  برایش می  آنهارا 
  ۰ ببرم  قارداش  برای  تا  داد  می 
اش  خانه  در  هرچه  روزهم  یک 
را کوبیدم جوابی  نیامد ۰ بعدها 
به  مخروبه  آن  مالکان  شنیدم  
اورا  اند و  سراغ ملک خود آمده 
اند۰ هرچه  کرده  بیرون  ازآن جا 
گشتم اورا نیافتم ۰  معلمی که رضا 
و  مقتدر  و  بزرگ  آنگونه  را  شاه 
سازنده به من شناسانده بود  برای 
همیشه گم کردم ۰ مسلم است که 
اکنون دیگر درقید حیات نیست  

اما هنوز یادش بامن است ۰
بیماری  از  کشیده  زجر  قیافه    
چشمم   درمقابل  او  تنهایی   و 
مجسم است ۰ودرسهایی که از او 
درباره رضاشاه وخدماتش  گرفتم  
هنوز هم در ذهنم مرور می کنم 
دیگر  که  خورم  می  افسوس  و 

رضاشاهی نداریم ۰
 کاش داشتیم ۰ 

مرتضی پاریزی

اش  نچه از اقرد آ

خـتم مو آ
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مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

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

آزادی  مجله  یکسال  اشتراک  حق 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
اروپا            150 دالر
خاورمیانه           160 دالر
استرالیا         180 دالر
کانادا          100 دالر
آمریکا                                 50    دالر

  نشریه برای مشترکین با پست سریع 
ارسال می شود.

پیشاپیش  یکسال  برای  اشتراک  حق 
و  حمایت   ار  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

ایران به دامان کمونیسم 
می افتد؟

الو آزادی ؟ 
- بفرمایید

ایران  که  بگویم  خواستم  سالم   -
می  پیش  کمونیسم  سوی  به  دارد 

رود۰ 
که  وروسیه  ایران  دولتمردان  روابط   -
خیلی گرم است اما مردم فکر نمی کنم به 

کمونیسم گرایشی داشته باشند0
- تبلیغات وسیعی درایران صورت 
آمده  ایران  از  دوستی  گیرد۰  می 
رژیم  که  کرد  می  وتعریف  بود 
کند  می  سعی  مذبوحانه  بصورتی 
کندو  ترویج  درایران  را  کمونیسم 
دارد  مسکو  با  تنگاتنگی  روابط 
چشم  ایران  جوانان  امیدوارم 
نکرده  خدای  تا  بازباشد  وگوششان 

گول نخورند۰
تعدادی  با  و  تا آنجا که من خبردارم   -
ازاین جوانان در دنیای مجازی همراهم  
بهایی  اصال  جوانان  که  هستم  مطمئن 
البته  دهند0  نمی  سیاسی  مکتب  این  به 
هرطریقی  به  ماست  ی  همه  ی  وظیفه 
از  را  کشورمان  جوانان  توانیم  می  که 

خطرات کمونیسم آگاه کنیم 0
این موضوع دست کم  امیدوارم   -

گرفته نشود۰
های   رسانه  بویژه  امیدواریم  ماهم   -
دیداری کمی به وظیفه ی ملی خود عمل 
کنند 0 البته اگر خود قبل از جوانان ما به 

دام کمونیسم نیفتاده باشند0
- ممنونم

بوستون  از  که  ممنونیم  شما  از  ماهم   -
زنگ زدید 0

همه خائن هستند؟
- الو ؟

- جانم بفرمایید
-سالم

- سالم برشما
- آقا شماهم به آن گروهی از ایرانیان 
رجال  همه  گویند  می  که  پیوستید 

سابق ایران خائن هستند؟
- خدا اونروزرا نیاورد0 چی شده مگه ؟

مقاله  شده  چی  پرسید  می  من  از   -
مشیرالدوله را خودتون خوندید؟ 

- بله خوندیم0
از  دونفر  این  کردید؟  - پس چرا چاپ 
خدمتگزاران واقعی این مملکت بودند؟ 
چرا گول این وآن را می خورید ومطالب 

خالف واقع آنهارا چاپ می کنید؟ 
ننوشتیم  ما  را  مطالب  این  من   عزیز   -
مطالب  این   0 نیست  ما  نظر  بنابراین 
بلکه  اند  ننوشته  هم  شمشیری  آقای  را 
است  موجود  که  است  اسنادی  برمبنای 
حال باید من وشما برویم دنبال اثبات این 
که این اسناد صحت ندارد0 اگر قرارباشد 
ما مطلبی چاپ کنیم وهمه برآشفته شوند 
بیان  آزادی  و  دموکراسی  تکلیف  پس 
من  شود؟  می  چه  دیگر  های  آزادی  و 
دونفر  این  که  موافقم  شما  با  صددرصد 
لی  و  کرده     اند  ایران  به  بزرگی  خدمات 
که  هایی  آزادی  برمبنای  مطبوعات  در 
پدران ما وهمین مشیرالدوله ها  برایش 
ندارد0  وجود  تابویی  هیچ  اند   جنگیده 
ممکن  اینکه  صرف  به  را  مطلبی  هیچ 
یا  کند  ناراحت  را  خواننده  فالن  است 
خوشحال کند نباید در مطبوعات ما چاپ 
کرد؟ باید تعاطی افکار را دربین جوانان 
و  نویسد  می  مطلبی  یکی   0 دهیم  رواج 
دیگری می آید خالف آن را ثابت میکند 
دراین صورت آزادی مطبوعات و بیان و 
حاال  ماند0  خواهد  محفوظ  واندیشه  قلم 
هم دیر نشده 0 شما همه خدماتی را که 
ما  برای  اند  کرده  ایران  به  مرد  دو  این 
داده  پاسخی  مقاله  آن  به  تا  بنویسید 

باشید0
- نه من نمی خواهم پاسخی به نویسنده 
ی مقاله بدهم  فقط مطلبی را برایتان می 
فرستم لطفا برای آشنایی خوانندگانتان 
آن را چاپ کنید تا دچار اشتباه نشوند۰

از  و  کرد  خواهیم  چاپ  را  آن  حتما   -
لطف شماهم بی نهایت سپاسگزاریم 0

یکی بود یکی نبود
مدیر محترم نشریه آزادی

شورای  و  بشما  آفرین     شادی  بادرود 
نویسندگان، بهروزی و بهزیستی همگی را 

آرزومندم۰
این سروده را از خانه سالمندان شهرمان  
]اولم[ در آمان  تقدیم می دارم ۰چنانچه 
را  آن  دستورفرمائید   باشید   مایل 

درنشریه آزادی درج نمایند۰ 
باسپاس فراوان  پروبیز کالنی

بیاد همیشه زنده یاد  شاهنشاه آریامهر
 ، کبود  گنبد  زیر  نبود  یکی   ، بود  یکی 

سرزمین خوبی بود
وقیلی  بود  قالی   ، بود  بلبلی   ، بود  گلی 

بود
چه  ها  توخونه  بود  وشمعی  بود  پروانه 

بزمی بود
چه   ، داشت  شاهی  یک  سرزمین  این 

شاهی ، داشت 
شاه شاهانی داشت 

شاه خوب ومهربون، خنده رو وشادمون 
مردمان   ، داشت  دوست  را  سرزمین 

سرزمین را دوست داشت
وذکرش   فکر   ، وروز  درشب  زینجهت  
راحتی  غمش  و  هم   ، زمین  سربلندی  

هم زمین
دل مردمان همه شادان بود، 

لب مردمان  همه خندان بود  ،
هرکسی درپی کاری می بود

همه   ، وجشن   شادی  جا  همه 
یاری  بهرکسی  ، هرکسی  درشوروشعف 

بود اما۰۰۰۰
لیک دراین سرزمین ، دیو وددی

شهره ی آفاق بودند از بدی
بود ظاهرشان سیه دیو وددان ،

 گفتن و پندارشان ، کردارشان
این دد و دیوان  رئیسی داشتند ،

 یک رئیس بس خبیثی داشتند
سرزمین را او پراز شورش نمود

خواب را ا زچشم مردم در ربود
چون همه جارا پراز آشوب کرد

برگرفتش داروغه درشیشه کرد 
رأی خودبرُکشتنش صادرنمود 

کارسختی کس بدان قادرنبود
لیک شه بخشید دیو بی وجود

 همزمان از سرزمین بیرون نمود
دشمنان سرزمین ما و شاه 

جملگی دادند اورا سرپناه
پانزده سالی به او پرداختند 

تامهیا ضد شاهش ساختند
باردیگر شورشی باال گرفت 

شاه رفت و دیو جایش جا گرفت
جنگ وخونریزی  بشد درسرزمین 

فتنه اش باالگرفت  اندر زمین
اوبسی از مردمان را سحر کرد

 مغزها شست و دهانها ُمهر کرد
صورت شیطانی اش پنهان نمود

خویش را همچون فرشته جانمود
زین جهت  آن مردمان، عین سراب

موی او دیدند در الی کتاب
خنده از لبهای مردم رفت رفت

شادی از دلهای مردم رفت رفت
ناگهان جنگ آمدو قحطی رسید

مرگ آمد زندگی  از ما بُرید
بلبالن گشتند یکباره خموش  

جایشان زاغ وزغن در عیش ونوش
یازده سالی گذشت  از ماجرا

دیو شد فرتوت و آخرشد فنا

آرزوداریم تاگاه دگر 
سرزمینی شاد باشاه دگر
پروفسور  پرویز کالنی  آلمان

وطن  احساسات   : عزیز  کالنی  پروفسور 
وبرایتان   نهیم  می  ارج  را  شما  پرستانه  
موفقیت و سالمتی آرزو می کنیم 0 لطفا 
به  هم  باشید0مجله  مادرتماس  با  بازهم 

آدرس شما فرستاده شد0

نامه  یک دوستدار آزادی
دوست عزیز و گرامی آقای پاریزی

ومن  بپذیرید  دور  مراازراه  گرم  سالم 
آنکه  و  اصیل  ایرانی  مردان  مرید 
درخدمت مردم است را دوست داشته 
ومن  داد  دست  حضوری  اگر   ۰ ودارم 
از  را  ایرانی  اصیل  قیافه  آن  توانستم 
دل  ةآن  با  اورا  ومحضر  ببینم   نزدیک 
پاک  ایرانی دریافت کنم  فکر می کنم  
یکی از بهترین  ساعات  زندگی مرا  بهم 
رسانده  خوشحالی  اوج  به  ومرا  بافته  
خواهم   نمی  ازاین  بیش  دیگر   ۰ است 
از   غرض  ۰فقط   دردآورم  شمارا   سر 
این نوشته  این است  که  آن دوست 
گرامی  همان روی محبتی که نشان داده 
قول  شما   ۰ نشود   فراموششان  اند  
دیدار بمن داده اید ولی فراموش کرده 
ایدومن هنوز  به این امید  باقیم ۰ چند 
ی  ضمیمه  رابرایتان   اشعارم  از  قطعه 
مطالعه  درصورت   ۰ ام  کرده  نامه  این 
چاپ  باشد  درمجله   درج   اگرقابل  
ودرغیر این صورت آنهارا بدوربریزید۰
دوستدارشما  نصراهلل بهادری- داالس

رضاشاه کبیر

کی تواند دید  ایران چون رضاشاه کبیر
مرد میدان با صالبت  درهمه کارش دلیر
بود دراضمحالل  ایران   زمان  آن 
استعماربود طراح  نشان  بی  دشمنان 
تا بگردانند هریک سهم خودراسوی خود
دیگر از ایران وایرانی  نه نامی مانده بود
وطن میدان  مرد  شاهان   شاه 
تن به  تن  جنگ  به  دشمن  با  بود 
برد بیرون کشورش را از دهان اژدها
مملکت آزاد گشت  وکرد ایران را رها
هرطرف بودش خرابی زود آبادش نمود
برپانمود باقدرتش  باتوان  ارتشی بس 
رفت خویش  راه  به  ایران  زمان  این 
گامهایی راکه او برداشت کشور پیشرفت
راه شوسه ، راه آهن ، مدرسه ، هم دادگاه
براه وشد  برقرار  اداری  سازمانهای 

رها شد  دزدان  چنگ  از  مملکت 
بها آزادوکشورپر  مردمش  آباد،  ملک 
زن درایران چادری مشکی به سر تا پاش بود
بود پاک  چادرازسرزن  نداآمدکه  این 
زن بدوران شهنشه زندگی از سرگرفت
هم بکار خانه هم درکاربیرون جا گرفت
شدوزیروهم وکیل، هم افسروهم کارمند
همچو مردان کار می کردند  شبهای بلند
شاه ایران حکم داد  تحصیل خارج الزم است
ازبرای پیشرفت مملکت تحصیل آنهاواجبست
ساز خانه  مهندس  هم  دکترازبهرطبابت 
درنیاز یابد  توفیق  ملتی  باسالمت 
درشمارش ناید این سردارایرانی چه کرد؟
ملتش را پیش برد باافتخاراندیشه کرد
دربهشت اورا  ده  جایش  خدا  ای 
اندرسرشت ازاو  بهتر  نبُد  انسانی  هیچ 

با سپاس از جناب بهادری من به قولی که 
به  گذشته  سال  و  کردم  عمل  بودم  داده 
داالس آمدم متاسفانه  سعادت دیدارتان را 
نداشتم 0 امیدوارم اگر بخت یاربود و اگر عمر 
کفایت کرد حتما به زیارت شما نایل شوم 0

کمک به آزادی
با تشکر از زحماتتان

مبلغ ۱۵۰ دالر  بابت حق اشتراک خودم و 
دوستم آقای ۰۰۰ ارسال می دارم ومبلغ 
ناقابل ۵۰ دالر بقیه هم  کمکی ناچیز است  

به مجله آزادی
می  معذرت  اشتراک   حق  کرد  دیر  از 
وخانواده  خودتان  سالمتی   ۰ خواهم 

عزیزتان را خواهانم
قربانتان مهرداد -الف      تکزاس

کردن  مشترک  با  شما  اوال  عزیز  مهرداد 
دوست خود کمک  به مجله خودتان کرده 
از  شماهمپس  دوست  گذشته  ازاین  اید۰  
دریافت نامه ما چک حق اشتراک خودشان 

را  ارسال فرمودند0 بنابراین با این چکی که 
شما ارسال فرمودید اشتراک شما و دوستتان 
تا دوسال دیگر تمدید شد0 بازهم از لطف 

شما سپاسگزاریم0

از استاد شجریان چه خبر؟
درباره  ضدونقیضی  خبرهای  روزها  این 
ی استاد شجریان می شنویم ۰  درایران 
کرده  فوت  استاد  که  بودند  کرده  شایع 
ایشان  که  خواندم  دیگری  درجای  اند۰ 
در ایران هستند۰ لطفا درباره ی ایشان 

بنویسید تا مارا از نگرانی درآورید۰
شهناز ج۰   اروپا

این آرزوی باطنی رژیم است که از شر همه ی
شایعات  این  وبا  گردد  رها  خود  دشمنان   
ازپیروی   زودتر  هرچه  مردم  خواهد  می 
این مخالف رژیم  دست بردارند و با نام او 
خوشبختانه  نپردازند۰  مخالفت  به  رژیم  با 
نیست 0خدارا  ساز  کار  دیگر  ترفندها  این 
شکر حال استاد بد نیست و این که در کجا 
تا آنجا که ما خبرداریم   زندگی می گنند 
به  کشور  از  خارج  در  نیستندو  درایران 

مداوای  بیماری خود مشغولند0

سینمای مستند
باسالم خدمت شما   درخانه ام کتابخانه 
کوچکی دارم وچون به سینما خیلی عالقه 
که  کتابهایی  همه  درنوجوانی  داشتم 
درباره ی سینما درایران چاپ می شد می 
خریدم ومطالعه می کردم ۰ چندروز ئیش 
سینمای   « بنام  کتابی  کتابهایم  بین  در 
مستند« نوشته ریچارد میران بارسام را 
و  اید  کرده  ترجمه  را  آن  که شما  دیدم 
درسال ۱۳۶۲ درتهران  توسط فیلمخانه 
ملی ایران منتشر شده است ۰ پیشنهادم 

این است که اگر موافق باشید این کتاب 
را به صورت پاورقی در مجله چاپ کنید  
جالب  و  آموزنده  بسیار  آن  مطالب  چون 

است ۰ تا نظر خود شما چه باشد۰
بهمن  م۰  نیویورک
آن  یاد  به  مارا  که  شما  محبت  از  تشکر  با 
کتاب  این  انداختید0   جوانی  روزهای 
زمان  آن  مجالت  اکثر  در  تقریبا  درایران 
چاپ شد بدون اینکه نام مترجم ذکر شود 
پرداخت  پولی   آن  بابت  اینکه  بدون  و 
چاپ  بابت  امروز  ماهم  اگرچه  کنند0 
کنیم  نمی  پرداخت  پولی  دوستان  مقاالت 
0 درهرحال مطالب آن کتاب چون جنبه 
کرده  بررسی  مستندرا  سینمای  تاریخ 
قدیمی نشده است اما  مطالبی که درباره 
ی سینما  داریم  اجازه نمی دهد به چاپ 
این کتاب درمجله بپردازیم 0 هدف ما آگاه 
مسیایل  درمورد  شما  بیشتر  هرچه  کردن 
امروز  سینمای  با  شما  کردن  آشنا  و  روز 
٪ برای نمونه از همین شماره  کشورهاست 
مطلبی را تحت عنوان  سینمای آلمان آغاز 
سینمای  امروز  تا  گذشته  از  که  ایم  کرده 
 0 دهیم  می  قرار  بررسی  مورد  را  آلمان 
امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد0 بازهم 

از یادآوری شما ممنونم0

یاد آوری
مجله  دفتر  به  گرامی  از دوستان  بعضی 
زنگ میزنند و برروی پیامگیر ما پیامی می 
گذارند که مثال  مجله ای که برای خواهر 
من می فرستید  دیگر ارسال نکنید چون  
ایشان فوت کرده اند۰ اما آنقدر سریع 
گفته می شود که برای گوش کم شنوای 
بنده قابل شنیدن نیست یعنی نام و نام 
فامیل آنچنان درهم پیچیده می شود که 
مفهوم نیست وچون شماره تلفنی هم نمی 
گذارند بنده باید به حدس وگمان متوسل 

شوم و بعضی اوقات کسی که مجله اش 
یکی  گوید  ومی  میزند  زنگ  شده  قطع 
رسد  نمی  بدستم  مجله  است  دوماهی 
عزیز  ازدوستان  لذا  ؟  چیست  آن  دلیل 
استدعا می کنم یا ازطریق ایمیل مطالب را 
به ما اطالع دهند و یا اگر پیام تلفنی می 
گذارند بصورتی شفاف ، شمرده و قابل 
فهم مطالب خودرا بگویند تا خدای ناکرده 

دچار  اشتباه نشویم ۰
مطلب دیگر این که بعضی از دوستان به 
محض دریافت نامه ی یادآوری  پرداخت 
دارند   می  رادریافت  اشتراک  حق 
چرابرایشان  که  شوند  می  برآشفته 
نامه داده ایم ۰ این رسم است که اگر 
فراموش  روزمره  گرفتاریهای  شمابعلت 
بیادتان  بفرستید   خودرا  اید چک  کرده 
بیاورد ۰این خواست اکثریت خوانندگان 
ماست که می گویند ما یادمان میرود چه 
زمانی باید اشتراک را تمدید کنیم با نامه 
نباید  این موضوع  کنید۰  یادآوری  ما  به 

تکدر خاطر برخی را فراهم آورد۰
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اولین  در  پلیس   17 و  نظامی  1۴غیر 
ارتش  شدند۰  کشته  کودتا  ساعات 
دردست  را  اوضاع  کنترل  کرد  اعالم 
فیس   تایم  ازطریق  اردوغان  دارد0 
خود  هواداران  به  دولتی  درتلویزیون 
با  و  بیایند  خیابانها  به  کرد  توصیه 
تلویزیون  کنند۰   مقابله  کودتاچیان 
آنکارا،  و  استانبول  فرودگاه   ، دولتی 
پل های مهم شهر و بسیاری از ادارات 
و  درآمد  ارتش  تصرف  به  دولتی 
را  این مواضع  ارتش همه  بعد  ساعتی 
خطاب  ای  دربیانیه  ارتش  کرد0  ترک 
برقراری  برای  که  کرد  اعالم  مردم  به 
بشر دست  حقوق  حفظ  و  دموکراسی 
به  مردم  اما   0 است  زده  کودتا  به 
آنها  از  که  کردند  اردوغان گوش  پیام 
درترکیه  را  دموکراسی  بود  خواسته 
بشاراسد  طرفداران  کنند0  حفظ 
به  و  ریختند  خیابانها  به  دردمشق  
شادی پرداختند0  طرفداران اردوغان  
آقای گولن را  عامل کودتا دانستند اما 
کودتارا  بااین  خود  ارتباط  هرگونه  او 
تماسی  اوباما در  پرزیدنت  انکار کرد0 
تماس  درمسکو  کری  جان  با  تلفنی 
از  آمریکا  که  کرد  تأکید  و  گرفت 
حکومت قانونی ترکیه حمایت خواهد 
هم  دیگر  اروپایی  دولت  چند  کرد0 
اردوغان  حکومت  از  خودرا  حمایت 
دلیل  همین  به  شاید  داشتند0  اعالم 
خیلی  کودتاگر  های  ارتشی  که  بود 
زود دست وپای خودرا جمع کردند و 

عقب نشستند0 

ارتش ترکیه بارها  دربرابر حکومتهایی 
که  درصدد برقراری حکومت  های دینی 
درترکیه  بوده وازسکوالریسم دور می 
شده اند  کودتا کرده است0 اما این بار 
ارتش دوپاره شد برخی به کودتا گر ها 
پیوستند و برخی  در پادگانها ماندند۰ 
پلیس هم به حمایت دولت ادامه دادوبا 
ارتش  سران  درگیرشد0  ها  ارتشی 
گروه  به دست  بودند  کودتا  مخالف  که 
گرفته شدند  گروگان  به  کودتا  طرفدار 
و لی خیلی زود آزاد گردیدند همه این 
اتفاقات درظرف چندساعت در نیمه شب 
جمعه 1۵ ژوئیه و ساعات اولیه روز شنبه 

1۶ ژوئیه  صورت گرفت 0
درساعات اولیه کودتا  از مخفی گاه رئیس 
جمهور خبری دردست نبود اما ساعاتی 
بعد که شکست کودتا اعالم شد  نخست 
وزیر ترکیه گفت رجب طیب اردوغان در 
استانبول است و جایش امن است 0آقای 
بیش  قدرت  برسر  بازگشت  با  اردوغان 
ترکیه  سیاست  میدان  تاز  یکه  ازپیش 
سال   11 درطول  آنکه  با  شدو  خواهد 
را درارتش  بزرگی  گذشته تصفیه های 
انجام داده است  باز هم دست به تصفیه 
بساط   کم   وکم  خواهدزد۰  جدید  های 

سکوالریسم رااز ترکیه برخواهد چید۰
نظامی  هزان  بعدازکودتا  روز  صبح 
ترکیه به جرم شرکت درکودتا بازداشت 
شدنداما ناظران سیاسی برای این رویداد 
قبول  را  کودتاهم  شبه  عنوان  حتی 
ندارندوبراین باورند این سناریوئی بود که 

خوداردوغان نوشته بود واجراشد0

ژنرال  سازی  توانمند  چگونه 
معکوس  نتیجه  تواند  می  ها 

ببارآورد؟
قبل از آنکه حکومت  استبدادی تحت 
ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، 
فکر  بگیردبسیاری  شکل  درترکیه 
میکردند که رئیس سابق حزب عدالت و 
توسعه )AKP( در تاریخ به عنوان رهبر ی

 شناخته خواهدشدکه در نهایت ارتش 
ترکیه را رام و درگیری دهه های طوالنی 
این کشور با کردها را حل وفصل خواهد 
کرد. چنین امیدی در حال حاضر نابجا 
ارتش  به   اردوغان  رسد.  می  نظر  به 
برای هزینه جنگ علیه شورشیان ُکرد 
یک چک سفید داده است  و با ژنرالها 
اتحاد گرم و نرمی بهم زده است. به نوبه 
خود، اردوغان باید قبول کند که  با یک 
سنگ چندهدف را زده است0. عملیات 
نظامی علیه کردها ،هم بزرگترین اقلیت 
طلبی  جاه  به  تازگی  به  که  کشوررا، 
های اردوغان برای قدرت بدون کنترل 
ضربه زده است،  تضعیف می کندو هم 
قدرت خود را در میان ملی گراهای این 
کشور تحکیم می بخشد. در این مسیر، 
با  را  خود  روابط  است  ممکن  اردوغان 
نظامی ها که دیرزمانی است از تشکیالت 
دولتی دلسردند ترمیم بخشد واین کار 
می تواند دربرابر مخالفان داخلی و بین 
اند مفید  او رامحاصره کرده  المللی که 
قدرت  اردوغان،  برای  اما  شود0  واقع 
دادن به ارتش می تواند خطرناک باشد. 
حتی کسانی که دراطراف او هستند، از 
جمله برخی از مشاوران او، می ترسند 
که رئیس جمهور سوار ببری شده باشد 
تحت  خشن  رفتار  ها  سال  از  پس  که 
توسعه حاکم،  وحشی  و  حزب عدالت 

تروکینه توزتر شده باشد0
ارتش  برای ادامه  کینه توزی خود دلیل 
دارد. درطول سالها از تاریخ ترکیه، نفوذ 
بوده  قابل توجه  امور سیاسی  بر  ارتش 
آشکار،  کودتای  چهار  برگزاری   0 است 
مجبورکردن چند تن از رهبران سیاسی 
عنوان  به  ارتش  اقدامات  و  استعفا  به 

نگهبان بالمنازع دموکراسی سکوالر

نقش ارتش را  برجسته کرده است 0
 از زمان به قدرت  رسیدن  حزب عدالت 
ژنرالها  نفوذ   ،  2002 سال  در  توسعه  و 
کم شده است و نیروهای مسلح ترکیه 
بودند  درکشور  مطلق  قادر  زمانی  که 
اند0.  محدودترشده  و  متفرق  و  ضعیف 
برای رسیدن به  معیارهای الزم بمنظور 
سعی  آنکارا  اروپا،  اتحادیه  به  الحاق 
کنترل  تحت  را  نظامی  نیروهای   کرد 
غیرنظامی ها درآورد0 صالحیت دادگاه 
نظامی را به نفع دادگاه های غیر نظامی، 
غیرنظامی  نیروی  این  کرد0و  محدود 
نقش فعال در انتصاب فرماندهان نظامی 
ارشد بازی می کند. در ماه آوریل سال 
ارتش  به جایگاه  بیشتری  2007، ضربه 
واردشد در آنزمان  ارتش در وب سایت 
خود اتمام حجتی را منتشرکرد که بعدا 
این  شد۰  نامیده  اینترنتی«  »کودتای 
التیماتوم هشداری بود  به حزب عدالت 
و توسعه که از حمایت عبداهلل گل،  برای 
چون  کند  خودداری  جمهوری  ریاست 
بوده   اسالمی  حزب  یک  عضو  اوقبال 
است و همسرش روسری به سر می کند، 
مردم و حزب عدالت و توسعه خشمگین 
ارتش  انتخاب شد. تالش  ُگل  و  شدند، 
برای مداخله در برابر حزب مردمی ضربه 
جدی به جایگاه نظامیان در جامعه زد و 
در یک رای گیری اولیه که درست پس 
اینترنتی  برگزار شد، حزب  از کودتای 
آرایش  برتعداد    ٪13 توسعه  و  عدالت 

افزوده شد 0
)یک   Gulenists زمان،   در حدود همان 
جنبش اسالمی وابسته به روحانی مورد 
اهلل  فتح  بنام  متحده  ایاالت  حمایت 
دولت  متحد  هنگام   درآن  گولن(،که 
تحقیقات  چندین  بود،  قضائیه  قوه  در 
اندازی  راه  را  نظامی  افسران  از  جنایی 
کرد. با پتک تعقیب، وا تهام توطئه برای 
سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعه، 
تعدادی از ژنرال ها زندانی شدند و صدها 
نفر از افسران بازنشسته ارتش بازداشت 
عدالت  حزب  بین  درگیری  گردیدند. 
دسته  استعفای  با  نظامیان  و  توسعه  و 
ارتش  رتبه  عالی  فرماندهان  جمعی 
ترکیه در اواخر ژوئیه 2011 به اوج خود 
رسید،که متخصص مسائل  ترکیه هنری 
دورانداختن   »روز  نام  به  را  آن   Barkey

ارتش بسان دستمال کاغذی.« نامید
رسد  می  نظر  به  اخیراً  حال،   این  با   
ارتش در حال تجربه بازگشت به دوره ی 
خوشبختی است. از آنجا که نجدت اوزل، 
 Necdet Ozelیک وفادار اردوغان، 
به   اعتراض  در  خودکه  سلف  از  پس 
استعفا  نظامیان  علیه  سازی  پرونده 
داده بود رئیس ستاد ارتش شد، روابط 
حداقل   ، مسلح  نیروهای  و  اردوغان 
درسطوح باال تا حدودی بهبود یافت، اما 
این روابط گرم  زمانی به اوج خود رسید 
که Gulenists در قوه قضاییه  به بررسی 

پرونده  فسادی پرداختند که

درآن   اطرافیانش  و  اردوغان  خانواده   
اردوغان  که  بود  اینجا  داشتند.   نقش 
بالقوه  متحد  یک  عنوان  به  را  ارتش 
علیه  احتمالی  عیار  تمام  جنگ  در 
گولنیست ها،  که زمانی حامیان او بودند 
تشخیص داد0. بدنبال بیانیه ای که یکی 
از مشاوران نزدیک اردوغان، انتشارداد 
محاکمه  قضائیه خواستار  قوه  از  ارتش 
نظامی در دادگاه شدو  مجدد متهمان  
مختومه  بکلی  پرونده  این  آن  از  پس 
شد، با این استدالل که شواهد واسناد 
بالفاصله   و  است.  بوده  »ساختگی« 
آزاد  بودند  شده  زندانی  که  ژنرالهائی 
حاکی  که   ای  نشانه  آخرین  گردیدند. 
ازبهبود روابط حزب عدالت و توسعه با 
بود  ازیکدیگر   آنها  و پشتیبانی  ارتش 
ستاد  رئیس    Hulusi Akarحضور
کل، در مراسم عروسی دختر اردوغان به 

عنوان یکی از شاهدان عقد بود.
بین  بس  آتش  از  اخیر  های  شکست 
)پ  کردستان  کارگران  حزب  و  دولت 
های  کدورت  از  دیگر  یکی  ک(  ک 
را  بادولت   نظامیان  روابط  موجوددر 
مخالف  همواره  ارتش  برداشت0  ازمیان 
بودو دولت  با پ ک ک  مذاکرات صلح 
را به نادیده گرفتن فعالیت های پ ک 
ک در منطقه کردستان متهم میکرد. در 
سال 201۴، مقامات نظامی خواستار2۹0 
عملیات علیه پ ک ک درمنطقه  جنوب 
مورد  هشت  تنها  دولت  شدند0  شرقی 

ایجاد  ناخشنودی   که  کرد،  تصویب  را 
و  دولت  بین  جنگ  سرگیری  از  کرد. 
پ ک ک در تابستان 201۵، در نتیجه، 
راه را برای اتحاد نزدیکتر بین ارتش و 
دولت هموار کرد. هرج و مرج در سوریه 
و عراق و تنش بین ترکیه و روسیه نیز 
به باز گشت ارتش به عنوان یک قدرت 
داخلی و خارجی کمک کرد. هم اردوغان 
و هم رسانه های طرفدار دولت که زمانی 
به  را  ارتش  علیه  جنایی  های  پرونده 
دموکراسی  برای  بزرگ  پیروزی  عنوان 
اینک   بودند   داده  قرار  ستایش  مورد 
نیروهای  قهرمانانه  های  »تالش  از 
مسلح«  در مقابله با دشمنان داخلی و 
بین المللی ترکیه تمجید می کردند. در 
یک حرکت بزرگ بسوی متحدان جدید 
خود، اردوغان به حمایت از سکوالریسم 

پرداخت 0 
اردوغان فکر می کند که  این حمایت 
دربرابر  را   نظامیان  سکوالریسم  از  او 
دلخواهشان  خط  ودر  تسلیم   دولت 
بازی  آتش  با  او  اما  کرد،  خواهد  حفظ 
که  ترسند  می   ازاین  برخی  کند.  می 
  ، قدیمی  عادت  به  است  ممکن  ارتش 
مداخله  دهدبه  دست  فرصتی  چنانچه 
شود0  کشیده  سیاسی  فرایندهای  در 
در واقع، ارتش ممکن است به خواست 
هیچ  که  ازاین  اما  شود،  راضی  کمتر 
قطعا  واین  نیست.  راضی  شود  شمرده 
استقالل نهادی قابل توجهی  به ارتش 
خواهدداد0. کمالیسم، ایدئولوژی بنیانی 
به  دهه  چند  برای  که  ترکیه  جمهوری 
و  گرایی  اسالم  برابر  در  سدی  عنوان 
شده  بکارگرفته  کردها  طلبی  جدایی 
دوره  ایدئولوژیک  هسته  هنوز  است، 
آکادمی  و  مدارس  در  آموزشی  های 
ارجاع  تنها  را تشکیل میدهد.  نظامی  
به اسالم در آکادمی نظامی  درمفاد مورد 
ارتش  آتاتورک جستجو می شود.  نظر 
برای  دولتی  دربرابرتماس محافل  حتی 
ثبت نام از فارغ التحصیالن مدارس امام 
hatip، در آکادمی های نظامی  مقاومت 
می کند0  این مدارس به آموزش امامان 
و واعظان برای دولت می پردازد. ارتش 
آموزان  دانش  این  که  است  معتقد 
ممکن است به گسترش دین در صفوف 
نیروهای مسلح ترکیه بپردازند که منجر 
به کنترل بیشتر دولت بر ارتش خواهد 
شد. بودجه دفاعی تا حد زیادی از نظارت  
غیر نظامی ها  دور نگهداشته می شود، 
و ارتش مدیریت پرسنل را ،  خود انجام 
می دهد. چنین گفته می شود، که رئیس 
ستاد کل ارتش تابع وزارت  دفاع نیست.
به این دلیل ، ارتش درحال حاضر عالقه ای
 به  مداخله در فرآیندهای سیاسی، ندارد 
پس از واکنش مردم به کودتای اینترنتی، 
به نظر می رسد ارتش  ترجیح می دهد  

خارج از گود سیاست باقی بماند. ستاد 
ای  انتشاربیانیه  با  اخیرا  ارتش   کل 
دولت  طرفدار  محافل  اتهامات  قاطعانه 
را که مدعی بودند نیروی نظامی  برای 
انجام یک کودتا برنامه ریزی کرده است  
را رد کردوتهدید کرد   علیه رسانه هایی 
که این خبررا پوشش داده اند اقدامات 
قانونی انجام خواهدداد0ارتش زمانی که 
می خواهد درسیاست دخالت کند سعی 
می کند از حمایت عمومی برخوردارشود 
 ،1۹80 نظامی  کودتای  در  مثال  بعنوان 
تاریخ  در  نظامی  کودتای  ترین  خونین 
مردم  توسط  شدت  به  ارتش   ترکیه، 
حمایت شد، چون مداخله نظامی برای 
اما  بود.  مملکت  به  ثبات  بازگرداندن 
امروز، ارتش به خوبی می داند  که هر 
حزب  و  اردوغان  علیه  مداخله  گونه 
درصد   ۵0 تقریبا  که  توسعه،  و  عدالت 
دریافت  اخیر  انتخابات  در  را  آراء  از 
کمی  مردمی  پشتوانه  از  است،  کرده 
برخورداراست و تالش ارتش را برای پس 
با  گرفتن جایگاه سابق خود در جامعه 

شکست مواجه می کند0
با آنکه انجام کودتا درحال حاضر بعید 
سناریوبرای  یک  هم  اماهنوز  است  
دارد.0  وجود  ارتش  مداخله   امکان  
و  عدالت  حزب  حکومت  سال  چهارده 
توسعه تا حدودی موضع ارتشرا دربرابر 
سکوالریسم، نرم کرده است اما جدایی 
طلبی کردها هنوز هم خط قرمز نیروهای 
مسلح است. درصورتی که جنگی بین پ 
ک ک ودولت درگیردو خارج از کنترل 
در  گسترده  خشونت  اگر  باشد،  دولت 
مراکز شهرهایی غربی منجر به فروپاشی 
و  شود  اقتصادی  بزرگ  رکود  و  امنیت 
استبداد  به  فزاینده  طور  به  دولت  اگر 
تواند  می  شرایطی  چنین  دهد  ادامه 
درپی  را  دولتی گسترده  تظاهرات ضد 
داشته باشد. اگر اردوغان با کمک پلیس 
بصورتی وحشیانه وبا هرج و مرج بیشتر 
پاسخ دهد و خونریزی صورت بگیرد، می 
تواند تقاضا برای دخالت ارتش را افزایش 
خطرناک  حاالت  این  در  دهد0حتی 
ترجیح  احتماال  ژنرالها  نامطلوب،  و 
نه  و  سیاسی  مداخله  بجای  دهند  می 
نظامی، دولت را برای استعفا تحت فشار 
قراردهند. ترکیه بیش از حد در تکامل 
سیاسی و اقتصادی خود از اداره شدن  
توسط یک شورای نظامی دورشده است.

اما تا آن زمان، ارتش و دولت به احتمال 
زیاد در شرایط خوبی باقی می ماند.  اما 
آنها هنوز در بسیاری از مسائل اختالف 
به  رو  اردوغان  اقتدارگرایی  دارند.  نظر 
مکرراودر  های  زیگزاگ  است،  افزایش 
مورد مسئله کردها و سیاست خارجی 

متمرکز برمسائل خاور میانه و تهاجمی 
بقیه درصفحه ۴8

کودتای نافرجام در ترکیه و پی آمدهای آن
*  اکنون اردوغان با قدرت بیشتر قادر خواهد بود قانون 

اساسی جدید خودرا بر کشور حاکم کند
* آیا این رویداد سناریوئی بودکه خوداردوغان نوشته بود 
وخود باجرادرآورد تا مخالفین را راحت تر ازمیان بردارد؟

کودتای نظامی بعدی در ترکیه          By Gonul Tol                                      این مقاله چندروز قبل از کودتای اخیردرForeign Affairs  منتشرشده است

نظامیان طی مراسمی در آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک در 
آنکارا، نوامبر 201۴ به حالت احترام  ایستاده اند.
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را  انگلستان   ، انگلستانی  پوپولیسم 
رأی  ازباب  کشاند  عظیم  اشتباهی  به 
دادن  مردمان این کشور  به خروج از 

اتحادیه ی اروپا0
را  خروج  ی  زمزمه  که  کس  اولین 
نخست  کامرون   دیوید  خود  خواند  
اروپای  از  آن   تکرار  با  که  بود  وزیر  
انتیازاتی خواهد گرفت  بسود  متحد  

موضع سست دولت خود0
انگلستان   ی  ملکه  کس   ودومین 
و  کرد  فرض  شدنی  را  آن  که  بود)1( 
باعث تشویق مردمان شد  در حالیکه 
دخالت ملکه در سیاست  کشور ، منع 
سعی  ها  رسانه  0ولی  داشت  قانونی 
نزنند که نشنیده  از آن حرف  کردند  
ونگفته  قلمداد شود ولی حرف ملکه 
شهردار   سود  به  اینهمه   و  کرد0  اثر 
تمام  جانسون  بوریس   لندن   سابق 
شد که مدعی اصلی خروج انگلستان  
وداوطلب   بود  اروپا   ی  ازاتحادیه 
بود  مردی  وی   0 وزیری  نخست 
خاورمیانه  تروریسم  از   زده  وحشت 
اروپائی  پوپولیسم  سریع  رشد  و  ای  
کشورش  جداشدن  با  کرد   می  وفکر 
از اتحادیه ی اروپا  این کشور از مضار 
موذی   تروریسم  و  جاری  پوپولیسم 
عراقی    - سوری  مهاجران   بالی   و 

وغیره مصون خواهد ماند0
رقم   وقتی  بعدازرفراندوم  او   وهم 
ترک   به  دهندگان   رأی  ضعیف 
باز  چشمش  و  دید   را  اروپا  اتحادیه 
شد  برعواقب آن  ودریافت که  گرایش 
ایرلند   ایالت  و  اسکاتلندی   مخالفان  
برماندن  درلندن   مخالفان   دیگر  و 
پی  خود   اشتباه  به  است  دراتحادیه 
نخست  نامزدی   از  خودرا   و  برد  

وزیری کنار کشید0
دموکراسی  شمشیر دوبری است که به 
بهانه ی  تروتمیز وصیقل دادن آن نمی 
توان  باآن بازی کرد0 دموکراسی این 
بار در  انگلستان آلودهبه عوامفریبی  
ی  توده  شد0پس  ها  دروغ   وحتی 

)1(- ملکه انگلستان  بعداز رفراندوم واحساس 
بحران  گفت :I›m still alive  ودیگر دیر بود و 

شد آنچه نباید بشود

بی خبر از ابعاد زیان  و ضررها  جوانان 
رؤیای  که   چرا  برد  فریب  به  را  
کار  واستعماری   تاریخی   انگلستان  
بطوریکه   داد0  میدان  را  توهمات  
احیاء   به  کردند   باور  آنها   از  بخشی 
انگلستان مغرور   یکی دوقرن پیش 0 
نگاهی به آرای  موافق ومخالف  و سن 
آنها  در نظریابی  ها نشان داد که ٪۶۴ 
جوانان  1۶ تا 2۴ ساله  مخالف خروج  
هستند   اروپا  اتحادیه   از  انگلستان 
تصدیق  در  را  کار   بازار  مزایای   زیرا 
تا ۴۹ساله  دارند0 ودرگروه سنی  2۵ 
اتحادیه  در  ماندن   طرفدار  ها٪۴۵  
ها   ساله   ۶۴ تا   ۵0 سنی  درگروه  اند0 
ی  دراتحادیه  ماندن   طرفدار   ٪3۵
ها   ساله   ۶۵ ودرگروه  هستند  اروپا 
دراتحادیه  ماندن   طرفدار   ٪33 بباال 
اروپا هستند0 پس می شود  گفت که 
درکل جوانان  بهترازسالمندتران خود 

تشخیص دادند : 
ماندن  طرفدار   ٪۶2 دراسکاتلند   -
دراتحادیه  بودند  زیرا نبض اقتصادرا 

همیشه  دارند
- درایرلند شمالی ۵۵٪ طرفدار ماندن  
هستند  چون بازار شناسی و تجربه ی 

جدائی راهم داشتند0
قلمرو  بزرگ   لندن  ی  حوزه  در   -
از  جدائی  مدعی   ، سابق   شهردار  ی 
ماندن  موافق    ٪۵۹/۹ متحد  اروپای 
که  گفت   ومی شود  بودند  دراتحادیه 
بوریس جانسون  غائله آفرینِ  شهردار  

نبض مردم خودرا دردست نداشت0
به  انگلیس   مردم   ٪۵1/۹  :1 نتیجه 

خروج از اتحادیه  اروپا رأی دادند0
تمام  دوسال   جدائی  برای   :2 نتیجه 

وقت الزم است 0
انگلیسی  ی  لیره  سقوط   :3 نتیجه 
ظرف  آمریکا   دالر  در  شدن  وذوب 

یکسال ونیم آینده صورت می گیرد0
انگلستان  صادرات   ٪۴۴  :۴ نتیجه   -

دراین فاصله متوجه اروپاست 0
نتیجه ۵: شورای منطقه ای  اسکاتلند  
در   ماندن  موافق  تمامًا  نفرند   32 که 

اتحادیه اروپایند0
پوپولیسم  انگلستانی  ریشه ها دارد0 
 0 اخیر   سالهای  های  دربحران  البته 

دارد  ضخیم   بسیار  هایی  ریشه  اما 
نظامیان  و  سالمندان  اجتماع  درقشر 

که  همیشه در تفرعنی  تعدیل نشدنی 
دست وپا می زند0

با  تاریخ   درطول  قشر   این  تعصبات 
که  ی  استعمار  و  ها  طلبی   توسعه 
درامپراتوری  آفتاب   « گفت  می 
است«   درطلوع  همیشه  انگلستان  
آبیاری شدومردم این سرزمین  بسبب 
ازاروپا   جداافتادن  جغرافیایی نسبی  
جو  در  جدید   قرون  طی  خودرا  

جداسری  ازاروپا نگریسته اند0
جغرافیائی  اکتشافات  های  انگلیسی 
بسیار  آثارشان   Travelers به   موسوم 
است 0  وهیچکس منکر ابداعات  عهد 
زغالسنگ  این کشور  وعهد  صنعتی 
شدن  ها نیست 0 ونیز رفتن به ایجاد 
تاریخ  ستایش  در  آنها  دموکراسی  

است 0
اما انگلیسی مستعمره چی  سرسوزنی  
کبیر   بریتانیای  ساکن  انگلیسی   از 
مقررات   زیرا  نیاموخت   دموکراسی 
نظامیان  سرزمین های  مفتوح ربطی  

به دموکراسی  درونمرز نداشت 0
خود   مردم  به  گر   استعمار  انگلستان 

درمدرسه ها ورسانه ها  تلقین کرد  
 0 والبته قدری  هم دیگران  مائیم  که 

بحدی که شاعران  زبردست حماسه 
سرا  وناسیونالیست و انگلیس ستائی 

بودند  که گرچه هندی بودند  باورشان 
شده بود  برانگلیسی بودن خود0

بوریس جانسون  شهردار  سابق لندن  
اتحادیه  از  جداسری   زدن   بادامن 
پوپولیست  دردام   عمال  اروپا   ی 
غالب  انگلستان   هابودومیخواست 
بزایاند0  راازنو  دیروز   بفرد  ومنحصر 
ی  سکنه  و  شهردارلندن   ئذحالیکه 
اقتصاد  عهد   از  که  بود  انگلستانی 
اقتصادیات   به  و  دورشده  به  صنعتی  

صرفًا مالی و پولی رو کرده است 0
ازخاطره نویسان وخاطره گویانی  مثل 
ماایرانیان    ، زاده  وتقی  السلطنه  قوام 
نکته ها داریم  از باب تفرعن سفرای  
دربرخوردبامتانت   درایران   انگلستان 

و غرور ملی  مان 0
نگاه کنید  به دومورد آن  برگرفته از 
نوشته ی باقر عاقلی ومندرج درشماره 

77 مجله ی آزادی0 )تصویر باال(
***

با  ها   قرن  دموکرات   انگلستان 
قدرت نظامی  وشیوه های  خودنمایی 
فرض  وآفریقا   آسیا  و  درخاورمیانه  
کرد  ماکه ماییم ، دیگران باید  به ما 

گوش کنند0

اسالمی   انقالب  از   قبل  درسالهای 
ایران  وقتی به بهانه  کسربودجه  ، در 
بود  و نمی  تدارک ترک خلیج فارس 
حضور  بسبب   برود«   باید   « که  دید 
قدرت ایران  بود که مدعی بود ژاندارم  
خلیج فارس است  به آنها که نوشتند : 
 انگلستان  باید از خلیج فارس برود«  
دولت انگلستان  به حرکت مشروطیت  
درایران  صدمه ای  جبران ناپذ یرزد0

ازهمان روز که در محوطه سفارت  دیگ 
ها  پناهنده  نهادو  و خورش  پلو   های 
وحداقلش  داشت  منظورها  نوازید   را 
این است که  خواست تلقین کند  که 
ما جای مشروطه ایم0 دولت انگلستان  
درجریان  ملی شدن نفت  ناسازگاری 
ها  نشان داد  وبردادگاه  الهه اثر نهاد0
سی   بی  بی  همیشه  انگلستان   دولت 
و  بیند  می  از  خود  مستقل  و  را جدا 
که  ودیدیم  عیان   است   دروغی  این 
در جریان  انقالب  طرفیت ها داشت 0
قاجار  خودرا   از عهد  انگلیس   دولت 
نشسته در  حوزه ها ومحرم  روحانیت  
درست  این  و  است  کرده   تبلیغ 
نبودودولت  عربستان سعودی  خوب 
می داند  که لورنس   مأمور  لندن بود 

نه چیز دیگر0
***

خروج انگلستان  شکست اتحادیه ی
برای  است   فرصتی   0 نیست  اروپا   
برای  است   شکستی  اما   0 اروپا 
 ، دریافت  که  کشور   این  سیاست  
یند  ها   خبری  دربی  انگلیس   مردم 
اروپا -  اتحادیه   ازباب دستاوردهای  

ودربافت  که :
بوریس جانسون  خواست ادای  دونالد 

ترامپ  رادرآورد0
اروپا  ی  اتحادیه  از  انگلیس   خروج 
انگلستان    0 به عقب  است)2(  جهش 
و  اسکاتلند  مردم  که   مقاومتی  با 
دادند   نشان  لندن  و  ایرلندشمالی  
درمعرض جداسری ها  و تفرق است0 

 J0D0D0 2(- سایت(

سخت  انگلستان   برملت  زندگی 
خواهد شد 0 تنزل ها  برای این مردم 

درپیش است )3(
که   وسالی  سن  با  انگلستان   ملکه 
دارد به کاری و اظهاراتی  دست زد تا 
به روزنامه ی روسی  اکسپرت  فرصت 

انتقادی  سخت دهد  تا بنویسد  ملکه 
اکونومیست  و  ؟  کجاست  عقلش 

نوشت: یک جدایی فاجعه آمیز0
پوپولیستی   حرکت  که  است  درست 
درانگلستان  پیروزی انتخاباتی  یافته 
است  اما این  یک فریاداست و نه یک 

راه حل 0)۴(
این  گوید:   می  جانسون   بوریس 
است0  بریتانیایی  دموکراسی  همان 
داوطلب  دیگر   چرا  دراینصورت  
نخست وزیری  نیست ؟ زیرا می داند  
)۵(مردم  نمیآید0  بر  بحران  ازعهده 

مقابل او  ودر افشای او یند0
کامرون   دیوید  ادعای  گفت   پوتین 
اروپا   ازاتحادیه  خروج  اینکه   درباره 
است   روسیه  خوشوقتی   اسباب 
درست نیست  وحاصل تفکراتی است  

برآمده از فرهنگ  سیاسی بومی 0
 

)3(- مقاله ی فرانکفورتر آلمان
)THe Sun -)۴ مورخ 2۴ ژوئن 201۶
)۵(- سایت J0D0D0 2۴ ژوئن 201۶

دونالد ترامپ  خروج انگلستان را    از
اتحادیه ی اروپا  چیزی مفید  تعریف 
کرد)۶( البته او خود محصول  حرکت 
پوپولیستی  ناب آمریکاست - باستون 
با  دربازی  انگلستان   نوشت   گلوب  
عامل  اروپا   ی  اتحادیه   0 است  آتش 
اصلی  صلح دراروپاست )7( و جراید 
برای   است  خطری   : نوشتند  آلمان  
دارد   اشارات خاصی  و  جهانی  اقتصاد 
دررویانیدن   انگلستان   استعداد  به 

مراکز  پول شوئی  دراین کشور0
شیفته   بخود  مرد  جانسون   بوریس 
ابزار بعضی محافل شد 0 مشکل بتواند  

خودرا توجیه کند 0 
بقلم    ای  درمقاله  تایمز  نیویورک 
را   جانسون   D.D.Guttenplan
در  نامد   می  ای  زده   خجالت  دلقک 
خروج از گود و دیوید کامرون  می گوید 

حرفهای او خالف واقع است0)8(
***

مفهوم  شاید  آوردیم  این  اینهارابرای 
افتد  که رأی عوام  همیشه در مصلحت  
ملک وملت نیست 0 وآنهاکه شوریدن  
تاسوارشوند   میزنند   دامن  را   توده 
درخیانت عمدند0 هدایت و روشنگری  
تشجیع  نه   دارد  ضرورت   مردم 

شورندگان 0
اروپا   به  خود   سفر  درآخرین  اوباما  
درست  شاید   گفت  مردم  به  خطاب  
مهم   دستاوردهای  از  چه  ندانید  
دراروپای متحد  تحصیل کرده اید0 این 
بود رسانه ها بشکافند  را  حق  سخن 
قوانین در   نیست  که  این  زیرا  مهم  
در   یا  شوند   وضع  اروپا   ی  اتحادیه 
یک کشور  از کشورهای  عضو  بلکه 
مهم  آن است که  قانون  تصویب شده  

)۶(-دو سه بار طی2۵و2۶و27 ژوئیه
)7(- باستون گلوب  2۴ ژوئیه بقلم سردبیر 

Valeur Actuelles -)8(

ساز   وزندگی  مشترک   خط  و  فصل 
0 وقتی  باشد  مردم  کشورهای عضو  
بود  قانون ابزار  مهارقانون ناگراها بود  
اینک قوانین  درخط زندگی سازی  و 
غلبه  برتمایالت  زندگی ُکشان است 0

اتحادیه ی اروپا  طی حیات خود  دست 
به سینه ی جنگ طلبان  اروپایی زد0 
گزافی   وبهای  بشررابرکشید  حقوق 
 0 پرداخت  تروریسم   با  مبارزه  برای 
این  بنیادگراهارا0  کرد   افشا  وبسیار 
اتحادیه  هنوز  هرکشوررا در سیاست 
خود  دفاعی   درسیاست  و  خارجی  
مختار  داشته است 0 جزاین نمی شد  
آن همه اختالفات  را حل و فصل  کرد  
رادرقلب  اروپا  دوبار  که  اختالفاتی  

جنگی جهانی  قرارداد0
سرزمین  دراین  جنگ   از  دورکشی 
آسان  طلب   استقالل  بسیار   های 
سزاوار   راه  دراین   توفیق   و  نبود0 

تشویق است 0
به  رسیدن  اروپا   ی  اتحادیه  هدف 
خارجی  درسیاست  کلمه   وحدت 
است0 هدفی که رسیدن  به آن  آسان 
نیست ولی با همه زمان طلبی ، شدنی 
است 0 آمار نشان  ازروشن بینی گروه 
که   روزی  دارد0  ساله   1۶ تا   1۴ سنی  
اینها  به مدیریت  های مختلف رسیدند 
سیاسی  مدیریت  به  مخصوصًا   و 
ندارندو  نیاز   بازان  دوزه  دو  به  اروپا  
می  نروئیده  ها   جانسون  بوریس 
ی   توده  زیر  پوپولیسم  خشکندوموج 
به  ، خفه شده وکف  ها  مقاومت  شن  

لب خواهندآورد0
***

پوپولیسم انگلیسی  محو خواهد شد 0
 0 است  جان  نیمه  اروپایی  پوپولیسم 
ازسر سماجت  وخودبینی  انگلستان  
سیاسی  حتی منافع  خودرا  درحساب 
آری   دردام  دولتشان   چنان  نگرفت0 
ونه افتاد  که مردم  نه در آری اند ونه 
در  نه 0 این خطارا  تاریخ بر کامرون  
نخواهد بخشید)۹( ژان پی یر  شونمان  
معتقداست   فرانسه   دفاع سابق  وزیر 
این واقعه به سود  اتحادیه اروپاست0 
و فکر اروپارا گسترش می دهد0 اروپا  
ودموکراسی   خواهدشد  بازسازی 
درعرصه هرکشور  عضو ودرعرصه ی  

اروپا  استواری خواهد  یافت 0
استقالل طلبی   زیر عنوان  انگلستان  
به  رو  گفت   شود  می  حتی  میرود  
یعنی   0 است  کرده  ستیزی   بیگانه 

رجعت به اصل0

ژان  ی  مصاحبه   201۶ ژوئیه   2۵ فیگارو   -)۹(
که  اروپا  مجلس  سابق  نماینده  بورالنژ  لوئی   -
معتقد است  خروج انگلستان  ازاتحادیه ی اروپا 

اشتباهی است بزرگ  به زیان خود انگلستان 0

اسب قدرت انگلستان  سر ُسم زد  

 پروفسور کاظم ودیعی -  پاریس

 ژان پی یر  شونمان  وزیر دفاع سابق فرانسه  معتقداست  این واقعه به سود  اتحادیه اروپاست0 و فکر اروپارا گسترش می دهد0 اروپا  بازسازی خواهدشد ودموکراسی  در
عرصه هرکشور  عضو ودرعرصه ی  اروپا  استواری خواهد  یافت 0
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تونی بلر  نخست وزیر سابق  انگلستان  
درجریان  اشغال عراق  بوسیله ی آمریکای 
جرج بوش  ، کشور خودرا  متعهد جنگی 
اطالعاتی  بر   تکیه  آن  اساس   که  کرد  
نسنجیده  و  نشده   بررسی  و  نادرست  
صدام  عراق   که  شد  مدعی   وی  بود٪ 
حسین  خطرناک است  و چنین نبود۰ تونی 
بلر   بدون مدرک  و بدون تدارک  آمادگی 
های نظامی  دست بکاری  زد ، در تبعیت  
کور از آمریکا که نه فقط اشتباه  بود بلکه 
جوالی   درششم  بود۰  دموکراتیک   غیر 
۲۰۱۶  ، گزارش هایی  شاید  نهایی از 
سوی  مقامات انگلیس  درباره ی تصمیم  
لندن برای  مشارکت انگلستان  درحمله 
واشغال  عراق چاپ و نشر شد۰  این حمله 
ی منتهی  به اشغال  ، به تاریخ  سوم ماه 

مارس  ۲۰۰۳ صورت گرفت ۰
بلر  نخست  تونی  علیه  گزارشهای  فوق 
خدشه  بی   و  جدی  کارگر   حزب  وزیر  
شناخته  شده اندو شخص اورا  بی مالحظه  
ضد  و  بشری   ضد  اتهامات   درمظان 
دموکراسی  و غیر قانونی  قرار می دهد۰

در  بی طرف   و  نا مستقل   های   رسانه 
سکوت  و پوشش دادن  به این خبر مهم  
استثنائی اند اما جراید  بزرگ ومسئول  ، 
آن را  به سرمقاله ها هم برده اند مصل 
تحت   ۲۰۱۶ جوالی  درهشتم  لوموند  
عنوان  لعن تونی بلر۰ تونی بلر بخطایی  
درعراق   شوم   عواقبی  که  رفت   بزرگ 
از  بسیاری   حیثیات  وی   ۰ آورد   ببار 
دولتمردان  در انگلستان را  لطمه زد  و 
آنها برای  همیشه  ملکوک شدند  بنابراین  
امروز  قشری از  سیاسیون  که اورا دنبال 
کردند  درصدد تعقیب اویند۰ تونی  بلر و 
جرج واکر بوش  تعقیب یک دیکتاتور  را 
عراق عوضی  تخریب  کشور  با  درعراق  

گرفتند۰
دیکتاتور  یک  وجود   که  امر  آنهابراین  
خونخوار  دیریازود  منتهی به  شوریدن ها  
می شود  نیندیشیدند ودیدیم که حمله  
به عراق واشغال عراق  وسیله ی آمریکا  
طی هشت سال )۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱« هرج 
ومرج و تروریسم را میدان داد۰ ونظامیان  
ها  جویی  انتقام  به  شده   تحقیر  ارتش 
رفتند۰ از هرج ومرج عراق جهادگراها بهره 
بردند۰ واین جهادگراها  به سراسر خاور 
میانه  اسالمی و اسالم زده  چنگ انداختند  
ودیدیم  که حکومت ها  را سست کردند  
و برانداختند  وچیزها آفریدند  که داعش 

نمونه ای است از آن۰
ده ها وصدها  هزار عراقی  کشته شدند  

یا در تنور فقر  و فالکت  بسوختند و هر 
حادثه  اهرم حادثه  و فاجعه  ای وخیم تر 

شد۰
تأیید   و  بوش   واکر  جرج  تصمیم 
او   اقدام  به  پیوستن   و  بلر   تونی 
دوراندیش   بازعمای  بود   درتضاد 
رئیس  شیراک   ژاک  مثل  اروپا 
جمهور  ئقت فرانسه  که رسانه های 
وابسته به جرج واکر بوش  طعنه ها 
تشخیص  به  تاریخ  انا  کردند  او  بار 

تأیید زدوهنوز هم  مهر  او   سیاسی 
محبوبیت  او بجاست ۰

درآمریکا سناتور جوان  باراک اوباما  
ندادادبرخطرات  این حمله  و اشغال  

وصدای او  را ناشنوده داشتند۰
 John   کمیسیونی که  به ریاست  آقای
Chilcot  جان چیلکوت  برای بررسی  
بلر   تونی  اقدامات   گزارش   تهیه  و 
تشکیل شده است  وی را بطور رسمی  
متهم نمی کند  زیرا کار  آن کمیسیون  
بررسی و مطالعه  ماوقع  و شرح آن 
است  یعنی جمع آوری  داده ها  به 
جهت  دستگاهی که شاید  روزی به 
در  کمیسیون   این  رود۰  داوری  
دروغ  به  بلررا   تونی  خود   گزارش 
متهم نکرده  است  زیرا دروظیفه  آن 
است   آمده  درگزارش  اما   ۰ نیست 
که وجود سالحهای  اتمی  درحد ابهام  
می  آن   قطعیات  از  ونازکانه   است 
یک  حیثیات  کارانه  تامحافظه  گذرد  
نیندازد۰  بخطر  را  ساله  ده  دولت  
اتهام اصلی  درگزارش  دنباله روی  
وشخص   دولت  از  است   بلر  تونی 

روی   دنباله  یک   ۰ بوش  واکر  جرج 
عظیم   ی  فاجعه  دراین  کورکورانه ۰ 
نئوکنسرواتیوها درآمریکا  بسیارتحت 
القاعده   انسانی   غیر   اقدام  تأثیر  
درزدن دوبرج  بودند ۰ بی شک  جرج 
وحشت   این   شدت  از  بوش   واکر 
انتقامجویی  ها افتاد  بزرگ به دام  
گرفت  عوضی  القاعده   با  را  وعراق 
شاید هم به عمد۰ وگفتند »تروریسم 
نظامهای  محصول   اسالمییست  

وچنان  است ۰«  اعراب  دیکتاتوری  
دموکراسی   اگر  که  گرفتند   نتیجه 
رابآن کشورها  صادر کنند  تروریسم 
میمیرد۰ این تشخیص ساده لوحانه  
نتیجه خبط دماغ کسانی مثل ریچارد 
جرج  جمهور  رئیس   مشاور  پرل  
واکر بوش  بود که می گفت  » وقتی 
سربازان  ما قدم به خاک عراق نهند  
میلیون  به هزار هزار   مردم عراق  

میلیون  از آنها استقبال  می کنند۰
کاران  محافظه  نو  آمریکای  محافل 
بروجود  سالح اتمی  درعراق صدام  
ووقتی  داشتند  یقین  متعصبانه  
آمریکا   امنیت  وزیر دفاع  درشورای 
داد   نشان  عوضی  هوایی   عکسهای 
خارجه  وزیر  اظهارات   به  هیچکس 
ژاک شیراک  که تشخیص آمریکا را 

نادرست می دید اعتنا نکرد۰
ترین   درهیجانی  بوش   واکر  جرج 
حالت روانی  خود از تغییر  کلی سیمای  
سیاسی خاور میانه  حرف زد  و حتی 
خاورمیانه   « تغییر سیمای  به  رفت  
ی بزرگ« وبقول سردبیر  لوموند  به 

خود مأموریتی  مسیحانه داد۰
با  کرد   و فرض  بلر  درنیافت  تونی 
مشارکتی قاطع  سود هنگفتی نصیب 
قصورات   کندواین  می  خود  کشور 
یرتابیدن سود آنی  اورا  در غلطاند  
به زیر پا نهادن اصول دموکراسی ۰ 
وامروز گزارش  رسمی درشهادت آن 

است ۰
عراق را  به زور خیاالت  به حکومت  
مذهبی  شیعوی  بردندو نفی سنی ها  طی 

المالکی   نوری  حکومت   سال  هفت   
موجب  نارضایتی  سنی ها شدکه در هم 
آوازی  ها شدند با ارتشیان تحقیر شده 
عراق و آمریکا موجب شد  تا عراق  شیعه 
ارتش   انحالل  مزید  را  کردستان   خشم 
دموکراسی  ودروغ  ومرج   هرج  وظهور 
ازپس   ، آمریکا   کند۰  شیعوی  عراق  
بسود  همه   واین  افغانستان   معضل 
تا غریزه   تمام شد  ایران  والیت فقیهی 
بخش شیعیان  ورضا  اسالم   جهان  ثبات 
درسوریه  ولبنان  و یمن وبحرین  شود۰ 
این جنایت بزرگ  عوارضی ببار آورد  که 
باراک اوبامافقط آنهارا  وخیم تر نکرداما 
کوشش وی منکر ندارد۰ جرج واکر بوش  
و تونی بلر  با اشتباهات خود  در کشور 
آمریکا وانگالستان  موجب شدند  تا اعتماد 
باالی سر ُسست شود  نظام  به  مردمان  
ومقدمات ظهور  پوپولیسم  فراهم آیدکه 

شاهد آنیم ۰ 
آمریکا   در  نیز    ۲۰۰۸ مالی   بحران 
مردم  ودرانگلستان   شد  مزید  برآن 
بسبب  خطای بوریس جانسون  و دیوید 
ی  گذشته  آن  الپوشی   برای  کامرون  
از  خروج  به  اشتباه  به  پراشتباهجامعه  
اتحادیه  اروپا  رأی دادکه به سرعت  کار 

 ، به پشیمانی ها کشیدورهبران  مدعی 
خانه نشین شدند۰ 

گیرند   می  نتیجه  ها   رسانه  از  بعضی 
ومی  نیست   مسئول  ابداً  بلر  تونی  که 
بزرگترین   مرتکب  او  اما    « افزایندکه 
دوم  جنگ  بعداز  استراتژیک   اشتباه  
نوشتن   اینگونه   »۰ است  شده  جهانی 
غرور   از  ناشی  زدن«   پروپوک   « یعنی 
کاذب غرب است که همیشه سعی دارند  
بهای هر خطا را  از موجودی جیب دیگران  
بپردازند۰ معهذا انگلستان  مال  باخته 
رفراندوم  اخیر  هنوز دست  از سر تونی 

بلر برنداشته است ۰
***

انگلستان   ودولت  جامعه  که  درشرایطی 
خروج  رفراندوم   ناگوار   نتایج  هنوز 
اند   نکرده  را هضم  اروپا  اتحادیه ی  از  
نرسند   حلی  راه  به  شاید  ماهها   وطی 
رسمی   کمیسیون  مسلماًنشرگزارش 
مربوط به غفلت های عهد تونی بلر شمشیر  
دو دمی است  که می شود  از یکسو  ظهور 
پوپولیسم  را ناشی از  اشتباهات گذشته  
تا  کرد  دنبال  را  بایدآن  پس  دانست  
مردم  قدری اعتماد کنند بر دولتمردان 

خود۰  اما از سوی دیگر  افشای  اجزاء این 
گزارش  وتفصیل  اشتباهات ممکن است  
موجب تقویت پوپولیست ها شود  وموج 

تازه ای  از ناامنی خاطر مردم  پدید آید۰
این است که رسانه ها  فعال سعی  برنگفتن  
و برمال نکردن  اجزاء این گزارش  دارندو 
ازباب  دارند  سودی  هم  بلر  تونی  یاران 
دفن  آن ، بخصوص که وی امروز درروابط 
با کشورهای عرب  مالی تنگاتنگی است  

نفت دار۰
اما ما نیز در عهدی هستیم  که نقد سیاسی 
بزرگ   وقدرتهای  غرب   دَول  عملکرد  
زسانه  ببرکت   آنهم  است   میسرمان 
هایی  که شیفته ی  تلقینات  رسانه های 
غرب نیستند  وبلدند  کار خودرا  بی مدد 
مغرضان  بی بی سی  مآب  یا فردا و صدای 
آمریکا  گرا  به صحت ودقت  انجام دهند  
و حساب والیت  را از خطای دَول  معظم 
جداجدا  بر رسند۰ ازاین دیدگاه است  
که باید دیداشتباهات آمریکای  نومحافظه 
بلر   تونی  و  بوش   واکر  جرج  عهد  کار  
سوسیالیست مآب  انگلستان  را که چه 
خدمتی کرد  به جمهوری والئی  ایران ۰ 
ایران   با  برافروختن  جنگ عراق  ازباب  
بسود  ببرد   داشتند  هرطرف  یقین  که 

قانون  تحمیل   ازباب  اما   0 است  غرب 
اساسی  با جلو کشاندن  شیعیان  که به 
سود  نفوذ کامل   جمهوری والیی  ایران 
تمام شد0وامکان داد  تا ایران  عراق را  از 
طول وعرض  با عوامل خود  پوشش دهد  
و به مدد حزب اهلل  واسد  راهی کرانه 

شرقی مدیترانه شود0
پیش  سال   یک  حدود  که  گفت   باید 
گزارش  فاینشتاین  در آمریکا منتشر 
شد  که طی آن  انجام جنایات  درعراق 
کند0  می  نشان  خاطر  را  وافغانستان  
برای  ملی   دادگاه  اینک درغیاب  یک 
رسیدگی  به این  پرونده  فرصتی است  
برای   فقط  که وجودش   تادادگاه الهه  
محاکمه  بعضی از سران  خاطی آفریقا 
نیست وباید  مجرمان اشغال  افغانستان  
در  بحرکت    )1( کند  دنبال  را  وعراق 
چیلکات   گزارش   که  بخصوص   آید  
را خالف  دو کشور  این  واشغال   حمله 
حقوق بین الملل  شناخته است  و نیز 
اعالمیه  واصول سازمان  ملل را پایمال 
امنیت  شورای   وحتی  است   کرده 
انگاشتند   ندیده  را  ملل   سازمان   این 
یعنی به اشتباه بردند0 باری  صالحیت 
افغانستان   دولت  بوسیله  الهه  دادگاه 
دیگر   ازطرف   0 است  شده  شناخته 
گزارش فاینشتاین  جنایات ضد بشری  
و  سیا  ازسوی  زندانیان   با  رادررفتار  
غیره  را تصدیق کرده است )طی سالهای  
واکر  جرج  درهرحال   )2008 تا   2003
بوش مسئولیت ها دارد0 باری  باستناد  
توان   نمی  الملل   بین  حقوق  خبرگان 
سلوبودان میلوزویچ  رئیس جمهور ی
 صرب را گرفت محاکمه کردودیگران را 

نادیده گرفت 0
خبر اینکه  دفتر دادستان دادگاه الهه  
در حال بررسیهای اولیه  است )2( واین 
قدمی امیدوار کننده است 0  ونیز خبر 
این است که  درآمریکا  هیچ اقدام در 

تدارک نیست  که یأس آوراست0 فعالً 0
بعضی  دموکراسی   مدعی   درغرب 
ظریف  چاقوهای   با    ، بزرگ  جنایات  
جراحی  می شوند  و بسیار خونسردانه0  
 0 است  موارد  همان  از  هم   یکی  این 
عدالت را  بامکر وحیل  به تلویزیون  و 
که  کنید   شماباور  تا  برند   می  سینما 
عدالت وجوددارد درغرب0وجمله تکیه 

می کنند  به منافع عالی کشور مربوطه0
متخصص  فصلی    Sang Froidی مجله 

افشای  این پدیده است

 Serge   امضائی به مقاله ی دو  نگاه کنید   -)1(
و پاریس  عمومی   حقوق  ممتاز   Surاستاد 

J.Fernandez   استاد حقوق
کردن   وتو  قصد  شیراک   ژاک  پرزیدنت   -)2(
شورای امنیت  راداشت   ولی مایل نبود  آن شورا 

زا بی اعتبار کند0 لوموند 13 جوالی 201۶

قدرتند   برسریر  کاران   محافظه  اینک 
 May ونخست وزیر جدید  بانو  ترزا می
معتقد است  رأی مردم  را محترم می 
دارد  وازاروپای متحد  خارج می شود 

اما وی بگزارش  فاینشتاین  توجه دارد؟
بعید است  زیرا حزب  کار در مسیر  او 
فعال سنگی نمی اندازد0 ولی شاید  قدمی 
بردارد  ودرجهت حفظ  حیثیات  کلی 

نظام بریتانیا0

میانه   خاور  در  که  نیست   بعید  هیچ 
اسالمی  )مستعمره ی سابق انگلیس(

بگیرند   کاررا  دنبال  قویاً   مردانی 
مردانی که به سائقه ی میهن عراقی  

اینک با همند
معرض  در  انگلستان   دموکراسی 
آزمایش بزرگی است و آمریکا نیز۰   

  پروفسور کاظم ودیعی - پاریس

تونی بلر: دموکراسی انگلستان دربوته ی آزمایش   
تونی بلر: دموکراسی انگلستان در بوته ی آزمایش

* تونی بلر به خطایی بزرگ رفت  که عواقبی شوم ببارآورد0
* جرج واکر بوش وتونی بلر بااشتباهات خود  در آمریکا وانگلستان  موجب شدند  تا 

اعتماد همگان  به نظام باالی سر سست شود

صدام حسینتونی بلرجرج بوش
جان چیلکوت

فرانسه بازهم  به خون نشست
مرد  فرانسه،  های  رسانه  گزارش  به 
به سوی  را  خود  کامیون  که  تونسی 
جمعیت انبوه در نیس راند ه بودروز 
قبل از حمله  این مسیر راشناسائی 
کرده بود0در گزارش ها آمده محمد 
Lahouaiej-Bouhlel باشناسائی جاده  
در  نیس  تفرجگاه   منطقه  ساحلی 
روز سه شنبه و چهارشنبه به آماده 

سازی وتهیه مقدمات پرداخته بود.
 او وسیله نقلیه خود را بروی مردمی 
شرکت  باستیل  روز  جشن  در  که 
بازی  آتش  تماشای  ومشغول  کرده 
بودند  راند که بیش از 8۴ نفر کشته 

شدند0
کشتارروز  با  ارتباط  در  نفر  شش 

باستیل  بازداشت شده اند0
منابع قضایی فرانسه گفتند، آخرین 
بازداشت شدگان ، یک مرد و یک زن 
که شناسایی نشده اند، در صبح روز 

یکشنبه17 ژوئیه بازداشت شدند.
Lahouaiej- نقلیه  وسیله  که  زمانی 
Bouhlel  در نهایت متوقف شد پلیس 
به ضرب گلوله محمدبوهالل را ازپای 

درآورد0
مدار  دوربین  فیلم  گفت  رادیواروپا 
دهد  می  نشان  قبل  روز  از  بسته 
می  رانندگی  مسیر  محمددراین  که 
نزدیک  از  کامیون،  کابین  در  کندو 

صحنه را تماشا می کند0

دولت فرانسه 12،000 پلیس ذخیره را 
برای افزایش امنیت احضار کرده بود.

روز  که  بوهالل  محمد  سابق  همسر 
بود  دستگیرشده  ژوئیه   1۵ جمعه 
آزادشد0   ژوئیه   17 یکشنبه  روز 
خبرگزاریها می گویند زند گی عاد ی 
گرفته  ازسر  توریستی  شهر  این  در 
شد ه و مردم نسبت به قربانیان این 
حاد ثه بویژه د ه کود کی که د راین 
احترام  ای  اد  شدند  کشته  رویداد 

کرد ند0
این رویدادرا  رئیس جمهور فرانسه  
نامیدو  تروریستی   حادثه  یک 
را  تحقیقات  گفتند  امنیتی  مقامات 
برای کشف نحوه ارتباط این شهروند 
گروههای  با  -تونسی   فرانسوی 
خواهد  ادامه  مسلمان   افراطی 
بنظر  گفت   فرانسه  کشور  داد0وزیر 
می رسد  محمد بوهالل به تازگی و به 
سرعت جذب  جهاد گرا ها شد ه بود0 
بوهالل هراز چندگاهی  به تونس می 
رفت  و آخرین بار 8 ماه پیش به آنجا 
گوید  می  فرانسه  پلیس  بودخ  رفته 
ارعاب مردم و  و  چند پرونده دزدی 
ای سابقه  ولی  است  داشته  شرارت 

گروههای  با  همکاری  مورد  در 
از  فرانسه   0 است  نداشته  گرا  جهاد 
حمالت  با  بار  چندین  امسال  آغاز 

تروریستی مواجه شد ه است 0
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13 نوامبر 1986
بین  محرمانه  تماس  است   روز  ه  د 
آمریکا  جمهوری  ریاست  ستگاه   د 
 0 است  ه  شد  برمال  درایران  مالها   و 
درحالی که ریگان  د رظاهر می گفت  
و  کرد   معامله  نباید   ها  باتروریست 
ایران   با  ازتماس  آمریکارا   متفقین 
منع  کشور   این  به  اسلحه   فروش  یا 
با  محرمانه   است   ماه   18  ، میکرد  
مقامات  خمینی تماس  داشته است 0

ظاهرشد   رتلویزیون  د  ریگان   امشب 
باایران  امسال   ازبهار  کرد   واعتراف 
مک    0 است  ه  بود  محرمانه  درتماس 
فارلن  بطور سری  به ایران  سفر کرد ه 
برد  ایران  به  اسلحه  هواپیما   ویک   
یک  ت   مد  دراین  ایران    0 است  ه 
گروگان آمریکایی رادرلبنان  آزاد کرد 
ه است0 تایم این هفته  روی جلد خود  
چاپ  رفسنجانی   رابا  ریگان   عکس 
کرد ه است 0 این  سیاست آمریکا  آب 
های  گروه  تمام  احساسات   روی  یخ  
می   0 است  ریخته  درتبعید  ایرانی  
همین  کارتر0  به  رحمت  صد  گویند  
ریگان  که ایرانی ها  هنگام انتخابش  
خمینی  ش  وخود  گرفته   ها  جشن 
اینطور  کرد   می  جنایتکار  خطاب  را 
افتاده  وپای خمینی  د ست  به  سری  
جنایات  ی   درباره  کلمه   ویک  است 
خمینی  درزمینه ی حقوق  بشر نمی 
این است  درباره  انتقادات هم   0 گوید 
المللی  بین  تروریسم   از  ایران  که  
حمایت  می کند0 دیگر کاری  به رکورد 
ایران  درزمینه ی حقوق بشر  ندارند0

امشب هم تدکاپل  ازساعت 8 تا حاال 
که 8:۴0 دقیقه است  برنامه مخصوص 
دارد  وایران   پرزیدنت  عنوان   تحت 
روی  هم   نیوزویک  کند0  می  پخش 
و  کرده   چاپ  را  خمینی  عکس  جلد 

تیتر زده است :
 Reagan›s Secret Strategy- The Iran
 Connection
سری   معامالت  جریانات  درهرحال  

دهد   می  نشان  خمینی   با  ریگان  
پدرومادراست  بی  چقدرسیاست  
وچقدرباید  از اعتماد کردن  به آمریکا  

حذر کرد0
آمریکاهم دربرابر  یک دندگی وقدرت  
را  این  مال   خمینی  و  شود  می  خم 
وطویل   عریض  دستگاه  ولی  فهمید 
شاه متوجه نشدوهمه اش  دربرابر یک 
حرف  یا حرکت آمریکا  میلرزیدیم 0 
حتی یک  انتقاد  یا مقاله  در مطبوعات  
می  تکان  را   روز  آن  تهران   آمریکا  
داد درهرحال ایران پدرکارتررادرآورد 
وحاالهم دارد صدمه اش  به ریگان می 
خورد0 نیویورک تایمز هم  دوسه مقاله 
دارد - همه علیه اقدام ریگان است - 
راستی   دست  مفسران  و  نویسندگان 
که معموال  طرفدارریگان  بودند دراین 
میزنند  حرف  ریگان   مخالف  مورد  

منجمله  ویلیام  سفیر0
21 مارس 198۷

صبح   ۴/۵2 ساعت  نو   سال  تحویل 
و  جمع  صاحب  فریدون   دیشب  بود  
بولوار   108 )خانه   0 بودند  اینجا  هما 
باماهی  پلو   سبزی    )Bineau
حرفهای  به  ها   وساعت  خوردیم 
او   0 دادیم  گوش  جمع  صاحب   

ازبلوچستان  ایران می آید ودرمجله ی
نوشته  مقاله  هفته   این  اکسپرس    
ها   روس  او  ی   بنابگفته  است0 
دربلوچستان  ایستگاه رادار  وشنوایی  
یابی   دست  رویای   و  اند   گذاشته 
تزارها  به آبهای  گرم  درواقع عملی 

شده است 0

29 مارس 198۷
د یروز طبق قرارقبلی بنابه درخواست 
آزاد ه شفیق -که می خواهدرراد یوی 
برنامه  کاویانی«  »درفش  نجات  جبهه 
کرد ی و بلوچ و آذری بگذارد- ساعت 
13:30 به دیدار آقای گنجی رفتم0 آنها 
Novotelساختمانهای  هتل  درپشت 
La Defense  د فتر دارند0 یک  مدرن 
فاتررا  ود  آرشیو  برزگر   بنام   نفر  
به سبک  آرشیو  0 سیستم  داد  نشان 
کارت دارند ماشین فتوکپی نیز دارند  
وفرانسه  انگلیسی   های  وروزنامه 
هستندویک  مشترک  را  وایرانی 
ارند0  د  نیز  رادیویی  شنود   سرویس 
بعدازظهر  بد یدن استودیو  رفتم  که 
این یکی  واقعا حالت  یک استودیوی  
زیرزمینی وسری  راداشت 0 درشماره 
ازشماره 1۵7  که   Cite des Fleurs    7
ازیک  شود   می  Clichyجدا  خیابان   
پلکان   راهرو   ته  شدم0  رد  آهنی  در 
قدیمی را پائین رفتم  0 یک در آهنی  
باز کردند0 سه  بود  درزدم  قرمزرنگ 
استودیوی   یک  که  بودند   آنجا  نفر 
از  کنند0  می  اداره  را   ضبط  کوچک  
ایننکه  از  پس  دیدارمن   و  آشنایی 
درکارهستم   وارد  شدند   متوجه 
موجودی  شدند0  خوشحال  خیلی 
آهنگ  بود0  کم  شان   وموسیقی  نوار 
نواردارند  یک  فقط  آذربایجانی  
ندارند0  اصال  وبلوچ  کردی  وآهنگ 
مصر  سفارت  به  را  پرشده   نوارهای 
سیاسی   پست  آنهابا   که  دهند   می 
به قاهره  میفرستند وازآنجا  به سوی 
ایران  پخش می شود0 این رادیو  که 

قبال صدای  جبهه نجات بود  ازموقعی 
که گنجی  بادکتر امینی بهم زده است  
بنام درفش کاویانی  برنامه پخش می 
متعدد  های  تلفن   گویند  می  کند0 
ای وهفته  کند   می  دریافت  ازایران 

دویست نامه بدستشان می رسد0

24 مه 198۷
با  آمد   فرانسه  به  الن   مه  ماه  ازدوم 
 0 کردیم  سفر  مختلف  جاهای  به  او 
را  انگیزی   خاطره  وشبهای  وروزها 
گزارش  یک   0 گذراندیم  دراستانبول 
در   ها  ایرانی  وضع  از  وحشتناک  
کیهان  در  که  کردم   تهیه  ترکیه 
عوض  مرا  فعالیت   ومسیر  شد   چاپ 
کل   ودبیر  عضو  بطوریکه   کند0  می 
 Ligue Mondiale pour laسازمانی بنام
 Souvegardede la Personne Humaine
شدم که بنیانگزارآن آزاده است  درنظر 
دارم  برای جمع آوری  اعانات  وکمک 
ها آستین را باالبزنم 0 درواقع  خیلی 
ها ذکر  مصیبت کرده اند  ولی من راه 
0 ام  داده  نشان  نیز  را  چاره  و  کمک 

2۷ ماه مه  198۷

 آزاده درباره ی ایران وعراق سخنرانی 
که  بود  این  درباره  او  سخنرانی  کرد0 
پلید  نیات   به  نتوانستند  ها  عراقی 
تسخیر  را  وخوزستان  خودبرسند 
حوشوقتی  ابراز  موضوع  کنند0وازاین 
کرده بود او گفت نه تنها  عراق مهاجم 
مراحل  تمام  ابتکار   بلکه  اولیه است  
باعراق  جنگ   ی  دامنه  گرفتن   باال 
باید  عراق  گفت   آزاده   0 است  بوده 
خسارت  های ایران  را بپردازد  وایران 
)تصرف  موجود   سوابق  به   توجه  با 
معادن  از  برداری   وبهره  سار   ایالت 
آن  تاپایان دریافت  خسارت  ازآلمان 
حق  خورده(  شکسته  ورشکسته  
دارد  جزایر مجنون  راتائایان  دریافت 

خسارت  مورد بهره برداری  قراردهد0
شیاطین به واالحضرت  اشرف  گفتند 
آزاده  از خمینی طرفداری کرده است 
بین دکتر جهانشاهی   ٪ سر میز شام  
وعبدالرضا انصاری  ازیک طرف  ومن 

از طرف دیگر  بحث درگرفت 0
اول جون 198۷

مادرهم  روز  درفرانسه  که  دیروز 
آفتابی  و  ابری  روز  دریک  هست 
و  شد  فارغ  ماریا   11:۴0 درساعت 
درخانه  آمد0شب  بدنیا  آناهیتا  
شامپانی  ومیشل  آزیتاوهما  باحضور 
باز کردیم وروزی که با نگرانی  شروع 
خوشی  با  ایزدی   لطف  به  بود   شده 
که  اشرف  رسید0واالحضرت  بپایان 
فاطمه  واالحضرت  از  عیادت  برای 
پاریس  به  دیروز  بود   رفته  لندن  به 
بازگشت0 متأسفانه واالحضرت فاطمه  
و  درگذشت0  آخرهفته  تعطیالت  در 
خواهر بزرگتر در کنار او بود0 زنگ که 
بانو  از دست  را   گوشی  لطف  با  زدم  

گرفت و تولد آناهیتارا تبریک گفت 0

8 جون 198۷
واالحضرت اشرف درسوک خواهرخود 
مطلبی  درکیهان  فاطمه   واالحضرت 
او  شد0  دردسرمن  باعث  که  نوشت 

نوشت :
و  نامالیمات  انسانهادربرابر   تواتن   «
وتکرار  است   محدود  روزگار  شدائد  
ضربه ها و افزایش  شدت  وشتاب آنها  
هربار اثری عمیق تر  گذاشته ، دردها  
را شدید تر  و استقامت  مارادرمقابلش  

کمتر می سازد0
ودردی   دیگر   برغمهای   غمی 
شد  افزوده  پیشینم   بردردهای  

ورنجی جانسوز  بجای گذاشت 0
بازهم بیماری  جانگداز سرطان  یکی 
دیگر از اعضای  خانواده ام را  درکام 
بس  زمانی  ودرمدت  کشید   خود  
وجودش   ذرات  نکردنی   وباور  کوتاه  
را تندتراز  حد تصور  به نابودی کشاند  
افروخت  زودسوزی   شمع   چون  واو 
هستی  از  جانش  شدوساغر  وخاموش 

تهی گشت 0
مرگ نابهنگام خواهرعزیزم  واالحضرت
 شاهدخت  فاطمه پهلوی  ضربه ایست  
و طاقت   وارد شد  ناتوانم   بر جان  که 

آسیب دیده ام  را بی تاب کرد0
اوزندگی را  دوست می داشت  وباتمام  
وناگاه  ورزید   می  عشق  بدان   وجود 

تمامی  اش رابدست نیستی سپرد0
پاکش   روان  برای  ازخداوندبزرگ  

  0 کنم  می  مسئلت  وشادی  آرامش 
اشرف پهلوی«

واالحضرت اشرف که کتاب نخست او 
عنوان  »تسلیم ناپذیر« را  دارد نباید  
ناتوان   جان  واز  فغان   و  ناله  اینطور 
وکمترشدن   دیده  آسیب  وطاقت 

مقاومت وبی تاب شدن سخن براند0 

از   کلمه  یک  نوشته   دراین  بعالوه  
 0 است  نیامده  میان  به  سخن   ایران 
گفته نشده  که فاطمه  به ایران عشق 
درایران  خواست   می  و  ورزید   می 
بمیرد  یا اینکه درگذشت او  درغربت  
را  مطالب  این  کند0  می  دردرابزرگتر 
گفت:   0 گفتم  واالحضرت   به  صریحًا 
را  ایران  اسم  تو درهرجا می خواهی  
بچپانی 0 گفتم مگر برادرزاده ی شما  
چرا  گفت:  ؟  نیست  ایران  قانونی  شاه 
در  که  من  گفتم   ؟  ننوشتی  خودت 
چیزی  کسی  من  به  هستم   خدمت 
نگفت 0 معلوم شد  این نوشته مزخرف 
است   نوشته  جهانشاهی   دکتر  را  
وبرسر این مطلب  خیلی بامن  لج شد 

23 اکتبر 198۷

جوان   دبیدارشاه  برای  خبردادند  
درساعت  ایشان   سخنان  وشنیدن 
1۹:۵0  به جلوی کلیسای  سنت ژرمن  
 0 رفتیم  دخترم  ماریا  با  من   0 برویم 
کلیسا   روبروی   دریک سالن  درست 
دردسته  اول   افراد  اجراشد0  برنامه 
یک   وارد  نفری   بیست  تا  ده  های  
می  دست  شاه  با  شدند   می  اتاق 
شاه   آمد0  می  بعمل  ومعرفی  دادند  
دوسه کلمه ی  امیدوارکننده میگفت 
وسپس همگی  بیک سالن  کنفرانس 
می رفتند - شاه آمد و سخنرانی کرد0
جاویدشاه وکف زدن وابراز احساسات  
عبارت  شاه   مهم  سخنان  بود0  زیاد 
بوداز  : امیدواری  به بازگشت به میهن 

- مشکالت کار - لزوم  اتحاد همگی - 
هرکسی برای وطن  حتی یک انگشت 
حقی  آینده  درایران  نکرده   بلند 
ایستم   ندارد0 خودم دم دروازه می 
هالکورامبد    - دهم  نمی  راه  آنهارا 
که اخیراً بجای محمود فروغی  نفراول 
بودودکتر  کارگردان عمده  است  شده 

میزبانی  حالت  نیز  دادفر  و  کاللی  
داشتند0 دکتر مصباح زاده - طاهباز- 
 - همایون  داریوش   - امیری  مظفر 
ظلی - بهروز صوراسرافیل - و خیلی 
 1000 )حدود  پُربود  وسالن  بودند  ها 
نفر( هنگام رفتن  به رامبد برخوردیم 
که  اش  خانه  به  ماریا   ماشین  واورابا 
آنهم درنزدیکی های ماست رساندیم 0

6 2  ُاکتبر 198۷ )چهارم آبان(
فقید  شاهنشاه  تولد  روز  امروز  
وواالحضرت اشرف است 0 واالحضرت  
را  رافائیل  خیابان   1۶ آپارتمان  
تازه   آپارتمان  یک  و  است  فروخته 
خریده  مارتن   هانری  خیابان   بنظرم 
می  دکور  دارد  صفاری   بیژن  اند0که 
کند0 به این ترتیب  واالحضرت موقتا 
 ، والری   پل  خیابان   32 درشماره 
خانه  شهرام ونیلوفر زندگی می کند0 
مدعوین شا م تولد  عبارت بودند  از 
وخانم  انصاری   عبدالرضا   ، آزاده   :
جهانشاهی   دکتر   ، دخترشان   دو  و 
  ، ظلی  ملک   ، وعروسش  وپسرش 
خانم    ، صفاری  بیژن   ، ظلی   ایلخان 
خواجه نوری  )همسر مرحوم  محسن 
اعدام  اورا  اسالمی  جمهوری  که 
، پری  اسم  هنری  به  کرد( یک خانم 
، من  ایزدی  پناه  داریوش   ، امیرسیف 
، مادام عالئی  ،  رضا گلسرخی   وهما 
0 کادوی من  عبارت بود  از یک سبد 
آب نبات  از مغازه ی  له نوتر  که در 
خیابان  ویکت٪رهوگو  درست روبروی  

کوچه پل والری است 0
 2۷ ُاکتبر 198۷

سه  ساعت  هالکورامبد   با  امروز 
بعدازظهر  درکافه کلبر  نبش    )مسیر 
اتوبوس 82 ( مالقات کردم 0 قبال باید 
بگویم که تمام ماه سپتامبر  درترکیه 
درمورد  انتظار   حد  از  بیش  و  بودم  
به  موفقیت  پناهندگان   به   کمک 
دست آوردم 0 دوسه بار داخل زندان  
وچندزندانی  رفتیم   پاشا  بایرام  
ی   باشعبه   0 کنیم  آزاد  توانستیم  را  
کردیم  صحبت  درترکیه   بشر  حقوق 
درباره  آگهی  گرفتیم  مساعدت  وقول 
ی مهاجرت  قانونی به پاراگوئه  چاپ 
بین  ما   پستی  صندوق   نشانی  شد0 
زندانی ها توزیع گردید  وروزی 7 تا 8 

نامه تابحال بدست ما میرسد0 
اوراق ومدارک  مربوط به کارهای  گروه 
را  درترکیه نشان دادم  0 رامبد گفت  
 0 متأسف  وهم  هستم  خوشوقت  هم 
و  مثبت   کار  اینهمه  برای  خوشوقت  
من  اینکه  برای  متأسف   و  موفقیت  
پیرو  مذاکره با آقای  امیر اصالن افشار  
کنم  خواهش  ازشما  داشتم   نظر  در 
کنید0  کمک  ما  به  تبلیغاتی  درامور 
را  نفر  ما می خواهیم یک  گفت   بعداً 
این  و  بکنیم   درترکیه  شاه  ه  نمایند 
اسامی را به ماداد ه اند0 شمادرباره ی

 آنها نظر د هید0 به رامبد گفتم مطالعه 
می کنم  و بعرضتان خواهم رساند0 

خیلی  جوان   شاه  گفت   می  رامبد 
هم  اش  حافظه  و  دارد   فلسفی  افکار 
حاال  خوشبختانه   0 است  قوی  بسیار 
و  کند   می  گوش  گویم  می  من  هرچه 
تصمیم دارد فعالیت کند0  رامبد گفت 
ایران   به ایشان گفتم : شما دربدبختی 
قهرمان   پدرشما  نداشتید0  سهمی 
شماباید  بود  خمینی  به  ایران   تسلیم 
وطن   نجات  وبرای  باشید   خوارزمشاه 
اگرهم  بهتر  چه  شد  اگر  کنید0  تالش 
نشد  شما وظیفه خودرا انجام داد ه اید0 
ادامه دارد

واالگهر آزاده ی شفیق

هالکورامُبد
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شاه  لشکری  ازابوالحسن  درستایش  یا 
آران وازسلسلۀ شدادیان سروده است:

بودازنخست  تورا  نیاکان  ایران  ُملکت 
گشت خواهدچون نیاکان ُملکت ایران ترا

ازنیای تو منوچهر است ونوشروان شها 
بازفرزندان منوچهر است ونوشروان تورا

ودرقصیده ای دیگر می گوید:
این جهان بودست دایم ُملکت ساسانیان
 خواست ساالرش خدادرُملکت ساسان کند
نیست کس درگوهر ساسانیان چون لشکری
 تاپس آن همچون نیاکان شاهی ایران کند
اوبه تخت ُملک ایران برنشیند درستخر

 کمترین فرزندخودرا مهتر آران کند.
یا در چکامه ای از جمله می گوید:

زهی مؤیّد کشور گشای دشمن بند 
زهی مظّفرفیروز بخت نیک اختر
ازآن ظفر که توکردی به تُرک رفت نشان
 ازآن هنر که تو ُجستی به روم رفت خبر 
شگفت نیست گرت بندگی کند خاقان 

عجیب نیست گرت چاکری کند قیصر 
ایرانی  نامدار  شاعر  گنجوی  نظامی 
خاطر  به  باکو  رژیم  دولتمردان  که 
فقرفرهنگی از داشتن بزرگانی در علم 
نظامی  وهویّت  نام  مصادرۀ  به  ودانش 
وخاقانی و...پرداخته اند، که پیش ازاین 
هویّت  ۀ  »ُعقد  زیرعنوان  نوشتاری  در 
دولتمردان  درمان  بی  سازی،درد 
ماه  بهمن  درشمارۀ72اول  باکو«  رژیم 
13۹۴ماهنامه آزادی به آن اشاره کرده 
ام، دربهرام نامه که به تاریخ ۵۹3ه - ق 
)یعنی اواخرسده ی ششم ه - ق(تنظیم 
چنین  شروان  شاه  درستایش  یافته، 

سروده است: 
آهن شه چوسخت کوشی کرد 

لشکرترک ُسست کوشی کرد
لشکرترک را زدشنه تیز

 تابه جیحون رسید گرد گریز
همه عالم تن اند وایران دل 

نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد 

دل به ازتن بودیقین باشد
تو کزایشان چه افسری داری
 چون نظامی سخنوری داری 

ودر قصیده ای ضمن مدح شاه وقت آران 
می سراید:

یکی برج عرب را تاابد ماه
 یکی ُملک عجم را تاابد شاه
ممدوح  درستایش  همچنین  قطران 

خودامیروهسودان چنین می سراید: 
تورا خیل ورهی ای شاه بسیارند ومن دانم

ازکوکتاش  کم  کی  را  رهی   
کمترازترکان وخیلی 
همیشه عزم ایشان بود برتاراج وبرکشتن
 چوباشد عزم شان آنگونه باشد حالشان این سان
)خیل =سپاه ،رهی = نوکر،کوکتاش = نام 

سردارترک(.
گذرا  ای  گونه  به  تاکنون  که  را  آنچه 
وفشرده از منابعی چند شاهد آورده ایم 
نشان می دهد که تا اواخر سده ی ششم 
هجری قمری، آذربایجان محل استقرار 
وسکونت ترکان نبوده است، به ویژه که 
می بینیم شاعران آذری درآن روزگاران 
از  اند  زیسته  می  سرزمین  آن  در  که 
ترکان بدان صفات که بیانگر خونخواری 
است  گری  وحیله  ومّکاری  وتاراجگری 
،یاد میکنند،که اگرآذربایجان از هزاران 
سال پیش موطن ترکان می بود آیااین 
شاعران پارسی گو می توانستند در میان 
جامعه ای ترک نژاد این چنین به مذّمت 
ونکوهش آنان به پردازند وعیب جویی 

کنند؟

وآیا نظامی درمیان جامعه ای ترک نژاد 
می توانسته است دربهرام نامه)به سال 
۵۹3ه -ق(این چنین بسراید: دانی که 

من آن سخن شناسم
 کابیات نو  ازکهن شناسم 

تُرکی صفتی وفای من نیست
 تُرکانه سخن سزای من نیست

آن کس نَسِب بلندزاید
 اوراسخن بلندباید

که دراین چندبیت ضمن تحقیر ترکان، 
کند  می  اشاره  خود  نبودن  ترک  به 
گوید:  می  ومجنون«چنین  ودر»لیلی 

تاریخ نویس عشقبازی 
گویدزنوشته های تازی

دهقان فصیح پارسی زاد
 ازحال عرب چنین کندیاد.

 ، :ایرانی  دهقان  معانی  ازجمله   (
پهلویاپارتی می باشد(

ودراسکندرنامه:
 که ازبیم قفچاق وحشی سرشت

 دراین مرزتخمی نیاریم کشت ...
به نفرین ترکان زبان برگشاد 

که بی فتنه تُرکی زمادرنزاد
درآنسوی  ای  ناحیه  قبچاق   = )قفچاق 
ترکان  که  دربندقفقازتاتاتارستان 
منسوب به آن سرزمین را قبچاقی نامند.(

ویااسدی توسی که پیش ازاین از توّطن 
اودرآذربایجان یادکرده ایم میگوید:

وفانایدازتُرک هرگزپدید
 وزایرانیان جزوفا کس ندید.

ویا خاقانی در گله از سفرمی گوید:
خیل ترکان کنند برسرکوچ

 غارت کاروان که برگذراست.
ودرجای دیگر:

ُملک عجم چوطعمۀ ترکان اعجمی است
 عاقل کجا بساط تمّنا برافکند ؟

)اعجمی = گنگ ،کسی که نتوانددرست 
سخن بگوید.(. 

آمیز جوانی  وقهر  تند  برخورد  داستان 
فرانکفورت  گاه  درفرود  تبریزرا،  ازاهل 
با همه ی گذشت چند ین  آلمان آنهم 
کور  تعّصب  پر  روزگاران  آن  از  ه  سد 
ه  آورد  پیشین  رنوشتار  د  منطق  وبی 
نکته  این  روشن  بیانگر  که خود  م  بود 
است که اگر آذربایجان وهمچنین آران 
درزمان این شاعران زیستگاه ترکان می 
با این  بود، برخوردمردم این سرزمینها 
به  ونیازی  است  بسیارروشن  شاعران 

شرح وبسط بیشتر ندارد.
شاعران  این  تنها  نه  که  نیست  تردید 
هم  آذربایجان  بومی  ساکنان  همانند 
عهد خود به شهادت سروده های شان 
آذربایجانی  ی  همه  بلکه  نبودند،  ترک 
ها وآرانی ها را ایرانی وآذربایجان وآران 
را بخشی از ایران وپادشاهان وقت این 
سرزمین را شاهان ایرانی وگاه ازتُخمه ی 
شاهان پیش از اسالم می دانستند وبه 
کردند.اشعاری  می  افتخار  انتساب  این 

این چنین از نظامی: 
همه عالم تن اندوایران دل

 نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد

 دل به ازتن بود یقین باشد 
ویا از قطران تبریزی: 

این جهان بودست دایم ُملکت ساسانیان
 خواست ساالرش خدا در ُملکت ساسان کند
او به تخت ُملک ایران برنشیند درستخر
کند آران  مهتر  را  فرزندخود  کمترین   

ریب  هرگونه  دوراز  به  گفتاری  خود 
این شاعران  وپیرایه ای درایرانی بودن 
است که متاع شان را به مردم دوسرزمین 

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 .

ایرانی نشین در آذربایجان وآران عرضه 
می کرده اند.

می  ضرور  را  ای  نکته  دراینجایادآوری 
داند وآن اینکه آنچه راکه درباره ی

در  مدارکی  ارائۀ  جهت  به  ترکان 
ایم،  رّدیاوه های جدایی خواهان آورده 
اقوام ترکی است که  به  منحصرامربوط 
مانند  گوناگون  نامهای  الّنهربا  ماوراء  از 
وخوارزمشاهی  ها  وسلجوقی  ُغزها 
مغول  لشکریان  همراه  وترکان  ها 
وتیموریان وقره قویونلوها وآق قویونلوها
میباشد  است  شده  اشاره  آنها  به  که   
اسالف  زبان  که  آذری  میهنان  هم  ،نه 
ونفس  درپی  پی  استیالی  از  شان پس 
گیر این اقوام واستقرارشان به ویژه در 
پارسی  از  تدریج  به  وآران  آذربایجان 
واطالق  است  شده  دگرگون  ترکی  به 
غلط  ما  آذری  میهنان  هم  به  “ترک” 
مصر  مردم  که  همانگونه  است،  محض 
راعرب زبان می خوانند نه عرب ویامردم 
زبان  اسپانیایی  را  ومکزیک  آرژانتین 
می دانند ،نه اسپانیایی ومردم افریقای 
جنوبی را انگلیسی زبان نه انگلیسی و.یا 
درستایش ازابوالحسن لشکری شاه آران 

وازسلسلۀ شدادیان سروده است:
بودازنخست  تورا  نیاکان  ایران  ُملکت 
گشت خواهدچون نیاکان ُملکت ایران ترا
ازنیای تو منوچهر است ونوشروان شها 
بازفرزندان منوچهر است ونوشروان تورا

ودرقصیده ای دیگر می گوید:
جای یادآوری است که منشاء هزلّیاتی 
وغیر  جلفی  با  وآنجا  دراینجا  که 
مسؤالنه گفته می شود، ریشه اززمانهای 
متجاوزکه  ترکان  دربرابر  که  دورداشته 
،گفته  اند  نبوده  آشنا  پارسی  زبان  به 
اشعار  در  که  است  شده  می  ونوشته 
برخی شاعران ونویسندگان همان ایام 
میهنان  روهم  شود،ازاین  می  دیده 
که  را  آنچه  ما  زبان  ترک  ارجمند 
واز  بگیرند  خود  به  نباید  شنوند  می 
خاطرشان  بر  مالل  گرد  آنها  شنیدن 
هم  وفطانت  درذکاوت  که  بنشیند 
میهنان  وسایرهم  آذربایجانی  میهنان 
ترک زبان ایرانی ما به شهادت اسناد 
تردید  کمترین  بسیار،جای  وشواهد 

نیست.
نوشتاری  ه-ش   13۵۴ درسال 
یارشاطر”  احسان  از”دکتر  پژوهشی 
دانشنامه  در  آذری  زبان  درپیرامون 
ی”ایران واسالم” به چاپ رسیده است 
زبان  براینکه  است  تأییدی  ُمهر  که 
آذری یا زبان باستان مردم آذربایجان 
آن  به  ترکان  پای  ازرسیدن  پیش  تا 
سرزمین یکی از گویشهای مهم ایرانی 
بوده وبه مناسبت نام آذربایجان،آذری 
ری  مردم  بازبان  که  شد  می  خوانده 
بوده  دست  یک  از  واصفهان  وهمدان 

وبه  وهشتم  هفتم  ی  سده  وتا  است 
احتمال قوی مدتی پس از آن نیز زبان 

غالب آذربایجانیها بوده است.
ضعف  نویسد:»  یارشاطرمی  دکتر 
ترکی  بانفوذزبان  زبان آذری  تدریجی 
که  طوری  آغازشد...به  آذربایجان  در 
آذربایجان  رایج  زبان  ترکی  کم  کم 
کلمۀ”آذری”  وحتا  شد  شناخته 
نویسندگان]ابتداازسوی  برخی  توسط 
آنان  تََبع  عثمانی[وبه  نویسندگان 
به  خاورشناسان،  از  برخی  ازطرف 
رواج  درآذربایجان  که  ترکی  نوع  آن 

دارد،اطالق گردید...همچنین 

جز  آذری  زبان  که  نیست  تردید 
توانسته  نمی  مادی”  زبان”  ی  دنباله 
وجبال،مسکن  درآذربایجان  باشد،چه 
تاریخی  دلیل  وهیچ  مادبوده  قوم 
ترکان  غلبۀ  از  پیش  که  وجودندارد 
مادی  زبان  جانشین  دیگری  زبان 

درآذربایجان شده باشد...
ایشان سپس در دنباله ی مطالب فوق 
روزافزون  نویسد:باوجودتضعیف  می 
زبان ایرانی درآذربایجان،اززمان غلبۀ 

ترکان ومغوالن،گویش های این زبان 
به کلی ازمیان نرفته بلکه درنقاط مختلف 

از شمال به جنوب عبارتند از:
دیزمار  دهات  از  گویش”کرنیگان”   -1

خاوری دربخش”وزرقان”شهرستان اََهر.
“کالسَور”و”خوینه  گویش   -2
رود”ازدهات بخش کلیبر شهرستان اهر.
3- گویش” گلین قیه”     ازدهات دهستان

”هرژند” دربخش زنوز شهرستان مرند.
دربخش  “عنبران”  گویش   -۴

“نمین”،شهرستان اردبیل.
۵-0 گویش”تاتی” درعمده دهات بخش 
شاهرود خلخال)اسکستان-اسبو-درو- 
کهل-  لرد-  کرین-  دیز-  کلورشال- 
آباد-  طهارم- گلوزان- گیلوان- گندم 

خورش  دردهستان  وهمچنین”کرنق” 
رستم وکجل دربخش کاغذکنان،همان 

شهرستان.
علیا،عمده  “طارم  “تاتی  گویشهای   -۶
وکالسر- رود  وسیاوه  نوکیان  دردهات 
باکلور- چرزه  آباد-  هزار سود- جمال 

وحبش آباد.
رامند  اطراف  تاتی  گویشهای   -7
قزوین)گویش  غربی  وجنوب  درجنوب 
تاکستان( وچال -اسفرورین- خیارج- 
آبادوسگز  ابراهیم  خوزنین- دانسفان- 

آباد که به تاتی خلخالی نزدیکند.
8- گویشهای تالش از” اهلل بخش محله«

شوروی تالش  درجنوب  وشاندرمن 
]جمهوری آذربایجان[ در شمال که اصوالً 

به زبان تاتی آذربایجان باز بسته اند.«.
ُمقّفع”می  ابن  ازقول”عبداهلل  ندیم  ابن 
تکلم  زبان  پنج  بر  ایرانیان  نویسدکه:» 
فارسی-  دری-  کنند:پهلوی-  می 
پهلوی  زبان  وسیریانی-  وخوزستانی 
نشان  ماه  همدان-  ری-  دراصفهان- 
نهاوند وآذربایجان رواج دارد«. از مقدمه 

ی برهان قاطع.
می  البلدان”  “معجم  در  حموی  یاقوت 
نویسد که حمزه اصفهانی درکتاب”التنبیه 
التصحیف”گوید:»کالم  الحدوث  علی 
جاری  زبان  برپنج  درقدیم  ایرانیان 
پارسی-  دری-  قرار:پهلوی-  بود،ازاین 
است  لغتی  پهلوی  سریانی،اما  و  خوزی 
منسوب به فهله وآن نامی است که بر پنج 
شهراطالق شود:اصفهان- ری- همدان- 

نهاوندوآذربایجان. 
از  بیت  چند  به  که  آمد  دریغم  درپایان 
قصیدۀ شیواوازدل برآمده ومشهور خاقانی 
،این ایرانی پاکنهاد که دررثای ویرانه ی 
نکرده  است،یادی  سروده  کسری  طاق 
باشم که این قصیده خودبه تنهایی پاسخی 
است به مصادره کنندگان نام وهویّت این 

شاعرایرانی گرانقدر. اودرسفری که پس 
از برگشت از مکه به بین النهرین داشته 
است، به دیدن خرابه های مداین اثری 
باقیمانده از دوران پادشاهی ساسانیان می 
رود واز دیدن آن خرابه ها آنچنان متأثر 
ومنقلب می شود که چنین می سراید:

نظرکن  ازدیده  بین  عبرت  دل  ای  هان 
هان ایوان مداین را آئینه ی عبرت دان 

کن  مداین  به  منزل  دجله  زره  ره  یک 
وزدیده دوم دجله برخاک مداین ران

خوددجله چنان گوید،صد دجله ی خون گویی 
ازمژگان چکد  آتش  خونابش  کزگرمی 

گویدکه توازخاکی ما خاک توایم اکنون 
گامی دوسه برمانه اشکی دوسه هم بفشان

این است همان درگه کورازشهان بودی 
دلم ملک بابل،هندوشِه ترکستان 

بردیده ی من خندی کاین جا زچه می گریم 
گریند برآن دیده کاینجا نشود گریان ...

با چنین احساسات وتأثری که خاقانی 
داده  خودنشان  از  قصیده  دراین 
در  که  فراوانی  اشعار  از  است،بگذریم 
که  را  وهرآنچه  خودگفته  بودن  ایرانی 
آیامی  است،  پارسی  جملگی  سروده 
توان براین باوربود که اوازنژاد ترک بوده 
است؟ ویاآیا باورمندان ترکی نژاد بودن 
ای  نویسنده  ویا  شاعری  آذربایجانیان 
ازترکان را نشان دارند که شعری یا نوشته 
های»پارسه«)تخت  خرابه  دررثاِء  ای 
جمشید(و کاخ آپادانا درشوش ویا سایر 
ایران  ی  نهاده  ویرانه  روبه  آثارباستانی 

سروده باشد؟ 
گو  پارسی  شاعرانی  وجود  با  ویاآیا 
توسی،  اسدی  تبریزی،  قطران  چون 
 ، تبریزی  همام  نظامی،  خاقانی، 
ُمجیربیلقانی،فلکی شیروانی و...می توان 
براین باوربود که آنان ازبرای قومی ترک 
نژاد درسرزمین های آذربایجان وآران به 
پارسی شعر می سرودند تاآنجا که حتا 
دیده  ترکی  زبان  به  ازآنان  یک چکامه 
این  بودن  برترک  که  آنان  شود؟  نمی 
شاعران پارسی گوبه ژاژخواهی ومغلطه 
می پردازند، آیا درسرزمین عربستان ویا 
ژاپن ویاهر سرزمین دیگرکه مرد م آن 
پارسی  زبان  به  آشنایی  کمترین 
ندارند،کسانی را ُسراغ دارند که ازبرای 
آنان به پارسی چکامه بسرایند تا گفته 
شود که این شاعران پارسی گو ازبرای 
مردمی ترک نژاد وترک زبان به پارسی 

شعر می سرود ه اند!؟
اگرچه دراین باره سخنها بسیاراست ،اما 
به همین مختصراشارات که بیانگربطالن 
نادرست گویی ها درباره ی نژاد وزبان هم 
میهنان آذری ماست بسنده می کنم ،تا 
مگر مجال وفرصتی دیگردست دهد تا 
دررّد ژاژخواهی ها مدارک بیشتری ارائه 

شود. 
ک - هومان ، اردیبهشت13۹۵  

دکرت احسان یارشاطر

نظامی گنجوی

پژوهشی از ک - هومان

قسمت 
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 12۵8 درسال  خان  نصراهلل  میرزا 
زیبایی  بسیار  درخانه  قمری  هجری 
درمسجد،  درمحله  کویری  بامعماری 
روبروی مسجد جمعه نائین بدنیا آمد0 
خانه ای که  دراین روزگاربصورت موزه 
ازبناهای ملی و تاریخی  ای درآمده و 
ازیک  خانه  میشود0  محسوب  ایران 
طبقه  دو  بصورت  مسکونی  بخش 
تحتانی  دربخش  وسیعی  باغچه  و 
هنری  ازدیدگاه  است0  شده  تشکیل 
مجموعه ای از هنرهای معماری دوران 
ورودی  هشتی  بشمارمیآید0  صفوی 
مجموعه پیرنیا، کارسقف بندی مقرنس 
بسیار  ودیوارآن  سقف  های  نقاشی  و 
میرزانصراهلل  وچشمگیراست0  زیبا 
خانه  شکوه  نوجوانی  دراوایل  خان 
در  و  سرگذاشت  پشت  را  پدری 
کرد0  وطن  جالی  نائین  از  عمر  اوایل 
پس از حاجی میرزا اد هم  هفت نسل
میرزانصراهلل  پیر،  بزرگ  پدر  خان، 
بیست  پیرنائین در  نتیجه  خان فرزند 

سالگی ازنائین راهی تهران  شد0 
» او باسه سرمایه بزرگ به تهران آمد0 
سرمایه ای که ازپشتکار و همت مردم 
و  اصفهان  مردم  وهوش  زرنگی  یزد، 
قناعت و بردباری و حوصله مردم خور 
زادگاه  نائین  میگرفت0  مایه  بیانک،  و 
ناحیه واقع شد ه  این سه  او در میان 

است0« 
تهران   در  تی  مد  خان  نصراهلل   میرزا 
به کتابت امرار معاش میکرد0 بعد د ر

نصیرالدوله  عبدالوهاب  میرزا  اره  اد   
که  پیداکرد  ) آصف الدوله (کاری 
مواجب  تومان  سه  ماهی  تقریبا 
وزارت  وارد  سپس  میگرفت0  خدمت 
تبریز  مأموریت  به  و  شد  امورخارجه 
کارگزاری  به  منشی  عنوان  به  و  رفت 
آذربایجان  در  امورخارجه  وزارت 
باُحسنیه،  تبریز  در  شد0  گمارده 
)قدس الدوله ( دخترحاجی میرزا تقی، 
آجودان کارگزاری  وخانم طوطی باجی 
میرزا  کرد0  ازدواج  زنجان  اهالی  از 
تهران  به  مدتی  از  پس  خان  نصراهلل 
لشگرگمارده  وزارت  به  و  بازمیگردد 
میشود. او دربازگشت به تهران و ادامه

خدمت در وزارت امورخارجه درسال

 
1317 هجری  قمری پس ازفوت حاج 
در  مشیرالدوله  خان  محسن  شیخ 
و  شده  مشیرالدوله  به  ملقب  فرنگ،  
به وزارت امورخارجه میرسد0 در این 
اوج  به  زمان جنبش مشروطه خواهی 
خواهان  مردم  و  است  رسیده  خود 
آزادی و عدالت اجتماعی و عزل اتابک 
صدراعظم میشوند0 درپی عزل اتابک، 
در  او  میرسد0  بصدارت  عین الدوله 
ایستادگی  مردم  های  خواسته  مقابل 
مهاجرت  قم  علمابه  و  تجار  میکند0 

میکنند0
مشیرالدوله  خان  نصراهلل  میرزا   
با اختیارات تام  ازسوی دربار و دولت 
الزم  راکه  اقدامی  هر  تا  میرود  قم  به 
مردم  برآوردن خواسته های  در  باشد 
ازصدارت  الدوله  عین  دهد0  انجام 
استعفا میدهد و مشیرالدوله بجای او، 
وزیراعظم و سپس صدر اعظم میشود0 
به  دست  مشیرالدوله  نصراهلل خان 
میزند0  سیاسی  زندانیان  آزادی 
بزرگ  رجل  این  مشروطه  درانقالب 
سیاسی، با روابط صمیمانه وکریمانه      ای
 که میان او، و شاه برقراربود، یک هفته 
پس از ریاست وزراء  این مشیرالدوله، 
امضای  رابه  بود که فرمان مشروطیت 
مظفرالدین شاه میرساند0 و به خواست 
وهمت مردم ایران و میرزانصراهلل خان 

مشیرالدوله ، نخستین دولت قانونی 
 132۴ شعبان  در18  ایران  مشروطه 
میرزانصراهلل  و  گردید  تشکیل  قمری 
ایران  صدراعظم  نخستین  خان 
مشروطیت  انقالب  ازپیروزی  پس 
مشروطیت  اساسی  قانون  شد0 
حسن  او  پسر  دو  باهمکاری  ایران 
و  روشنفگران  دیگر  و  وحسین، 
از  پس  کردید0  تنظیم  آزادیخواهان 
با  مشیرالدوله  شاه  مظفرالدین  مرگ 
عنوان صدراعظم تاج سلطنت را وارنه 
میگذارد0  مغرور  شاه  برسرمحمدعلی 
درباره میرزانصراهلل خان گفته اند:  که 

در زمان تاج گذاری محمدعلی شاه

برسرشاه  را  کیانی  تاج  وقتی  قاجار، 
خطاب  شاه  محمدعلی  میگذاشت0 
این  چرا  کیانی  تاج  اومیگوید:  به 
نصراهلل  میرزا  است0  قدرسنگین 
برای  اعلیحضرتا،  میگوید:  خان 

سرشماخیلی سنگین است0
بعد از به توپ  بستن مجلس و کودتا، 
و  احرار  محمدعلیشاه،   به دستور 
به  را  منورالفکر  افراد  و  آزادیخواهان 
به  را  بسیاری  و  میکشاندند  شاه  باغ 
قتل میرساندند0 دراین قضایا سربازان 
امیربهادر،  حسن پیرنیا ) مشیرالدوله( 
 ) الملک  موتمن   ( پیرنیا  حسین  و  
را  مشیرالدوله  خان  نصراهلل  پسران 
نیز به باغ شاه کشانده  و حتی دستور 
شده  داده   نیز  آنان  انداختن  طناب 
خاندان  بزرگ  عضدالملک،  اما  بود. 
ایل قاجارخود را به باغ شاه میرساند و 
به  محمدعلیشاه میگوید: مشیرالدوله 
را  طناب بیاندازند0 عضدالملک یک داماد من است چطوردستورمیدهی او 

برابرچادر  در  شاه  درباغ  خود  شب 
تا  میخوابد  مشیرالدوله  گاه   توقیف 
شاه  باغ  زندان  از  او  نجات  به  موفق 
سبب  به  میرزانصراهلل خان  میشود0 
درعدم  محمدعلیشاه  خودکامگی 
از  مردم   آزادیخواهانه  جنبش  قبول 
صدارت عظما استعفا داده و درعمارت 
شمیران  آباد  رستم  در  خود  ییالقی 
ساکن شده بود0 پس از ترور میرزاعلی 
میرزا  باردیگر  یک  اتابک،  اصغرخان 
سوی  از  مشیرالدوله  نصراهلل خان 
ریاست  نامزد  شورای ملی  مجلس 
روزها  درهمین  اما  میشود.  وزراء 
نصراهلل خان مشیرالدوله بدون داشتن 
میکند.  فوت  بیماری  سابقه  هرگونه 
ه - ق (    132۵ شعبان  چهارم  )جمعه 
میشودکه  اوگفته  مرگ  خبر  درپخش 
امیرکبیر،  سرنوشت  به  هم  او 
دچار  اعتمادالدوله  و  مقام  قائم 
شده است0 گویا درخاندان حکومتگرای 
است0 بوده  براین  قجرسنت 

یکی از کارهای بزرگ میرزا نصراهلل 
در  یاری  و  کمک  مشیرالدوله  خان 

تاسیس مجلس شورایملی است.  
 ، خان  میرزانصراهلل  اخالق  در 
است:  ناظم االسالم،گفته  مشیرالدوله 

آد م  فطن  وزیرکی نبود0 لیکن آد م
از  او  ممدوحه  صفات  و  بود  عاقلی   
و  ومعقولیت  متانت  و  بردباری  قبیل 
میشد0  دیده  درکمترکسی  او  ادب 
است.  گفته  او  درباره  ناظم االسالم 
در  مشیرالدوله  خان  نصراهلل  میرزا 
زمان صدارتش به خوبی سلوک نمود0 
نکرد  معدوم  را  کسی  نکرد،  ظلمی 
وطن فروشی  نزد0  را آتش  ای  وخانه 
ننمود، باخارجه نساخت و آثار بدی 
از  مشیرالدوله  نگذارد0  درعالم 
سرا  که  است  موسس  اشخاص  اولین 
)تاریخ  نمود.  بلند  را  پرده مشروطیت 

بیداری ایرانیان( 
میرزانصراهلل خان مشیرالدوله  سه پسر
پیرنیا  میرزاحسن  نام های  به 
پیرنیا میرزاحسین  )مشیرالدوله( 

) موتمن الملک ( و علی پیرنیا و یک
پیرنیا  زهرا  نام  به  دختر 
از  پس  که  داشت  ) جلیل السلطنه( 
با  دیبا  عالء الملک  پسر  از  جدائی 
پرنس اسحق مفخم الدوله ازدواج کرد 
ازدواج  این  حاصل  مفخم  جمشید  و 
خان،  نصراهلل  میرزا  فرزندان  از  است. 
علی پیرنیا درجوانی درخارج از ایران 
فرزند  شد0  دفن  درنجف  و  کرد  فوت 
میرزاحسن  خان  نصراهلل  میرزا  ارشد 
به  و  راگرفت  پدر  منصب  و  لقب  خان 

مشیرالدوله شهرت یافت0
به   پیرنیا،  وحسین   حسن   برادری  
سبب احواالت  تاریخی کم نظیراست0 
برادران که تعلیمات اولیه را در ایران 
علت  به  بودند،  کرده  گیری  ریشه 
به  بزرگ  مشیرالدوله  های  آگاهی 
آن  آموزشی  و  تحصیلی  قطب  دو 
رفت  روسیه  به  حسن  رفتند0  زمان 
وحقوق  سیاسی  و  نظامی  علوم  در  و 
رفت  پاریس  به  کرد0 حسین  تحصیل 
و افزون برتحصیل در مهم ترین مرکز 
علوم  تحصیل  به  جهان  تکنیک  پلی 
دو  این  پرداخت0  وحقوق  سیاسی 
ایرانی  فرهنگ  دو  بر  تسلط  با  برادر 
با ریشه های عمیق عرفانی و فرهنگ  
خود  زمان  بزرگ  رجال  از  اروپائی 

شدند.

نگاهی به زندگی 
میرزاحسن مشیرالملک

خان  نصراهلل  میرزا  ارشد  پسر 
خان  میرزاحسن  نائینی،  مشیرالدوله 
تهران  در  خورشیدی    12۵2 درسال 

بدنیا آمد0 او در نوجوانی وارد مدرسه 
و  گردید0  کورپوس،   کادکسی  نظامی 
تحصیالت عالی خود را در رشته نظام 
رساند.  اتمام  به  روسیه  در  وحقوق 
بدین معنی که پس از پایان تحصیالت 
پیترزبورگ  سن  دانشگاه  وارد  نظامی 
پایان  به  نیز  را  حقوق  دوره  و  شد 
رسانید0 مدتی هم درپاریس به مطالعه 
پرداخت0  فرانسه  فرهنگ  و  حقوق 
بتحصیل  اشتغال  درضمن  خان  حسن 
وابسته  سمت  روسیه  در  دانشگاهی 
نیز  پیترزبورگ  در  را  ایران  سفارت 

برعهده داشت0
زمان تصدی  در  خان  میرزانصرهلل 
رابه  خود  پسران  امورخارجه  وزارت  
میرزاحسن خان  بازمیگرداند.  ایران 
ریاست  به  مشیرالملک  لقب  با 
ومنشی  امورخارجه  وزارت  کابینه  
میرسد  وزیرامورخارجه  مخصوص 
برگزیده  او  معاونت  به  حسین  و 
همراه   به  خان  میرزاحسن  میشود0 
که  امین السلطان،  و  مظفرالدینشاه 
روس  دولت  از  قرضه   ازگرفتن  پس 
ایران  شمال  گمرکات  وگروگذاشتن 
او  میکند0  سفر  میرفتند،  اروپا  به 
در  شاه  مترجم  بعنوان  سفر  این  در 
میرزاحسن خان،  است،  رکاب  التزام 
تاسیس مدرسه   به  درمراجعت، دست 
سیاسی میزند0 بودجه این مدرسه که 
وزارت  کارمندان  تربیت  برای  درابتدا 
امورخارجه تاسیس شده بود، از محل 
تامین  خراسان،  فیروزه  معدن  منافع 
درحقیقت  سیاسی  مدرسه  میشد0 
دانشکده حقوق  تاسیس  اساسی  پایه 
تهران  دانشگاه  در  سیاسی،  علوم  و 

شد0
سالگی   27 درسن  خان  میرزاحسن 
به سمت فرستاده ایران باعنوان وزیر 
آن  به  و  تعیین  روس  دردربار  مختار، 
درمراجعت  و  شد  کشورفرستاده 
لقب  هنوز  که  زمانی  ایران،  به 
میرزا  درکابینه  داشت،  مشیرالملک 
اولین  برای  مشیرالسلطنه  احمدخان 
برای  و  رسید  عدلیه  وزارت  به   بار 
ایران  در  مشروطیت   رژیم  ن  اعال 
عنوان  به  محمدعلیشاه  پادشاهی  و 
در  و  رفت  اروپا  به  فوق العاده  سفیر 
مشیرالدوله  به اروپا  سفر  از  مراجعت 
قراگزلو  ابوالقاسم  دوکابینه  در 
نظام  وحسین قلی   ) ) ناصرالملک 
مافی ) نظام السلطنه ( وزیرامورخارجه 
ودرکابینه های مختلف باتغییرشغل به 
هفته  دراولین  شد0  منصوب  وزارت 
قرارداد  متن  او،  امورخارجه  وزارت 
انگلیس  و  روس  دولتین  1۹07بین 
مبنی برتعیین ایران به دومنطقه نفوذ 

دولت های انگلیس و روس 

همراه یادداشت رسمی به وزارت امور 
مشیرالدوله  میرسد0  ایران  خارجه 

درپاسخ مینویسد:  
مابین  الذکرچون  فوق  000قرارداد   «
یافته  انعقاد  روس  و  انگلیس  دولتین 
خود  به  فقط  قرارداد  آن  مواد  لهذا 
اند  دولتین مذکورکه امضاء آن نموده 
نظر  ایران  ربط خواهد داشت و دولت 
موهبت  به  که  ای  تامه  استقالل  به 
آزادی  و  حقوق  تمام  داراست،  الهی 
خود راکه بدان واسطه استقالل مطلقه 
اثری  و  نفوذ  هر  از  است  متصرف 
منعقده  قرارداد  قسم  هر  نتیجه  که 
فیمابین دو و یاچند دولت دیگر راجع 
به ایران بوده باشدکامال و مطلقامصون 

و آزاد میداند000«
به  مشیرالدوله  نامه   متن  مورخین 
مارلینگ Marling وزیرمختار انگلیس 
اثرسیاسی  بزرگترین  را  درتهران 
روحیه  از  نمونه ای  و  پیرنیا  حسن 
وطن پرستی یک رجل سیاسی ایران 
میشناسند0 هنگام توپ بستن مجلس 
132۶-هجری،   درسال  شورایملی 
مشیرالسلطنه،  دوکابینه  در  قمری 
وسپس  بود  وزیرفرهنگ  مشیرالدوله 
به  که  قراگزلو  ناصرالملک  درکابینه 
سعدالدوله  خان  میرزاجواد  کفالت 
حسن خان  میرزا   ، یافت  تشکیل 
شد0  وزیرعدلیه  مجددا  مشیرالدوله 
محمد  کابینه  درشش  مشیرالدوله 
تناوب   به  اعظم  سپهدار  خان  ولی 
پست  وزیر  وزیرتجارت،  عدلیه،  وزیر 
نجف  کابینه  سه  در  و  وتلگراف، 
و  وزیرعدلیه  بختیاری  صمصام  قلی 
علی  میرزا  درکابینه  و  وزیرفرهنگ  
فرهنگ  وزیر  نیز  عالء السلطنه  خان 

بود0 قوانین موضوعه  دوره جدید

به  احمدشاه قاجار  سلطنت  درزمان   
همت و صرف وقت مشیرالدوله باتوجه 
به اصول و مبانی دین اسالم به تدوین 

رسیده است0 
وزارت  زمان  در  مشیرالدوله 
های  درکابینه  خود  دادگستری 
ای  عده  عدلیه  اصالح  برای  مختلف 
نمود  خارج  دادگستری  از  را  ازقضات 
و باالخره درهفته آخر اسفندماه12۹3 
نفرنماینده  پنج  و  هفتاد  خورشیدی 
تماما  شورایملی  درمجلس  حاضر 
میرزاحسن خان  الوزرایی  رئیس  به 
مشیرالدوله ابراز تمایل نمودند و برادر 
الملک(  پیرنیا)موتمن  میرزاحسین  او 
مجلس  تمایل  رای  مجلس  رئیس 
احمدشاه  آگاهی  رابه  شورایملی 
وزیر  نخست  کابینه  این  در  رسانید0 
بود0  نیز  جنگ  وزارت  دار  عهده 
میرزا  دوکابینه  در  خان  میرزاحسن 
و  وزیرجنگ  عالء السلطنه  علی خان 
وزیر پست وتلگراف بود0 او درکابینه 
مستوفی الممالک  و  عین الدوله  دوم 
شد0  وزیرجنگ  سال  همان  در  نیز  و 
جنگ  وزیر  که  زمانی  در  مشیرالدوله 
اصول  برطبق  را  نظام  مدرسه  بود، 
یک  مشیرالدوله  نهاد0  بنیان  جدید 
سال  تیرماه  درسیزدهم   باردیگر 
و  وزیر  نخست  خورشیدی   12۹۹
وزیرکشورشد0  درنزدیکی های پایان 
درسال  مشیرالدوله  خود  عمرسیاسی 
بارنخست  چهارمین  برای   1302
چهارم،  سوم،  درادوار  وزیرشد0 
تهران  و  گرگان  مردم  نماینده  پنجم، 

درمجلس شورایملی گردید0
مشیرالدوله(  پیرنیا)  خان  میرزاحسن 

دردوران عمرخود هشت بار وزیر 
بقیه درصفحه 1۹

    پاسخی به مطلب آقای مهدی شمشیری

میرزا نصراهلل مشیرالدوله 

و میرزا حسن مشیرالملک

نصراهلل  میرزا  ی  مقاله  چاپ   درپی   : اشاره 
مشیرالملک   حسن  میرزا  و  مشیرالدوله 
خوانندگان  از  بعضی  توسط  هایی  اعتراض 
سرزنش  مارا  و  آمد  عمل  به  مجله  گرامی 
ایران  خدمتگزار  ازدومرد  چرا  که  کردند 
از  یکی  اید؟  کرده  یاد  بدی  به  اینگونه 
دراین  مطلبی  ارسال  با  مجله  خوانندگان 
قانون مطبوعات  اند طبق  ما خواسته  از  زمینه 
ایران خودمان  درهمان صفحه چاپ کنیم  در 
آوریم0   بیرون  ازاشتباه  خودرا  خوانندگان  تا 
شخصیت  دو  این  به  که  را  مقاله  ازاین  بخشی 
مربوط می شود درهمین صفحه می خوانید 0

* این مشیرالدوله، بود که فرمان مشروطیت رابه امضای مظفرالدین شاه رساند0
* یکی از کارهای بزرگ میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله کمک و یاری در تاسیس مجلس شورایملی است
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قحط الرجال
در دوره حکومت با شکوه خاندان قاجار 
افراد کاردان و  ، مملکت دچار کمبود 
کفار  زمانیکه  در  یعنی   . بود  شایسته 
دانش  میدانهای  در  پرست  صلیب 
روز  به  روز  گوناگون  های  فناوری  و 
پیشرفت میکردند ، پادشاهان دلسوز 
به  وابسته  روحانیون  و  ودولتمردان 
و  بودند  خود  جیب  فکر  به  فقط  آنان 
اوقاتش  جورایی  یک  هم  مردم  بس. 
این   . نبود  خیالی  دیگر  و  میگذشت 
روزگار  آن  در  الرجال”  قحط   “ واژه 
مملکت  چون  میشد  استفاده  بسیار 
خرابی  و  فساد  و  نداشت  پیکر  و  در 
همه گیر شده بود. رجال مملکت بغیر 
از چند انگشت شمار، همه عمله اکره 
اسالمی  باشکوه  انقالب  از  بعد  بودند. 
جریان به عقب برگشت و تاریخ تکرار 
شد منتهی اینبار همه آنها عمله اکره 
و بدون آدم حسابی. البته هماطوریکه 
خودشان  تقصیر  ایم  گفته  همیشه 
و  فرهنگ  ویژگیهای  از  چون  نیست 
جامعه امتی همین کارخانه خرافات و 
موهومات وداستانهای خالی از منطق و 
خرد است که فرزندان برومند و درجه 
که  شکر  را  خدا  میاندازد.  پس  یک 
این کمبودهای  از  ایران اسالمی عزیز 
دلتان  تا  ندارد.  ابدا  و  اصال  رجال 
از  چه  دارد  توانمند  جماعت  بخواهد 
بالهت  درجه  و  زنان  از  چه  و  مردان 
امت عزادار دیوانه به اندازه ای باالست 
که با هیچ میزانی نمیتوان آنرا سنجید 
فرهنگی  گلهای  دسته  از  گذشته   .
داده  آب  به  که  اخالقی  و  واجتماعی 
اند در عرصه جهانی هم موفقیت های 
چشمگیری داشته اند، گروگان گیری 
، ترور مخالفان وآدمکشی ، پشتیبانی 
از تروریسم ، انزوای اقتصادی و غیبت 
در بازارهای جهانی . نتیجه عربده های 
و  تراشی  و دشمن  آن  و  این  بر  مرگ 
که  است  همین  دنیا،  اهل  با  ستیزه 
امروز مشاهده میشود. بعد از شکست 
در  آفتابه  و  نعلین  رژیم  مفتضحانه 
و  ای  هسته  مذاکرات  بازی  سیاه 

هذیان گویی رجال مملکت در لوای “ 
برجام “ ، رهبر معظم چون نتوانست به 
هدف خود برسد ،  با شتاب و وقاحت 
به   ها  جبهه  تمام  در  بیشتر   به  هر 
جنگ با عالم و آدم افتاد.  چون ایشان 
امپراطور اسالمی  توهم ساخت و ساز 
هر    ، دارد  سر  در  را  جعفری  شیعه 
امتی و  از فرهنگ  گونه فرهنگی جدا 
عزاداری و مرده پرستی را قبول ندارد. 
و وقتی هم که ایشان روضه میخواند، 
یعنی  والیت  مجذوبین  و  ها  پامنبری 
راهبردی  دستورات   ، مملکت  رجال 
در  میکنند.  اجرا  مو  به  مو  را  ایشان 

رابطه با دشمنی عمیق با عربستان
نا  و  هویت  بی  نابخردان  این  از  یکی 
“حمار”   عمار  قرارگاه  رئیس   ، ایرانی 
بینی  پیش  طائب  مهدی  آخوند  یعنی 
حج   ، منطقه  وقایع  درباره  را  هایی 
به  کرد.  سعود  آل  نابودی  و  امسال 
روضه  از  یکی  در  انتخاب”   “ گزارش 
 ....“  : گفت  چنین  خود  سیاسی  های 
ام.  رفته  مکه  به  سفر   30 حداقل  من 
امسال من نمی روم. امسال حج ویژه 
هستم  مطمئن  من  و  دهد  می  کشته 
امسال  اینها  که کشته می دهد چون 
هرچه  کنند.  اداره  را  حج  توانند  نمی 
فرستاده  یمن  به  را  است  داشته  نیرو 
است. یک مشت صفر کلیومتر و تازه 
حج  اداره  برای  است  گذاشته  را  کار 
حادثه  من  است.  سخت  خیلی  این  و 
بینی  پیش  قبل  ماه  چند  از  را  منا 
خواهید  را  امسال  حج   . بودم  کرده 
من  بینی  پیش  شود.  می  چه  که  دید 
آل  بدون  حج  امسال  که  است  این 
امام  حضور  با  و  سعود”  آل  شرور” 

آل  و  شد  خواهد  برگزار  “عج”  زمان 
آنچه  کرد...”   خواهد  سقوط  سعود 
این  که  نیست  این  دارد  اهمیت  که 
باید  آخوند کله پوک هذیان میگوید، 
این  منبر  پای  که  بدبختی  امت  آن  به 
جناب نشسته اند و گوسفند وارانه به 
گریست.  میدهند  گوش  او  مزخرفات 
حوادث مرگباری که به هنگام مراسم 
حج  اسالمی  کارناوال  الهی  و  روحانی 
دارد  بسیاری  دالیل  میافتاد  اتفاق 
گرامی  خوانندگان  همانطوریکه   .
آگاهند، هر چند گاهی عده زیادی از 
امت اسالم درهنگام مراسم حج بر اثر 
حوادث گوناگون جان میبازند و شهید 
میشوند. یا زیر دست و پا له میشوند 
و یا جرثقیل و دیوار روی آنها میافتد. 
حاال جنگ و جدال یمن چه ربطی به 
حفاظت مناسک حج دارد خدا میداند 
. بنا به عقل ناقص و صفر کیلومتراستاد 
ما ، کشور پادشاهی عربستان کسی را 
مثل  که  ندارد  زائرین  محافظت  برای 
چوب  ترکه  با  شترچرانان  و  چوپانان 
مثل  را  زائرین  صفوف  و  بایستاد 
کار  فقط  کند  هدایت  چارپایان  گله 
سالیانه  اسالم  امت  است!   زمان  امام 
دولت  جیب  به  پول  دالر  میلیاردها 
عربستان سعودی میریزد و البد انتظار 
درجه  ، خدمات  دولت  آن  از  که  دارد 
مبنای  بر  اینکه  از  غافل  بگیرد.  یک 
به  انسان  جان  مبین،  دین  قوانین 
اندازه شتر و بز و گوسفند میارزد بویژه 
در سرزمینی که زادگاه پیغمبر اکرم و 
دیسنی  والت  سرزمین  است.  اسالم 
مردم در  زبانم الل  نیست  که  فانفار  و 
باشند.   داشته  مسئولیت  قبالیکدیگر 

تازه چرا این روضه انقدر به این جریان 
حساسیت نشان میدهد؟ مگر به قضا 
و قدر معتقد نیست؟ آیا تمام عمر بی 
حاصل و بی خاصیت خود را در بندگی 
از  باالتر  و  ؟   نگذرانده  ارادگی  بی  و 
امتی  آخوندی-  رژیم  که  اینست  آن 
با مردم خود رفتار بسیار ناشایست و 
و  کشتار  از  و  میکند  انسانیت  از  دور 
ندارد.  شکنجه هیچ واهمه و تردیدی 
بر  جنجال  و  هوی  و  های  این  تمام 
این  سنی  میگوید  او  که  اینست  سر 
از  بدتر  هم  کدام  هر  و  میگوید شیعه 
مسئولیت  اجرای  و  قبول  در  یکدیگر 
و شهروندانشان  مردم  مقابل  در  خود 
میباشند. در وحشیگری و خونخواری 
گوی سبقت را از همدیگر ربوده اند.   

البته امت آل سعود هم بیکار ننشسته 
اواخر  همین  پرانند.  می  سنگ  و  اند 
در یکی از گرد همآیی های “ سازمان 
وخلق”  مریم  و  مسعود  مجاهدین 
دولت  اطالعاتی  دستگاه  سابق  رئیس 
های  گنده  کله  از  یکی  که  عربستان 
با  و  بود   کرده  شرکت  است  معروف 
به بدن میزد و  آنان دوغ و آب هویج 
شنیع  عمل  این  میکرد.   بش  خوش 
نیفتاد  خوش  مالیان  رژیم  به  ایشان 
افتاد.  بیداد  و  داد  به  قمری  ننه  هر  و 
ده  که  مملکت  رجال  از  دیگر  یکی 
به  دولتی  مسند  و  شغل  تا  دوازده 
پاسدار  سرلشکر  میکشد  یدک 
سپاه  فرمانده  رضایی  محسن  دکتر 
پاسداران انقالب اسالمی است که در 
چرند گویی و خالی بستن استادی بی 
همتا است . طبق گزارش گروه سیاسی 
خبرگزاری تسنیم ایشان گفت: “... اگر 
سعود  آل   از  آثاری  شویم  خشمگین 
باقی نخواهیم گذاشت. حمایت رسمی 
که  داد  نشان  منافقین  از  عربستان 
تمامی ترورهایی که این گروهک طی 
حمایت  با  داده  انجام  اخیر  سالهای 
اسناد مسئولیت  است  بوده  عربستان 
را  منافقین  ترورهای  در  عربستان 

جمع آوری کرده ایم...”
بعله سردار ما هیچ مالیاتی برای گنده 
جزئیات  وارد  ایشان  نمیدهد.  گویی 

میخواهد  ای  وسیله  چه  به  که  نشد 
آل سعود را محو کند. دولتهای خلیج 
خرجی  کمک  که  سالهاست  نشین 
رژیم  پهلوی  در  خاری  تا  میدهند 
آخوندی داشته باشند. جنگ و دعوای 
ادامه  قرنهاست  امت مسلمان که  بین 
پایان خواهد  با فهم و خرد  دارد فقط 
گرفت که شوربختانه از آن فهم و خرد 

هیچ خبری نیست.
استاد ما همچنین ادعا کرد که :

حال  در  اسالمی  جمهوری  نظام   ...“  
مبارزه با “ منفورترین ها” است و یکی 
کسب  ایران،  بزرگ  دستاوردهای  از 
امنیت و اقتدار پس از 300 سال است. 
سال   300 از  بعد  دستاوردها  نظر  از 
ایران، امنیت و اقتدار خودش را دست 
آورده و برای مذاکره با ایران پنج شش 
می نشینند.  میز  یک  سر  ما  با  کشور 
الجزایر  مثل  کشورهایی  فقط  قدیم 
بود.  تحقیر  این  می شد.  طرف  ما  با 
کی  آمدند.  قدرت ها  همه  برجام  در 
چنین عزتی داشته ایم.” یکی دیگر از 
بخورد  که  ایشان  دستـپخت  آشهای 
امت فلکزده میدهند مزخرفاتی از این 
قبیل است . مذاکرات با شش و بشی 
و  بدبختی  روی  از  میگوید  ایشان  که 
انسانی  و ضد  فاسد  رژیم  کاری  ندانم 
آخوندی بود که برای بقای خود مجبور 
مقایسه  بکند.   ! قهرمانانه  نرمش  شد 
امنیت و اقتدار دوره پادشاه ایرانساز و 
ایراندوست پهلوی با دوره این جماعت 
متعصب جاهل تالشی مذبوحانه است. 
متوجه  خوانان  روضه  رژیم  زمانیکه 
شد اگر اقدامی در مورد رفع تحریمها 
نکند و بازار داد و ستد را راه نیاندازد 
نابودی آنان میشود، دست  به  ، منجر 
مذاکرات  بازی  بساط خال  و  بکار شد 
هسته ای را راه انداخت. حاال یکسال 
از امضای توافق نامه برجام میگذرد و 
هنوز شرکتهای خارجی و بانکهای بین 
نکرده  اقتصادی  بیعت  رژیم  با  المللی 
اند. استاد رضایی ابله بر این باور است 
کفار  با  مذاکرات  میز  سر  نشستن  که 
و فاتحه خواندن بر مزار اهداف هسته 
و  امنیت  نوعی  نشانه  آخوندی  ای 
اقتدار است و تحقیر به حساب نمیآید 
و  دولتها  که  باالتر  این  از  تحقیری   .
شرکتهای خارجی از سرمایه گذاری در 
بازار ایران اسالمی عزیز روی گردانند؟ 
طبق گزارش بنگاه خبری بی بی سی 
انگلیس خبیث ،سفیر کره جنوبی در 
هسته ای  توافق  اجرای  روند  از  ایران 
است  گفته  و  کرده  انتقاد  برجام”   “
هنوز  آن  اجرای  از  بعد  ماه  شش  که 
با  را  خود  روابط  دنیا  بزرگ  بانک های 
ایران آغاز نکرده اند. ایشان گفتند که 
بانک ها پول به ایران انتقال نمی دهند 

و “حتی ما در سفارت مجبوریم بودجه 
صورت  به  دیگر  کشورهای  از  را  خود 
عباس  و  کنیم...”  ایران  وارد  قاچاق 
خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی، 
ارشد هسته ای،  ایران و مذاکره کننده 
که  بود  کرده  اذعان  زمان  آن  در  هم 
وارد  اروپایی  بزرگ  بانک  هیچ  هنوز 

تعامل با ایران نشده است.
 

اروپایی  بزرگ  بانک های  مقابل  در 
پس  که  هستند  آن  نگران  می گویند 
کند  اعالم  آمریکا  ایران،  با  معامله  از 
از جریان  انجام شده بخشی  معامالت 
مالی  تامین  به  یا  و  بوده  پولشویی 
این  است.  می کرده  کمک  تروریسم 
مجازات  و  جریمه  می تواند  مسئله 
داشته  دنبال  به  را  آمریکا  دولت 
که  دارند  اطمینان  چون  چرا؟  باشد. 
و  سوریه  و  پرانی  موشک  به  پول  آن 
شد.  خواهد  سرازیر  حماس  و  لبنان 
روزهای  آنالین”  “نسیم  گزارش  طبق 
پایانی هفته گذشته “نایروبی” پایتخت 
امور  وزیر  نیا  طیب  علی  میزبان  کنیا 
اقتصادی و دارایی ایران و دیگر وزرای 
توسعه  سازمان  کشورهای  اقتصاد 
چند  شامل  که  متحد  ملل  تجارت  و 

کشور آفریقایی و
بنگالدش، پاکستان و سریالنکا و چند 
کشور مقتدر دیگر است، بود. در طی 
این کنفرانس گزارشی تهیه شد و این 
سرمایه  که  دهد  می  نشان  گزارش 
نخستین  در  ایران  خارجی  گذاری 
سال بعد از برجام نه تنها رشد نداشته 
دو  به  ی  درصد   07⁄2 کاهش  با  بلکه 
میلیارد و پنجاه میلیون د الر رسید ه

 که در یک د هه گذشته بی سابقه بود ه 
وضع  درباره  گزارش  ترین  بد  است. 
در  ایران  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
در یک سال  که  منتشر شد  شرایطی 
توسعه  سازمان  اعالم  طبق  گذشته 
قاره   ۵ از  خارجی  هیات   1۵0 تجارت 
جهان به تهران آمد ند، اما به نظر می 
رسد بازد ید آنها از پایتخت کشورمان 
به یک قرارداد سرمایه گذاری خارجی 
هم منجر نشد ه است. و اضافه بر آن 
این در حالی است که وضعیت سرمایه 
گذاری خارجی ایرانیان خارج از کشور 
حسن  دولت  فعالیت  سالهای  طی 
اشته  د  چشمگیری  افزایش  روحانی 
 201۴ سال  در  الر  د  میلیون   8۹ از  و 
 201۵ سال  در  الر  د  میلیون   13۹ به 
رسید ه، اما متاسفانه یک ریال آن هم 
به داخل مرزهای کشور نیامد ه است.

بنازم به این اقتدار
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

 

 
 
رد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟ 

تیمور شهابی

بقیه : مشیرالدوله 
وزیرفرهنگ،  چهاربار  دادگستری، 
وزیر  دوبار  خارجه،  وزیرامور  چهاربار 
پست وتلگراف،  دوبار وزیرکشور، یک 
وزیرجنگ  بار  شش  تجارت،  وزیر  بار 
 1302 ازسال  مشیرالدوله  گردید0  
قاجار  احمدشاه  سلطان  که  زمانی 
را  سردارسپه  الوزرائی  رئیس  فرمان 
دولتی  ازکارهای  بکلی  کرد،  امضاء 
خانه   بیرونی  در  او  گرفت0  کناره 
زارنوکتابخانه  الله  درخیابان  خود 
وسیعی تدارک دید و به تالیف کتاب 
صفحه     ۵۶2 در  باستانی  ایران  های 
یعنی  جلد  سه  در  باستان  ایران  و 
پارت ها  زمان  تا  ازمنه   ترین  ازقدیم 
و اشکانیان در 28۶۶ صفحه و داستان 
حسن  پرداخت0  باستان،  ایران  های 
داستان  کتاب  از  بخشی  در  پیرنیا 
متن  توضیح  در  قدیم  ایران  های 
از  گسترده ای  بخش  میگوید:  کتاب 
های  پدیده  و  رویدادها  بازتاب  آن ها 
ژرفای  در  هستندکه  برجسته ای 
و  شاخ  با  و  اند  مانده  یادهابرجای 
برگ های اساطیری یا افسانه ای بیان 
وچهارچوب  امادرون مایه  میشوند. 
اساسی رویدادها پدیده هائی واقعی و 
ایران کهن  تاریخی اند که سرگذشت 

را روایت میکنند. 
            عالوه برآن کتاب مشیرالدوله 
دو مجلدکبیر از ابتدای تاریخ ایران تا 
داستان  وسپس  اشکانی  دوره  اوایل 
صفحه    1۶7 در  را  قدیم  ایران  های 
در  او  رسانید0  چاپ  به  و  کرد  فراهم 
بقیه  پرثمرخود  بازنشستگی  دوران 
تاریخ ایران را هم تا ظهوراسالم دردو 
داشت  تالیف  دیگردردست  مجلد 
نگاشت0   جزا،  برحقوق  نیز  وتفسیری 
کتاب  دو  انتشار  از  پس  پیرنیا  حسن 
اول خود » ایران باستان » مینویسد: 
نمایانیدن  کتاب  این  تالیف  از  مقصود 
ایران قدیم  است چنانکه بود. مدت ده 
سال تنظیم تاریخ مهم ایران، ایران تا 
اوایل اشکانی را شامل میشود. منابع 
یا  و  یونانی  زبان  به  عموما  کتاب  این 
رومی بوده است وسپس این ماخذ به 
زبان های روسی و فرانسه و انگلیسی 
بود.  شده  ترجمه  عربی  و  آلمانی  و 
حسن پیرنیا خود مسلط به این زبان ها 
بود. و زمانی که نیاز به ترجمه  آلمانی 
پیدا شد بقول استاد سعیدنفیسی که 
کار  در  مشیرالدوله  نزدیکان  از  خود 
زبان  است،  بوده  باستان  ایران  تالیف 
پیرنیا  داود  خود  فرزند  نزد  را  آلمانی 
کارحسن پیرنیا  برجستگی  آموخت. 
درآن بودکه هرگز از مشورت با فضال 
مرگ  نمیکرد.  غفلت  دانشمندان  و 

پایان  در  را  او  آرزوی  مشیرالدوله 
ک  خا  به  باستان  ایران  تاریخ  دادن 
پیرنیا  حسن  یادداشت های  سپرد. 
است  ساسانیان  دوران  بخصوص  که 
سعیدنفیسی  به  عمر  روزهای  آخر  در 
سپرده شد و گفته است که دیگر امید 
تاریخ   دوره  و  باشد  حیاتی  که  این 
ایران به پایان برسد نیست. شما این را 
به هر ترتیبی که میدانید تکمیل کنید. 
انتشار  از  مانع  وجنگ  جهانگیر دوم  
آن میشود. افزون برتالیف تاریخ ایران 
در  مشیرالدوله  باستان  ایران  و  قدیم 
دوران زندگی سیاسی و اجتماعی خود 
نقش موثری در حفظ فرهنگ ایران و     

ایران داشت..
انقالب  در  مردم  پیروزی  پی  در  او   
مشروطیت و فروپاشی نظام استبدادی 
و  قضاییه  مقننه،  قوای  تفکیک  و 
مجریه، بر آن شد که در زمینه تعظیم 
حفظ  و  تاریخی  بزرگان  به  تکریم  و 
با نظم  باستانی، گرد همآئی هایی  آثار 
از  وجدا  دهد  ترتیب  خاص  ترتیب  و 
شناخت  و  مطالعه  به  دولت  تشکیالت 
عملی  های  حل  راه  ارایه  و  ها  هدف 
در  ابتدا  اولیه  های  نشست  بپردازند. 
کتابخانه  و  بیرونی  عمارت  از  بخشی 
 ) ) مشیرالدوله  پیرنیا  حسن  شخصی 
چهار  بین  منوچهری  درخیابان  واقع  
الله  و  فردوسی  خیابان  و  کنت  راه 
که  گروه  این  میشد.  تشکیل  زارنو 
 « موسس  پدران   « عنوان  به  ها  بعد 
ماهی  گرفتند  لقب  ملی«  آثار  انجمن 
استان های مختلف جلسه  در  بار  یک 
دیدار و بررسی آثار ملی آن منطقه را 
و  متفکر  مغز  که  داشتند. مشیرالدوله 
برنامه ریز این گروه بود کمتر به سفر 
برنامه  به  پایتخت  در  بیشتر  و  میرفت 
مشی  خط  تعیین  و  راهنمایی  ریزی، 
بنا برتحقیق  میپرداخت.  آنها  برای 
تالین گریگورGrigor Talinn  پژوهشگر 
تکنولوژی  انستیتوی  دکترای  دوره 
درکنارشخصیت هایی  ماساچوست 
وزیر  نخست   مشیرالدوله  مانند 
پیشین ایران، مردانی چون محمدعلی 
فروغی ) ذکاء الملک(، حسن مستوفی 
میرزا  فیروز  مستوفی الممالک(،   (
و  شاهرخ،  کیخسرو  ارباب  فیروز، 
حسن  تاش،  تیمور  عبدالحسین 
سید  حکیمی،  ابراهیم  اسفندیاری، 
زاده،  تقی  سیدحسن  تقوی،  نصراهلل 
علی  و  داور  اکبر  علی  عیسی صدیق، 
سرشناش  های  چهره  اصغر حکمت 
 1301 سال  در  بودند.  ملی  آثار  انجمن 
نامه  آئین  و  اساسنامه  خورشیدی 
تصویب  به  و  نوشته  ملی  آثار  انجمن 

رسید.
بقیه درصفحه۴8
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وگیاه  وحیوان  انسان   خلقت  اصوالً 
دنیاست  دراین  کردن   زندگی  برای 
کنیم   می  احساس  حاضر   درحال  ولی 
از  تواند   نمی  بشری  ی  جامعه  که 
آنهمه  زیبائیهای کره زمین  و زندگی 
استفاده کند  چون زندگی   سعادتمند  
علم  دارد:  نیاز  چیز   دو  به  واقعی  
وملزوم   الزم  هردو   این  که   ۰ واخالق 
آن  بدون  هیچکدام  یعنی  یکدیگرند 
دیگری نمی تواند  باعث سعادت بشر 
می  کنیم   فکر  درست  وقتی  یاشد۰ 
مشکلی  هیچکدام  عامل   دو  این  بینیم 
درراه سعادت بشر بوجود نمی آورند  ، 
نه علم ونه اخالق ، بلکه این خود افراد 
استفاده  آنها  از  درستی  به  که  هستند  
جان   بالی  باعث   کنند۰درنتیجه  نمی 
بشر   افراد  بهمین علت   اند   بشر شده 
امنیت جانی ومالی  درهوا وزمین ودریا 
ندارند۰ برای تحقیق درراه این مشکل 
تجربه  به  که  را  اصولی  که  است  الزم 
بنویسیم وجلوی  ثابت شده روی کاغذ 
به  باتوجه  ودائم  قراربدهیم  خودمان 
این اصول  ، مشکل را پی گیری کنیم۰ 
تحقیق  اصول   ازاین  انحراف  چون 
اصول   این  کشاند۰  می  بیراهه  به  مارا 

عبارتند از :
مسائل  تأثیر  قبول کردن     : اول  اصل 

مختلف درزندگی روزمره
همه  که  حقیقت  این  قبول   : دوم  اصل 
بایدبسمت  زمان   گذشت  با  چیز 

پیشرفت وترقی وتکامل  برود۰
اصل سوم :  قبول اثرات عوامل مختلف  

درنحوه ی قضاوتها۰
اصل چهارم : گذشت زمان را نمی توان  

متوقف کرد۰
اصل پنجم : دو عامل مهم  برای زندگی 

وسعادت بشر  علم و اخالق است ۰
عامل   پنج  این  وکاربرد   لزوم  علت 

رادرتحقیق و بررسی ها با ذکر مثال

قصد  اگر  شما   ۰ کنیم  می  روشن    
دارید بااتومبیل از شهر الف  به شهر ب 
مسافرت کنید  وسالم  به مقصد برسید  
الزم است  از کلیه وسایل  الزم وایمنی  
که در خودرو تعبیه شده  دائم وبموقع  
استفاده کنید  تاسالم به مقصد برسید۰
حال باتوجه به اهمیت مطالبی که ارائه 
شد  تحقیق را درزمینه ی چگونگی علم 

و اخالق  ادامه می دهیم۰
ابتدا درمورد علم گفتگو می کنیم :

یک  است  الزم  هم  علم  دربررسی 
سلسله حقایق رادرنظر بگیریم :

اول : میدانیم که علم ودانش  می تواند  
وسایل وابزاری اختراع کند  که باعث 

رفاه زندگی بشر باشد۰
دوم : علم ودانش  دراثر تفکرواندیشه  

رشد می کند۰
سوم : تفکرواندیشه خود به محیط آزاد  

ومناسب  برایرشد نیازدارد۰
چهارم :  دراین محیط های آزاد فکری  
افتد   می  بکار  ها  استعداد   که  هست 
ودانشمند برای کشفیات  پیدا می شود   
پنجم :  درنتیجه  وسایل جدید  ساخته 
می شود  که هرکدام  درزماِن خودش  

باعث رفاه ملتهاست ۰
چیزرا   همه  زمان   گذشت   : ششم 
واختراعات  وتکامل   ترقی   بسمت 

جدید می برد۰
این  سرعت   دیگر  :حاال  هفتم 
که  رسیده   جایی  به  وترقی   پیشرفت 
اول ی  ونیمه  نوزدهم   دراواخرقرن 

هزاره  تمام  بیشتراز  دنیا  بیستم   قرن   

های سابق  ترقی کرد۰ مثال برق اختراع 
شد لکوموتیو  اتومبیل  هواپیما  کامپیوتر 

و۰۰۰
نیروی  از   استفاده  باعث  اینشتین  
پشیمان  خود   ی  کرده  از  شدولی  اتم 
بود  چون به اصل  اخالق بشر  اعتقاد 
واطمینان  نداشت چون باعث تخریب و 
کشتار بشریت شد۰ اما علت  این ترس 
وبیم  بشر نه به گردن علم است ونه به 
گردن  مخترعی مثل اینشتین  وسایرین 
که  هست  کسانی   گردن  به  بلکه    ۰
جهت   در  نیرو   ازاین  قصددارند  

کشتاروخرابی  استفاده کنند۰
ی  درباره  که  بررسی   دراین  حال 
نتیجه  دو  توانیم  می  شد   انجام  علم  
بگیریم: اولین نتیجه این است که  آن 
۷ موردی  که درباره ی علم برشمردیم  
الزم  علم   پیشرفت  برای  هرکدام  
که  وهرکدام  شود  تقویت  وباید  است 
مخالف پیشرفت علم است  باید از آن 
کامل  رشد  به  علم  تا  شود   جلوگیری 

برسد۰
است  این  آورد  ودست  نتیجه   دومین 
که  شدیم   متوجه  بررسی   دراین  که 
علمی   های  ازپدیده  استفاده  ی   نحوه 
غلط است که باید از این کار جلوگیری 

شود۰
وسوء  افراد  خطاهای  از  جلوگیری  اما 
علمی   های  ازپدیده  آنها   استفاده 
وعلم   نیست  علم   خود  کار  دیگر  
این  بلکه  ندارد   آن  درقبال  مسئولیتی 

مسئله به اخالق جامعه  بر می گردد۰ 
حال به موضوع اخالق می پردازیم :

مثل  اخالق   که  بدانیم   باید  اول   
ِواقعیت  ثابت   قوانین  ی   برپایه  علم  
قرارنگرفته که بشود  آن را بافرمولهای  
پایه  بلکه  رساند۰  اثبات  به  ریاضی 
حقیقت   ولزوم  براهمیت  اخالقیات   ی 
ها  گذشته  در  وهمانطورکه  بناشده  
کیفیت   یک  حقیقت   ام   یادآورشده 
هم  آل  ایده  این  و  هست  آلی   ایده 
پیش  به  نهایت  بی  وتا  ندارد  حدومرز 
انسان است  که  میرود۰ومثل سایه ی 
می  جلوتر  به  بروید   دنبالش  هرچه  
رود وبه آن نمی رسیدودائم  با گذشت  
رفتن  وجلو  تغییر   درحال  زمان  
متغییر  از  است   تابعی  ودرواقع  است  
ازکلمه ی حق   زمان  وچون  حقیقت  
ازنامهای  یکی  هم  وحق  شده   گرفته 
براساس  لحاظ   این  به  خداونداست  
این تشابه  اسمی پیشوایان  علم اخالق  
خداوندرا  پایه و اساس اخالقیات  فرض 
دیکته   را  اخالقی   وقوانین  اند  کرده 
که  دانند   می  خداوند  ازطرف   شده 
غیرقابل تغییر  و ابدی است  درحالیکه  
جامعه ای که باید  این قوانین اخالقی  
وغیر قابل  تغییر را  اجرا کند  خودش 
است   تغییر  درحال  زمان   گذشت  با 
زمان   نیازمندی   براساس  وافکارش 
آماده  درنتیجه   کند   می  تغییر  دائم  
نیست   وکهنه  ثابت  قوانین  پذیرش  
زور   به  شود   نمی  را  دوگانگی   واین 

 ِ وجهنم  بهشت  پاداش  ی   وعده  یا 

نیامده و ندیده  به جامعه تزریق کرد۰ 
باوضع  اخالقی  ثابت   قوانین  بنابراین  
زمانی  تغییرات   تابع  که  ای   جامعه 
نمی کندونتیجه ی تطبیق  باهم  هست  

 آن تضادفکری وعقیدتی می شود۰
مشکل بزرگ بشریت  نه زمین است نه 
آسمان  ونه علم ۰ بلکه مشکل  اخالق 
بعلت  عدم هماهنگی   جامعه است که 
جامعه  وعقل   وعلم  زمان  گذشت   با 
راه غلط  کشانده   به  راازنظر  اخالقی  
اخالق  مجریان   مشکل   این  ومسئول 
را  هماهنگی  این  که  هستند   جامعه  
است  که  واین درحالی  پذیرند۰  نمی 
و  اصیل  ازفرهنگ   برجسته   بزرگان  
اند   وگفته  اعتقاددارند  ایران   پربار 
مذهب ودین  اگر باعلم وعقل همخوانی 
نداشته باشد  بی دینی ازآن به مراتب 
اش  معنی  حرف   این   ۰ است  بهتر 
این است که همانطور که علم ودانش  
وبه  کند   می  تغییر  زمان   باگذشت 
سمت  پیشرفت وتکامل  میرود  قوانین 
تغییر   علم  پای   پابه  باید   هم  اخالقی 
برود۰وعلم  پیش   به  وبازمان   کند  
بشر هم باید دائم درجستجوی حقیقت 
ابد   برای  کندوگرنه  پیشرفت  تا  باشد 
وبعدهم  درجابزند  فعلی   درمحل  باید 

بمیرد۰
شود   می  ودین  مذهب   دراینصورت 
مذهبی   پیشوایان  که  میوه   یک درخت 
اینکه   بجای  افراد  ولی  اند   راکاشته  آن 
مراقبت  را  درخت   این  درصددباشند  
فقط  تا رشد کند   آبیاری کنند   کنند  
درصدد باشند  از میوه های این درخت  
کنند  تمجید  و  تعریف   ، کنند   استفاده 
شد   تمام  که  ها  میوه  کم   کم  بعدهم 
برگهای  درخت را بخورند  وبعد نوبت  
به شاخه ها و ساقه درخت برسدو دست 
آخرهم  ریشه های درخت اخالق  راهم 
اخالق   بنام  درختی  دیگر   تا  کنند  میل 
وجود نداشته باشد۰ چون از اخالقی که 
برای زندگی  بشر الزم هست  نمی شود  
توقع شغل داشت  وبه آن افتخار کرد  یا 
با آن کاسبی کرد  وپول بدست آورد۰ 
قرارگرفت   موردبحث  بااین حقایقی که 
شما خوانندگان عزیز آگاهی هائی بشر 
قسمت  مهمش  همین هائی است که ارائه 
شد شما هریک می توانید  راههای پرهیز  
بزنید  حدس  را  جامعه  مشکل   ازاین 
گفتگو  ودیگران  وپیداکنید۰وبادوستان 
کنید  وقتی اکثریت افراد  یک ملت  پی به 
اصل  شکل گیری  مشکل بزرگ جامعه 
بردند  می توانند  راه رهایی ازآن راهم 
پیدا کنند۰ چون وقتی نوع بیماری معلوم 
شد  راه عالج آنهم کم کم پیدا می شود۰ 

باآرزوی پیروزی نوربرتاریکی ها

   تیمسارسرتیپ ابوالفتح اقصی

مشکل عدم هماهنگی علم بااخالق
- علم واخالق الزم وملزوم یکد یگرند وهیچکدام بدون آن دیگری 

نمی تواند باعث سعادت بشر باشد

گشتی ردمیان کتابها
                          

گاهی هب زندگی  محمودخان احتشام السلطنه        ن

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

احتشام السلطنه درسال ۱۳۰۲ شمسی 
شمسی   ۱۳۰۵ درسال  آمد  ایران  به 
ی  درکابینه  کشور   وزیر  ماه   شش 
مستوفی الممالک  بود ۰ پس از آن  در 
کمیسیون معارف فعالیت کرد  وچندی 
برعهده  را   کمیسیون  این  ریاست  
با  داشت ۰وی درسال ۱۳۱۳ شمسی 
دختر ی بنام  اخترالزمان  ازدواج کرد 
بنام جواد شد۰  واز او صاحب پسری  
السلطنه   ازدواج  سوم احتشام  درمورد 
و  شک  جای  هیچ  سالگی    ۷۳ در 
تردید  نیست ۰ وبا استفاده  از بعضی 
نوادگان  ی  گفته  وبخصوص  بع  منا 
وی قابل قبول می باشد۰ اما درکتاب  
خاطرات یک نخست وزیر  نکته قابل 
توجهی  دیده می شود و آن اینکه  او 
خواهان  ازدواج چهارم  نیز بوده است 
اما درهیچ منبع دیگری  به این موضوع 
اشاره نشده است ۰ لذا شرح آن را  از 

خاطرات متین دفتری  نقل می کنیم :
» زمانی که  من هنوز معاون  وزارت 
وسوم   دوم  جلد  و   بودم  دادگستری 
قانون مدنی  به تصویب رسید  ومالک 
محمود  میرزا   ، بود  گرفته  قرار  کار  
به دیدنم آمد   السلطنه   احتشام  خان  
وبه محض ورود  قبل از اینکه  برروی 
مبل جلوس کند پرخاش کنان گفت  : 
برای چیست  بشری   قوانین  ضد  این 
؟آیا  رسانید  می  تصویب  به  شما  که 
شرم نمی کنید وموجبات  اذیت و آزار 
مردم  را فراهم می سازید ؟ درجواب 
در صدر  که  ساله   مرد  ۷۵  پیر  این 
زمانی   و  دولت   ازارکان  مشروطیت  
رئیس مجلس شورای ملی بود  مؤدبانه 
پرسیدم کدام قانون  برخالف انسانیت  
وموازین  بشری است ؟ او با تندی  به 
من گفت  همین قانون مدنی  که سن 
دختر  رابرای ازدواج  ۱۵ ساله  تعیین 
دیگر  ساله  پانزده  دختر  اید  نموده 
خورد۰  نمی  درد  به  و  است   ترشیده 
درحالیکه  از تعجب  متحیر شده بودم 
با  ازدواج   قصد  شما  مگر  پرسیدم  
داشتید   را  ای  ساله  دوازده  ده  دختر  
که چنین متأثر  شده و برآشفته اید؟ 
گفت  بلی من قصد داشتم  با دختر ۱۲ 
این قانون  ساله ای  ازدواج بکنم  گه 

جدید  شما ، مرا  ازاین  فیض محروم 
ساخت ۰ من دوسال قبل  چنین کاری 
کردم  واز آن دختر هم  اکنون یک پسر  
یکساله دارم، و امسال نیز چنین  قصدی 
داشتم  که شما کاسه وکوزه مرا برسرم 
سالمت   که  بود   معتقد  او  شکستید۰ 
جسم ونیروی عقالنیش  در حال حاضر  
مدیون این دختر است۰که دوسال قبل 
گرفته وحال میل داشت  برای مضاعف 
نیروی عقل و جیمش  دختری  کردن  

دیگررا  به عقد خود درآورد۰
بهمن    ۵ یکشنبه   روز  وی  یرانجام 
گذشت  در  سالگی    ۷۵ در   ۱۳۱۴
مجاورت  در  علیجان  ی  ودرباغچه 

حضرت عبدالعظیم  دفن شد۰
احتشام السلطنه  در نتیجه ی مأموریت 
خارجی   کشورهای  در  زیاد   های 
زبان  به   ، آلمان   و  عثمانی  بخصوص 
آشنا  ترکی  و  آلمانی  و  فرانسه  های  
بود وبخوبی می توانست  به این زبانها 
زیادی   سالهای   چون  کندو  صحبت 
تحت  بود   برده  بسر  کشورها   دراین 
اندیشه ها وافکار  تجدد طلبانه   تأثیر  

این کشورها قرار گرفته بود۰

از کتاب  زندگی نامه سیاسی  دومین 
رئیس مجلس ایران۰

  ازانتشارات  تاریخ معاصر
زمستان ۱۳۸۶ مؤسسه مطالعات تاریخ 

ایران - تهران

امریه رضا شاه
ها   پادگان  تمام  به  ارتش(   )ستاد  حرب  ارکان  از  رضاشاه   امریه  طبق  زمانی 
بخشنامه ای رسید که در آن دستورداده  شده بود  فرماندهان  حق ندارند  به 

سربازان فحش بدهند٪
از دریافت   بالفاصله  پس  بود۰ وی  بوذرجمهری  ، سرلشگر  اول  لشکر  فرمانده 

بخشنامه دستور داد  که شیپور افسر پیش  بنوازند۰
 وقتی تمام  افسران لشگر جمع شدند  ، بوذرجمهری  بخشنامه را خواند وخود          

                           ضمن تفسیر آن گفت : 
از امروز هرپدرسوخته ای  که به سربازان
 فحش بدهــد ، دستور می دهــم  پـــدر
قرمساقش را جلوی روی ســـــربازان در
                                                   بیاورند۰ فهمیدید؟ حاال برویـــد گورتان

             را گم کنید۰
 

صفحه۳۲۰ از کتاب رضا شاه و دیدگاهها 
- نوشته ی کیوان پهلوان

انتشارات خاور زمین  تهران ۱۳۸۴ 
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ماجرای مالها وخربزه
روزی سه مال با هم خربزه می خوردند 
نظاره  را  آنها  و فقیری در طرف دیگر 

می نمود،
برای آنکه هیچ کدام دلشان نمیامد از 

سهم خود به آن فقیر بدهند، 
هایی  از چیز  است  روایت  یکی گفت: 
انار  دارد یکی  که بخشش آن کراهت 

است و دیگری خربزه.
دومی گفت: همچنین روایت است که 
خربزه را باید آنقدر خورد که خورنده 

را جواب کند. 
سومی گفت: و نیز روایت است که هر 
به  نکند  بلند  خربزه  روی  از  سر  کس 
اضافه  گوشتش  به  خربزه  همان  وزن 

می شود. 
وقتی خربزه تمام شد، باز نتوانستند از 
پوستش دل کنده برای فقیر بگذارند. 

باز ذکر روایت شروع شد.

پوست خربزه  زدن  دندان  گفت:  یکی 
دندان را سفید و اشتها را زیاد می کند،

را  چشم  خربزه  پوست  گفت:  دومی 
درشت و رنگ پوست را شفاف می کند. 
سومی گفت: دندان زدن پوسِت خربزه 
تکبر را کم و آدمی را به خدا نزدیک 
می نماید. و آنقدر دندان زدند و لیف 
نازکی  به  را  تا پوست خربزه  کشیدند 

کاغذی رسانیدند .
فقیر که همچنان آنان را می نگریست 
گفت: من رفتم، که اگر دقیقه ای دیگر 
در اینجا بمانم و به شما ها بنگرم می 

خربزه  پوست  شما،  روایات  با  ترسم 
باشد  الزم  که  برسد  جایی  به  مقامش 
بغل  در  قرآن  ورق  بجای  را  آن  مردم 
بگذارند و تخمه اش را تسبیح کرده با 

آن ذکر “ یا قدوس” بگویند.
»عبید زاکانی«

ازلطایف الطوایف
به  درتبریز   سعدی   شیخ  روزی   «
با  نیز  همام   وخواجه  درآمد  حمام 

عظمت تمام  درحمام بود.شیخ طاسی 
 . ریخت  همام  برسرخواجه  آورده  آب 
خواجه همام پرسید که این درویش از 

کجاست ؟ 
  ، شیراز  پاک  خاک  از  گفت  شیخ 
خواجه همام گفت  عجب حالیست که 
شیرازی در  شهرما از سگ بیشتراست 
. شیخ سعدی تبسمی کرد وگفت این 
صورت  خالف شهرماست ، که تبریزی 

درشهرشیراز از سگ کمتراست .«

نرخ اجناس درسال 1349

نرخ    13۴۹ واردیبهشت  فروردین  در 
بعضی از اجناس درایران به شرح زیر 

بوده است :
یک دالر آمریکا  7۶ ریال

یک لیره انگلیس  18۴ ریال
سکه پهلوی  820 تا 8۶0 ریال

آرد کیلویی 8/۵ ریال
برنج دمسیاه آستانه  کیلویی 3۶ ریال 

روغن کرمانشاهی کیلویی 2۴0 ریال
پنیر تبریز  کیلویی 8۵ ریال

مرغ زنده آمریکایی  کیلویی ۶۵ ریال
گوشت گاو وگوساله کیلویی ۶3 ریال

ماهی سفید کیلویی 100 ریال
ریال   82 کیلویی  گوسفند   گوشت   

گالیل شاخه ای 1۵ ریال
کودری بهشهر متری 17 ریال 

پرتقال شمال کیلویی 1۵ تا3۵ ریال
آزادی سیاسی  محدود

رایگان  واجتماعی     فردی  آزادی 
بحدوفور .

از  قبل  مذهبی  رهبران 
خمینی

تنها خمینی نبود که مردم بخاطر  بی 
رحمی هایش  ازاو متنفر شدند. قبل از 
بودند وهستند  که  اووبعدازاو کسانی 

ازاو هم بی رحم ترند:
فرزند   بهاری  محمدباقر   شیخ  حاج 
محمد جعفر  یکی از بزرگترین  علماء 
و فقها  ومحدثان بزرگ  ناحیه همدان 
مردی  محمدباقر   شیخ   حاج  بود0 
بسیار سختگیر  ودرعین حال سنگدل 

از  ونهی  بمعروف  امر  ودراجرای  بود0 
کرد0نقل  نمی  رحم  کسی  به  منکر  
بنام  اکنون  که  درمحلی  وی  که  است 
است   معروف  میرزاتقی  قبرستان  
حکم به گردن زدن  مردفاجر و  فاسقی 
با  باید گردنش   مرد   این  داد  وچون 
اطرافیان  شد   می  زده  ضربه  یک 
وحشت  عمل   این  ازانجام  ومریدان  
ومتوحش  مضطرب   سخت  انگیز 
شدند  وچون کسی را  جرات  چنین 
هارا  آستین  خودشیخ   نبود  اقدامی 
نهاد  وبمانند  برزمین   باالزده  وعبارا 
یک غاز  سرمحکوم را  بیک ضربه  از 
تن جداساخت .    خالصه ازمجله یغما

یادی از سوختگان سینمارکس 

عوامل   13۵7 سال  امرداد  در28 
ای  خامنه  علی  به سرپرستی  خمینی 
سینمارکس  عبداهلل   مستعار  بانام 
آبادان را به آتش کشیدند تا انقالبشان 

هم  شان  حیله  اتفاقا  و  پیروزشود 
صدها  شدن  کشته  با  کارگرافتادو 
هموطن بیگناه آبادانی  این آدمکشان 
ادامه  هنوزهم  شدندکه  حاکم  برملت 
که   ومردانی  زنان  کودکان   یاد  دارد0 
و  ظلم  حکومت   قربانیان  نخستین 
می  گرامی  بودند   خمینی  استبداد  
شاهانی  خسرو  از  ای  جمله  و  داریم 
شنبه  شماره  خواندنیهای  در  که  را 
شاهنشاهی    2۵37 ماه  شهریور   11
تا  آوریم   می  رادراینجا  است  نوشته 
بزرگ  طنزنویس  ازاین   هم  یادی 

کشورمان کرده باشیم :
» .... ضمن عرض تسلیت به بازماندگان  
سهمگین  سوزی  آتش  قربانیان  
وحسرت  بااشک  آبادان   وهولناک  
سینما  فاجعه  بمناسبت    ، پایان   بی 
رکس آبادان وزنده زنده  کباب شدن  
نزدیک به  چهارصد  نفر از هموطنانم 
بعداز  عظیمی   فاجعه   چنین  )که 
 ، ژاپن  وناکازاکی  هیروشیما  بمباران 
آنهم بحکم ضرورت  جنگ وکوره های 
بشریت   درتاریخ  هیتلر(  سوزی  آدم 

اتفاق نیفتاده وروزگار  بخاطر ندارد 0

از  بیگناه  شهدای  این  روح  باحترام   
دست رفته  کارگاه نمدمالی این شماره 

را تعطیل می کنم که حافظ فرمود:
کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته دراین معنا گفتیم وهمین باشد
جام می وخون دل  هریک بکسی دادند

دردایره قسمت  اوضاع چنین باشد
فاجعه  این  سوختگان   پاک  وبروان 
از دنیا کوتاه درود   دردناک  و  دست 
به زنده ومرده مسببین   و  می فرستم 
هردسته  از  وحشتناک   واقعه  این 
لعن  ابدیت  تا  هستند   که  وقومی 

ونفرین می کنم 0
از هرکرانه تیردعاکرده ام رها

باشد کزآن میانه یکی کارگرشود.«

خاصیت دردزدائی گیالس

روزانه  پژوهشگران می گویند خوردن 

تاثیری مشابه مصرف یک  20 گیالس 
دارد.  را  میلی   ۵00 آسپرین  قرص 
پوست گیالس خاصیت دردزدایی دارد.

موجب  که  رنگی  ماده  یا  آنتوسیان   
قرمز شدن پوست گیالس می شود در 

تسکین درد نقش دارد.
به غیر از رنگ، طعم این میوه نیز در 
تقویت خاصیت کاهش درد موثر است. 
ترش تر  و  پررنگ تر  گیالس  چقدر  هر 
بیشتر  دردزدایی  در  آن  تاثیر  باشد 
درمانی  خواص  پوست  جز  به  است. 
گیالس  گوشت  در  دیگری  بیشمار 

وجود دارد.
گیالس  در  موجود  رنگی  مواد 
غشاء  به  که  را  آزادی  رادیکال های 
خنثی  می رسانند  آسیب  سلول 
همبند،  بافت های  بنابراین  می کنند  ، 
در  را  مفاصل  و  خونی  عروق  پوست، 
سرطان  بروز  از  و  محافظت  پیری 
می کنند.  جلوگیری  قلبی  حمله  و 
گیالس  پوست  در  موجود  آنتوسیان 

ضدالتهاب است.

مادرشدن یک زن 62 ساله
یک زن ۶2 ساله استرالیایی از طریق 
فرزند  یک  صاحب  مصنوعی  لقاح 
می شود  گفته  است.  شده  دختر 
به  سالمتی  کمال  در  کودک  و  مادر 
پزشکان  انجمن  رئیس  می برند.  سر 
»خودخواهی  را  اقدام  این  استرالیا 

محض« خوانده است.

دق الباب
در گذشته نه چندان دور, برای این که 
مرد  است,  در  پشت  که  کسی  بدانند 
دو  به  را  زدن  در  وسیله  زن,  یا  است 
صورت می ساختند, که صدایشان هم 

با یکدیگر فرق داشت. 
زنانه  الباب  دق  یا  دستگیره  اسم 
یا  حلقه  شبیه  شکلش  و  بود  “حلقه” 
گاهی قلب بود، و در همین جاست که 

شاعر می فرماید 
» در فکر، در فکر، درفکر توبودم که 
در  .«یعنی  زد  در  به  حلقه«   « یکی 

اینجا یک خانومی در زده است. 
دستگیره مردانه به شکل یک چکش 
یا لنگر بود و به آن”دستگیره مردانه 
هم می گفتند؛ » لنگر “که باز هم شاعر 

می فرماید 
می  دلم  من  زنه؟  می  در  کیه  کیه   «
لرزه، در رو با » لنگر« می زنه من دلم 

می لرزه. « 
یعنی در این جا یک آقایی اومده و در 
زد ه و باعث لرزش د ل خانم شد ه است

سکته در هواپیما
زن ۶7 ساله ای به نام  د ورتی فلچر 
شد۰  قلبی  سکته  چار  د  هواپیما  در 
آیا  پرسید  مسافرین  از  ار  مهماند 
نفر   1۵ ؟  هست  کتری  د  شما  دربین 
همه  آنها  ند۰  شد  بلند  خود  جای  از 
متخصص قلب بود ند که برای شرکت 
د ر کنفرانس  کارد یو لوژی  سفر می 

کرد ند۰
 ۱۱ توسط  بیمار  زن  ترتیب  این  به 

متخصص قلب از مرگ نجات یافت۰ 
به این می گویند خوش شانسی ۰ هیچ 

معجزه ای هم در کار نبود ه است۰

درمیدان نبرد
نیروی  از سربازان  یکی  درسال ۲۰۰۷ 

براثر  مایک  بنام  آمریکا   دریائی 
اصابت ۲۷ گلوله  در جنگ با چهارتن 
از اعضای گروه  القاعد ه  ، زخمی شد۰

هم  یگری  د  زخمهای  براین  عالوه 
نش  بربد  نارنجک  انفجار  براثر 
چهار  هر  شد  موفق  اما  شد0   وارد 
هلی  بطرف  و  بکشد  را  تروریست 
او  بدود۰  بود  درانتظارش  که  کوپتری 
اکنون  و  یافت  نجات  حتمی  مرگ  از 
گی زند  خترش  د  همسرو  کنار  در  

 خوشی را اد امه می د هد0

صورتحساب برای
 رئیس جمهور

رؤسای  برای  سفید  رکاخ  د  گی  زند 
هرماه   ۰ نیست  مجانی  جمهورآمریکا 
رئیس جمهوری صورتحسابی د ریافت 
و  خوراک   هزینه  رآن  د  که  کند  می 
مخارج  سایر  و  وگاز  برق  و  آب  پول 

درآن ذکر شده است ۰
سمبولیک  حالت  کمی  اینهم   البته 
رئیس  یگر   د  سوی  از  چون   ۰ دارد 
ماهیانه  حقوق  بر  عالوه  جمهوری 
مبلغی هم برای هزینه های روزانه اش 

دریافت می کند0
تا قبل از پرزید نت اوباما حقوق رئیس 

جمهوری د رماه حدود 200 هزار د الر
ماهیانه  به  حقوق  این  اینک  اما  د  بو 

۴00 هزارد الر بالغ می گرد د0

کـوتاه
وخواندنی کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و
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یامایعی  درآب  جامدی  جسم  هرگاه 
آید٪  می  بوجود  محلول  شود  حل 
دانشمندان معتقدند آبی که ازشیرآب  
خالص  هرگز  آید  می  بیرون  ها  خانه 
نیست و همیشه اجسام جامدی درآن 
خانه  شیر  آب  بنابراین  اند  شده  حل 

هم یک محلول به حساب می آید0  

اصوال صدا از ارتعاش چیزی بوجود می 
، و000  ارتعاش هوا   ، ارتعاش آب  آید: 
موسیقی هم از ارتعاش سیم )درویلن 
تنبک(ویا  و  )طبل  پوست  یا  وتار( 
تفاوت   0 آید  می  بوجود  قلز)سنج( 
دیگر  صداهای  با  موسیقی  صدای 
با  موسیقی  صدای  که   است  دراین 
فاصله های  بسیار منظمی به گوش می 
رسد 0 به عبارت دیگر صدای موسیقی 
نوسانات   با  معین   درزمان  و  آهنگین 
و  بلندی  شود0  می  تولید  مساوی  
به  درموسیقی  هرنت  صدای  کوتاهی 

ارتعاشات آن نت بستگی دارد0 شدت 
عبارت  که  هرتز   با   را  هرنت  نوسان 
از  سیکل یک موج در هرثانیه است 

اندازه می گیرند0

شکل  مختلف  های  سلول  از  ما  بدن 
ازسلول  ای  مجموعه   0 است  گرفته 
ها  بافت را تشگیل می دهند0  بعضی 
ازبافت های بدن عالوه برسلول   مواد 
دیگری راهم درخوددارند0 بافت های 
مثل  بخصوص  ازسلولهای  بند   هم 
مثل  دیگر   ماده  دو  و   فایبوبالست 
کالژن  و ماتریکس تشکیل می شوند   
را  بافتها  دیگر  انواع  همبند  بافتهای 
می  مربوط  بهم   مختلف   های  بروش 
بوجودآورنده  چرب   بافتهای   کنند0 
ها  غضروف  و  ها  تاندون   ، ها  چربی 
ما  بدن  خون  و  استخوانها  هستند 

ازبافتهای هم بند شکل گرفته اند  

بافت  بافتها  از  دیگر  یکی  هستند0 
پوششی  ازمواد  که   است   مخاطی 
ی  بوجودآورنده  و  شده  تشکیل 
و دیگر قسمتها هستند0  بدن  پوست 
و سرانجام بافتهای عصبی را می توان 
می  بوجود  مارا  اعصاب  که  برد  نام 

آورند0

راکت وسیله ای است که نیروی الزم 
را برای خروج از نیروی کششی زمین  
های  سفینه  تواند  می  و  کرده  ایجاد 

فضایی را در مدارزمین قراردهد
گازی  سوخت،   سوزاندن  با  ها  راکت 
ایجاد می کنند که آنهارا به باال هدایت 
دوقسمت  از  راکتها  کند0سوخت  می 
و  جامد  سوخت  شود   می  تشکیل 
سوخت  دوقسمت  این  مایع   سوخت 
کننده    اکسید  یا   اکسیدایزر  یک  با  

عمل می کنند0

  سوخت جامد  ماده ای الستیکی است 
که محتوی هیدروژن است ومعموال در  
استفاده  مورد  راکت  بوستر  قسمت 
اکسیژن  گیرد وچون درفضا  قرار می 
وجود ندارد اکسید کننده باعث تولید 
سوخت  سوزاندن  برای  الزم  اکسیژن 
مایع  کند0سوخت  می  فراهم  راکت 
و در  مایع است  معموال هیدروژن  نیز 
راکتهای بزرگ مورد استفاده قرار می 
یکهزارسال  راکت  نخستین  گیرد0 

رابرت  شد0  ساخته  چین  در  پیش 
راکت   نخستین   1۹2۶ درسال  ُگدارد  
با سوخت مایع را به فضا پرتاب کرد0 و 
راکت وی 2 آلمانی که توسط ورنر فون 
براون ساخته شد  اولین راکتی بود که 

به فضا رسید0
را  فضائی  سفینه  وقتی  ها  راکت 
سفینه  از  قراردادند  زمین  مدار  در 
تا  گردند  می  باز  بزمین  و  جداشده 

دوباره مورد استفاده قرار گیرند0

چهارگروه خونی در بین خون انسانها 
A,B,O AB بیشترین  د یده می شود0 
است0   O گروه  به  متعلق  خون  نوع 
Rh+ مثبت   ارهاش  دارای  ما  خون 
حدود   0 است  منفی   Rh ارهاش-  ویا 
8۵٪ مردم دارای ارهاش مثبت هستند 
و 1۵٪ بقیه ارهاش خونشان منفی است0 
و  است  مثبت  شما  خون  ارهاش  اگر 
گروه خونیتان A است می گویند گروه 
ارهاش  واگر   0 است  مثبت   A خونتان 
خونتان منفی و گروه خونتان O است می 
گویند گروه خون شما O منفی است 0

 عامل ارهاش به این دلیل  Rh نام 
گرفته که برای اولین بار  این عامل را 

در میمون  Rhesus پیداکردند0 
عامل ارهاش  یک پروتئین ارثی است 
خون  قرمز  های  سلول  سطح  بر  که 
دارای  شما  خون  اگر  گیرد.  می  جای 
شمامثبت  ارهاش  باشد،   پروتئین 
دارای   باشد،  پروتئین  فاقد  اگر  است. 

ارهاش منفی هستید0

گزارشی که اخیراْ درمورد  گیاهان باغ 
درانگلستان  سلطنتی  شناسی   گیاه 
دارد  ازآن  حکایت  است  انتشاریافته 
که  مدت زمان طوالنی  باید بگذرد تا 
گیاهی  ازلیست گیاهان موجود جهان 
خط بخورد و دچار انقراض گردد0 بیش 
از 3۹0 هزار گیاه  آوندی شناخته شده 
نوع آن   وجوددارد که حدود ۵0 هزار 
از  یکی  وجوددارند.  انقراض  درخطر 
در  هوا  آلودگی  آن   ی  عمده  دالیل 
طول  2۵ سال گذشته است 0 درسال 
تا  های 1۹۹0 تخمین زده می شد که 
آوندی   گیاه  سال 201۵  سی هزارنوع 
اتحادیه  بااینهمه   خواهدشد  منقرض 
بین المللی  حفظ طبیعت  برآورد می 
  201۶ تاسال  که  گیاهانی   انواع  کند 
خواهندرفت  ازبین  امسال   یعنی 
ومنقرض خواهندشد  کمتراز 1۵0نوع 
را  تناقض  این  نیست  معلوم    0 است 

چگونه می شود توجیه کرد؟

ازقدیمی ترین رشته  های علم فیزیک  
شناسی  وستاره  نجوم  به  توان  می 
اشاره کردکه ماایرانی ها دراین زمینه 
علم  جهان  به  را  بزرگی  دانشمندان 
معرفی کرده ایم .  اما امروز مهمترین 

اتمی  فیزیک  رشته   ُ فیزیک   رشته 
است که هم  درخدمت بشر است و هم  

علیه بشریت  بکار گرفته می شود0 

 : عبارتنداز  فیزیک  های  رشته  سایر 
، ملکولی  اتمی  فیزیک   ُ اختر فیزیک 
واُپتیک ،  فیزیک ذرات ،  فیزیک ماده 

چگال ُ و فیزیک کاربردی 0

محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی 
سیاره   20 شناسایی  به  موفق  کپلر، 

قابل سکونت شدند.
تلسکوپ  الرت،  ساینس  گزارش  به 
میالدی   200۹ سال  از  کپلر  فضایی 
جستجوی  هدف  با  را  خود  ماموریت 
به  منظومه شمسی،  از  خارج  سیارات 
خود  ستاره  دور  به  که  سیاراتی  ویژه 

درگردش هستند، آغاز کرد.
حدود  خود  ماموریت  آغاز  در  کپلر 
چهار هزار سیاره را ثبت کرد که 21۶ 
داشتند.  سکونت  قابلیت  آن  مورد 
این  تحلیل  و  بررسی  با  محققان 
فهرست، 20 سیاره از لیست 21۶ تایی 
سکونت  برای  کاندید  بهترین  را  کپلر 
در  سکونت  قابل  منطقه  برشمردند. 
می  گفته  ای  منطقه  به  سیاره  یک 
شود که در آن آب مایع وجود دارد. 
البته این شرایط برای زندگی مناسب 
نیست، ولی می تواند یک نقطه شروع 

باشد.
سکونت   قابل  کرات  مهمترین  

عبارتنداز:  Kepler-62 f است که 

با زمین فاصله  هزار و 200 سال نوری 
دارد و ۴0 درصد بزرگتر از زمین است. 
سیاره Kepler-186 f، 10 برابر زمین 
است و در فاصله ۵00 سال نوری قرار 

دارد.
را  ارزشمندی  اطالعات  پژوهش  این 
به  در زمینه کاوش در سیارات دیگر 
دنبال زندگی در اختیار محققان قرار 

داده است.

اخیرا تیمی از غواصان قطعات پنیری 
پیش  سال  سیصد  به  متعلق  که  را 
غرق  کشتی  یک  بقایای  در  است  
کارشناسان  کردندوتعجب  پیدا  شده 
را برانگیختند که فکر نمی کردند پنیر 
بماند. باقی  سیصدسال   حدود  بتواند 
آخرین شیی یافت شده باستانی  یک 
گلوله نخ است که عمری بیش از 3000 
منسوج  ترین   قدیمی  و  دارد  سال 

متعلق به عصر برنز است .

گلهای جوان آفتابگردان هرروز مسیر 
شرق  از  و  کنند  می  تعقیب  آفتابرا 
گلها  وقتی  اما  چرخند.  می  غرب  به 
تعقیب  از  رسند   می  بلوغ  دوران  به 
سمت  به  رو  و  کشیده  دست  آفتاب 
اخیرا  دانشمندان   ایستند.  می  شرق 

دلیل این امررا کشف کرده اند.
دانشمندان می گویند مهمترین دلیل 
این امر گرده افشانی است زیرا هرچه 
بیشترگل آفتابگردان  درمعرض تابش 
آفتاب قرار گیرد حشرات زیادتری را 
به خود جذب می کند ودرنتیجه گرده 
می  صورت  وسیع  بصورتی  افشانی 
حد  به  گیاه  وقتی  دلیل  گیرد.بهمین 
بلوغ رسید و بارور شد دیگر گل آن به 

تعقیب آفتاب نمی پردازدچون نیازی 
به گرده افشانی بیشتر نیست .

دانشمندان  موضوع  این  اثبات  برای 
از  که  درمکانی  را  آفتابگردان  گیاه 
ویا  بود  محروم  آفتاب  مستقیم  تابش 
نور خورشید برآن نمی تابید قراردادند 
ومتوجه شدند گیاه از برگهای کمتر و 

رشد بسیار کندی برخورداراست .

ازسالها پیش  دربین مردم ما شایع بود 
که هر نوزادی با شیر مادر تغذیه شود  
خواهد  دیگر  کودکان  از  تر  باهوش 
بودکه از شیر خشک تغذیه می شوند.

 نتیجه مطالعات جدید،که برروی 180 
نوزاد از بدو تولد تا سن هفت سالگی  
صورت گرفته  نشان داده نوزادانی که 
28 روز اول زندگی بیشتر از شیرمادر 
هوشی  ازضریب  اند  کرده  تغذیه 
بیشتر،  تحصیلی  پیشرفت  و  باالتر 
حافظه فعالتر، و عملکردمغزی بهتری 
در  اخیرا  گزارش  این  برخوردارند. 

ژورنال کودکان منتشر گردیده است

پُرسش
 وپاسخ

علمی

محلول چیست ؟

صدای موسیقی

بافت وسلول

راکت چیست ؟

اِرهاش خون یعنی چه ؟

علم فیزیک

مرگ  گیاهان

ٌکرات قابل سکونت

عمر پنیر

گل آفتاب گردان

امتیاز شیرمادر
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Mrs .Myriam  Wehrli   and H.E. Ardeshir  Zahedi

H.E. Ardeshir  Zahedi  ,   Mrs .Myriam  Wehrli   and Oliver Rapin

Deligation of Chinese Students

 Iranians who participated in parade at the end of ceremony with H.E.
A.Zahedi

Fire Work at night

 Mr. Laurent Wehrli , Syndic de Montreux, depute au Grand
 Conseil du Canton  de Vaud, depute au Conseil National a
Berne

Deligation of Japanese Students

 participation of Montreux people in the parade

 The Swiss  National
Day   at  Montreux
جشن روز ملی  سویس درمونتروی سویس باحضور تعدادی 
از مردم محلی و ایرانیان مقیم این منطقه درروز اول ماه اوت  
مخصوص  برکالسکه  سوار  اردشیرزاهدی  جناب  برگزارشد. 
پس  داشتند.  حضور  مراسم  دراین  شهردار   همسر  درکنار 
ماژستیک  درهتل  باشکوهی  شام   مهمانی  مراسم   پایان  از 
مونترو با میزبانی جناب زاهدی برپاشد که درآن  مقامات شهر 
و جمعی از ایرانیان مقیم منطقه حضورداشتند . این مراسم با 

آتش بازی   به پایان رسید. 

 prepration for  the parade

 .Mrs .Myriam  Wehrli  and H.E
  Ardeshir  Zahedi  in special Sigarèt    

  H.E. Ardeshir  Zahedi  at party

 H.E. Ardeshir  Zahedi  held a party  on the  night of National Day  at
Majestic Hotel  Participating Iranian  and the other distinguish gusts
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بین  استراتژیک  مطالعات  انجمن 
ناشرمجله  که   ،)ISSA( المللی 
»Defence & Foreign Affairs   « است 
در تاریخ اول ژوئیه 201۶ ایجاد مرکز 
اختصاص  که  کرد  رااعالم  جدیدی 
فلسفه  تاثیر  برروی  مطالعه   به 
مختلف  اشکال  از  که  ودرسهایی 
حکومت پادشاهی وسنتی  دررابطه به 

جوامع خاص  گرفته شده دارد.
جدید  انجمن   این  اجرایی   مدیر 
پادشاهی  مطالعات  مرکز  به  که 
شده  نامگذاری  سنتی  وحکومتهای 
می  گروبر  فون  پامال  خانم  است  
گوید:»  این تشکیالت  با حمایت ها و 
همدلی های  وزیر امور خارجه  سابق 
سفیر  اردشیرزاهدی   جناب  ایران  
 ُ آمریکا  و  انگلستان  در  ایران  سابق 
وهمچنین  واالحضرت  ارمیاس  سهل 
شورای  رپیس  سالسی  هیله  ساللی، 
تاجگذاری اتیوپی تاسیس شده است .

درضهر  حاضر   درحال  مرکز  این 
آمریکا   ویرجینای  ایالت  الکساندیای 
حامی  دو   . است  پرداخته  فعالیت  به 
زاهدی  جناب  یعنی  بنیاد   این 
سهم  بخاطر  ارمیاس  وواالحضرت 
مسایل  درپیشرفت  شان   ارزنده 
مرکز  این  کار  ی  وادامه  استراتژیک 
به دریافت  ستاره ی انجمن  مطالعات 

استراتژیک بین المللی  نایل شدند.«
خانم فون گروبر  درادامه گفت :

درطول  اردشیرزاهدی   آمباسادور   «
به  را  تعهدش  همواره   خود  حیات 
دیپلماسی حفظ کرده است  ودرنوشتن 
بین  دیپلماسی  با  درارتباط  تاریخ 
سخاوتمندانه  گامهای   ایران   المللی 
ای  برای کمک به »ISSA «  درانجام 
اینک   0 است  برداشته  ماموریتهایش 
ما مایل به تداوم کارهایی هستیم که 
جناب زاهدی و پدرایشان ژنرال فضل 
ایران   سابق  وزیر  نخست  زاهدی   اهلل 
انجام داده اند  تا تأثیر  حکومتی که از 
نظر تاریخی  ریشه در جامعه دارد  را 

نشان دهیم .«  
آغاز  از  که  کاپلی   گریگوری  آقای    
است   داشته  برعهده  مرکزرا  ریاست  
خوب  حکومت    «: کرد  نشان  خاطر 
پیوندهای  درآن    که  است  حکومتی 
و  حکومتگران،   بین   ذاتی   و  عمیق 
برآن  جامعه  که  فرهنگی  و  هویت  

استواراست     وجود داشته باشد.«
حکومت  هیچ    « افزود:  کاپلی  آقای 
با  متناسب  نداردکه  وجود  واحدی  
و   ، باشد  حکومت«  »شکلهای  همه 
هیچ ایدئولوژی نیست  که با توجه به 

 

جناب اردشیرزاهدی
فرهنگی  و  تاریخی  های  بست   بن 
اصالحاتی  به  جامعه    ونیازهای 
و  .پادشاهی  باشد0  نداشته  احتیاج 
به  اغلب  سنتی  حکومتهای   دیگر 
دلیل اینکه دراصل  بخشی از جوامعی 
و  کند  می  ایجاد  را  آنها  که  هستند  
جغرافیای    ، مردم  با  روشنی  ارتباط 
برآنها  که  مردمی  وهویت   ، دیار  آن 
می  حتی  دارد  شود    می  حکومت 
یک   بعنوان   مدرن   درجهان  تواند 
ایدئولوژی و روشی تکامل یافته مورد 

استفاده قرارگیرد0«

عکس باال آقای گریگوری کاپلی است 
   Defence & خوب  ی  نشریه  ناشر  که 
آقای کاپلی    ۰ است    Foreign Affairs
بسیار  ایران  به  مربوط  مسایل  به 
درباره  درهرشماره  و  است  عالقمند 
ای  دهنده  آگاهی  مطالب   کشورمان 
آن  خواندن  رساندکه  می  چاپ  به  را 
زیروبمهای  به   عالقمندان  همه  به  را 
سیاسی کشورمان  ، توصیه می کنیم .

***

 1۵ روز   در    201۶ المپیک  بازیهای 
 1۶ درروز  و  افتتاح   13۹۵ مردادماه 
شد.  آغاز  مسابقات  امرداد13۹۵ 
دراین دوره از بازیها تیمهایی از ایران 
هیئت  رسمی  لباس  حضوردارند.  نیز 
را  زیادی  های  بحث  ایران   اعزامی 
ایران  هیئت   پرچمدار   . برانگیخت 
صندلی  برروی  که  بود  نعمتی  زهرا 
چرخدار نشسته بود وزنی محجبه اورا 

حرکت می داد. 
مراسم حمل مشعل المپیک وهمچنین  
افتتاحیه المپیک ریو  با حاشیه هایی 
و  فقر  در  که  برزیل  مردم  بود.  همراه 
برگزاری  علیه  ورند  غوطه  فساد  
و  زدند  تظاهرات  به  دست  المپیک 
آور  گازاشک  از  شد  مجبور  پلیس 
از  بخشی  دلیل  بهمین  کند  استفاده 
مراسم حمل مشعل متوقف شد و پس 

از اینکه آرامش برشهر حاکم شد این 
مراسم ادامه یافت .

روز دوشنبه هشتم اوت 201۶ امپراتور 
ژاپن در یک نطق تلویزیونی به مردم 
سالگی   82 درسن  اکنون  گفت  ژاپن 
بعلت بیماری  مایل است از کار کناره 
مقام  یک  ژاپن  امپراتور  کند.  گیری 
یک  درحکم  مردم  وبرای  تشریفاتی 
سمبل است . با این حال  ابراز تمایل 
حال  و  بدهد  استعفا  که  است  کرده 
باید درانتظار بماند تا ببیند استعفایش 

مورد قبول واقع خواهد شد یانه .
که  هیتو  آکی  اعلیحضرت 
یکصدوبیست و پنجمین امپراتور ژاپن 

از دودمان یاماتو است در سال 2012 
گرفت  قرار  قلب  جراحی  عمل  مورد 
ودرمدت دوهفته که دوران نقاهت را 
ناروهیتو   بزرگش   فرزند  گذراند  می 
موقت  جانشین  خاصی  مراسم  طی 
امپراتور  استعفای  اگر  حال  اوشد. 
پذیرفته شود به احتمال زیاد  ناروهیتو 

برای همیشه جانشین او خواهد شد.
طبق قانون امپراتور باید تازمان مرگ 
درمقام خود باقی بماند اما اگر دالیل 
باید  باشد  او  کناررفتن  برای   قاطعی 

پارلمان برکناری اورا تصویب کند.

و  پیشگامان  از  پیت آنگوی  آقای 
جهان  پالستیک  جراحان  برترین 

روزشنبه ششم اوت 201۶ درگذشت.
روز  و  بود  ریودوژانیرو  شهر  مقیم  او 
عنوان  به   201۶ اوت  پنجم  )جمعه( 
یکی از مشاهیر برزیل مشعل المپیک 

را برای مسافتی حمل کرد.
پالستیک شهر  در جراحی  او  مهارت 
مشتریان  مقصدهای  از  یکی  را  ریو 

جراحی های زیبایی اندام کرده بود.
بود  گفته  بارها  پیت آنگوی  دکتر 
پالستیک  جراحی  برای  خود  مهارت 
به مجروحان یک  را در جریان کمک 
دست  به   1۹۶1 سال  در  آتش سوزی 

آورده بود.
جریان  در  و   1۹۶1 سال  در  او 
آتش سوزی که در شهر نیتروی برزیل 
روی داد داوطلب شد تا به صدها نفر از 
کسانی که در این حریق سوخته بودند 

کمک کند صورت شان را بازیابند.
روزنامه  با  گفتگو  در  پیش  دوسال  او 

»من  بود:  گفته  گاردین  بریتانیایی 
جان  نجات  به  که  ارزشی  به  واقف 
گویا  اما  هستم  می شود  داده  انسانها 
بدریخت  از  ناشی  که  داغی  به  کسی 
آنها  پیشانی  بر  آدم ها  ظاهر  شدن 
می خورد و رنجی که آدم ها از این بابت 

می برند، اهمیتی نمی دهد.«
موقت  رئیس جمهوری  تمر،  میشل 
برزیل هم روز )شنبه ششم اوت - 1۶ 
مرداد( گفته »دکتر پیت آنگوی  برای 
بسیار  زندگی مردم تالش  بهتر شدن 

کرد. فقدان او یک ضایعه است.«
دالی،  سالوادور  جهان،  معروف  نقاش 
از دکتر پیت  پرتره ای  در سال 1۹۹۹ 

آنگوی نقاشی کرد.
بسیار  مشتریان  که  این  وجود  با  او 
پایان  تا  داشت  سرشناسی  و  متمول 
خدمات  خود  کارمندان  برای  عمر 
یک  هم  هفته  هر  و  کرد  ارایه  مجانی 
کم  بیماران  به  و کمک  ویزیت  به  روز 

بضاعت اختصاص می داد.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از مرکز جدید برای مطالعات پادشاهی وحکومتهای سنتی

المپیک 2016  برزیل در ریو دوژانیرو

شهرام امیری کارشناس هسته ای ایران اعدام شد
روز یکشنبه 17 مرداد 13۹۵، غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در 

یک نشست خبری اعدام آقای امیری را تایید کرد.
آقای اژه ای در توضیح ماجرای پر پیچ و خم پرونده این کارشناس هسته ای گفت: 
»امیری با اتصال به امریکا، اطالعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده 
بود. یکی از رودست هایی که آمریکا از ایران خورد در خصوص همین پرونده است، 
سیستم اطالعاتی آمریکا از ایران رودست خورد و تصور می کرد همه اقدامات آنها از 
چشم سیستم اطالعاتی ما پوشیده است.« پس از بازگشت این کارشناس هسته ای 
در تاریخ 2۴ تیر 138۹ به ایران و استقبال مقامات وزارت خارجه از او، وی به اتهام 
جاسوسی محاکمه و به زندان افتاد تا اینکه روز شنبه 1۶ مرداد 13۹۵ خانواده او از 

اعدام وی در روز چهارشنبه و تحویل جسد او در کرمانشاه خبر دادند

امپراتور ژاپن مایل است کناره گیری کند

مشهورترین جراح پالستیک جهان درگذشت

یک ایرانی دررابطه با تروریسم دربرزیل بازداشت شد
پلیس برزیل روز جمعه پنجم اوت  یک تبعه ایران را به ظن ارتباط با تروریسم 
دستگیر کرد. پوریا پیکانی، مظنون دستگیر شده، از اوایل ماه گذشته تحت نظر 
پلیس فدرال و سازمان اطالعات برزیل بوده است. به گزارش رسانه های محلی، پوریا 
پیکانی که پیشتر برایش حکم بازداشت و اخراج از برزیل صادر شده بود روز جمعه 
حین تالش برای ورود به کشور اوروگوئه دستگیر شد.بنا به گزارشها، پیکانی ماه 
گذشته هنگام عکسبرداری از بخش خروجی فرودگاه شهر سائوپائولو توجه مقامات 
را به خود جلب کرده بود.پلیس میگوید پیکانی که در ماه مارس با گذرنامه ایرانی 
اش وارد برزیل شده بود، دو بار به همان فرودگاه رفته و عکسهای بیشتری گرفت.

عکس های فرودگاه آقای پیکانی برای تحقیقات بیشتر در اختیار مقامات امنیتی ویژه 
المپیک ریو قرار گرفته است. مقامات برزیل گفته اند معلوم نیست آیا پیکانی بطور 

مستقیم در اقدامات آمادگی برای یک حمله احتمالی دست داشته یا نه.
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زنان شاهنامه 
بخش سوم 

فرانک 
ستاره شناسان به ضحاک گفته بودند 
است  سپهبدی  بدست  او  مرگ  که 
فریدون نام که هنوز از مادر متولد نشده 
و فریدون صاحب تاج و تخت او خواهد 
در  خود  جان  حفظ  برای  ضحاک  شد. 
از  را  او  تا  بود  فریدون  جوی  و  جست 
میان بردارد و از گزندش در امان باشد. 
روزگاری دراز گذشت و فریدون فرخ نژاد 

از مادر بزاد 
خجسته فریدون ز مادر بزاد 

جهان را یکی دیگر آمد نهاد 
ببالید برسان سرو سهی 

همی تافت زو فر شاهنشهی 
جهانجوی با فر جمشید بود 

به کردار تابنده خورشید بود 
ضحاک پدر فریدون “ آبتین” را کشت. 
مام خردمند فریدون که فرانک نام داشت 
چون دید همسر او بدست ضحاک ناپاک 
فرزندش  جان  بر  است  درآمده  پای  از 
بیمناک شد. فرانک شنیده بود که در 
مرغزاری گاوی “پرمایه” نام وجود دارد 

که چشم روزگار نظیرش را ندیده است 
که کس در جهان گاو چونان ندید 

نه از پیر سر کاردانان شنید 
در  و  رفت  مرغزار  نگهبان  نزد  فرانک 
حالی که خون از دیدگان می بارید از او 
خواست که پدروار فریدون را بپذیرد و با 

شیر “پرمایه” بپروراند. 
پرستنده بیشه و گاو نغز 

چنین داد پاسخ بدان پاک مغز 
که چون بنده در پیش فرزند تو 

بباشم پرستنده پند تو 
فریدون سه سال با شیر آن گاو پرورش 
یافت. ضحاک که هرگز از جست وجوی 
فریدون باز نمی ایستاد از وجود چنین 
گاوی در مرغزار خبردار گردید. فرانک 
و  آمد  مرغزار  به  دوان  دوان  و  فهمید 
به مرد بیداردل و آگاه گفت که ضحاک 
بوجود گاو پی برده است و بیم آن دارم 

که اگر فریدون را به جای امنی نرسانم 
جان شیرینش بدست ضحاک بیدادگر 
به باد رود. فرانک فریدون را با خود به 
البرز کوه برد و به مردی دینی که در آن 
کوه میزیست و از کار گیتی بی اندوه بود 

سپرد. 
فرانک بدو گفت کای پاکدین 

منم سوگواری ز ایران زمین 
بدان کاین گرانمایه فرزند من 

همی بود خواهد سر انجمن 
ترا بود باید نگهبان او 

پدروار لرزنده بر جان او 
به  و  پذیرفت  را  فریدون  نیکمرد  آن 
به  ضحاک  گماشت.  همت  تربیتش 
تیغ  از دم  را  بیچاره  مرغزار آمد و گاو 
گذراند و هرچه چاپاری در آن مرغزار 

بود بکشت و خانه فریدون را آتش زد. 
از  روزی  که  بود  ساله  شانزده  فریدون 
البرز کوه به دشت نزد فرانک آمد و سراغ 
پدر را گرفت و گفت اگر از من بپرسند 
هم؟  د  جواب  چه  کیستی  فرزند  که 

بگو مرمرا تا که بودم پدر 
کیم من ز تخم کدامین گهر 

چه گویم کیم بر سر انجمن 
یکی دانشی داستانم بزن 
فرزند  تو  گفت  فریدون  به  فرانک 
که  هستی  آبتین  نام  به  ای  بزرگزاده 

تو را پدر و مرا شوهری مهرپرور بود. 
ز تخم کیان بود و بیدار بود 

خردمند و گرد و بی آزار بود 
ز طهمورث گرد بودش نژاد 

پدر بر پدر برهمی داشت یاد 
آبتین بدست ضحاک کشته شد، بر دوش 
ضحاک دو مار برآمده بود که به او گفته 
بودند برای نجات از دست این دو مار باید 
روز  هر  بخورد.  انسان  مغز  شب  و  روز 
ضحاک  برای  جوان  دو  مغز  از  آشپزها 
ماردوش بیدادگر غذا درست می کردند. 
روزی قرعه این فال شوم به نام پدر تو زده 
شد و او را به مطبخ شاهی بردند و مغزش 
را به خورد ضحاک شوم دادند و من برای 
اینکه به وجودت گزندی نرسد تو را به 
مرغزاری بردم و با شیر گاوی “پرمایه” 
نام پرورش یافتی چون ضحاک از وجود
گاو با خبر شد نهانی به البرز کوهت بردم 

و بدست مردی دینی سپردم. ضحاک 
به مرغزار رفت گاو و دیگر چارپایان را
کشت و خانه ات به آتش کشد. فریدون 
چون گفتار مادر را شنید خونش از خشم 
به جوش آمد و آتش انتقام در دلش شعله 
ور گشت و به مادر گفت به فرمان یزدان 
پاک باید دمار از روزگار ضحاک برآورم. 

بپویم به فرمان یزدان پاک 
برآرم ز ایوان ضحاک خاک 
مادر او را از اقدام بدین کار برحذر داشت 
گرفته  را  فریدون گرد تصمیم خود  اما 
طرفداران  آوری  جمع  به  فریدون  بود. 
بیداد  از  که  هم  مردم  پرداخت.  خود 
ضحاک به فریاد آمده بودند دعوت او را 

به جان و دل پذیرفتند. 
مقابل  در  که  آهنگر  مرد  آن  “کاوه” 
ضحاک مردانه قیام کرده بود و در حالی 
که قطعه چرمی بر سر نیزه کرده بود با 
یاران و هواخواهانش به فریدون پیوست. 
که  شد  جمع  فریدون  گرد  به  سپاهی 
چشم روزگار مانندش را کمتر دیده بود. 
فریدون تکه چرم گاو را به دیبای روم و 
گوهرهای بسیار آراست وآنرا “ درفش 

کاویانی” نام نهاد. 
چو آن پوست بر نیزه بردید کی 

به نیکی یکی اختر افگند پی 
 بیاراست آنرا به دیبای روم 

ز گوهر برو پیکر از زر و بوم 
بزد بر سر خویش چون گرد ماه 

یکی فال فرخ پی افکند شاه 
فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش 

همی خواندش کاویانی درفش 
فریدون هنگامی که آماده کارزار شد 
به نزد فرانک آمد و او را از رفتن خود 
به جنگ ضحاک با خبر ساخت. مادر 
اشک از مژگان فرو بارید و دعای خیر 

بدرقه راهش کرد. 
به یزدان همی گفت زنهار من 

سپردم تو را ای جهاندار من 
بگردان ز جانش بد جادوان 

بپرداز گیتی ز نابخردان 
فریدون دو برادر داشت یکی “کیانوش” و 
دیگری “پرمایه” )همنام گاو فریدون( که 
این دو برادر نیز فریدون را برای کارزار 

همراهی کردند. 

تاج  و  شد  پیروز  ضحاک  بر  فریدون 
شنیدن  از  فرانک  نهاد.  سر  بر  شاهی 
خرسند  بسیار  پسرخویش  پادشاهی 
و  کرد  نثار  فراوان  خواسته  و  گشت 
سپاس خدای بزرگ را به جای آورد که 
پسر را در پناه خود حفظ کرده است و 
او را آن قدرت و توانایی داد تا بتواند 
انتقام خون پدر را از ضحاک بگیرد و 
نگه  امان  در  او  بیداد  از شر  را  جهان 
دارد و خود نیز تاج شاهی بر سر نهاد 

پس آگاهی آمد ز فرخ پسر 
به مادر که فرزند شد تاجور 

 * * *
همه خواسته بر شتر بار کرد 

دل پاک سوی جهاندار کرد 
 * * *

فرستاد نزدیک فرزند چیز 
زبانی پر از آفرین داشت نیز 

چو آن خواسته دید شاه زمین 
بپذرفت و بر مام کرد آفرین 
ادامه دارد 

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  سوم

زانن شاهـناهم 
      دکتر همایون  آرام - نیویورک

خستگی ُمفرط
اگر شبها بین 8 تا 12 ساعت می خوابید ولی صبح ها هنوز احساس خستگی می کنید

 نگران نشوید ولی  حتما این مقاله را بخوانید
کنترل  مرکز  برگزارش  بنا 
درایاالت   )CDC  ( بیماریها 
ازیک  بیش   ، آمریکا  ی  متحده 
دچار  آمریکایی   میلیون 
 Chronic ( خستگی مفرط مزمن

Fatigue Syndrome ( هستند0 
ساعت   12 تا   8 مبتال   بیمار 
ولی  رود   می  به خواب  درشب 
از خواب  صبح  خسته وکوفته  
بر می خیزد0 بسیاری از آزمایش 
دستورپزشک   به  که  یی  ها 
برای تشخیص  علت این بیماری  
غیر  نتیجه   گیرد   می  انجام 
هند۰بیمار  د  نمی  نشان  عادی  
مزمن   مفرط  خستگی  به  مبتال 
الاقل از ۴ عالمت  از 8 عالمت 

زیر رنج می برد:
از  *ضعف وخستگی ممتد پس 

فعالیت جسمی یا فشارروحی

پس  بیمار  خستگی   *احساس 
ازبیدارشدن

* ازدست دادن حافظه یا تمرکز 
فکری

* دردعضالنی
* دردهای مفصلی بدون تورم یا 

قرمزی
نوعی  از  جدید  سردردهای   *

دیگر با شدت نتفاوت
* متورم شدن  زیر بغل یاگردن 

ویاحساسیت غددلنفاوی 0
* درد های گلو

عالوه بر عالئم ذکر شده  ، بیمار 
ممکن است  مبتال به افسردگی  
یا اضطراب  لرز و عرق شبانه ، 
یا اختالل گوارشی مانند اسهال  

یایبوست باشد0

سبب بیماری 

مرکز  کارشناسان  اظهار  بنابر 

علت   CDC بیماریها  کنترل 
برخی   0 نیست  معلوم  بیماری 
پزشکان  ویروس های مختلف، 
 ) Candida (عفونت های قارچی
بروز  عامل  را    Lyme بیماری  و 
خستگی مفرط مزمن می دانند0

درمان بیماری

مفرط  خستگی  بیماری  درمان 
نبوده  بخش  ثمر  غالبًا  مزمن  
را  عالئم  است   ممکن  وحتی 
ویتامین  تجویز  کند0  تشدید 
ها  ازراه دهان  یا داخل وریدی، 
وطب  گیاهی  های  فرآورده 
موقتی  اثری  غالبًا  سوزنی  
دارند  ویا دربرخی موارد  نتیجه 

کمتری دربردارند0
خطری  وبدون   جدید  درمان  
که اخیراً بکار برده شده تزریق  

اُُزن به داخل ورید است که به 

Medical Ozone Therapy آن
مصارف  برای   اُُزن  میگویند0 
موقع  که  است   گازی  پزشکی 
درمان  بیمار  تهیه و بکار میرود 
زیرا نمی توان  آن را ذخیره کرد 
دربطری  یا  کپسول   بصورت  یا 

نگهداری کرد0
پیش  چندسال  از  درمان   این 
توسط  کشور  پنجاه  از  دربیش 
باموفقیت  پزشکان  از   بسیاری 
درمان  برای  ونیز  شده  انجام 
بیماریهای دیگر بکاررفته است 
با  درمان  آمریکایی  آکادمی 
اُُزن و انجمن بین المللی درمان 
کشورها  از  دربسیاری  اُُزن   با 
این  انجام  برای  را  پزشکان 

درمان آموزش می دهد0
***

اگر خوانندگان عزیز مایلند درباره ی
بیماری خاصی اطالعات بیشتر کسب 
مااطالع  به  را  بیماری  نوع  لطفا  کنند 
دهند تا از آقای دکتر آرام درخواست 
تهیه  ای  مقاله  آن  درباره  کنیم 

بفرمایند0

ضحاک پدر فریدون “ آبتین” را کشت. مام خردمند فریدون که فرانک نام داشت بر جان فرزندش بیمناک 
شد.فریدون سه سال با شیر گاو پرورش یافت. سرانجام به جمع آوری طرفداران خود پرداخت. مردم هم که 

از بیداد ضحاک به فریاد آمده بودند دعوت او را به جان و دل پذیرفتند وباهم برضحاک پیروزشدند.
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  اشاره :  دکتر اصالن غفاری  هم ازبین 
آن  وفرهنگ  ایران  به  که  او   0 رفت  ما 
در  زادگاهش   دوراز  ورزید   می  عشق 
نخستین روز ماه اوت  در داالس تگزاس 
رفتنش  از    پیش  دوهفته  درگذشت0 
پرسیدم  احوالش  از  وقتی  و  کرد  تلفن 
من  اما  بروم  باید  گوید   می  دکتر  گفت  
نیز  اززندگیم  و  ام  کرده  خودرا  عمر 
بسیار لذت برده ام 0 ازمرگ هم هراسی 
ندارم0 در 28 ژوئیه که عازم سفر بودم 
کنم0   خداحافظی  او  از  تلفنی  خواستم 
کردن  صحبت  به  قادر  گفت  همسرش 
مجله   انتشار  از  قبل  روز  یک  نیست0 
یعنی روز نهم اوت که ازسفر برگشتم  از 
درگذشت او مطلع شدم 0 گرچه 98 سال 
عمردرازی است بویژه عمراو که بسیارهم 
پرباربود0 اما نبودش برای فرهنگ ایران 
بانو  مهین  به   ۰ است  بزرگ  ای   ضایعه 
همسرش و به همه خوانندگان آزادی که 
از صمیم  برند   نوشته هایش لذت می  از 

قلب تسلیت می گویم0
***
ادامه از شماره پیش:

سنت  اهل  چهارگانه   های  امام  از 
حنیفه  ابو  ترازهمه   قدیمی  و  مهمتر 
است )تولد او درسال  80 ودرگذشت  
ایرانی   پدراو   ) هجری   1۵0 درسال 
همچنین   0 است  آورده  واسالم 
است  بوده  مرو  ساکن  حنبل   امام 

)درگذشت درسال 2۴1 هجری(0
نفر  شش   ، قرآن  ُقّراء  نفر   هفت  از 
آنها  غیر عرب  و به طور مسلم  سه 
بن  نافع   -1 اند:  بوده  ایرانی  آنها  نفر 
اصفهانی   او  اصل  که  عبدالرحمن 
ازفرزندان   ابن کثیر   بوده است 0 2- 
برای  انوشیروان  که  بوده   ایرانیانی 
راندن حبشیان  ازیمن به آنجا گسیل  
 120 درسال  او   درگذشت  داشته 

هجری درمکه  بوده است 0
بن  عبداهلل  بن  حمزه  بن  علی   -3
که  به کسائی  معروف  فیروز  بن  بهمن 
شد0  ای  اشاره  او  به  نوشتار   دراین 
درکتاب الفهرست ، نام عده ای  ازاین 
دانشمندان آورده شده  که ازآن جمله 

می نویسد:
- عبدالرحمن  بن هرمز اوکسی است  
از  وبیش  بود   عربیت  گذار  پایه  که 

واخبارشان  قریش   انساب  هرکسی  
را  می دانست  واو نیز یکی از ُقّراء بود 
محمد   ، اسمعیل    : یَّسار  فرزندان    -
واز  خراسان  نسای   اهل  ابراهیم   و 
شاعران معروف عرب زبان  دردوره ی  

خالفت هشام خلیفه اموی بودند0
- بّشار بن برد یکی از شاعران  معروف 
عرب زبان بوده که به تبار  ایرانی خود 

افتخار می کرده است 0
بود   خراسانی  که  األحمر   خلف   -
ونوشته اند  او در شناسایی  یک بیت  
وبافراست  تر  زیرک  هر کس   از  شعر 
تر  بود واشعاری  می ساخت  وبه وبه 

شعرای عرب  نسبت می داد0
)معروف  حسین  طاهربن  خاندان    -
فاتح  معروف   سردار  ذوالیمینین  به 
برای  را   خلیفه  امین   سر  که  بغداد  
همگی  که  فرستاد(  مأمون   برادرش 
از  نویسندگان وعربی دانها  بوده اند0 
نامه طاهر به مأمون پس از فتح بغداد  
مشهوراست 0 فرزندان او  عبداهلل  نیز 
ازشاعران ومترسالن  و منصوربنطلحه 
بن طاهر  به نام حکیم  خانواده طاهر  
نامیده می شد ه وزمانی  حکومت مرو  
وکتابهای   بوده  محول   او  به  آمل   و 

المونس  دارد0ازجمله  مشهوری 
نیز  طاهر  بن  عبیداهلل   0 درموسیقی 
ریاست   وزمانی  ودبیران   ازشاعران 
شرطه بغداد  را عهده داربوده است 0

- سهل بن هارون اهل  دشت میشان  
)کتابخانه(  دارالحکمه  تصدی   او 
مأمون  خلیفه را داشت 0 ابن ندیم می 
نویسد  او حکیم وفصیح وشاعرایرانی  
از شعوبیان  ومتعصبان   که   بود  نژاد  

درضدیت باعرب بود)17(
- محمد بن  لیث  خطیب  پسر آذرباد 
آذرهرمزبن   بن  شاهین  فیروزبن  بن 
سروشان بن بهمن فراتدار  که نسبش به 
دارا می رسید0 او از هواداران بنی امیه  و 
به فقیه  معروف بوده  وگویند  به اندازه 
ای جوانمردبوده  که هیچ چیز  نزداو 
ارزشی  نداشت 0 او از زنادقه )مانویان( 
شمرده می شد0 نوشته اند  او تمایلی  
واین  داشت   ایرانیان  با  ضدیت  به 
جمله می رساند  که مسلما  او مانوی 

بوده  اگرچه  درمیان  کتابهای او  
کتابی در رّد برزنادقه  دیده میشود0

ولیدبن  درزمان   که  حمادالروایه    -
عبدالملک  خلیفه  اموی می زیسته  وبا 
خلفای بعدی  نیز همنشین  بوده است 0

از  عمومًا  که  نوبخت   خاندان   -
ودرنجوم   دان   ریاضی  دانشمندان  
از جمله   اند0  و هندسه دست داشته 
تصدی   که  نوبخت   بن  فضل   ابوسهل 
عهده  را  الرشید   هارون  دارالحکمه  
عربی  به  فارسی  از  کتابهایی  داربودو 
هایی   کتاب  خود  و  کرده  ترجمه 
دردانش نجوم  و هندسه داشته است 0

منجم  خوارزمی  موسی  بن  محمد   -
خلیفه  مأمون   ومعلم  دان   وریاضی 
که   است  کسی  اواول    0 است  بوده 
اعداد د هد هی  معروف به هند ی را  به 
کاربرده  واین اعداد)سیستم د ه د هی( 
دراروپا و باختر  به نام    Algorism   یا 
]درفارسی  است  معروف  الخوارزمی  
او صاحب  لگاریتم می گوئیم[0  به آن 

تألیفات متعددی بوده است 0
پسرش  و  طبری  فرخان  عمربن   -
معروف   ومنجمان  فضال   از   ، محمد 

قرن دوم هجری بوده اند وکتابهایی 
واصطرالب  ونجوم  ریاضی   درزمینه 

دارند0
پسرش  منصور،  ابو   : منجم  خاندان   -
یحیی  وفرزندان یحیی  به نام محمد  
وعلی وحسن  همه دانشمند  وصاحب 
تألیف هایی بوده وبویژه محمد  درادب 
وفصاحت  واخبار  و آواز ونجوم دستی  

داشته است 0
- خاندان موصلی :  اهل فسای فارس  
النهرین(   بوده  وبه میان رودان )بین 
به  ، وبنابراین   رفته ودرموصل ساکن 
موصلی  معروف شده اند0 این خانواده  
عباسی   خلفای  دردربار  را   موسیقی 

پایه گذاری کرده اند0  
تصور می شود  برای نشان دادن سهم 
ایرانیان  دردانش ها  وفرهنگ  اسالمی 
آنهم  دردوقرن نخستین  هجری  آنچه 
راستی  باشدوبه  کافی   ، شد   آورده 
دانشمندان   تمام  خواستیم   می  اگر 
وصاحبان  ادب ایرانی  رادراین  دوقرن 
نام ببریم  ، نوشتار به درازا می کشید  
وتا همین  جا نیز  ازاصل  مطلب  یعنی 
دری   فارسی  زبان   ی  درباره  بحث 

دورافتادیم 0
ساسانیان رزمان   د  که  اند   نوشته 

لهجه  پنج  دارای  فارسی   زبان 
بدینقرار:  است0   بوده  گویش  یا   
و  خوزی   ، فارسی  دری،  پهلوی، 
منسوب  اندپهلوی  وگفته   0 ُسریانی 
است  به پهله  وآن پنج شهر اصفهان، 
ری ، همدان ، ماه نهاوند و آذربایجان  
شهرنشینان   زبان  دری   واما  است 
می  سخن  آن  با  ودرباریان   بوده 
پادشاهی  دربار   به  ومنسوب   گفتند 
است  ودراین زبان  از میان  زبان های  
اهل خراسان  وشرق  ، زبان مردم بلخ  
زبان  فارسی  اما   بوده  بیشتر  درآن 
موبدان  وعلما وامثال  آنان بود  ومردم 
فارس  با آن سخن می گفتند اما خوزی  
زبانی بود که  شاهان وامیران درخلوت  
وهنگام بازی وخوشی  بااطرافیان خود  
زبان  ُسریانی   اما  گفتند  می  سخن 
همگان بود  ونوشتن هم  نوعی اززبان 

ُسریانی فارسی بود0)18(
یالهجه  گویش  که  درنظرداشت  باید 
مشترک  ریشه  دارای  پنجگانه  های 
واژه ها ی  وبعضی  بوده فقط درلهجه 
اند که  تفاوتهایی داشته  باهم  محلی  
درشهرها  نیز   اکنون  ها  تفاوت  این 
چشم  به  ایران  گوناگون   واستانهای 

می خورد0
ُسریانی   ی  یالهچه  گویش  ی  درباره 
شود0  داده  بیشتری  توضیح   باید 
درقدیم  به سرزمین  میان رودان  یا 
کنونی   کشورعراق  یا  النهرین   بین 
گفته  می  سورستان   یا  سوریا  
به  وسوریا   سوریه   نام  واطالق  اند  
است0  تازه  از سرزمین شام   قسمتی 

استادبهروز می نویسد:
»راجع به اینکه  زبان سریانی چه زبانی 
است  وسورستان وسوریه درکجاواقع 
است  ، اختالف است 0 درفهرست ابن 
لغت  از  یکی  که سریانی   آمده  ندیم  
واهل   است  ایرانی  ی  پنجگانه  های 
به سریانی  کنونی(  عراق  سواد)کشور 
نخست  درجلد  گفتند0  می  سخن 

تاریخ یعقوبی  آمده است: 
وبه  اشکانیان  سریانی است   لغت    «
ومی  گویند   می  سخن  زبان   آن 
این  سریانی  الخط   ورسم  نویسند 
است «0 متاسفانه  نمونه خط سریانی  
 0 اند0«  کرده  محو  یعقوبی   ازمتن  را 
 : است  آمده  بیرونی  درآثارالباقیه  
باشند   می  ها  نبطی  همان  سریانیان  
وبه زبان سریانی  سخن می گویند0000 
ها   سریانی  گوید:  می  ابوریحان  وباز 
وآن  هستند  سورستان   به  منسوب  
سرزمین  عراق وشام است وگفته شده  
هرقل   که   غیرازآن  است  خوزستان 
امپراتورروم  هنگامی که فرار می کرد، 
از انطاکیه  درزمان  فتوح اسالم  روبه 
سوی  شام نموده گفت  سالم برتو ای

که  ای  کننده  وداع   0 سالم  سوریه   
سوی  به   هرگز  که  نیست   امیدوار 
توبرگردد واین دلیل است که  سوریه  
این  مسلمانان   ولی   0 است  شام  بالد 
ناحیه را  تاکنون شام  می نامند0«)1۹(
خوارزمی گوید :» ایرانیان  نبطی های 
عراق  را سوری گویند  وازاین رو  عراق 
نامیدند   می  نیز  گاهی  سورستان   را 
وسیرین   وسیریا   سوریا  های   کلمه 

همگی از یک ریشه اند0«)20(
لهجه   ، نوشتار  این  نویسنده   نظر  به 
از   بوده  گویشی  سریانی  گویش   یا 
واژه  از   بعضی  که  فارسی دری   زبان 
میان  قدیم   زبانهای   وترکیبات   ها  
عربی   وبویژه  بابلی   چون   رودان  
)به واسطه  نزدیکی  عرب های  امیر 
نشین  حیره  درباختر  عراق واختالط  
ومراوده آنهاباایرانیان( وارد  آن زبان 
شده بود ه و مردم میان رودان  به آن 
زبان سخن  می گفته اند  چه بسیاری 
از واژه هایی که سریانی  قلمداد کرده 
اند  مانند  ناهید  ، شنبه ، مزکت ، یلدا 
، بیدخت  وو000 فارسی  است  یا ریشه 
فارسی دارد0 ناگفته نماند  که به نظر  
استاد زنده نام  بهروز  واه نبط  معرب 
بان  وکشتی  ناخدا   معنی  به  ناوپت  

است 0
درزبان فارسی دری  بیشتر ویا نزدیک 
به  تمام نام ها  وواژه ها  ترکیبی  است 
دارای  باید   یاواژه   هرنام  وبنابراین  
که  عربی   زبان  باشد)برخالف  معنی 
اغلب ریشه ها  سماعی است( وهرگاه  
ژرف  ها   وترکیب  ها   واژه  درمعنی 
از  بسیاری   ورمز  راز    ، شود   نگری 
وبنیان   شد  خواهد  حل  مشکالت  
آشکار  ازباورها  بسیاری  ی   وریشه 
خواهد گردید0 اگر معنی نامهای نوح، 
آدم وحوا،  وامثال اینها معلوم شود  ، 
واگر  دیده شود  که چرا  واژه ی جان  

یحیی   عربی   رابه  پیامبر(  یا  )قدیس 
هندسه   را  جئومتری   ترکیب   وچرا  
وریشه   منشأ   ، اند   کرده  ترجمه 
بسیاری از حکایات  ودانش ها  روشن 

خواهدشد0
باز یاد آور می شویم  که چون  درزبان 
عربی  برای واژه ها ی فرهنگی  معادل 
ومترجمان   وجودنداشته   یابرابر  
نتوانسته اند  برای واژه های فرهنگی 
معادلی پیدا کنند  ویابسازند ، آن واژه 
ها  را بصورت ُمعّرب  داخل زبان  عربی 
کرده اند0 بحث  دراین باره  دامنه دارد 
ونوشتاررا به درازا می کشاند، لذا این 

سخن  بگذار تا وقتی دگر۰«
مانند   نیز  دری  فارسی   زبان  اما 
واژه  واردشدن   از  دیگر  های  زبان 
اززبان  وبویژه  بیگانه   وترکیبات   ها 
مواردی  ودر  نمانده  مصون   عربی 
برای  ها   وجمله  کالم   معانی   فهم 
فارسی  زبانان  دشوار گردیده است 0 
ازطرفی با واردشدن  واژه های عربی ، 
حرفهایی که گویش یا تلفظ غیر عادی 
کار  ص،ض،عوح  ظ،  ط،  چون   دارد  
نویسندگی وامال رابرای فارسی  زبانان 
نموده  نوآموزان  سخت  برای  وبویژه  
وگویش   تلفظ  زبانان  وفارسی  است 
این حرف ها راندیده گرفته اند  و مثال 
هرکدام   درعربی   که  را  ض  و  ظ،  ذ، 
»ز«   به صورت  دارد،  ای   ویژه  تلفظ  
تلفظ می کنند  ولی  درنوشتن  هرگاه 
نشود،  حروف  این  امالی   رعایت  
می  سواد   وبی  مایه  رابی  نویسنده 
بزرگی   مشکل   خود  واین   شمارند  

برای ایرانیان است 0
حال ببینیم چگونه وچرا  زبان فارسی  
های   واژه  هجوم   مورد  آنقدر   دری 
این   ی  وانگیزه  گرفته  قرار  عربی 
نظر  اینک   است۰  بوده  چه  تهاجم 
خوانندگان گرامی  را به نکته های زیر 

جلب می کند:

، زبان دینی مسلمانان  ۱- زبان عربی 
و  ها  واژه  وواردشدن   است  جهان 
اصطالحات  دینی درزبانهای  محلی ، 
طبیعی است ۰اگر تنها واژه های د ینی

 ، بود   شده  دری  فارسی  زبان   وارد   
اشکال چندانی  نداشت ، چه واژه ها  
هستند   محدود   ، ینی   د  وزبانزدهای 
وباوارد شدن  آنها زبان رایج  به خطر 

نمی افتد۰
۲- درمورد زبان فارسی  د ری د یده

بیشتر  زمان   هرچه  که  شود   می   
گذشته علیرغم  آنکه  فارسی نویسی  
واژه  برتعداد  یافته   رواج  بیشتر 
فارسی   درزبان  عربی  هاوترکیبات  
واین   ۰ است  شده   افزوده  دری 

موضوع  بد ین جهت  بوده که :
محلی   وامیران  پادشاهان   - الف 
خالفت   دستگاه  با  که  اند   ناچاربوده 
یعنی مرکز  د ینی مسلمانان  د رارتباط

 باشند  وبنابراین  اغلب این امیران  یا 
درخدمت  وکاتبانی   دبیران   شاهان  
خودداشته اند  که باید  به زبان عربی  
به  وبتوانند   باشند   مسلط  وفارسی 
طبیعی  واین  بنویسند   نامه  عربی  
ودولتی   دیوانی   زبان   که  است  

درزبانهای محلی  اثر می گذارد۰
ب- دبیران وکاتبان  ومترسالن  برای 
نشان  خودرا   برتری   و  فضل  اینکه  
دهند  دربه کاربردن  واژه ها  وجمله 
افراط  درئیش گرفته   راه  های عربی  
واز آوردن  آیات قرآنی  وگفتاربزرگان  
دین  درنوشته ها  کوتاهی نکرده اند۰

هجری   وپنجم  چهارم   درقرن   -۳
بنیان   دینی   های  مدرسه  درایران  
های    دانش  طالبان   تا  شده   گذاشته 
تحصیا  به  ها   مدرسه  درآن   دینی 
نخستین  است   بپردازند۰وبدیهی 
یادداده  ها   مدرسه  دراین  که  درسی 
برای  که  بوده  عربی  زبان  ؛  می شده  
 -۰ است  بوده  وفقه  الزم  قرآن  فهم  
های  مدرسه  بویژه   ها  مدرسه  این 
خواجه   آنها  بنیانگذار  که  نظامیه  
وزیر ملکشاه  سلجوقی  الملک   نظام 
وفقها  دانشمندان   درپرورش   بوده  
وواعظان  دینی سهم  بزرگی  داشته 
اند  وآشکاراست  که فرهیختگانوفارغ 
التحصیالن  این مدرسه ها  تا چه حد  
زبانزدهای  و  ها   واژه  درواردشدن  
عالمان   این  اند۰  بوده  موثر  عربی  
منبر   برسر  وعظ   هنگام  وواعظان  
ازبازگو کردن  جمله های عربی  دهان 
قرآنی   های  آیه  به  واستناد   پُرُکن 
ودرنتیجه  وارد کردن واژه های عربی  
درزبان  روز مره کوتاهی  نمی کرده اند 
) ونمی کنند۰( ومعلومات خودرا  برای 

مردم کوچه وبازار  بازگو کرده
 بقیه درصفحه ۴۸

  اززنده یاد دکتر اصالن غفاری - تگزاس
ایران گاهواره ی تمدن وفرهنگ   

زبان فارسی دری)3(
 زبان فارسی  دری نیز مانند  زبان های دیگر از واردشدن  واژه ها وترکیبات  بیگانه  وبویژه اززبان عربی 
مصون  نمانده ودر مواردی فهم معانی  کالم  وجمله ها  برای فارسی  زبانان  دشوار گردیده است 0

خوارزمی
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       ردرپندنیلی    شعروزغل
ویژه ی خزان عمر

   ایرج میرزا

ریش رـمع ردآمد

که ریش عمر هم کم کم درآمد دلم زین عمر بی حاصل ســــرآمد 
نه اندرسینـــه یارای نفس ماند نه درسر عشق ونه دردل هوس ماند 
گهی دندان به دردآید گهی چشـم  زمانی معـده می آید سر خشم
فزاید چینِ  عارض هـــردقیقــــه  نخوابد موی ُصــدغم  برشقیقه
درایــــــام جوانــی  بُد دلم ریش  که می روید چرابرعارضم ریش
کنون پیوستــه  دل ریش و پریشم  که می ریزد چرا هرلحظه ریشم
بدینصورت که بارد مویم ازســــر  همانا گشت خواهـــم  اُشترگر

که غمگین می کنی  خواننده را هم  ببنــــــد ایرج ازاین اظهار غم دم 

ابوالقاسم  حبیب الهی » نوید«

ردیغ
به هردقیقه به من گوشزد کنـــد پیری        که گاه رفتن ازاین کهنه منزل است مرا
زمانه گویدم ازجای خیزو آگه نیست       بپای خاستن از جای مشکل است مرا
دریغ ، عمربپایان خودرسیدوهنــــوز      هزار خواهش بنهفتـه  دردل است مرا
هنـوز چهـره ی زیبـای آرزو و  امیـد       به رغم پیک اجل ، درمقابل است مرا
چگونه دست بشویم ززندگی که مدام     بپای جان زعالیق سالســل است مرا

ابوالحسن ملک

پـیری
پیــــری مرا زدست جوانی خریدوبُرد      نقشی زغم به صفحه رویم کشیدوبرد
آخـــرچــه زود چرخ ستمکار  قامتم       زیر فشـــار رنج شکست وخمیدوبرد
یک گل نبود  پیشم وآن هم جوانی ام       کان را خزان عمــر بیکباره چیدو بُرد
لب تر نشد زچشمه ی عهد شباب وزود     پیـری رسید ازره ودستم کشیدو  برد
ِکشتم هـــزار مزرع امیــــد وناگهان      دیدم که وای صرصر آفت رسید وبرد
آوخ که این  زمانه ی چون بخت من سیاه       باغصه کردموی سیاهــم سپیـــد و برد
دیدی » ملک« که مرغ سیــه بال نیستی       بربال خود نشــاندت و ازجـــاپریدوبُرد

جهانگیر تفضلی

پـیری
پیری چویکی پیل ، خرامان زره آمـــد
پامال شــــــدم آنچه بجا بُد زجوانی

کرده است فسوسا! بمن این رهزن پیری
آنگونه کــه با باغ کنـــد  باد خــزانی
یا   همچو عقابی که بـــه چنگال بگیرد

مرغی ، کــه نیاریش  دگر هیچ رهــانی
چنگال چو خرچنگ فرو  برده دراعضام

زخمش همــه پیدابود و درد نهــــانی
آری مرض پیـــری همچون سرطانست
کش  بینی  و بشناسی  و درمانش  ندانی

عبدالجواد  ادیب نیشابوری

پـیری
قدخم کند وچهره زرریی ، پیری       

  ردهم شکند صولت شیری ، پیری
م ، پیری یا مرگ           گفتم هک َبتر کدا

        پیر خردم گفت هک پـیری ، پیری

استاد دکتر محمد جعفر محجوب 

رسید    پـیری

رسیـد پیری ودل را قراربایدونیست          دمی رهائی ام از هجــر یارباید ونیست
مراازآن لب گلرنگ وآن بنفشه زلف          هزار خرمن گل درکنارباید    ونیست
به تیر غمزه  دلم صید کردو خونم ریخت          کنون به کشته ی خویششن کذار باید و نیست
پس از گذشتن عمری به هجر، دولت وصل         زشــام تابه سحر، پایدارباید ونیست
دلم سیه شدازآن  کآسمان بخت مرا        ستاره ای بـه شب انتظار  بایدونیست
به ساغر طربم  خون دل نبایدوهست       به جام باده ی نوشین گواربایدونیست
بایدونیست پی برون شدن از هفت خان غم دل من       به پهلوانی اسفنــدیار 

زسخت جانی خود  آمدم به جان که مرا        به تن خدنگ بال ، جان شکاربایدونیست
چنان شکست دل از زخم  بی عالج زبان      کــه مومیائیش  از  نیش مارباید ونیست
مدار چشـــم مروت  زکس که مردم را       زبان ُشکر و دِل حق گذار باید و   نیست
دم از فضیلت ودانش مزن ، که بخت ترا       مدد زکوکب  طالع  به کار باید  و   نیست
زشــرح غصه فروبند دم ، که محرم راز       زخیـــل یاران ، یک ازهزاربایدونیست
چوشمع صاعقه دربزم شب گرفتـم پای      دمی چوبادسحرگاه سردبایدونیست
به تازیانه ی این رهرو سپیدوسیاه     کبود  روز وشبم ، روی زرد باید و   نیست

مرابه سیر گلستان  عمر درهمه عمــــر           دلی چو باد  صبا هرزه گرد     باید و نیست
شرارآتش آهــــم چوشعله ی خورشید        به دامن فلک الجــورد باید ونیست

فسرده آتش غم باد ، کز شراره ی آن     سرود دلکش من ، آبدارباید و نیست

کلیم کاشانی

پـیری
ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت پیری رسیدو موسم طبع جوان گذشت 
روبرنکرد  هرکه ازاین خاکدان گذشت وضع زمانه  قابل دیدن    دوباره نیست 
صـدبار از کنارمن این کاروان گذشت درشهـر دوست گریه متاع اثر نداشت 
دربنــدنام ماند اگر از نشـان گذشت درکیش ما تجـُرد عنقــا تمام نیست 
یا همتی که از سـر عالم توان گذشت طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی 
بدنامی حیــــات دوروزی نبود بیش  آنهم »کلیم« باتوبگویم چسان گذشت؟
یک روز صرف بستن  دل شد باین وآن                   روز دگر یه کندن دل زین و آن گذشت

موالنا جالل الدین

ـغم پـیری
چو آمد روی مه رویم چه باشد جان که جان باشد

چو دیدی روز روشن را چه جای پاسبان باشد
برای ماه و هنجارش که تا برنشکند کارش

تو لطف آفتابی بین که در شب ها نهان باشد
دال بگریز از این خانه که دلگیرست و بیگانه

به گلزاری و ایوانی که فرشش آسمان باشد
از این صلح پر از کینش وز این صبح دروغینش

همیشه این چنین صبحی هالک کاروان باشد
بجو آن صبح صادق را که جان بخشد خالیق را

هزاران مست عاشق را صبوحی و امان باشد
هر آن آتش که می زاید غم و اندیشه را سوزد

به هر جایی که گل کاری نهالش گلستان باشد
یکی یاری نکوکاری ز هر آفت نگهداری

ظریفی ماه رخساری به صد جان رایگان باشد
یکی خوبی شکرریزی چو باده رقص انگیزی

یکی مستی خوش آمیزی که وصلش جاودان باشد
اگر با نقش گرمابه شود یک لحظه همخوابه

همان دم نقش گیرد جان چو من دستک زنان باشد
دل آواره ما را از آن دلبر خبر آید

شبی استاره ما را به ماه او قران باشد
چو از بام بلند او رو نماید ناگهان ما را

هوای سست بی آن دم مثال نردبان باشد
کسی کو یار صبر آمد سوار ماه و ابر آمد

مکن باور که ابر تر گدای ناودان باشد
چو چشم چپ همی پرد نشان شادی دل دان

چو چشم دل همی پرد عجب آن چه نشان باشد
بسی کم پیر در چادر ز مردان برده عمر و زر

مبین چادر تو آن بنگر که در چادر نهان باشد
بسی ماه و بسی فتنه به زیر چادر کهنه

بسی پاالنیی لنگی که در برگستوان باشد
بسی خرگه سیه باشد در او ترکی چو مه باشد

چه غم داری تو از پیری چو اقبالت جوان باشد
بریزد صورت پیرت بزاید صورت بختت

ز ابر تیره زاید او که خورشید جهان باشد
کسی کو خواب می بیند که با ماهست بر گردون

چه غم گر این تن خفته میان کاهدان باشد
معاذاهلل که مرغ جان قفس را آهنین خواهد

معاذاهلل که سیمرغی در این تنگ آشیان باشد
دهان بربند و خامش کن که نطق جاودان داری

سخن با گوش و هوشی گو که او هم جاودان باشد
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هایی  بخش  پیش   ی  درشماره 
ازسرگذشت علی میثاقی )سنگسری( 
را خواندید0 اودرادامه ی سرگذشتش  
و  درادبیات  طنز  بررسی   « درکتاب 
مطبوعات فارسی« تألیف » نصرت اهلل 

نوح« نوشته است :

ظهور چلنگر
وبرقراری  بگیروببندها  بعداز   «
حکومت اختناق  سال 1327 ، من که 
ندانم  وبخصوص  سیاسی  جریانات   از 
کاریها و بی پرنسیپی بعضی از دوستان 
شده  ودلزده  مأیوس   وهمفکرانم  
وسربه  شدم  کامیون  راننده   ، بودم 
افراشته  از  دیگر  و  گذاشتم  بیابانها 
خبری  او  وادبی  سیاسی  وفعالیتهای 
سال  درآستانه  اینکه  تا  نداشتم0 
مواجه  چلنگر   ظهور  با  یکهو    1330
وتهنیتی  تبریک  بالفاصله   0 شدم 
افراشته   برای  معمولی   پست  بوسیله 
موفقیت  آرزوی  وبرایش  فرستادم  
کردم 0 باوجودی که درنامه ای سعی 
کرده بودم  آدرس ونشانی ای بدست 
از  مانع  کاریها  محکم  این  ولی  ندهم 
نکند0  پیدایم  افراشته  که  نشد  آن 
بعد   روز  پنج  که  نشانی  آن  به  نشان 
با دستخط  مبارکه   چلنگر خانه  نامه 

افراشته  بااسم وآدرس دقیق بدستم 
رسیدودرآن نامه ُمصراً از من خواسته 
نامه  وصول  محض  به  که  بود   شده 
کنم0  معرفی  کبیر   چلنگر  به  خودرا 
بعلت گرفتاریها ومشغله ، چند هفته ای
 این دست آن دست کردم ولی مگر

 ،  می شد0 افراشته دوست داشتنی  
با  افراشته  گو،  وبذله  شوخ  افراشته 
پرنسیب ومتفکر طراز نوین  رابه این 
آسانی  ها فراموش کرد0 وبدین طریق  
زدم  دریا  به  دل    ، هفته  چند  بعداز 
 16 خط   آخر  به  رفتم  راست  یک  و 

نواب وخودم را به چلنگر کبیر معرفی 
کردم0«

درچلنگر خانه
» افراشته اصرارداشت  که ازبیابان به 

خانه  چلنگر  ودر  بازگردم  خیابان 
مشغول کار شوم 0 ولی من هنوز  هم 
زوراو  وباألخره  بودم  ودودل  یکدل 
آن   از  پس  وچندروز  چربید  برمن 
دیدار ، وردست چلنگر کبیر  ، پشت  

مشغول  فکسنی   عسلی   میز  یک 
کارشدم 0 ماه های اول به خیروخوشی  
گذشت ومن  اگر بخواهم  شرح کامل  
وتمامی  خودراباافراشته   مراودات 
ماجراها ومشاهدات  وجزئیات دیگر را 
بنویسم  از مثنوی هفتاد من  کاغذ هم  
تجاوز می کند0 واین بماند  برای بعدها  
درکتاب   داد  دست  فرصتی   اگر  که 
چداگانه ای  شرح وبسطش را خواهم 
آورد0 مقصود من از این  مقدمه چینی  
بزرگ   معلم  آن  از  است   خیری  ذکر 
که  داشتنی   دوست  ی   چهره  وآن 
کنم   گزارش  اختصار   به  است   بهتر 
وبروم سر اصل مطلب 0 باری همانطور 
من   همکاری  اول   چندماه  گفتم   که 
وافراشته  به خیر و خوشی گذشت ولی 
پس از  گذشت ماههای سوم وچهارم  
به علت  پیداشدن  برخی تنگ نظری 
محیط   ، پاتوقی  کارکنان  میان  در  ها 
برایم نا مساعد  شده بود  ودست ودلم 
بکار نمی رفت 0 برای نجات  یافتن از 
چنین  بن بستی  هرچندوقت یکبار  از 
چلنگر  خانه غیب می شدم و مجددًا 
سواربرکامیون  ، سرازبیابانها  در می 
دنبالم  بالفاصله  هم  وافراشته  آوردم 
می فرستاد  وبهروسیله ای بود  گیرم 
کشید0  می  بکارم  ومجددًا  آورد   می 
بار  چندین  بازی   موشک  قایم  این 
علت   از  که  وافراشته  یافت   ادامه 

 0 نداشت  اطالع  اصلی جیم شدن من 
وقت  هرچند   من  که  کرد   می  تصور 
یکبار  باصطالح فیَلم یاد    هندوستان 
و  بیابان   وکتل   کوه  وبرای  کند  می 
ب عشق قاروقور کامیون  و غربیلک 
فرمان است که یکهو  افسار پاره می 
روی  میروم0  در  کار  زیر  از   ٪ کنم  
آن  از  پس  که  روز   یک  حساب   این 
نمایشات  تکرتری  تازه گیرم انداخته 
بود  ومجددًا به چلنگر خانه ام  کشانده 
رفتم  میزکارم  بطرف   وقتی   ، بود  
تغییر  میزم   محل  که  شدم   متوجه 
کرده و بادکوراسیون  مخصوصی مزین 
شده 0 هاج وواج درمیان لبخند  معنی 
دار افراشته  ونگاههای  شیطنت آمیز 
صندلی   طرف   به   ، روزنامه  مستخدم 
میز  اینکه  درپشت  به محض  و  رفتم 
به  چشمکی  افراشته   ، قرارگرفتم  
بالفاصله  زدومستخدم   مستخدم  
چندتا پدال کالچ ترمز ویک غربیلک 
پستو   پشت  از  را   اسقاطی  فرمان 
گذاشت  میزم  وروی  کشید  بیرون 
خنده   ازشدت  درحالیکه  وافراشته 
کرد  روبمن  رفت   می  وریسه  غش 
، آن میزت  :» سنگسری جون  وگفت 
، آ» دفتر دستکت ، اینم کالج ، ترمز 
هروقت  که  کامیون  فرمان  غربیلک  و 
هوسکامیون سواری  بسرت زد  چندتا 
بدی  مربیلک  غربیلک   این  به  تکان  
  »! کنی  خالی  را  دلت  همینجا  دق  و 
به  : » وخالصه  0 » نوح« نوشته است 
هرزبانی بود افراشته  ، ممتاز را  وادار 
کرد  که در چلنگر بماند0 ممتاز  دارای 
چنان  طبع قوی و طنزی کوبنده بود  
که از روزهای اول  ورود  به روزنامه  
چلنگر ، اشعارش  بعنوان  »سرشعر« 
بود   انسانهایی  از  او  شد0  می  چاپ 
برخاسته  اجتماع   عمق  از  واقعًا   که 
مردم   طبقات  ترین  پائین   با  و  بود  
حشرونشر  داشت 0 بادردها ، شادیها، 
و  روحیات    ، ها  ناامیدی   ، امیدها 
توده ی مردم  جامعه آشنا  خلقیات  
و  بود   ها  همان  از  ودرواقع   بود 
سراسر  نوشت0  می  هم  آنها  برای 
زندگی  او در رنج ومحرومیت واختفا 
، سرسخت،  او مردی مقاوم  گذشت0 
و  ُسرا  فکاهی  شاعری  دوست،  مردم 

طنز اندیشی پرقدرت بود۰«
این نمونه ای ازشعر طنز »سنگسری« 

است :
      عجیبًا غریبا      از مش ُمسلم 

غریبی گرت ماست پیش آورد
دوپیمانه آبست و یک چمچه دوغ

گرتزمن دروغی شنیدی مرنج
»جهاندیده بسیارگوید دروغ«

***

توای حضرِت عالِی مستطاب
جناب حکومت جاللت مآب

توای آنکه درظاهر افراشته ای 
به باطن گره کوره ی رشته ای

خداوند عدل ودادو وفاق
بسیجنده ی پنجه بوکس وچماق

طرفدار مظلوم و با ظلمکار
نشسته به خلوت پسرعمه وار

کنون کانتخابات  آمدزراه
مراکک فتاده ست اندرکاله

مباداچو آندفعه باهمهمه
زسر، درربایی کاله همه

به ضرب چماق وهواروشعار
شود ازتو صندوق  وصندوقدار

وزآن پس چوزیر  آب مارازدی
زنی بانگ برمن که نیم درصدی

توآنی که درروز آغازکار
بمن وعده دادی  فزون ازشمار

چنانت کنم شادوشنگول ومست
که تا عمر داری  بگی بد بداست

ولیکن  پس از مدتی  گردوخاک  
عبایت  بدل شد به نوعی فراک

ازاین  انتخابات واین های وهو
مرانیست  باور زتو قد مو

چودانم  که از پیش ُمشتی »وکیل« 
برایم تراشیده ای  مثل فیل!

چنین است رسم سرای فریب
عجیبًا غریبا، غریبًا عجیب

هجوم به روزنامه ها

سنگسری تازه به کار مسلط شده بود

  وبقول معروف  درسنگر خود جاگیر و 
وپاگیر شده بود  که در ۴ آبان 1330 
جمله  واز  مترقی  های  روزنامه  همه 
خان   محرمعلی  هجوم   مورد  چلنگر 
رئیس سانسور  مطبوعات  و مأموران 
بعد   روز  0اما  گرفت  قرار  شهربانی 
چلنگر   روزنامه  تهران   درخیابانهای 
 0 رفت  می  بفروش  مخفی   بصورت 
این شماره روزنامه چلنگر  زره پوش 
ملت   نام داشت  و بصورت یک ورقه  
دورو چاپ شده بود- چلنگر مخفی  با 
نامهای مختلف  بصورت هفتگی  دو-
سرانجام  تا  شد   منتشر  ماهی   سه 
روزنامه منطق  وبعد مکتب نو  بصورت 

علنی  بجای چلنگر انتشاریافت 0

همکاری با توفیق

سنگسری درسالهای بعداز 28 مرداد 
ازکاربا روزنامه ها ومجالت  خودداری 
درخواست  به  که  این  تا  کرد0  می 
سنگسری  توفیق   برادران  ودعوت 
خودراباتوفیق   پنهانی  همکاری 
توفیق  توقیف    بعداز  کرد0  شروع 
ی  مجله  با  ممتاز    ، آن  امتیاز  ولغو 
دولو  کار می  کاریکاتور  به مدیریت 
کرد0 پس از انقالب  روزنامه ی آهنگر  
که  بود   دوران  دراین  انتشاریافت0 
ممتاز میثاقی  )سنگسری( جوهرذاتی 
وبهترین   بیشترین  و  نمایاند  خودرا  
ممتاز  کرد0  آهنگر  کارهارا درروزنامه 
درانواع شعر  قدرت داشت 0 از نوشتن  

به شیوه ی معروف به التفاصیل  تا بهره 
برداری از گنجینه ی غنی شعر فارسی 
، مانند مثنوی موالنا0 کار به شیوه ی  
فریدون  روانشاد  یادگار  التفاصیل 
توللی  است واو بود که برای نخستین 
 20 شهریور  دربعداز  شیوه  ازاین  بار  
استفاده کرد  وفوق العاده مورد توجه 
بعثی  دولت  روزها  0درآن  قرارگرفت 
به  اندازی  دست  فکر  به  تازه  عراق  
ایران افتاده بود  وهرروز عالوه بر  این 
که به مرزها  ودهکده های مرزی ایران  
حمله می کرد  ، درداخل خاک عراق 
وترور  وحشت  حکومت  باایجاد  نیز  
مردم  رابرای  تحملی   قابل  غیر  جّو   ،
روزها  درآن  ممتاز  بود0  کرده  فراهم 
حسین  صدام  راعلیه  »نزله«  قطعه 

نوشت ودرروزنامه آهنگر چاپ کرد0

نزله بشیوه ی التفاصیل

علتی  مهیب   ! فضله  بروزن  ونزله 
رئوس  از  ای  برنیمه  چون   که  است 
ازرستنگاه  شود   حادث  آدمیان  
بصل  از  نیمی  تا  پیشانی   و  دماغ 
ها  وچشم  اندازد  تالطم  رابه  النخاع 
دوار  به   مشعر  و  گرداند  خون   پُر 
وذائقه  دارد  مختل  وهاضمه  اندازد 
به  بیفزاید وصفرا  بلغم   و  ضایع سازد 
جوش آورد وفرنگانش میگرن وعلمای 
هنود  واافاغنه اش نزله ، واکابر  عربش  
صدام بروزن نّظام خوانند وحجت آنان  
این شعر شاعر شرابخواراست که می 

فرماید:

قطعه

برباده خوران باده ی کم ، نهی وحرام است
درعالم ما کار به ترتیب و نظام است
پیمانه دو باید ، اگرت قصد نشاط است
اسپرزه، دو دنگاله خورد آنکه زکام است
بیشی َمَطَلب ، مست مشو ، کم مخورش نیز

زیرا می ِ کم ، مایه ی سردردو صدام است 
وبه کنایت وایهام  توصیف حکام شریر 
وستم پیشه را نیز به صدام کنند و آن 
خود بافتح صاد و تشدید دال و بروزن 
بدنام باشدودروجه تسمیه ی آن روایت

 روایت بسیار گفته اند  که اصوب آن 
نگارشات    ، تسمیات  واقرب   روایات  
سامرائی  تکریت  بن  حروان  ابو  شیخ 
کتاب  سابع  فصل   در  که  است 
نسبت  القوانین   جنگل  مستطاب  
این لقب ومصدر این لغت را  از ُکنیت 
خون  صدام  بن  حسین  امیر  موالنا 

آشام دانسته وچنین فرماید:
 

بقیه در صفحه ۴8

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

علی میثاقی )سنگسری(-2
شاعری فکاهی ُسرا وطنزنویسی پُرُقدرت

 *میثاقی دیپلمه ی زبان انگلیسی ، طلبه ی حوزه ی علمیه ، داستان نویس و مترجم بود    
  * اوبرای گذران زندگی  راننده کامیون بود

ازراست : محجوبی - میثاقی - نوح

- پس چرا نفس نمی کشی؟
           - می ترسم ُمهر ضدانقالب بهم بزنن
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فصل هشت
اواخر سال 13۵۶ 

یکسال گذشت. اکبر 17 سالش شده بود. 
ساعت چهار و نیم بعد از ظهر یک روز 
ابری، اکبر با موتورش در حال مساحی 
کردن خیابان ها بود. عشق موتور همه 
قرار  تاثیر  تحت  را  اش  زندگی  چیز 
داده بود حتی عالقه شدید به مژگان 
را. از صبح تا حاال تمام شهر را دور زده 
بود و باز حاضر نبود به خانه برگردد. 
داشت از بازار بر می گشت. از خیابان 
توپخانه  میدان  طرف  به  خسرو  ناصر 
دیدن  از  کرد چقدر  فکر  کرد.  حرکت 
می  لذت  تهران  های  خیابان  و  آدمها 
برد. دسته گاز را چرخاند و با سرعت 
ژیان  اتوموبیل  یک  پیچید.  چپ  به 
نزدیک بود به او بزند و اتومبیل مجبور 
به  ماشین  بوق  شد.  شدیدی  ترمز  به 
اکبر  آمد.  در  به صدا  اعتراض  عالمت 
هر وقت که حرص راننده ها را در می 
لذت  کرد  می  عصبانی  را  آنها  و  آورد 
احساس  بود  که  موتور  سوار  برد.  می 
لذت و قدرت زیادی داشت. کمبودهای 
روانی اش را جبران می کرد. احساس 
داشت.  زیادی  برتری  و  آزادی 
بلد  را  تهران  موتور  خریدن  از  قبل 
حاال  ولی  شناخت  نمی  خوب  و  نبود 
نرفته  او  که  نبود  از شهر  دیگر جایی 
باشد. هنگام رانندگی حتی از صاحبان 
اتوموبیل های گران قیمت هم احساس 
قدرت بیشتری می کرد. دیگر کمتر به 
خاطر انتقام ماشینها را پنچر می کرد 
و فقط برای کاسبی این کار را می کرد. 
میدان  دور  رسید.  توپخانه  میدان  به 
دم  کوچه.  یک  توی  پیچید  چرخید. 
او آشنا بود  با  یک سیگار فروشی که 
ترمز کرد. احوال پرسی مختصری کرد 
فروشنده  خرید.  سیگار  بسته  یک  و 
که  را  پالستیکی  کوچک  بسته  یک 
تویش چیز سفیدی مثل نمک بود در 
یک پاکت قهوه ای، پنهانی دست اکبر 

داد. 
نخ  یک  و  کوچه  کنار  رفت  اکبر 
به  و  کرد  روشن  و  آورد  در  سیگار 
لب گذاشت و دودش را هوا داد. بعد 

کیسه پالستیکی را باز کرد و کمی از 
بینی  به  و  را کف دستش ریخت  گرد 
کرد.  پیدا  خوبی  احساس  کشید.  اش 
نمی  و کسی  بود  بزرگ شده  او دیگر 

توانست لقب بچه روی او بگذارد. 
پنج  ساعت  که  افتاد  یادش  یکدفعه 
را  کتابش  و  دفتر  دارد.  زبان  کالس 

نیاورده بود. 
کالس  دیگر  دقیقه  بیست  از  کمتر 
خاطرش  از  کلی  به  شد.  می  شروع 
دارد  وقت  هنوز  کرد  فکر  بود.  رفته 
ولی  بردارد  را  وسایلش  و  خانه  برود 
باید  را  مژگان  کرد.  می  عجله  باید 
آنجا می دید. تا منزل یک ربع فاصله 
داشت.  گیجه  سر  احساس  کمی  بود. 
توی  برگشت  دوباره  و  زد  میدان  دور 
چرخاند  را  گاز  خسرو.  ناصر  خیابان 
دبیرستان  از  رفت.  سریعتر  باز  و 
پایین  را  سرش  شد.  رد  دارالفنون 
مثل  تا  کرد  نزدیک  فرمان  به  و  آورد 
سرعت  با  بتواند  فیلم  های  هنرپیشه 
دو  واحد  اتوبوس  یک  برود.  بیشتری 
آمد.  می  زیاد  با سرعت  جلو  از  طبقه 

اکبر کمی به سمت راست ویراژ داد. 
سرش گیج می رفت و چشمانش خوب 
نمی دید. کنترل موتور برایش مشکل 

بود. 
الستیک  بود.  سیگار  خاطر  به  شاید 
روی  که  جسمی  با  موتور  جلوی 
صدایی  و  کرد  برخورد  بود  خیابان 
را  موتور  کنترل  کرد  سعی  شد.  بلند 
از دست ندهد و به طرف چپ پیچید 
دیر  ولی  نشود  رد  جسم  روی  از  تا 
نظر  به  که  تیز  فلزی  جسم  بود.  شده 
لوله بخاری  از یک  می رسید قسمتی 
شکسته باشد به چرخ جلو خورده بود. 
طرف  به  اکبر  موتور  ترکید.  الستیک 
به  سرعت  با  و  شد  منحرف  اتوبوس 
اتوبوس رفت.  طرف چرخ های جلوی 
خورد.  اتوبوس  بدنه  به  اکبر  صورت 
موتور چپ شد و به زیر اتوبوس رفت. 
از  راننده  بدون  موتور  بعد  ای  لحظه 
طرف دیگر، از زیر اتوبوس بیرون آمد. 

اکبر زیر اتوبوس مانده بود. 
کرد.  توقف  مترجلوتر  چند  اتوبوس 

شد  پیاده  ناراحتی  و  ترس  با  راننده 
چپه  که  دید  را  راننده  بدون  موتور  و 
ولی  بود  افتاده  اتوبوس  و پشت  شده 
از راننده اش خبری نبود. چند تا عابر 
مسافران  شدند.  جمع  اتوبوس  دور 
دانستند  پیاده شدند. می  یکی  یکی 
نمی  راه  اتوبوس  ها  زودی  این  به  که 
اشاره  اتوبوس  زیر  به  نفر  یک  افتد. 
نگاهی  راننده  بود.  زیر  آن  اکبر  کرد. 
اکبر را دید که کمی تکان می  کرد و 

خورد. 
نمی دانست چطور او را بیرون بکشد. 
به زحمت به زیر اتوبوس رفت و سعی 
بدهد.  هل  دیگر  از طرف  را  اکبر  کرد 
یک عابر دیگر هم به او کمک کرد. دو 
نفری اکبر را بیرون کشیدند که نیمه 
بیهوش بود و سر و صورتش پر از خون 
بود. او را آوردند توی پیاده رو و آنجا 
خواباندند. یک نفررفت مغازه روبرو و 
از صاحب مغاره خواست که آمبوالنس 

خبر کند. 
یک زن مسن باالی سر اکبر رفت و با 
خونی  چه  حیوونکی.  گفت:  ناراحتی 
بیچاره  مرده.  اینکه  مث  رفته.  ازش 

پدر و مادرش. 
دید اکبر کمی تکان می خورد. پرسید: 

حالت خوبه؟ اسمت چیه؟ 
و  کرد  باز  را  چشمش  زحمت  به  اکبر 
را  پَک. و چشمانش  اَل  لب گفت:  زیر 

بست. 
زن گفت: چی؟ 

اکبر لبخند کوچکی زد و دوباره گفت: 
اَل ... پَک. و دیگر چیزی نفهمید. 

بود.  پوشانده  را  رو  پیاده  اکبر  خون 
یک ساعتی طول کشید که آمبوالنس 
این حادثه  از  اکبر  برد.  را  اکبر  و  آمد 
جان به در برد ولی با دست و پا و دنده 
شکسته و سه دندان جلویش که آنها 

رااز دست داد. 
و  بود  پا  سر  دوباره  اکبر  بعد  ماه  دو 
اکبر  که  نبود  اولی  بار  سوار موتورش. 
این  ولی  کرد  می  تصادف  موتورش  با 
خطر  بار  این  بود.  بدتر  همیشه  از  بار 
مرگ از بغل گوشش رد شد. شاید این 
نکرد.  توجهی  آن  به  که  بود  عالمتی 

بود  فهمیده  را  عالمت  این  اکبر  اگر 
بود.  انتظارش  در  بهتری  آینده  شاید 
انسان  به  گاه  که  هست  هایی  عالمت 
نمی  توجه  آن  به  اکثراً  میرسدولی 

کنند. 
فصل نه

چهار ماه بعد 
می  را  دخلش  داشت  سعادت  پرویز 
شد.  مغازه  وارد  آقا  جعفر  که  بست 
یک  علیک  و  سالم  از  پس  آقا  جعفر 
شیرینی  از  که  را  شیرینی  بسته 

روی  بود  خریده  کسرا  فروشی 
بفرمایید  گفت:  و  گذاشت  پیشخوان 

دهنتون رو شیرین کنید. 
روی  داشت  که  حالی  در  خان  پرویر 
زیر  از  کرد  می  مرتب  را  پیشخوان 
عینک نگاهی به جعفر آقا کرد و گفت: 

لطف کردید. ممنون. 
بندین.  می  دارین  گفت:  آقا  جعفر 

مزاحمت نشم. 
این حرفا  نه قربون.  پرویز خان گفت: 

چیه؟ ما همسایه ایم. 
برادر  با  نداشت  دوست  خان  پرویز 
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اکبر الستیک پنچر ُکن : َال َپک 

ممد تیغی خیلی گرم بگیرد. در شأن 
خود نمیدید که با صحبت کردن با این 
گونه افراد شهرت خود را آلوده کند. 
در ضمن آن شب داشت می رفت شب 
می  برگزار  شهر  شمال  در  که  شعری 
جدید  اشعار  از  یکی  بود  قرار  و  شد 
خود را بخواند. زیاد فرصت نداشت با 
جعفر آقا که از شعر چیزی نمی فهمید 
کمی  کند.  بش  و  خوش  و  بزند  حرف 

سکوت بر قرار شد. 
زند.  نمی  پرویز حرفی  دید  آقا  جعفر 
گفت: پرویز خان زیاد وقتتون رو نمی 

گیرم. 
غرض از مزاحمت اینکه... 

حرفش  چطور  دانست  نمی  آقا  جعفر 
را بزند. فکر کرد اول کمی از پرویز و 
تا  بهرام سعادت تعریف کند  برادرش 

راهی باز شود. 
جعفر آقا گفت: راستش ما که خیلی از 
همسایگی با آدم های با سوادی مثل 
و خوشحال هستیم. البته  راضی  شما 
می دونم که ما در حد شما نیستیم و 

شما دو تا برادر و خانواده محترمتون، 
گل سر سبد محله ما هستید. 

پرویز خان کمی تعجب کرد. این طوری 
که جعفر آقا وارد مغازه شده بود حتی 
بود  که جعبه شیرینی دستش  این  با 
پرویز فکر کرد که پای گله گذاری در 

میان است. 
ما  چیه؟  حرفا  این  گفت:  خان  پرویز 
چشم  پیش  خداییم.  های  بنده  همه 

خدا با هم هیچ فرقی نمی کنیم. 
جعفر آقا گفت: نه پرویز خان. باالخره 
شما مدرسه رفتین و درس خوندین و 

کالس  که  ما  گرفتین.  سیکل  مدرک 
سوم رو هم به زور تموم کردیم. 

گفت  دروغ  کمی  اینجا  آقا  جعفر 
پرویز  بود  شنیده  که  اینطوری  چون 

دبیرستان هم نرفته بود. 
شنید  که  هایی  تعریف  از  خان  پرویز 
کرد  نمی  فکر  شد.  خوشحال  کمی 
و  او  مورد  در  طور  این  آقا  جعفر  که 
می  حس  گاهی  کند.  فکر  برادرش 
کرد که این دو تا برادر  قصد دارند با 
ها  همسایه  با  کلفتی  گردن  و  قلدری 

رفتار کنند و به همه زور بگویند. 
ممد  مورد  در  که  هایی  داستان 
جا  به  برایش  شکی  بود  شنیده  تیغی 
این  آقا  جعفر  که  حاال  بود.  نگذاشته 
قدر متواضعانه با او حرف می زد کمی 

دچار شک شده بود. 
جعفر آقا گفت: می دونم که شما ما رو 
حد خودتون نمی دونین به خصوص که 
لوازم  شما  و شغل  یه  قصابی  ما  شغل 
کالس  چند  باالخره  فروشی.  التحریر 

باالتر از ما هستید. 
آقای  بیان جعفر  قدرت  از  پرویز خان 

بی سواد کمی تعجب کرد. 
با خود فکر کرد: سالم گرگ بی طمع 
خواد.  می  چیزی  من  از  حتمًا  نیست. 
ببینه  کنه  می  باز  رو  اول سر صحبت 

من چطوری جوابش رو می دم. 
کم  حالت  پرویز  رفتار  در  آقا  جعفر 
اعتنایی را دید ولی از کم لطف بودن 
پرویز زیاد تعجبی نکرد. هیچ وقت این 
دو برادر سعی نکرده بودند که با افراد 
محله گرم بگیرند. جعفر آقا سعی کرد 
از افکاری که در ذهنش جریان داشت 
خواست  می  و   نکند  منفی  برداشت 

مثبت فکر کند. 
گفت: شما تاج سر این محله هستید. 
جایی که یک سری معتاد و الت و دزد 
رو  شما  مثل  افرادی  کنه  می  زندگی 

باید روی چشم گذاشت. 
تمام  که  نداشت  انتظار  دیگر  پرویز 
آقا  جعفر  زبان  از  را  خودش  افکار 
این  به  تظاهر  بود  مجبور  ولی  بشنود 

کند که این گونه فکر نمی کند. 
چه  این  آقا  جعفر  گفت:  خان  پرویز 
حرفیه که می زنید. سواد چیه. سواد 
به شخصیت آدمه. انسانیت آدمهاست 
که  خوندن  کتاب  تا  چهار  مهمه.  که 

انسان نمی سازه. به قول شاعر: 
» علم چندان که بیشتر خوانی 
چون عمل در تو نیست نادانی 

نه محقق بود نه دانشمند 
چارپایی بر او کتابی چند «.

پرویز خان با خواندن این شعر سعدی 
از  بتواند  تا  آورد  پایین  کمی  را  خود 

پس تواضع جعفر آقا بر بیاید. 
این صفت پرویز خوشش  از  جعفر آقا 

موقعیتی  هر  برای  اینکه  آمد.  می 
او  بخواند  زیبا  شعر  یک  توانست  می 
شعر  چه  گفت:  کرد.  می  مبهوت  را 

قشنگی. 
ولی جعفر خودش واقعًا هم همین طور 
فکر می کرد. می دانست که انسانیت 
باالتر از این چیزهاست. سواد و مدرک 
انسانیت است. سعی  معیار  نیست که 
می کرد هر جا که دستش می رسد تا 
کمک  دیگران  به  تواند  می  که  جایی 
و  جامعه  قبال  در  کرد  می  فکر  کند. 
مردم دین و وظیفه ای دارد که باید ادا 
کند. برخالف او برادرش ممد آقا فکر 

می کرد همه به او بدهکارند. 
که  بود  نکرده  سعی  زیاد  خان  پرویز 
حساب این دو برادر را از هم جدا کند 
تا به امروز. امروز می دید که جعفر آقا 
با برادرش خیلی فرق دارد. حیف که 
با  بیشتر  کمی  که  نداشت  وقت  زیاد 
رفت  می  باید  کند.  صحبت  آقا  جعفر 

که در شب شعر شرکت کند. 
رید  می  دارید  حتمًا  گفت:  آقا  جعفر 

شب شعر. 
چطور  کرد.  تعحب  کمی  خان  پرویز 

جعفر آقا از این موضوع خبر دارد. 
جعفر آقا به شیشه بیرون مغازه اشاره 

کرد. 
را   شعر  شب  اعالمیه  پیش  هفته  سه 
که چاپ کردند پرویز یکی اش را زده 

بود روی شیشه مغازه اش. 
ادبیات  به  شما  مگه  پرسید:  پرویز 

عالقه دارید؟ 
خودمون  کمی.  یه  آره،  گفت:  جعفر 
دستی بر قلم داریم و گاهی شعر می 

گیم. 
پرویز خان نتوانست تعجب خودش را 
پنهان کند. پرسید: شما شعر می گید؟ 
بله. گه  جعفر آقا گفت: چی بگم واال. 
گاهی که دلم تنگ می شه می شینم 
و قلمی روی کاغذ می ذارم. باالخره ما 
هم دل داریم. ولی خوب به پای شما 

که نمی رسه. 
پرویز خان گفت: به به چه خوب. چرا 
تا حاال نگفته بودید. حتمًا باید یه روز 
و  با هم بشینیم و کمی صحبت کنیم 
من  برای  خودتون  شعرهای  از  شما 

بخونید. 
طاهر  بابا  که  بود  شنیده  خان  پرویز 
اش  اصلی  شغل  حافظ  و  بود  بدر  در 
نانوایی بوده ولی تا بحال شاعر قصاب 
ندیده بود. پرویز خان با خود فکر کرد 
حتمًا جعفر آقا در شعرهایش از کشتن 
بریدن  چگونگی  و   گوسفند  و  گاو 
ولی  زند  می  حرف  حیوانات  گلوی 
روح  های  ظرافت  از  تواند  می  چطور 
یک آدم با سواد و با احساس بهره مند 
باشد؟ از فکر این که کسی شعری در 

مورد کشتن گاو گفته باشد خنده اش 
گرفت. 

جعفر آقا گفت: می خواید االن یکی از 
شعرهام رو براتون بخونم؟ 

بله.  گفت:  بود  شده  کنجکاو  پرویز 
خوشحال می شم. 

جعفر آقا یک تکه کاغذ مچاله از جیب 
کمی  کاغذ  کرد.  باز  و  آورد  در  اش 
و  با خط خوش  بود ولی رویش  کثیف 
مرتب نوشته شده بود. جعفرآقا سعی 
یکدفعه  بخواند.  خود  با  را  شعر  کرد 
ببخشید.  گفت:  شد.  عوض  فکرش 
بعدًا  شه.  نمی  داره.  کار  کمی  هنوز 

براتون می خونم. 
چطور  شد.  تعجب  غرق  خان  پرویز 
کار  از  تواند  می  گونه  این  قصاب  یک 
روی  بخواهد  و  کند  خودانتقاد  هنری 
می  خوب  ولی  کند.  کار  بیشتر  آن 
می  فکر  شاعر  یک  وقتی  که  دانست 
دارد  تغییر  به  نیاز  هنوز  شعرش  کند 
باید به این خواسته او احترام گذاشت. 

پرویز گفت: باشه. هر چی شما بگید. 
این شعرو گفتم.  تازه  آقا گفت:  جعفر 
هنوز تمام نشده ولی وقتی تموم شد 

براتون می خونم. 
پرویز خان گفت: حتمًا. 

جعفر آقا گفت: می بخشیدا ولی غرض 
از مزاحمت چیز دیگه ای بود. 

پرویز خان دیگر به جعفر آقا احساس 
عجله  که  این  با  کرد.  می  نزدیکی 
کمی  اگر  که  کرد  فکر  خود  با  داشت 
دیر برسد چیزی نمی شود. گفت: در 

چه مورد؟ 
جعفر آقا گفت: راستش در مورد خودم 

نیست. 
پرویز پرسید: در مورد برادرتونه؟ 

جعفر آقا گفت: نخیر، در مورد ایشونم 
نیست. شما حتمًا می دونین که شب 
ها  این جوون  از  بعضی  ما  های جمعه 
باهاشون  کنیم  می  جمع  هم  دور  رو 
صحبت می کنیم و کمی نصیحت شون 
می کنیم تا از شر و اعتیاد و دله دزدی 

دورشون کنیم. 
این  که  کرد  می  فکر  خان  پرویز 
گروهی که شب های جمعه دور مغازه 
شر  خودشان  شوند  می  جمع  قصابی 
هستند نه این که بخواهند جلوی شر 
را بگیرند. ولی حاال با تفسیر دیگری از 

این جلسات روبرو شده بود. 
جوون  این  شما  پس  پرسید:  پرویز 
زندگی  و درس  کنید  می  رو جمع  ها 

بهشون می دید؟ 
خودمون  ما  واال  گفت:  خان  جعفر 
بله. سعی  به معلم داریم ولی  احتیاج 
بد  و  خوب  های  تجربه  از  کنیم  می 

زندگی خودمون براشون بگیم. 
ادامه دارد
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همسر یوسف
درتورات  یوسف  همسر  نام  اسنات  
مشتق ازواژه ی مصری   ns-nt  است 
که پژوهشگران  معنی آن را  » وابسته 
به الهه نیت Neit « برگزیده اند0 گرچه 
تنها مثالی است که می دانیم  به الهه 
ی نیت  نسبت داده شده ، اما انتساب 
نامهای  مشابه  به خدایان  والهه های 
قدیم  پادشاهی  اززمان  دیگردرمصر 
متداول  بوده است 0 نظر به شواهدی 
باید  شده  کشف  تویا  درآرامگاه  که 
هیروگلف  خط  در  که  داشت   درنظر 
 ns-nt مصوت وجودندارد، بنابراین   
نوت  ی  الهه  به  وابسته  است  ممکن 
خوانده شود0دونالد ردفورد  درکتاب 
»پژوهشی  درقصه ی  یوسف درتورات 
« تفسیر کورت سث را پذیرفته است 
: »ازآنجا که درآوا نویسی عبری حرف 
اول اسم به جای n مصری a ،  آمده ، 
درحقیقت  بعدًا  یعنی درزمان سلسله 
ی بیست وششم  به آن افزوده شده 

است 0«
بااین حال  ژوزف  ورگوت  درکتاب » 
یوسف درمصر« در مطالعاتش  نظریه 
ی  سث را پیروی  نمی کند  وتفسیر  
دهد   می  راترجیح  سپیلبرگ   دبلیو 
اسنات   آوانویسی   با  مصری  نام   که 
 0 دارد  مطابقت  دقیقًا    iw.s-n-t
معنی   همان  به  دراساس   شکل   این 
ازلهجه  است   »نیت«  به  اووابسته  
پیشرفت   ی   درمرحله  مصری  ی 
که  نو  مصری  به  مشهور  مصری  زبان 
درزمان سلسله ی هیجدهم  آغازشد0 
واززمان شاهان عمارنه - اسالف یویا- 

درنوشتن رواج یافت 0
نظریات   ازاین   یک  کدام  نیست  مهم 
را بپذیریم 0 نام توراتی همسر یوسف 
مسلمًانمی تواند  به دوران هیکسوس 

برگردد0
به  مربوط  که  اسنات   جنبه ی  دیگر 
دوران  هیکسوس نیست  ، در توصیف 
اون«   کاهن  دختر   « شده  گفته  او 
»رع«   عبادت  مرکز  که  )هلیوپولیس( 

خدای خورشید  مصریان بود0

 بااین حال  می دانیم  که هیکسوس  
مصری  خدایان   از  یکی  »ست«   به 
احترام  می گذاشتند  که خود مصریان  
ازاو متنفر بودند  ، زیرا  اورا کشنده ی

حال   بااین  دانستند0  می  اُزیریس   
می  عبادت  اورا  و  ترسیدند   می  ازاو 
کردند0 مانه ثو گزارش کرد که چگونه 
دیگر   خدایان  معابد  هیکسوس  
راباخاک یکسان کرد0 ج0ب0 پریچارد  
درکتاب » متون  خاورنزدیک  درعهد 
باستان« نشان می دهد  که حدود  یک 
قرن پس از اخراج هیکسوس از مصر  ، 
ملکه َهَتشپسوت هنوز خصومت  آنان 
را  به آنچه مصریان می پرستیدند، به 
خاطر می آورد:» من آنچه ویران شده 
بود ، بازسازی کردم ، آنچه پیش ازاین 
 ، برپاکردم  دوباره  بود،  شده  متالشی 
آواریس   درمیان  آسیائیها  که  آنجا  از 
سرزمین شمال بودند وولگردان  دربین 
آنان بودند،  هرچه ساخته شده بود  ، 
سرنگون کردند0 آنان  بدون رع  فرمان

عمل  آسمان  امر  وبه  راندند   
به  هیکسوس   نکردند0«وابستگی 
»ست«  درپاپیروس  سالیراول  )موزه 
ی بریتانیا شماره 1018۵( که دراواخر  
آمده  شده  نوشته  نوزدهم   سلسله 
است :» شاه آپوفیس  ست را  خدای 
خود می خواند  وهیچ خدایی راغیراز 
ست  خدمت نمی کرد0 او معبدی منزه 
وهمیشگی  کنارخانه ی شاه آپوفیس  
برپاکرد  وهرروز برای  ست قربانی می 
کرد000«  این گزارش  با کشف لوحی 
تأیید  آپوفیس   دوران   با  همزمان  
  «: شده  نوشته  درآن  که  شود   می 
اوبنایی برای پدر خویش ، ست  خدای 
گاردینر  آلن  برپاکرد0«   آواریس  
آواریس  درکتاب »مصرفراعنه«  ست 
را  با خدای آسیایی  مربوط می داند: 
جانور-  هیکسوس    ، »درآواریس  
برجسته   درنقوش  را   ست  خدای 
او  پرستیدند0  می  دیگر  وجاهای  
پیش  ازاین  به عنوان  دشمن  وقاتل 
 ، شد   می  شناخته   مهربان   خدای  
ی   جنبه  به  اعتنا   بی  هیکسوس   اما 
رابرگزید000  ست   ، آن   ناخوشایند 
ی   شیوه  به  دیگر  ای   بگونه  ست  
بابلیان »سوتخ« تلفظ می شد ، مسلما  
هویتی آسیایی  داشته  تااصل  بومی  
بعل  از  متمایز  سرآذینی   و  باردایی 

سامی 000«
که  هیکسوس  فرمانروای   چرا  پس 
خودش  ست را عبادت می کرد  برای 
دوست جدید  ووزیرش  دختر  کاهن 
بیزار  ازآن  هیکسوس   که  رع  معبد  
بود  ، به همسری  انتخاب کند؟  اریک 

پیت به رغم آنکه  طرفدارورود یوسف  
است   مصر  به  هیکسوس   دردوران 
موضوع  به  »مصروتورات«   درکتابش 
است   برده  پی  مرموز   ازدواج   این  
قراراست   اگر    «: آن  پذیرفتن  ورای 
رابپذیریم   مفسران   بیشتر  نظریه ی  
که یوسف سامی بود  ودرزمان شاهان 
سامی هیکسوس  موردلطفقرارگرفت  
شاهان  وسپس  یافت  مقام  وارتقا 
مصربردلتا   هیجدهم   ی  سلسله 
دوباره  تسلط یافتند  وهیکسوس  را 
اخراج کردند ، باید قبول کنیم  که شاه 
هیکسوس  نه تنها  اجازه ی پرستش  
، بلکه  رع در هلیو پولیس  داده بود 
یوسف موردعالقه اش  را تشویق کرد 
 0 بگیرد  زنی  رابه  رع   کاهن  دختر  
آنچه از اشغال مصر  توسط هیکسوس  
ازدواجی   چنین  پذیرش    ، دانیم  می 
دشوار است 0 تردیدی نیست  که نام 
کاهن  ودخترش نمی تواند  مربوط به 
رنگ  بلکه    ، باشد  هیکسوس   زمان 

ولعابی متأخردارد0«

شاه رؤیا بین
به  کنم   می  فکر  که  توتموسیس   
مانند   ، داد   وزیری  منصب  یوسف  
همچنان   0 بود  بیننده  خواب  یوسف  
درگزارش  دیدیم   ازاین  پیش  که 
ابوالهول  وشن  ؛ بنابراین  احتماالً  با 

ُمعّبر خوابها  همدلی داشته است 0

اتهام جاسوسی 
هنگام  به  یوسف  برادران   که  سفری 
مصر  به  غالت   خرید  برای  قحطی  
کردند  ، شاهد  دیگری است  که سفر 
در  طول  سلسله ی  هیجدهم  انجام 

گرفته  نه دوقرن  پیش از آن0
نخستین   یوسف  برادران   که  وقتی 
آنان  ویوسف  شدند   نزدیک   بار 
 ، کرد  مخفی  را  رابازشناختوهویتش 
پس  کرد:  پرخاش  آنان  با  باخشونت 
به  و  جاسوسانید  شما  گفت   بدیشان 
جهت دیدن عریانی زمین آمده اید0« 

)سفرپیدایش ۴2:۹(
جاسوسی   برای  درتورات   که  لغتی 
آمده  است وعامل اطالعات  که پیش 
فرستاده می  نظامی   لشکر کشی   از 
شدند  ، معنی می دهد0 وجود این کلمه  
نشانه ی هجوی است که درپی خواهد 
آمد 0 اگر برادران  درزمان فرمانروایی  
آنان   پیروان  اکثر  که   - هیکسوس 
کنعانی بودند  ، به مصر واردشدند  ، 
بی  جاسوسی  به  آنان  شدن   متهم 

مورد وغیرقابل باوراست0

سوگندیوسف
اتهام جاسوسی  برادران   اینکه  بعداز 
درخواست  یوسف    ، کردند   راانکار 
کرد  بنیامین  برادر کوچکتر  به مصر 
دوبار  آنان   به  شودوخطاب  آورده 

سوگند  یادکرد:
»000 بدین طور آزموده می شوید ، به 
حیات فرعون  از اینجا  بیرون نخواهید 
شما   کهتر  برادر  اینکه  جز  رفت  
ازخودتان   نفررا  یک  بیاید0  دراینجا 
بفرستید  تا برادر شما را بیاورد  و شما 
آزموده  شما  سخن  تا  بمانید   اسیر  
0 واال  یانه  با شماست   شود که صدق 
به حیات فرعون  ، جاسوسانید« ) سفر 

پیدایش ۴2:1۵(
از  پیش  سشیوه   این  به  سوگند  
نو  پادشاهی  و  هیجدهم   ی  سلسله 
پژوهش  به  بنا  است0  داشته  وجود 
عبدتالمحسن  بکر  درکتابش » بردگی  
ای   کلیشه  عبارت    » درمصرفراعنه 
سوگند  درزمان  سلسله ی هیجدهم  
آمون  به  آمد:»  می  سخن   درآغاز  
جاودان«  فرمانروای  به   ، جاودان 
به   ، است  جاوید  آمون  به   « بعدًا   که 

فرعون جاوید است«  تغییر یافت 0

مترجم
روز سوم زندانی شدن برادران ، یوسف 
را  درخواستش  تا  رفت   برادران  نزد 
به مصر  برادرکوچکتر   آوردن   برای  
تکرار کند، ولی بطور اتفاقی  گفتگوی  
بین آنان را  شنید:» وروبین  درجواب 
ایشان گفت  آیا به شما نگفتم  که به  
پسر]یوسف[  خطا مورزید  و نشنیدید  
می  خواست  باز  او  خون   اینک  پس 
یوسف  که  ندانشتند  ایشان  شودو 
زیرا که ترجمانی در میان   می فهمد  
ایشان  بود0« )سفرپیدایش  باب چهل 

ودوم : 22و23(
فرمانروایان   زبان   کنعانی   زبان 
وزیر  با  وآنان  بود  هیکسوس  
هیکسوس  سروکار داشتند ، بنابراین  
نداشتند   مترجم  به  نیازی   برادران 
می  آنچه  که  میزدند   حدس  واگر 
او می فهمد  ، درحضوراو  به  گویند  

گفتگوی خصوصی نمی پرداختند0

روش پرداخت
پول   از  برادران    ، یوسف  ی  درقصه 

برای خرید  غله استفاده کردند :

ایشان  جوالهای  تا  فرمود   ویوسف   «
راازغله پرسازند  و نقد ایشان را  در 
عدل هرکس نهند  وزاد سفر  بدیشان 
کردند0«  چنین  ایشان  به  و  دهند  

)سفرپیدایش ۴2:2۵(
بی تردید پول  درمصر فقط  درزمان  
بیست  ی  )سلسله  اول   ششونک 
آن  از  وپیش  افتاد   جریان  به  ودوم( 
ی   مبادله  با  غالت   برای  دادوستد  
کاالئی  باارزش  برابر  انجام می شد0 
مؤلفان   که  است  براین  مسلم   فرض 
خودشان   زمان  رسم  پیدایش   سفر 
اعمال  نقره   پرداخت  ی   به شیوه  را 
کرده اند 0 به هرحال  تحقیقات اخیر  
ایده  این  نویافته   مدارک   براساس 
اززمان   حداقل   کند0  می  حمایت  را  
مانند  فلزی   قطعات  دوم   آمنهوتپ 
طال ، نقره  ومس  دراندازه ووزن معین  

برای معامله  استفاده می شد0)۶( 
بردگی   « در  بکر  عبدالمحسن 
سندی   به  باارجاع   » درمصرفراعنه 
ی  سلسله   زمان   به  مربوط   رسمی 
دو  که   دهد   می  نشان  هیجدهم  
نقره    ] گرم   ۹1 با  برابر   ]وزن  »یِِبن« 
درازای  یک برده پرداخت شده 0 نقش 
پول درقصه ی یوسف  درتورات  بازهم 
رویداد   این  که  است  براین  تأییدی 
درطول پادشاهی نومصر اتفاق افتاده 

است 0

شهر چنددروازه 
یعقوب    ، آمده  درقرآن   که  گونه  آن 
بار  از حرکت  پسرانش  دومین  پیش 
برای خرید غله به مصر  همراه بنیامین  
برادر تنی یوسف ، خواست آنان ازیک 

دروازه به شهر وارد نشوند:

یک  از   ! من  پسرکان  ای   : گفت   «
دروازه درون مشوید واز دروازه های 
ی  سوره   ( شوید0«  درون  مختلف  

یوسف ، آیه ۶7(
یهودی   درسنتهای  داستان   همین 

چنین آمده است :
» برادرانش ازبیم چشم زخم  ، از ده 
دروازه ی مختلف  به شهرواردشدند0« 
سفر  بار  دومین  این  )7(همچنانکه 
، منطقی است که فرض  بود   برادران 
شهر  ی  درباره  آنچه  یعقوب  کنیم  
پیشین  از شنیدن سفر   دانسته   می 
کدام  از  آنان   0 است  بوده  پسرانش 
 - آواریس   ، بودند  کرده  دیدار  شهر 
دلتا  درشرق   - هیکسوس  پایتخت 
پایتخت شاهان سلسله ی   - تبس  یا 

هیجدهم- درمصر علیا؟

دانیم  می  ثو   مانه  گزارش  به  بنا 
آواریس  »دارای استحکامات  نظامی با 
باروی محکم «که درنهایت آهموسیس 
اول پس از سالها جنگ  توانفرسا برآن 

چیره شد0
بنابر منابع مصری آواریس کاخ یاقلعه 
دروازه   ده  توانسته   ونمی  بوده  ای  
داشته باشد که برادران  درزمان ورود  
به آن  از آنها استفاده کنند۹ ازسوی 
؛  نداشته  بارو  هیچگاه  تبس   دیگر 
 « به  همواره  باستان   عهد  در  گرچه 
بوده   مشهور  دروازه«   چندین  شهر  
دهم   ی  سده  یونانی   شاعر  هومر   و 
صد  شهر   به  ازآن  میالد   از  پیش 
دروازه  یاد کرده است 0 این مربوط به 
ورودی  شهر نبوده  ، بلکه  دروازه های  
متعلق  به معبدها  وکاخها بوده است 
پسرانش   به  یعقوب   اندرز  بنابراین   0
که  کند   می  پیدا  معنی  زمانی   فقط 
به  نه  باشند  واردشده  تبس   به  آنان 

آواریس 0

کراهت از چوپانان
قصه پرداز تورات  دردو موقعیت  به 
که  کند   می  اشاره  یهودی  چوپانان  
اند0  بوده  مصریان   کراهت  مورد  
نخست  هنگامی که   برادران  بنیامین 
به  خوراک   صرف  وبرای  آوردند   را 

خانه ی یوسف  دعوت شدند:
و  بگذارید  طعام  گفت  یوسف[   [  «  
ایشان  برای  برای وی جدا گذاردند و 
0ورند  باوی  که  مصریانی  وبرای  جدا 
جدا، زیرا که مصریان با عبرانیان نمی 
نزد  این  که  زیرا  بخورند  غذا  توانند  
مصریان مکروه است 0« ) سفرپیدایش  

)۴3:32
باردوم پس از اینکه اسرائیلیان  برای 
اقامت  به مصر وارد شدند  و برادران 
باریافتند،  فرعون   حضور  به  یوسف  

یوسف به برادرانش گفت :
و  بطلبد   شمارا  فرعون  وچون   «
گوئید   چیست؟   شما  کسب  گوید 
اهل  تابحال   طفولیت  از  غالمانت  
مواشی هستیم 0 هم ما وهم  اجدادما 
؛تادرزمین  جوشن ساکن شوید ، زیرا 
که هرشبان گوسفند  مکروه مصریان 

است) سفرپیدایش -3۴و۴۶:33(
مقصودش دشواراست که فرمانروایان 
از  بودند   خودشبان  که  هیکسوس 
داشته  کراهت  یوسف   ی  خانواد 
باشند0 مدارک مصری دال براین است 
که دردوران سلسله ی هیجدهم  پس 
از اخراج هیکسوس  ، شبانان  آسیایی 

از نظر مصریان ناخوشایند بودند0
ادامه دارد

اثر: احمدعثمان               ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

داستان یوسف ایپمبر
براساس اسناد تاریخ مصر
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استاد   ،  130۶ متولد  میرهادی  توران 
ادبیات کودکان ، نویسنده ومتخصص 
از شخصیت  ، یکی  آکوزش وپرورش  
که  است   فرهنگی  برجسته  های  
آموزش  درگستره  سال    ۶0 از   بیش 
وپرورش - فرهنگ کودکان و ادبیات 
از  یکی  روند   ودراین  کوشیده  آن  
ی  درسده  گذار   تأثیر  های   چهره 
دراین    0 است  بوده  ایران  کنونی  
همراهش   و  همسر  همرتاه  به  او  راه  
سال    2۵ مدت  به  خمارلو   محسن 
یا  فرهاد   تجربی  آموزشی   مجتمع 
تا   133۴ ازسال  را  فرهاد   مدرسه 
13۵۹ اداره کرد0 این مجتمع  یکی از 
آموزشگاههای  تجربی والگوواره  ایران 
بود که هدف ها وکارکردهای آموزش 
می  ٪ارزیابی  تجربه   درآن  وپرورش  
شد0 همچنین  او یکی از بنیان گزاران  
سال  واز  است   کودک  کتاب  شورای 
وتألیف  سرپرستی   تاکنون   13۵8
فرهنگ نامه کودکان ونوجوانان  را نیز 

برعهده داشته است 0

 زندگی وخانواده 
توران میرهادی  از پدری ایرانی  به نام  
سیدفضل اهلل که  ریشه وتبار تفرشی 
»گرتا  بنام  آلمانی   مادری  و  داشت 
دیتریش« درشمیران بدنیا آمد0 توران  
که  بود  این خانواده  فرزند   چهارمین 
وپسر   دختر  فرزند   پنج  هم   روی 
توران  خواهران  از  یکی  داشتند0 
ایرانی  معروف  پزشکان  از  میرهادی  
آموخته  دانش  که  آنها  پدر   0 است 
آالت   ماشین  مکانیک   مهندسی  ی  
وراه وساختمان  وراه اندازی  راه آهن 

سرتاسری بود  مورد اعتماد  شاه بود  
ویکی از تکنوکرتتهای برجسته ایران  

دردوره رضاشاه به شمار می رفت 0
آموخته   دانش  که  گرتا   مادرش 
بود   مونیخ  دانشگاه  از  وهنر  آموزش 
کرد0  می  سازی   ومجسمه  نقاشی 
درایران   زندگی   مدتی  از   اوپس 
افزون برخانه داری  درهنرستان کمال 
الملک  به کار پرداخت  و به هنرجویان  
مبانی هنر ومجسمه سازی را  آموزش 
از  هنگام   می داد0 توران  میرهادی  
وایرانی  آلمانی   بادوفرهنگ  کودکی  

زیست  وبزرگ شد0
 نخست برای شش ماه  به مدرسه آلیانس 
فرانسه  درخیابان  ژاله تهران رفت  0

که  مادر   تصمیم  با  آن  از  پس   
و  درخانه  آلمانی  زبان   سه  آموزش 
برای  دردبستان  را  وفرانسه   فارسی 
به  دانست   می  مشکل  و  سخت  او 
تهران  سرچشمه   آذر  دبستان  
منتقل شد  وسالهای ابتدایی را دراین 
آن   از  وپس  برد   پایان  به  دبستان  
درسال 1317  به دبیرستان  نوربخش  
وتا  رفت  السلطنه  قوام  درخیابان  
سال  132۴  دراین دبیرستان  آموزش 
درهمین  دبیرستان   باپایان  دید0 
سال  دررشته علوم  طبیعی  دانشگاه 
درهمین  شد0  پذیرفته  تهران  
طرح  که  بان   باغچه  جبار  با   دوره 

سوادآموزی  بزرگ ساالن  را پیش می 
جبار  درکنار   حضور  آشناشد0  برد  
باغچه بان  به او اهمیت  آموزش سواد 
این  درکنار   کرد0  یادآوری  را   پایه 
به  آزاد  به عنوان  دانشجوی   او  کار  
کالس های درس  محمدباقر هوئشیار  
در درانشکده ی ادبیات  می رفت که 
وروان  آموزش   واصول  تربیتی   علوم 
هائی  تجربه  داد0  می  درس  شناسی 
آورد   بدست  دواستاد   این   از  او  که 
سبب شد  که تصمیم بگیرد  درراهی  
رادارد  اش  عالقه  که  بیاموزد   دانش 
دررشته   تحصیل   از  سبب   این  وبه 
وتصمیم  داد   انصراف  طبیعی   علوم 
علوم  دررشته  آموزش   برای  گرفت  
برود0  اروپا  به  وروانشناسی   تربیتی  
نخست  قصدرفتن به سوئد  راداشت 
اما درنهایت  در پائیز 132۵ از پاریس 
یکسال  هنگام   دراین  سردرآورد0 
گذشته  دوم   جهانی  جنگ  پایان  از 
داغ  از  که  بود   ای  ویرانه  بودواروپا 
جنگ وگرسنگی می سوخت 0 اراده ی
که  آموختن  سبب شد   برای  توران   
این  دشواری ها  مانعی  درراه هدف 
او نشود  وخودرا باوضعیت  ناگوار  پس 
از جنگ  دراروپا  هم آهنگ وسازگار 
می  روزانه  وخوراک   جیره  با  کرد0 
ساخت  وحتی  درپروژه های بازسازی  
با  که  اروپا   گوناگون   های  بخش 
شد  می  اجرا  دانشجویان   همیاری  
مشارکت می کرد0 بااین هدف  یک بار  
به هرزگوین  ویک بار هم  به کوههای 
تاترا  چکسلواکی  رفت ودرباز سازی 
این  کرد0  شرکت  آهن   راه  مناطق  
از  پی  اروپای  چهره  ودیدن  سفرها 
جنگ  ویرانگر  چنان تأثیر  عمیقی براو 
گذاشت  که از همان  هنگام  به نقش 

آموزش وپرورش  درپاسداری  از ارزش 
های انسانی  یا ویرانگری آن  پی برد0 
روانشناسی  نخست   او  دوره   دراین 
به  »سوربن«   دردانشگاه   را  تربیتی 
پایان رساند 0 پس از آن رشته آموزش  
پیش از دبستان  رادرکالج  »سووتیه«  
ادامه داد0 شانس بزرگ  او دراین دوره  
»هنری  درس  توانست   که  بود  این 
دوغول  پیازه«   ژان  با»  که  والون« 
روانشناسی  وشناخت شناسی کودک  
حضوریابد0  بودند   بیستم   درسده 
والون«   »هنری  های   نظریه  موضوع  
حتی   دوره  دراین  پیازه«   »ژان  و 
میرهادی   بودوتوران  تازه  دراروپا 
دیدگاه  که  نادرداشت   فرصتی  
بندد  کار  به  بیاموزدودرایران  آنهارا 
اودرجریان   بود که   0 درهمین دوره  
گران  آموزش  با  خود   های  آموزش 
 «  : همچون  وآمریکا   اروپا  بزرگ  
هاینریش   «  ، فروبل«  فریدریش 
پستالوزی« ، » داوید کرولی«  ، »جان 
، » سلیلتن فرنه « و » ماریا  دیویی« 
موتیه سوری« آشناشد 0 درمیان این 
استادان  او بیش از دیگران  به روش 
» داوید کرولی«  پزشک و آموزشگر 
دادودل  می  نشان  گرایش  بلژیکی  
بسته آن شد0 همچنین درشیوه اداره 
مدرسه  به نظریه های سلستین فرنه 

برگشت از اروپا
به  توران میرهادی درزمستان  1330 
ایران باز گشت 0 دراین هنگام  ایران 
سیاسی   واحزاب  نیروها  درکشمکش 
کشورهای  جدال  ونیز   کشور   داخل 
قدرتمند جهانی  قرارگرفته بود0 فضا 
مناسب  فرهنگی   های  فعالیت   برای 
دوره  دراین  کاراو   نخستین   0 نبود 
وانتقال   بهار  درکودکستان  حضور 
دراروپا  که   بود  هایی  وتجربه  دانش 
پس  سرشاربود0  وازآن  بود   آموخته 
از چندی نیز  دردبیرستان  نوربخش 
که زمانی  درآن درس خوانده بود  به 
آموزش  زبان فرانسه  پرداخت  اما اینها 
او  سالها   دراین  کرد0  نمی  اوراراضی 
مانند  بسیاری از جوانان روشنفکر  که 
شیفته ی  ایران ونگران  سرنوشت آن 
بودند خودرادرگیر  جنبش ملی شدن 
نفت  وپیامدهای آن کرده بود0 درسال 
1331 این فعالیت ها  اوراباجوانی  بنام 
»سرگردجعفر وکیلی«  که از افسران  
کرد  آشنا  بود   خود  زمانه  روشنفکر  
واین آشنایی به ازدواج کشیداما پس 
از  کودتای نفتی  سال 1332 بااعدام 
افسر جوان  رشته زندگی  مشترکشان  
زندگی   این  ی  ومیوه  شد   گسسته 

پسری بنام پیروز است 0

فعالیت درعرصه 
آموزش وپرورش

میرهادی   توران   متمرکز   فعالیت 
ازسال  وپرورش   آموزش   درعرصه 
133۴با پایه گذاری   کودکستان فرهاد  
پشتیبان  پدرومادرش   آغازشد0 
او دراین کار بودند0 پدر  های  بزرگ 
محل  کودکستان را  که خانه ای خالی 
وافزارهای   0 بود  دراختیاراو گذاشت 
رابرای  نیمکت  وغیره  آموزشی مانند 
پروانه   گرفتن  با  ومادر   0 ساخت  او 
0 محل  او شتافت  بیاری  کودکستان  
ژاله  ابتدادرخیابان   کودکستان   این 
نکشید   طولی   0 قرارداشت   تهران  
استقبال   با  میرهادی  کار   روش  که 
واوتوانست   روبروشد   ایرانی   والدین 
ازسال 133۶ دبستان فرهاد رادرکنار 
کودکستان  پایه بگذارد0 ازاین دوره 
خمارلو   محسن  همسردومش  ببعد  
او  دراداره  همکار وهمراه  همیشگی 
مدرسه   0 شد  ودبستان   کودکستان 
نیزدرخیابان   فرهاد   راهنمایی 
به  سیدخندان   نزدیک   سهروردی  
سالهای  دربیشتر    0 داد  ادامه  کار 
دهه ۴0 و۵0  مدرسه فرهاد  به واحد 
تبدیل   عمومی   تعلیمات   تجربی 
دیدگاههای  ترین   پیشرفته  شدو 
درون آموزش وپرورش  نخست ازاین 
ودرصورت  وتجربه  مجتمعبررسی 
جاری  آموزش  درنظام  اعتبار   گسب 
می شد0 مدرسه فرهاد  از همان آغاز  

بصورت مختلط اداره می شد0
توران میرهادی  که سالگرد 8۹ سال 
گذرانده  پیش   چندی  را  زندگیش 
بیمار است   اکنون  مدتی است  است  
وبهبودی  سالمتی  آرزوی  برایش  وما 
مساعد  حالم   است  اوگفته  داریم0 
هستم0  درخانه  است  مدتی  نیست  
»پندار«   دخترم   رابه  کارها   همه 
صحبت  دخترم  با  ام0  واگذارکرده 
کنید0 پندار خمارلو  نیز صحبت کردن  
شمرد  نمی  جایز  را  میرهادی  باتوران 
این  رادلیل   استرس   از  وجلوگیری 
موضوع ذکر می کند0 توران میرهادی  
از1۵ فروردین  ماه به علت  مشکالت 
هفته   یک  مدت  به  وریوی   قلبی  
همان  واز  بود0  بستری  دربیمارستان 
زمان  بقول خودش  همه کارهای بی 
شمارش ، همچون:  عضویت در هیئت 
و  کودک  کتاب  شورای  مؤسسان  

فرهنگنامه  کودکان ونوجوانان 0
 بنیانگزار و مدیر مدرسه فرهاد  چهره 
زمان وگذشت  است   بیادماندنی  ای 

  

قادربه زدودن  نامش نیست 0 
می  ها  راخیلی  میرهادی   توران 
سال    8۹ گذشت  وباوجود  شناسند 
نام  وعلمش  عشق  سراسر   اززندگی 
او همچنان  برتارک ادبیات  کودکان 
نوین  وپرورش  آموزش  ونوجوانان  
ایران  می درخشد0درتمام برنامه های  
مهم شورای  کتاب کودک  او چهره ای  
پرازجنب  ودرباطن   خاموش   بظاهر 
وجوش  دارد0 این بانوی فعال  که تمام 
وقت  زندگی وعشق خودرا  نثاربچه ها 
کرده است  شاید نمی دانست خواندن  
از  گریزان  دختر  »مایا-  چون   آثاری 
کندو« دردوران کودکی  ازاو چهره ای 
انسانی   0 بفرد خواهد ساخت  منحصر 
که روحیه صلح جویی وانگیزه ای قوی 

برای کاردراجتماع دراو موج می زند 
از  به مدد برخورداری  وی سالهاست  
پشتوانه علمی وفرهنگی وخانوادگیش  
 0 است  فرهنگی  عرصه  دار  سکان 
معدود   از  شک  بی  میرهادی   توران 
از  متأثر  که  ماست  تاریخ  های  چهره 
چهره هایی چون پیاژه  و برخوردار از 
استادانی چون دکتر محمدباقرهوشیار 
وپرورش   آموزش  نظام   که  توانست  
بابرپایی  او  سازد  متحول   کشوررا 
مدرسه فرهاد  این امکان را  به بچه ها
ببرند   لذت  هایشان  تاازتوانایی  داد    
قیاس  سرسخت   مخالف  وببالند0 
بود0  محور  نمره  نظام  وحتی  ها  بچه 
می  پافشاری  هایش   برداشته  زمانی 
کرد که بحث آموزش وپرورش  مدرن

  هنوز شکل  خودرادرایران  پیدانکرده 
عقیده  میرهادی   توران  خانم  بود0 
فرهنگی  امور  که  هنوزباید  دارد  
ارجحیت توسعه   اقتصادی   بربُعد  
 داشته باشد 0 وی می گوید : بزرگترین 
وپرورش   آموزش  امروز  که  ی  خطر 
عامل  کند   می  تهدید  کشورمارا 
اسارت یارقابت است که همه گیرشده 

است 0
توانیم   نمی  عامل  این   باوجود 
انسانهای  سازنده را  به جامعه  تقدیم 

کنیم 0
همکاری   به  را  رقابت  این  بیایید 
کنیم   بدل  ومشارکت   وهمیاری 
حداکثر   به  بتوانند   ما   تافرزندان 
واحساس  خودبرسند  های  توانایی 

آرامش بکنند0

منابع: 

1- ویکیپیدیا - دانشنامه ی آزاد
محمود  از  پیشرو  زنان  وبالگ   -2

نفیسی

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران                                                                                             محمودنفیسی

توران مـیراهدی

 *توران میرهادی خودرا باوضعیت  ناگوار  پس از جنگ  دراروپا  هم 
آهنگ وسازگار کرد0  یک بار  به هرزگوین  ویک بار هم  به کوههای 
تاترا  چکسلواکی  رفت ودرباز سازی مناطق  راه آهن  شرکت کرد0

* او بیش از 60 سال  درگستره فرهنگ کودکان وادبیات آن کوشیده است. 
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شهرت زنده نام عماد خراسانی  بیشتر  
توسط  که  اوست  ناب  های  غزل  برای 
آوازخوانان نامدار ایران  دربرنامه های 
است   شده  اجرا  ایران   رادیو  گلهای 

غزلی با مطلع:
پیش ما سوختگان مسجدو میخانه  یکی است
حرم ودیر یکی ، سبحه و پیمانه یکی است
این  همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است
گر نظر پاک کنی  کعبه و بتخانه یکی است
این غزل وغزل دیگری با مطلع زیر  از 
جمله آوازهایی بود که اکبر گلپایگانی 
رساند0 ایرانگیری  شهرت  چنان  به  را 
دگر چوشبهای  وخرابیم  مستیم  گرچه 
دگر مینای  سر  مجلس   ساقی  بازکن 
شمریم غنیمت  آنیم  در  که  را  امشبی 
شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر000

خوش   آواز  با  که  زیر   معروف  وغزل 

استاد ادیب خوانساری اجراشده اسنت :
ماعاشقیم وخوشترازاین کار کارنیست
نیست اعتبار  دگر  کارهای   به  یعنی  
فصل بهار، فصل جنون است واین سه ماه
هرکس که مست نیست یقین هوشیارنیست
اماتوروزگار وبد  نیک  ازماگذشت 
فکری بحال خویش کن این روزگارنیست
بگذرزصید واین دوسه مه با عمادباش
صیاد من  ، بهار که فصل شکار نیست

با  که  زیبایی  غزل  وهمچنین  
ودراین  حمیرا   خانم  زیر  مطلع  
اند: خوانده  شجریان   همایون  اواخر  
دلم دیوانه شد ، دیوانه شد ، دیوانه دیوانه
دگر از خویشتن  بیگانه ام ، بیگانه بیگانه

وغزل :
دوستت دارم ودانم که تویی دشمن جانم
ازچه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

که  خراسانی  عماد  دیگر  غزل  ها  وده 
خاصی  وتازگی  شوروحال   از  همگی 
برخورداراست وبااجرای آوازی آنها چندین 
اند0 رسیده  فراوان   شهرت  به  خواننده 

نامرادی ها
مبرقعی  یا  عمادالدین حسن برقعی  
چنانچه درکتاب ها آمده است  درسال 
رفیق  روایت  به  و  خورشیدی   12۹۹
شاعربزرگ    ، او   همشهری  و  شفیق 
زنده یاد  مهدی اخوان ثالث  درسال 
1300 خورشیدی درشهر توس )استان 
خراسان( زاده شد0 نامرادی های او  از 
همان کودکی آغازشد0 درسه سالگی  
را  پدرش  سالگی   ودرشش  مادر 
ومادربزرگش   پدربزرگ  ازدست دادو 
سرپرستی  اورا بعهده گرفتند0 هشت 
را  شعر  سرودن  که   بود  ساله   نه  یا 
آغازکرد وابتدا  درشعر  شاهین تخلص 
کرد و بعدها نام  عمادخراسانی رابرای 

خودبرگزید0
درسال 1331 0ورشیدی زادگاهش را 
ترک کرد وبه تهران  رفت و به محیط  
ادب و مجالس  شعر خوانی  راه یافت 
و نامورشد 0 اما هرگز  تاپایان  عمر به 
از مرگ   ، خاصه پس  شهرت وناموری 
خود  او   0 نداشت  اعتنایی  چندان  
ای  مقدمه  از  پس  طبع  دفتر  درشعر 

می گوید:
گیرم جاوید شودنام ما

چون مه وخورشید شود نام ما
درِد دِل ما چه دوا می کند؟

نام ، چه با مرده ی ما می کند؟
وناب  خوب  شعر  همه  بااین  عماد  

خوش  قبیل  از  دیگر  محسنات   و 
کمترین   ، خوانی  خوش  و  محضری 
شهرت  آوردن  بدست  درراه  تالشی 
اصوال  کرد0  نمی  بیشتر  ومحبوبیت 
بخصوص  وخونگرم  جوش  خوش 
 ، وقال  نبود0ازقیل  آشنایان  نا  با 
مطبوعاتی  ی  ومصاحبه  جاروجنجال 
سه  خود  من   0 بود  بدور  ورادیویی 
رادیویی   ی  گفتگو  برای  ازاو  مرتبه 
 ، باشه   «  : گفت  هربار   ، کردم  دعوت 
ببینم چی میشه« ویک بار هم  ازرفیق 
ثالث  اخوان  وگلستانش   گرمابه 
خواهش کردم واسطه شود ودرحضور 
خودم  به او تلفن کرد  وبا مهری که به 
من داشت  به عماد گفت :» عمادجان 
درسته«  کارش   ، نیست  اونا  از  این   ،
  «: گفت  گذاشت  که  را  تلفن  وگوشی 
وقتی میگه باشه ، ببینم چی میشه « 

یعنی نه ، نمیخواد 0
عماد عالوه بر  از دست دادن پدرومادر 
در کودکی  ، نامرادی دیگری داشت که  

، همسرش  ازدواج   از  هشت ماه پس 
درگذشت  ودیگر هرگز ازدواج نکرد 
وهمه ی عمر  نداشت   هم  فرزندی    0
تنها  ماند و تنها زیست 0 وسرانجام  ، 
زندگی پراز نامرادی  این شاعر و ترانه 
ونامدار  درسال  پرداز   ُسرای  سخن 

1382 پایان گرفت 0

آواز خوش
خوش  ی  آواز  و  صدا  عمادخراسانی  
از   «  : اخوان  بقول  او  آواز   0 داشت 
شریف   الحان   ترین  وقوی  گرمترین  
درعالم موسیقی ملی ماست 0« اوخود  
در بعضی اشعارش  به آواز خود  اشارت 

هایی دارد 0 از جمله :
شب هجران و تنهایی وبی می مانده بیدارم
خداراشکر، چون خاطر به جای دیگری دارم
به فریاد شبانگاهان ، شبی بیهوده سرکردم
که از هرمرغ ، خود بهتر نوای دیگری دارم
 عماد آوازهایی بیادگار  از خود بجای 
گذارده است 0 او دربرنامه  برگ سبز  
دردستگاه   ، ایران  رادیو   20 شماره 
سنتور   ، تجویدی  علی  باویلن  شور  
با  خودرا   از  غزلی   ، ورزنده  رضا 
خوانده  وجانسوز  سوخته   صدایی 
است 0 همچنین  در گلهای رنگارنگ  
شماره 10۶ عماد غزل خودرا با مطلع :
بگذشتی و ندیدی گذر اشکی وآهی
خوب کردی به دوچشم تونیرزم به نگاهی
عود    ، فریدون حافظی  تار   با  همراه 
شیر  محمد  نی  وقره  کاموسی  یوسف 
خود  از  دلنشین   آوازی  خدایی، 
جاودانی  که  است  گذاشته  بیادگار 

است 0

ترانه ها
کار  کم  ُسرایی  ترانه  خراسانی   عماد 
از  که  محدود   تعداد  همین  اما  بود0 
کیفیت  نظر  از  است   مانده  باقی  او 
واستحکام  باترانه های سایر  نامداران 

ایران  برابری می کند0 بعضی حتی 

پارافراتر گذاشته ، ترانه های عماد رابا 
ترانه های رهی معیری برابر می دانند0 
معروف ترین ترانه های عماد  عبارتند 

از:
1- فریاد ازاین دل ) فغان چه شبها ، 
بی تو تنها، به پای مینا ، ساغر بدستم، 

مست مستم0(
آهنگ : حبیب اهلل بدیعی آواز: کورس 

سرهنگ زاده
لبم   تو ورد  نام  2- حدیث آرزو) ای 

روشنگر روزوشبم
آهنگ : علی اکبر پور

آواز: نادر گلچین
برسد  )بهاران  آنکه  خوش  چه   -3

ازسفر ، گل ناز من000(
آهنگ : رضاقلی ملکی

تنظیم : فرهاد فخرالدینی 
آواز: نادر گلچین 

دیوانه  دگر  امشب  افسانه)مرا   -4
کردی - گهی شمع و گهی پروانه کردی(

آهنگ : فضل اهلل توکل
آواز: مرتضی جوهری

بتان   زلف  سر  در  رسوا)بس   -5
جاکردی ای دل- مارا میان خلق رسوا 

کردی ای دل(
آواز: داریوش رفیعی

اشعار وترانه های
 محلی خراسانی

هایی  وترانه  اشعار  درسرودن   عماد 
به لهجه ی خراسانی نیز طبع آزمایی 
کرده است 0 که این اشعار از شیرینی 

ولطافت خاصی برخورداراست 0
او خود گفته است :

مش عماد  حالش اگه خوب بشه شر بد نمگه
نه که ِشر بد نمگه خوب چیه ؟ محشر مکنه
مشهورترین  اشعار خراسانی او  عبارتند 

از:
1- یره گه 

یره گه کار مو و تو ِدره باال میگیره
ذره ذره ِدره عشقت تو دُلم جا میگره

این شعررا محمدرضا شجریان  آوازخوان 

مشهور خراسانی در سه گاه خوانده است 
2- بهارمو

توبهار مویی و بی تو زمسونه دُلم
خنه آباد که از ظلم تو ویرونه دُلم

3- خان داداش 
ازبس که جات اوباال باالیه خان داداش
پایین تو نمدنی که چه غوغایه خان داداش

۴- چی میشه
یره بنشین تا نگاهت بکنم 

نگاه چشم سیاهت بُکنم
۵- زندگی 

راستی ای بلبله امشو دیگه محشر ِمِکنه
ای  دفعه ی چندمه امشو موژمه تر مکنه

مجموعه ی آثار
عماد خراسانی چیزی گرداگرد  سی هزار 
بیت شعر  درشیوه های مختلف  غزل ، 
وانواع مسمط  قطعه   ، مثنوی   ، قصیده 
مجموعه  در  که  است  سروده  ترکیبی 

های زیر چاپ ومنتظر شده است
او   از  اشعار  1- درسال 1330 منتخبی 
از عماد  در خراسان  بانام  چند غزل  
چاپ ومنتشر  شده است  یک نسخه 
از این مجموعه را به یار  جانیش  مهدی 
اخوتان ثالث  )م0امید(  تقدیم کرده و 
شعری هم گفته ودراول  این کتاب  بخط 

خوش 
خود  برای او نوشته  که بااین مطلع آغاز 

می شود:
تقدیم می کنم به »امید« گرامیم

این جلد از کتاب غزلهای خویش را
2- یک شب دربهشت که درسال 1320 

منتشر شد
3- دیوان عماد خراسانی بامقدمه مهدی 
اخوان ثالث که درسال 13۴1 انتشاریافت

۴- چند غزل از عماد  درسال 1330 در 
مشهد منتشر شد

۵- مجموعه اشعار  سبو که در تهران 
چاپ ومنتشر گردید

و  نام  که  گرامی  خراسانی  یادعماد 
اشعاری جاودان  از خود بیادگار گذاشت  

گرامی باد0

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت سیزدهم(

   عماد خراسانیترانه ُسرا، موسیقی دان ، آوازخوانوشاعری باغزل های ناب
عمادما دربارگاه غزل از صدرنشینان است وقدرنیزداردوخواهدداشت » مهدی اخوان ثالث«

گر دهد چرخ به من نوبتی ای باده کشان                به خدا میکده ای وقف شما خواهم کرد»عمادخراسانی«

خانم حمیراشجریاننادرگلچینعمادخراسانی

اکبر گلپایگانی

داریوش رفیعی

کورس سرهنگ زاده عمادخراسانی

عمادخراسانی
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توان  می  را  آلمان  در  سینما  تاریخ 
ازدوره کوتاهی  بعد از تولد این رسانه 
  Max 18۹۵ ،نوامبر آغاز کرد. دراول 
Skladanowsky و برادرش امیل دستگاه 
نمایش  فیلم را که خود اختراع کرده 
سالن  در  داشت  نام   Bioscop بودندو 
موسیقی Wintergarten در برلین نشان 
دادند. مجموعه های 1۵ دقیقه ای از

هایی  فیلم  اولین  کوتاه،  فیلم  هشت 
به  اروپا  در  سینما  برپرده  که  بودند 
قبل  نمایش   این  درآمدند.  نمایش 
عمومی  نمایش  اولین  تاریخ  از 
در  لومیر  برادران   Cinematographe
پاریس بود که  در 28 دسامبر همان 
عمومی  درنمایش  داد0  روی  سال، 
 Max Skladanowsky      برادران لومیر
نیز حضور داشت و در آن جا  او مطمئن 
 Cinematographe شد  که از لحاظ فنی
برتر  وبرادرش  او    Bioscop از  لومیرها 
سینمای  پیشگامان  دیگر  است. 
از اهالی برلن بنام  آلمان شامل دوتن 
 ،Max   Glieweو Messter های اسکار 
بودندکه به طور مستقل در سال 18۹۶ 
برای اولین بار دردستگاه فیلمبرداری 
ابداعاتی  فیلم  نمایش  ودردستگاه 
روزها، سینما  اولین  دادند0.در  انجام 
مخاطبان  برای  جاذبه  یک  عنوان  به 
شد،  می  تلقی  وقشرمرفه   باال  طبقه 
متحرک  تصاویر  و  فیلم  دیدن  اما 
طول  خیلی  مرفه،   افراد  برای  فقط 
کوتاه  های  فیلم  زودی،  به  نکشید. 
زندگی   به  پرداختن  با  اهمیت  بی  و 
ساخته  متوسط    طبقه  و  کارگر  طبقه 
نمایش درآمد.  به  شدودرنمایشگاهی 
فیلمها نشان  این  ای که در آن  غرفه 
ن  ا عنو به  آلمان  شددر  می  داده 
Kintopps شناخته شد. فیلم سازانی که 
ازدیدی هنری برخورداربودند به تکاپو 
افتادندتا برای مقابله با این دیدگاه از 
سینما با فیلمهای بلند دیگر بر اساس 
متن های ادبی به میدان بیایند      و 
اولین فیلم »هنری«  آلمان در حدود 
1۹10 تولید شد،  به عنوان مثال اثری 

از ادگار آلن پو بنام »دانشجوئی از 

و  نر  گ و پل  توسط  که    )1۹13( پراگ 
گیدو  و  ، شد  کارگردانی  رای  استالن 
از  یگران  ز با و  بود  سیبرفیلمبردارآن 
شرکت ماکس راینهارد بودند  ساخته 

شد0.
نظریه پردازان اولیه ی فیلم در آلمان 
اهمیت  مورد  در  نوشتن  به  شروع 
برای  بصری«،  »لذت  یا  و   ،Schaulust
والتر  جمله  از  کردند،  خود  مخاطبان 
دادا  ازجنبش  ای  نویسنده    Serner
که سینما  به جایی  »اگرکسی  نوشت: 
یعنی  گیرد  می  خودرا  نهایی   قدرت 
عجیبی  طرز  به  که  چشمهائی   در 
به  بنگرد،  زند  می  سوسو  نوردرآن  
نقطه دوری در تاریخ بشر میرسد،که 
به طور ناگهانی دربرابر چشمان انسان 
بصری   لذت  :وآن   شود:  می  ظاهر 
است0 مجموعه بصری و گریم  یا میک 
آپ  کلید ی بودبرای ساخت فیلمهای 
کوتاهی  مدت  که  اکسپرسیونیستی 

پس از جنگ جهانی اول تولید شد0 
سینمابالفاصله  سالنهای  خود  برپایی 
قبل از جنگ جهانی اول صورت گرفت 

پیش از آن، فیلم سازان آلمان با آثار 
نمایشگاهی  به  نمایشگاهی  از  خود 
دیگر سفر می کردند. اولین سینمای 
ثابت در کافه ها و بارها توسط صاحبان 
آن احداث شد  زیراکه یکی از راه های 
جذب مشتری بیشتر بود. سینمادرآن 
این  و  نامیده می شد،   Kientopp زمان 
جایی بود که فیلم ها در قبل از جنگ 
جهانی اول برای مردم نمایش داده می 
آلمان،  مستقل  سینمای  اولین   شد0 
که فقط درآن  اختصاصا فیلم نمایش  
داده می شد در مانهایم در سال 1۹0۶ 
از  بیش   1۹10 سال  تا  و  شد،  افتتاح 
بوجود  درآلمان  فعال  سینمابی   1000
نیلسن  آستا  و    Henny Porten آمد،  
Asta Nielsen )دومی در اصل دانمارکی 
در  عمده  فیلم  ستاره  اولین  است( 

آلمان بودند. 
قبل از سال 1۹1۴، با این حال، بسیاری 
نمایش  برای  خارجی  های  فیلم  از 
فیلم  دوران  در  شدند.  آلمان   وارد  
صامت که هیچ مرزی برای زبان فیلم  
و  دانمارکی  فیلمهای  نداشت  وجود 

زیادی  محبوبیت  آلمان  در  ایتالیایی 
دیدن  برای  مردم  تمایل  داشتند0 
فیلم با بازیگران خاص منجر به توسعه 
از  بیش  آلمان،  فیلم در  پدیده ستاره 
برای  مردم  تمایل  دیگرشد،  جاهای 
باعث   جالب  داستانی  فیلمهای  دیدن 
تشویق فیلمسازان  درتولید فیلمهای  
سریال، به ویژه در ژانر فیلمهای مرموز 
و راز  دارشد واز همینجابودکه  فریتز 
بعنوان  ای خودرا  زندگی حرفه  النگ 

کارگردان آغاز کرد0.
آن   از  پس  و  اول  جهانی  جنگ  وقوع 
برای مثال، تحریم فیلمهای  فرانسوی 
بازارفیلم   در  توجهی  قابل  شکاف 
حدود   ،1۹1۶ سال  تا  بوجودآورد0 
فیلم  نمایش  برای  ثابت  سالن   2000
فرایند  بوجودآمد0 در سال 1۹17   ها 
فیلم  صنعت  کردن  ملی  و  تمرکز 
فیلم  یونیورسام  تاسیس  با  آلمانی 
)UFA(،  آغازشدکه تا حدود زیادی در 
واکنش به استفاده بسیار موثر ی بود 
که نیروهای متفق به منظوراستفاده ی

می  جدید  رسانه  ازاین  تبلیغاتی 
کردند0 تبلیغات. تحت نظارت ارتش، 
می  نامیده   Vaterland اصطالح  به  که 
های  فیلم  وبا  گردید  می  شدتولید 
تحقیر  و  تبلیغات  امر  در  متفقین 
این  مخاطبان  میکرد.  برابری   دشمن 
داروی  نبودکه  مهم  برایشان  فیلمها 
شیرینی  بدون  را  پرستی  وطن  تلخ 
این فیلم های سرگرم کننده و مبتذل  
آلمان  فیلم  صنعت  نتیجه،  در  ببلعند 
آلمان  سینمای  و  کرد  پیشرفت  نیز 
فیلم  صنعت  بزرگترین  زودبه   خیلی 
فیلم  گردید0صنعت  تبدیل   اروپا  در 
تحریم  با  جنگ   درطول  که  آلمان  
قرار  حمایت   مورد  خارجی  فیلمهای 
به صنعتی  پایان جنگ  بود در  گرفته 
بین المللی تبدیل شد اما خیلی زود با 

محاصره ای دیگر و این بار تحریم خود 
بینندگان  روبروشد0  آلمانی  فیلمهای 
ی  هرچیز  دربرابر  سینمایی  فیلمهای 
که »آلمانی« بود سرسختی و مقاومت 
نشان می دادند0 عالوه براین که وضع 
ارزش شدن  کم  و  ناپایدار  نیز  اقتصاد 
کوچک  شرکتهای  برای  آلمان  پول 
بوجود  زیادی  مشکلهای  فیلمسازی 
آورده بود، خود صنعت فیلمسازی  از 
نظر مالی  بسیار شکننده وبه تجارتی 
ای  بگونه  بود  شده  تبدیل  پرهزینه  
که بعضی از این شرکتهای فیلمسازی 
  1۹2۵ درسال  شدند0  ورشکست 
شرکتهای  با  مجبورشد  یونیورسام  
و  پارامونت  مثل  آمریکا  فیلمسازی 
بدون  شراکتی  به  مایر  متروگلدوین 
استفاده  تن دردهداما درسال 1۹27 
یک صنعتگر ملی گرا بنام آلفرد هوگن 
برگ  که درضمن  صاحب روزنامه ای 
معتبر بود یونیورسام را خرید0در همان  
بلند  فیلم  اولین  لنگ   فریتس  ایام 
علمی - تخیلی تاریخ سینمارا ساخت 
که متروپولیس یا کالنشهر نام داشت 0

درطی  آلمان   فیلم  صنعت  بااینهمه 
باویمار  مماشات  دوران  که  سال    1۴
فیلم  میانگین هرسال 2۵0  بطور  بود  
تولید کردکه در مجموع بالغ بر  3۵00 
می  شامل  را  کامل  داستانی  فیلم 
یونیورسام   شرکت  از  شد0صرفنظر 
شرکت   230 حدود  برلین   در  تنها 

فیلمسازی بکار مشغول بودند0
کنندگان،  تهیه  آلمان،  فیلم  صنعت 
به  اروپا  ازسراسر  را  وکارگردانهایی 
که  حقیقت  این  کرد0  جذب  خود 
عامل  زبان  و  بودند   صامت  فیلمها 
نبود  حتی هنرمندان  مهمی در فیلم 
ستاره  نیلسن   آستا  مانند   خارجی 

سینمای دانمارک را به فیلمهای آلمانی 
آمریکایی  هنرپیشه  یا  فراخواند0 
ی   ایفاکننده  بعنوان  بروکس  لوئیس 

نقش اول فیلم استخدام شد0
عصر  بعنوان   تواند  می  دوره  این 
در  تکنولوژی  پیشرفت  جدید 
و  ها  طرح  وهمچنین   فیلم   صنعت 
تلقی  نیز   آزمایشی  های  نورپردازی 
شود که شرکت یونیورسام پیشقراول 
آنهابود0 استودیو »بابلسبرگ«، که به 
بود،باعث  پیوسته  یونیورسام  شرکت 
گسترش زیاد صنعت فیلم آلمان شد و 
زیرساخت های بسیار توسعه یافته ای

 برای صنعت فیلم آلمان  ایجادکرد0
» بابلسبرگ« سالها مرکز  فیلمسازی 
شرکت  بزرگترین  و  بود  آلمان 
کننده  تهیه  و  اروپا  فیلمسازی 
عصر  دراین  فیلمها  بیشترین  ی  
شد0  شناخته  آلمان   سینمای  طالیی 
هالیوود  بابلسبرگ  درحقیقت شرکت 

آلمان  شده بود0
و  اقتصادی  ناپایدار  شرایط  دلیل   به 
تولیدنسبتًا  های  بودجه  برای  تالش  
کم ، فیلمسازان درصدد بودند تا جایی 
را  بیشتری  بینندگان  است  ممکن  که 
خودرا  درآمد  کنندتا  جذب  خود  به 
دلیل  همین  به   ۰ برسانند  حداکثر  به 
فیلمهای متنوعی در ژانرها وسبکهای 

مختلف  روانه بازارفیلم شد0
که  فیلم  اصلی  ژانرهای   از   یکی 
دررابط باسینمای جمهوری وایمار بود  
اکسپرسیونیسم آلمانی  نام داشت که 
اکسپرسیونیست  جنبش   از  باالهام 
فیلمهای  شد0  ساخته  هنر  در 
داستان   بیان  برای  اکسپرسیونیست 
بر تصاویر  سمبولیک و هنری  بیشتر 

متکی بودند تا واقعیت محض 0

زده  غم  خوی  و  خلق  به  توجه  با 
جهانی  جنگ  از  پس  تاریک  وروزهای 
این  که  نیست  آور  تعجب  اول، 
جرم  برموضوع  شدت  به  ها  فیلم 
متمرکز  وحشت  و  جنایت  و 
شده بودند. فیلمی که  معموال باتکیه 
برمحبوبیت اکسپرسیونیسم به رابرت 
دکتر  کابینه  بخشد  می  اعتبار  واین 
 1۹20 درسال  داردکه  نام  کالیگاری 

این فیلم   ساخته شد0 تهیه کننده ی 
روایت  فیلم  داستان  بود   پامر  اریک 
است  مجنون  کننده  هیپنوتیزم  یک 
که با استفاده از هیپنوتیزم،  شخصی 
دارد  می  وا  رفتن  راه  به  درخواب  را 
به  قتلهای  او می خواهد  دست  از  و 
بصری  ازسبک   فیلم  بزند.  متعدد 
کرده  استفاده  تاریک  و  پیچیده 
است0 تصاویر هندسی غیر واقعی کف 
صحنه راپوشانده و بردیوارها اشکالی 
توسط سایه ونورایجاد گردیده است 0 
بازیها  بسیار  اغراق آمیز است و لباس  
هنرپیشگان عجیب وغریب است. این 
به  سبک،   ی  آورنده  بوجود  عناصر 
سینمایی  جنبش  این  تجاری  عالمت 
توجه قابل  آثار  دیگر  شد.  تبدیل 

 اکسپرسیونیسم عبارتنداز نوسفراتو  
کارفریدریش ویلهلم مورنائو )1۹22(،

    he Golemااثر مشترک کارل Boese و پل 
وگنر )1۹20( و کالنشهر به کارگردانی

 فریتز النگ.
اواسط  در  اکسپرسیونیسم  جنبش 
دهه ی 1۹20  روبه افول نهاد، اما شاید 
واقعیت این است که سازندگان اصلی 
آن به هالیوود نقل مکان کردند،وباعث 
شدند که  این سبک  همچنان  نفوذش 
بر سینمای جهان تا سالهای بعد باقی 
آور  دلهره  درفیلمهای  بویژه  بماند0 
آمریکائی و فیلمهای جنایی - تخیلی 
مانند  اروپایی  کارگردانان  آثار  در  و 
تأثیر  برگمن  اینگمار  و  کوکتو  ژان 

خودرا گذاشت0 
که  اهمیتی  باوجود  اکسپرسونیست 
دوره  این  فیلمهای  غالب  ژانر  داشت 
درام،  مانند:   ازژانرها  بسیاری  نشد0 
ملودرام، کمدی رومانتیک و فیلم های 
تر  موفق  بسیار  سیاسی،  و  اجتماعی 
بدون شک   بودند.  تر  قطعا محبوب  و 
درام  فیلمهای  استاد  لوبیش   ارنست 
بود0 مادام دوبواری)1۹1۹(، که انقالب 
پادشاه   معشوقه   چشم  از  را  فرانسه 
بولین  آنا  فیلم   و  بیند   می  فرانسه 
همسر  انگیز  غم  سرنوشت  )1۹20(که 
کند  می  بازگو  را  هشتم  هانری  دوم 
فیلمها  دراین   0 آثاراوست  ی  ازجمله 
لوبیش  شخصیتهای تاریخی بلندپایه 
را  معرفی می کند که با نقطه ضعفهای 
خود و عدم تمایل شخصی برای انجام 
در  و  کشور  گرفتاری  باعث   ، خدمت 
بزرگ  رویدادهای  مسئول  نتیجه، 
بودجه  وجود  با  ند.   ا  شده  تاریخی 
را  خود  های  فیلم  لوبیش  کم،   نسبتا 
کرد  می  همراه  عجیب  های  صحنه  با 
که باعث جلب نظر مخاطبان و توزیع 

گسترده بین المللی می شد.
ادامه دارد

غزاله یزدی

بررسی سینمای آلمان 
ازآغاز تابه امروز

تئاتر برلین وینترگارتن اولین سینما یی بود،که فیلم های کوتاه را توسط برادران 
Skladanowsky در اول نوامبر18۹۵ به نمایش گذاشت

استودیوی بابلسبرگ زمانی رقیب آلمانی هالیوود بشمار می رفت و 
هنوزهم  هرسال فیلمهای مطرحی را عرضه می کند0

تیتانیا-Palast در برلین-، در سال 1۹28 بوجودآمد

* استودیو »بابلسبرگ«، که به شرکت یونیورسام پیوسته بود،باعث گسترش زیاد صنعت 
فیلم آلمان شد و زیرساخت های بسیار توسعه یافته ای برای صنعت فیلم آلمان  ایجادکرد0
 * صنعت فیلم آلمان پس ازجنگ اول جهانی طی 14 سال    بطور میانگین هرسال 250 فیلم تولید کرد
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بقیه : مشیرالدوله

بقیه : دردنیای سیاست

او متحدان سنتی  غربی ترکیه را رنجانده 
مسلح  نیروهای  رادربین   وناخشنودی 

افزایش  می دهد0
علیه  را  خود  دفاعی  حالت  اردوغان 
ارتش،  رها نمی کند. تصمیم دولت برای 
جدا کردن فرماندهی کل ژاندارمری، که 
نیروی  شبه نظامی پلیس روستایی ترکیه 

مسلح  نیروهای  کل  ستاد  از   ، است 
وزارت  به  آن  کردن   و ضمیمه  ترکیه 
کشور تالشی  برای استخدام  حامیان 
حزب عدالت و توسعه  درژاندارمری و 
این  نهایت  اما در  بود.  ارتش  با  مقابله 
مسئله کردهاست  که نه تنها در آینده،  
پایداری این توافق مصلحتی بین دولت 
بلکه  برد   می  سئوال  زیر  را  وارتش 
نقش ارتش در سیاست ترکیه را تعیین 

خواهد کرد0.

بقیه: غم مخور
 شعر

امیرما گه گندم فام دارد
زبانی چرب و مغزی خام دارد

به نطق اندر ، رجز خواند چو بلبل 
هزاران وعده باارقام دارد

بهرجا میرود بابوق وکرناست
دودور ، دارداُر دام دام ، دام  دارد

اجامردارد  و رجاله دارد
دوصد چاقوکش  بدنام دارد

دودستش روزوشب  در کار کشتار
بدین کار  اشتهایی تام دارد

برای دام وپاپوش خالیق
نبوغی ، کل باألتمام دارد

نه بیخود نام وی صدام گفتند
که بهر هرکس  او صد دام دارد 
رساله  همان  دیگر   سطور  در  همو 

چنین فرماید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ، جانی  فانی  عبد  این  گوید  وچنین 
سامرایی  تکریت  بن  حروان  ابو  شیخ 
که چون از جهت  زیارت اماکن متبرکه  
 ، بودی  نجف  آهنگ  بغدادم  طریق  از 
مابه  ی  قافله   ، هشتم  درمنزل  قضارا 
یافت  وصول   عز  بغداد  دارالنومنین  
وقافله ساالر ما  ، کس به خدمت کوتوال  
شهرفرستادواذن دخول طلبید0 لختی 
نگذشت   که فرستاده  بازپس گشت 
ورخصت اسکان را برقافله ی ما میسر 
کاروانسرای   به  قافله  وچون  ساخت 
حقیر   این   ، یافت  اطراق  فرصت  شهر 
به  که  آمد   پیش  فراغتی  را   درگاه 
جهت زیارت  مناظر دیدنی  واستماع 
اندر  بازار  شهر  به  مباحث  شنیدنی  
شئم 0 یاللعجب  که مدینه ی بغدادرا 
ومهجور   مغموم  بغایت  دیدم  شهری  
وچون قدمی  فراپیش نهادم  به درک 
این معما مجبور گردیدم 0 چه ،  ُکنه  
برسر   که  فرمودم   مشاهده  و  معاینه 
به  لندهور   مأموری  گذر   و  هرسوق 
تجسس وتفحص هویت آدمی  پردازد 
وزوایای  لباده و خفایای زیر جامه  به 

کاویدن  همی گیرد ، باشد  که  

واز  افتد  مکشوف   » ای  توطئه   «
 ، هزار  از  یکی   ، شمار   بی  دشمنان 
به چوبه ی دار  آویخته گردد و بدان 
لرزان حکومت  جماعت  وپایه  تیره  و 
واستوار  مداوم  صباحی  چند  بعثیه 

بماند-0

تنبیه 

مکن در جیب من بیهوده تفتیش
که چیزقابلی درآن میان نیست

عالج خشم ورستاخیز یک قوم
به آزارو به تهدید و تکان نیست

»چوبد کردی مباش ایمن زآفات«
که بدرا در جهان  جای امان نیست
» که واجب شد طبیعت را مکافات « 

توراهم سرنوشتی غیرازآن نیست
باوقوع انقالب اسالمی ، سنگسری که 
خطر اختناق را احساس می کرد  بیش 
درتشویش  خود  همکاران  سایر  از 
درست  او  بینی  پیش  بود-  ونگرانی 
یافت   شدت  بگیروببندها  درآمد0 

ونشریه ی آهنگر هم تعطیل شد0

آخرین تالش ها

سنگسری    ، آهنگر  توقیف  از  پس 
دیگری  روزنامه  بتواند   تا  کرد  تالش 
امتیاز  شد   وموفق  کند  وپا  دست 
روزنامه ای  رابانام رفتگر  بگیرد0 او بار 
این روزنامه را  به تنهایی بدوش کشید  
آن  بیست شماره   از  بیش  وتوانست  
کندوباألخره  ومنتشر  چاپ  را 
ممتاز    ، رفتگر   شد0باتوقیف  توقیف 
پیری  ودرواقع  افتاد   ازشوروشوق 
ازآن   پس  وچندماه   کرد   احساس  را 
درروزهای اول بهمن ماه 13۶1 درخانه 
تهران   شرق   ، درافسریه  واقع  خود 
او هنگام مرگ ۶۹ سال   0 سکته کرد 
بود0   12۹2 درسال  تولدش  داشت0 
پیکرش دربهشت زهرا ی تهران  دفن 
شد وپس ازعمری مخفی زندگی کردن 
وده ها نام مستعار  داشتن نام واقعی 
گورش  برسنگ  بار  اولین  برای  او 

نوشته شد: ممتاز میثاقی

جدول کلمات متقاطع

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت دوستداران کتاب 

وفرهنگیان هستم  بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه

 می کنیم ودراختیارتان می گذاریم 
Kolbeh Ketab

1518Westwood Blvd.  Los Angeles,CA  90024     
 Tel:(310)446-6151

  

طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو

از خوانندگان عزیز دعوت می کنیم چنانچه می توانند جدول کلمات 
متقاطع  و یا سرگرمیهای علمی طرح کنند،   برای ما بفرستند تا بنام 

خودشان در مجله چاپ شود. .  
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عمودی : 1-شهرستانی در  آذربایجان 
»چرم  نویسنده  از  اثری   - شرقی 
ساغری«2- قرصی خواب آور- جاسوسه 
ای درزمان  چنگ اول جهانی 3- شتافتن 
- نوعی زراعت - نگهبانی ۴- از چهره 
های معروف آلمان نازی- درخت انگور- 
ضمیر  درسر ۵-  اختالف    - قمرزمین 
برنج  نجار-نوعی  دست  اابزار   - اشاره 
که درشوشتر  بعمل می آید۶- نام دیگر 
ستاره زهره - بچه حیوانی است»درراه«- 
عمود آهنین یا چوبین - بی ادب جای شما 
می نشاند7- ازوطن دورافتاده - حربه ای 
شبیه  شمشیر که ئهن وسنگین است - 
علف خشک کوبیده ونرم شده 8- چه 
تخم مرغ باشد و چه شتر دراصل موضوع 
فرقی نمیکند- گدای مشهور- دندان هم 
دارد۹- حاکم ووالی - ازنامهای خارجی 
برای آقاپسرها-اثر پی یر کرنی10-کاله 
آنهم  -باالی  درویس  انگلیسی-0رقه 
 -11 1۹فرانسه  قرن  نقاش  میشود- 
پایتختی دراروپای مرکزی-رودی دراروپا-
مسیحیان  بزرگ  12-عید  آغازوابتدا 
بافته  ونرم  بزرگ  باگیاه  حصیر  -نوعی 
جویبارهای  از  متشکل  میشود-نهری 
بزرگ-تابستان دربهشت  فراوان یافت 
کلیسا-درتابستان  ساز  شود13-  می 
خوب 1۴- دوست  میکنند-صفت  زیاد 

بنذی درهاوایی -نی مغزدار جزء غالت 
افقی 1-  باسکول -آ- پاپیون 2- رویتر - شفق -ترادف3- جالب - خاتون صنعتی1۵- جهانگرد ایتالیایی - درگذشته 

- دوات ۴- آرا- داالمبر-ردا۵- ی- نوال -ب -اولی -ل۶- فک - فرهنگستان 
-تی 7- ل - سقا -دکا-ن8-دومین -د- دیدرس -۹- توسری -کام - درداد10-

نص - ا- مهناز-ا- کس 11- ادیداس-نازشست 12- وگر - خیالباف - شیب13- 
رف - سر- مقر- طا-فو1۴- اتوبوسی به نام هوس 1۵- نهنبیدن - هارمونی 
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 افقی:1- اثری از اشتاین بک -مهمتر2- 
حرف انتخاب -بیماری سینوسها-ترس 
موسیقی  ابزار-بسیارنادر-   -3 وبیم 
دان وآهنگساز آلمانی که اورا بزرگترین 
اعصار دانسته  تمام  ائرا در  آهنگساز  
از  پوشیده   - هست  مخالف  اند۴- 
 -۵ قورباغه   - ربط  نظرها-حرف 
غزلسرای روم -  هشدار شاعر- باال۶- 
یکی از میکربها - جد رستم - بنیانگذار  
اختالل  فوالدسازی7-  عظیم  کارخانه 
کبدی - نوعی چسب 8- مادر عرب- 
بی  درشمال شرقی شیراز-  ای   نقطه 
آن  روغن  که  ای  میوه   -۹ قیدوبند 
مصرف طبی دارد- بیماری خطرناکی که 
برای پسرها خطرناکتر است 10- آینده 
- عقده - شهرودریاچه ای درسویس 
پا-  انگشتان  سر  تا  پا   ازپاشنه   -11
درمثل آمده که از آب هم می گیرند- 
حصیری که از نی شکافته مخصوص می 
بافند12- کالمی که تعجب را میرساند- 
سیم برقی  که دارای الکتریسته  مثیت 
است - بپایان بردن وبسر آوردن -ظرف 
مخصوص یکی از غذاهای ایرانی -13- 
گزارش خارجی - کمیاب ونایاب- لقبی 
وسازوبرگ  اسلحه  درانگلستان1۴- 
دیگرهم  درکشورهای  -غیرازتایلند 
هست - خط پا1۵- یکی از دوقهرمان 
اسعدگرگانی- فخرالدین  منظومه 

اثربرجسته علی محمد افغانی

از آن جا که تشکیل هرگونه مجلس   
دیدار و انجمن بوسیله رجال سیاسی 
موجب سوء ظن سردار سپه  میگردید، 
اعضای انجمن از سردارسپه ) رضاشاه 
بعدی( دعوت کردند که در سال 130۴ 
بپذیرد.  را  انجمن  افتخاری  ریاست 
باستان  کارشناس  همکاری  با  انجمن 
فهرست   هرتسفیلد  ارنست  شناسی 
2۴7 مکان جغرافیایی  آثار ملی ایران 
مکان   82 که  منتشرکرد  و  تهیه  را 
و  تعلق داشت  از اسالم  به قبل  ایران 
سپس طرح آرامگاه فردوسی بوسیله 
و  تهیه   Andre  Goddard گدار  آندره 

اجرا گردید و هزاره فردوسی 
ملی  آثار  انجمن  انتشارات  برگزارشد. 
بیش از یک صد جلد محاسبه گردیده 
ایران  بزرگان  یادبود  بنای  وشصت 
یا  و  ساخته  آثارملی  انجمن  بوسیله 
تعمیر گردیده است. از آن جمله است 
برج و بنای یادبود هزاره بوعلی سینا 
باتمام  سیحون  هوشنگ  بوسیله  که 
رسید و در دوران نخست وزیری فضل 

اهلل زاهدی در همدان افتتاح گردید.
 میرزاحسن خان مشیرالدوله در طول 
برنشان  افزون  خود  سیاسی  زندگی 
اقدس باحمایل درجه اول ازاحمدشاه 
نشان  ایران،  اول  درجه  نشان  قاجار، 
گیوم  نشان   ، روسیه  سفید  عقاب 
مجیدیه  نشان  و  هلند  از  دوراسود، 
اروپا  به  درسفر  و  عثمانی  اول  درجه 
از امپراتور انگلیس ادوارد هفتم نشان 
سنت جورج  و از فالییر رئیس جمهور 
فرانسه، نشان لژیون دونور درجه اول 

باحمایل  رادریافت کرد0 
در2۹   ) مشیرالدوله   ( پیرنیا  حسن 
درتهران،  131۴خورشیدی  ماه  آبان 
قلبی  براثرسکته  سالگی   ۶3 درسن 
درسوگ  فروبست0  ازجهان  چشم 
درآن  دولت،  دستور  و  روال  طبق  او 
ختم  مجلس  مقررشدکه  روزگار 
بطول  دوساعت  از  بیش  وسوگواری 
دردربارایران  سفیرفرانسه  نیانجامد0 
محمدعلی  وقت  وزیر  نخست  به 
از  اگردولت  دادکه  اطالع  فروغی 
شخصی  درمنزل  مراسم  برگزاری 
فرانسه  کند،  جلوگیری  مشیرالدوله 
را  دونور،  لژیون  اول  درجه  نشان 
رضاشاه  از  فروغی،  میگیرد0  پس 
مورد  این  در  کردکه  درخواست 
میگوید:  رضاشاه  شود0  قائل  استثناء 
بهرترتیب  مشیرالدوله  مرگ  درمورد 
که صالح میدانند عمل کنند و محمد 
برچیدن  برای  را  ولیعهد  رضا پهلوی 
ختم مشیرالدوله به مسجد سپهساالر 

سیاسی،  رجل  این  میفرستد.کالبد 
وخدمتگزارایران  فرهنگی  اخالقی، 
پیرنیا،  خانوادگی  مقبره  درمحل 
درجوار  تجریش  صالح  درامامزاده 
میرزانصراهلل خان  او  پدر  تربت 

مشیرالدوله بخا ک سپرده شد0

 بقیه : زبان فارسی دری

وبه کاربردن  آیات قرآن  وکلمه های
ودلیل   خود  برتری   گواه  را  عربی  
اند  استواری سخن  قلمداد می کرده 

ومی کنند۰
۴- بتدریج وبا گذشت  زمان  باترجمه  
کتابهای فارسی وپهلوی  و یونانی  به 
 ، ها   وبرپاشدن  مدرسه  زبان عربی  
زبان عربی  به صورت  یک زبان  علمی  
مسلمان  دانشمندان   برای   بویژه 
بودند   پراکنده  تاچین  ازاسپانیا   که  
درآمده ودانشمندان،  بیشتر کتابها  و 
تألیفات خودرا  به عربی می نوشتند تا 
در قلمرو اسالم خواننده ی  بیشتری 
وقتی  دلیل   همین  به  باشد۰  داشته  
کتاب   نیشابوری   غزالی  محمد   امام 
تهافت الفالسفه )گمراهی فیلسوفان( 
اندلسی  رشد  ابن   نویسد،  می  را 
دهد  می  پاسخ  او   به  )اسپانیایی(    ،
می  پاسخ  او   پاسخ  به  نیز   وغزالی 
دهد۰ درحقیقت زبان عربی  زبانی بوده  
ه مسلمانان  جهان را  بیکدیگرپیوند 
می داده وهمان کاری را می کرده  که 
درقرنهای  میانه  ، زبان التین  دراروپا 
دراروپاپیش   ۰ است  داده  می  انچام  
فرهنگی  دگرگونی  یا  رنسانس   از  
دانشمندان  زباِن   ، التین   زبان   ،
۰ونویسندگان بوده  وآنها آثارخود  را 
به این زبان می نوشتند۰وتنها پس از  
رنسانس است  که زبانهای  ملی  جای 

زبان التین را گرفته است ۰
نوشتن کتابهای  علمی به زبان  عربی ، 
سبب شده که اغلب دانشمندان  ایرانی 
به عمد  یابه سهو  عرب قلمدادشوند 

که خودداستانی  جداگانه دارد۰

ادامه دارد0

با  را  قسمت  آخرین  آینده  درشماره 
پانوشت ها خواهید خواند0

همدردی
 بدینوسیله درگذشت دکتر اصالن     

 غفاری پژوهشگر و نویسنده   را
 به همه دوستداران ادب وفرهنگ  
 ایران وبویژه بازماندگانش تسلیت

  می گوییم۰
کیخسرو بهروزی - مرتضی پاریزی
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راه  به  سویس   مونتروی  از  بااتوبوس 
مرکز  به  دقیقه  از 1۵  وپس  افتم   می 
شهر Vevey  می رسم درهمان ایستگاه 
که ازاتوبوس پیاده می شوم به انتظار 
مرا  که  ایستم  می  دیگری  اتوبوس 
برد0  می  چاپلین   چارلی  ی  موزه  به 
شوم  می  وارد  موزه  بزرگ  پارک  به 
ای طبقه  سه  خانه   ، راست  درسمت 

سال   2۵ چارلی  که  وجوددارد 
برده  سر  به  آن  در  را  آخرعمرش 
این  برفراز  چارلی  روح  اکنون  است. 
حیاتش   درزمان  که  بزرگ  پارک 
را  فامیلش  و  دوستان  از  بسیاری 
درپرواز  است  کرده  پذیرایی  درآن 
نفر  هزاران  ورود  شاهد  وهرروز  است 
تماشای  برای  که  است  مکان  این  به 
آنچه از او باقیمانده و درموزه ویژه ی
 او نگهداری می شود به اینجا  می آیند  .

سال    آوریل   1۶ در  چاپلین  چارلی 
ودر2۵  شد  متولد  لندن  در   1889
دسامبر 1۹77 در همین محلی که اکنون 

موزه اوواقع است یعنی
Corsier:-sur-Vevey, Vaud واقع در 

سویس  درگذشت .
  ایجاد  موزه برای  آثارچارلی چاپلین 
چندتن  درفکر  میالدی   2000 سال  از 
ونزدیکانش  ریشه  از هواداران چارلی 
افراد  از  گروهی  باهمکاری  و  گرفت 
 ، بازرگان  چند  از   متشکل  داوطلب  
هنرمندان سویسی و تیمی از آرشیتکت 
ها و طراحان  بنیاد  چاپلین   پای گرفت .

» دنیای چاپلین« محصول ده سال کار 
مداوم  درزمینه ی مطالعه ُ  ایجاد بعضی 
چاپلین،   مسکونی  محل  در  تغییرات  
و  مشاوره  و  علمی  های  طرح  ایجاد 

همکاری با مقامات  سویسی است .
امروز » دنیای چاپلین«  بنیادی  فرهنگی، 
توریستی، و پروژه ای اقتصادی است  که 
درکانتون Vaud سویس فعالیت   دارد0 
وقتی به دنیای چاپلین  وارد می شوید  

در هر اتاقی  به مناسبت و هماهنگ با  
اشیایی که در آن اتاق است فیلمهایی 
به  شمارا  و  گیرد  می  جان  پرده  بر  
چارلی  حیات  درسالهای  اصلی  فضای 
باز می گرداند.  برای مثال وقتی به اتاق 
ناهار خوری می روید و میز  مخصوص  
پذیرایی از مهمانان را می بینید فیلمی 
از یکی از مهمانیهای برگزارشده در این 
اتاق نیز به نمایش درمی آید.  ونه تنها  
کاربرد این میزدرزمان حیات چارلی برای 
شما مشخص می شود بلکه  گوشه ای 
اززندگی خصوصی اورا که برپرده هیچ 
است  نیامده  در  نمایش  به  سینمایی 
می بینید. چارلی به هنگام بازی با بچه 
، و در حیات  هایش، درکنار همسرش 
بسیار  درختان  که  اش  خانه  بزرگ  
اند   بفلک کشیده  کهنسالی درآن سر 
ساعتها فیلم  دارد که در هریک از این 
نمایش  به   ، موضوع  بمناسبت  مکانها  

درمی آید .  
دریکی ازاین فیلمها  مهمانان را نشان 
می دهد که بوسیله چارلی سرگرم می 
شوند0 دراتاقی که دیوارهایش با نقشه 
جهان پوشیده شده  مکانهایی مشخص 
کرده  سفر  آنجا  به  چارلی  که  گردیده 
است . چمدانهای چارلی نیز  دروسط این 

اتاق نگهداری می شود.

درکتابخانه چارلی  همه کتابهایی که او 
داشته و مطالعه کرده است  نگهداری می 
شود. پیانوی او در گوشه اتاق پذیرایی 
خودنمایی می کند. مکانهایی از صحنه 
های بعضی فیلمهایش  را بازسازی کرده 
اند و درکنار آن مکان بازسازی شده ،  
فیلمی که مربوط به این صحنه هاست 

بصورت لوپ به نمایش در می آید. 
درسال 2008 پروژه ی  » دنیای چاپلین«  
با سرمایه گذاری و تجربیات  شرکت گنی  
که ستاد مرکزی آن در لوگزامبورگ واقع 

است  سرعت گرفت.
 در31 ژانویه سال 201۴ قراردادی بین 

همه سرمایه گذاران برای اداره این بنیاد 
به امضا رسید .

حدود  بنیاد  این  ساختمانی  کارهای 
دوسال بطول کشید. سرانجام درروز 1۶ 
آوریل 201۶ درحضور 1۵0 نفر از روزنامه 
نگاران سراسر جهان  ، مقامات محلی و 
فرزندان ودوستان چارلی موزه ای که در 

خور شان اوست  افتتاح شد.
در سال 1۹۵2 که مک کارتی  جنبش 
ضد کمونیزم را در آمریکا براه انداخت 
و به سراغ افرادی که مظنون به پیروی 
از مکتب کمونیسم بودند رفت ، چارلی 
نیز  از ورود به آمریکا منع گردید . این 
یافت  ادامه   1۹72 سال  تا  ممنوعیت 
دلجویی  برای  هالیوود  سال  ودرآن 
عمر  یک  بخاطر  افتخاری  »اسکار  ازاو 
کرد.  اهدا  او  به  را  هنری«  فعالیت 
سرانجام چارلی در سال 1۹77 درسن 
88 سالگی  جهان را وداع گفت واکنون 
پس از 3۶ سال  باردیگر محل سکونت 
به  را   وستایشگرانش  طرفداران  او   
اگر  خواند.  می  فرا  خاطراتش  مهمانی  
گذارتان به  سویس و بویژه به  مونترو 
کنید.0  بازدید  موزه  ازاین  حتما  افتاد 
زیر  سایت  به  بیشتر  آگاهی  برای 
  chaplinsworld.com          :مراجعه کنید

 Chaplin's World
دنیای چاپلین ) موزه ی چارلی چاپلین (

گوشه ای ازاتاق پذیرایی چارلی که بصورت اولیه حفظ شده است

میز غذاخوری چارلی چاپلین یکی از وسایلی است که بهمان صورت اولیه حفظ گردیده است

ا

گری مارشال  کارگردان ، نویسنده و بازیگر درگذشت

گری مارشال نویسنده ، تهیه کننده ،  بازیگر و کارگردان سینمای 
  ۱۳۹۵ تیرماه   ۲۹ شنبه  سه  درروز  سالگی   ۸۱ درسن  آمریکا 
 ۰ گذشت  در  کالیفرنیا  بیربنک  در  دربیمارستانی  سکته  براثر 
درسال  آورد  روی  فیلم سینمایی  به ساختن   ۸۰ دردهه  مارشال 
  Overboard  ۱۹۸۷ ۱۹۸۴ فالمینگو کید راساخت وسپس درسال
آثارمهمی  نیز   ۹۰ دردهه  کرد۰  خلق  را   Beaches  ۱۹۸۹ ودرسال 
چون زن زیبا را با شرکت جولیارابرتز عرضه کرد که باعث ستاره 
 ۲۰۰۱ ، درسال  فراری  گردید۰ درسال ۱۹۹۹ عروس  رابرتز  شدن 
خاطرات  شاهدخت در سال ۲۰۱۰ روز والنتین ، ۲۰۱۱ شب سال نو 
و امسال هم  » روزمادر«  را به دوستداران سینما پیشکش کرد۰ 

گاردین: فیلمی بر اساس رمان پرفروش »جراح کراتورن: داستان 
قتل، جنون و عشق به کلمات« نوشته »سیمون وینچستر« ساخته 
پروفسور  نقش  در  اقتباسی  فیلم  این  در  »گیبسون«  و  می شود 
»جیمز مواری« بازی می کند که نگارش دیکشنری انگلیسی زبان 

آکسفورد را در سال ۱۸۵۷ آغاز کرد.
»شان پن« نیز در حال مذاکره برای بازی در نقش »سی مینور« 
جراج بازنشسته ارتش است که در حالی که در آسایشگاه روانی 
اضافه  آکسفورد  دیکشنری  به  واژه  هزار   ۱۰ از  بیش  بود  بستری 

کرد.
»مل  بازی  با  فیلم ها  اره ای« جدیدترین  »ستیغ  و  پدری«  »خون 
گیبسون« هستند که در ادامه سال جاری میالدی در سینماهای 

جهان اکران می شوند

مل گیبسون وشان پن  باهم دریک فیلم 

ازکتایون چه خبر؟

سینماپرس: کتایون امیرابراهیمی بازیگر پیشکسوت سینما 
و در  تغییر مدیریت خانه سینما  با  تلویزیون همزمان  و 
آستانه سومین سال بازگشایی این نهاد صنفی گفت: خانه 
سینما سال ها است که به مسائل و مشکالت هنرمندان 
توجهی ندارد و من شخصًا هیچ گونه امیدی برای بهبود 

شرایط و اوضاع نامساعد سینمای کشور ندارم.
گفتگو  در  ممنوع«  آقایان  »ورود  سینمایی  فیلم  بازیگر 
با خبرنگار سینماپرس افزود: متأسفانه آنچه ما در خانه 
قاطی  افراد  ای  عده  که  است  این  هستیم  شاهد  سینما 
اساس  بر  تنها  و  داده  تشکیل  تیم  و  اند  شده  یکدیگر 
منافع تیم خود مبادرت به انجام کار می کنند و به سایر 
افرادی که خارج از تیم شان هستند کاری ندارند اما باید 
به این افراد گوشزد کنم که دنیا در حال گذر است و این 

نیز خواهد گذشت!

رای  با  تصویری  هنرهای  و  علوم  آکادمی  هیات  دیلی،  اسکرین 
را  ایزاکس  بون  شریل  آکادمی،  این  رییس  انتخاب  برای  گیری 

برای چهارمین بار به عنوان رییس انتخاب کرد.
بون ایزاکس با توجه به زن و سیاهپوست بودن، انتخاب خوبی برای 
افزایش تعداد  بر  بر مسایل مورد نظر اعضا مبنی  تا  بود  آکادمی 
اقلیت ها و زنان تاکید کند. این در حالی است که وی سال پیش 
با باال گرفتن اعتراض ها در مرکز این مسایل قرار گرفت و تالش 

کرد تا بر تغییرات الزم تاکید کند.

رئیس آکادمی علوم وهنرهای تصویری ابقاشد
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     رضا شاه 
                      

 رد

آینه ی اسناد              
                          

     نگارش : ک - هومان 

                                              

دهه  چند  در  که  شمار  انگشت  جزتعدادی 
اثبات  میهن  مام  به  خیانتهایشان  اخیر 
ایرانیان  درمیان  را  کسی    ، است  گردیده 
بزرگمردی  به خدمات  یافت که  توان  نمی 
همه  باشد0  نداشته  اذعان  رضاشاه    چون 
او  که  باوردارند  رضاشاه  ویژگیهای  براین 
مرد عمل بود نه سیاستمداری بی عمل0 او 
به ایران عشق می ورزید  و سربلندی آن 
ایران  سربلندی  کردودرراه  می  طلب  را 

بسیار کوشید0
این  ماهها   افتخار  با  آزادی   ماهنامه 
بیشتر  خوانندگانش  به  را  مردبزرگ 
بانام  را  مجموعه  آن  واینک  شناساند0 
می  منتشر   » اسناد   ی  درآینه  رضاشاه    «
مرد  این  بتوانیم  راه  ازاین  که  باشد  کند۰ 
تاریخ ساز و بانی ایران نو را  به جوانانی 
که درعهد او و پسرش محمدرضاشاه پهلوی 
بدنیا نیامده بودند بشناسانیم و دین خودرا 
ادا  ایران  خدمتگزاران  از  یکی  به  نسبت 

کرده باشیم 0
پژوهشگر   ایران دوست آقای ک 0 هومان  
درماهنامه  را  ایشان  ارزنده  کارهای  که 
آزادی می خوانید  با همت و پشتکار سعی 
بوده  که  آنگونه  را  رضاشاه  تا  است  کرده 
به  کند  معرفی  خود  خوانندگان  به  است 
همین دلیل  مطالب خودرا برطبق سندهای 
موجوددرکتابی با 394 صفحه  تهیه وتنظیم 
کرده است تا  رضاشاه را به ایران دوستان 
یک  خواستاریم  عزیز  والدین  بشناساند0از 
خود  فرزندان  برای  را  کتاب  ازاین  جلد 
تهیه فرمایند تا آنها نیزخدمتگزاران ایران 

رابشناسند0
زیر  مراکز  از  یکی  با  کتاب  این  تهیه  برای 
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