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دریمن کودکان بیگناه را می ُکشند ...

 خانه رابرسرشان خراب می کنند!...

وهیچ انسانی نمی ُپرسد این کودکان به چه جرم 

وگناهی  باید خانه خراب ویا اسیر خاک شوند؟
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 میخوانید

کرده  شرکت  درصنعا  عزیزخود  جنازه  درتشییع  که  عزادارانی  بمباران  باال:  جلد:  روی  شرح 
وزخمی  کشته  شان  خانه  بمباران  از  پس  یمنی  وکودک  نوجوان  تعدادی  پائین  دوعکس  اندو 
ویا آواره شده اند برای آگاهی بیشتر به گفتگوی آقای زاهدی درصفحه 10 مراجعه فرمائید

درقرن بیست ویکم به سر می بریم 
اما رفتارمان از قرون ماقبل تاریخ 
هم  زشت تر و زننده تراست .  اگر 
انسانها  تاریخ   ماقبل  دوران  در 
بخاطر سیر  کشتند  می  یکدیگررا 
بی  ازسر  ویا  بود  شکمشان  کردن 
عقلی  دستشان به خون آلوده می 
فتح  آسمانهارا  که  امروز  اما  شد. 
بخدمت  را  تکنولوژی   ، ایم  کرده 
گرفته ایم ، و به تازه ترین اختراع 
اتومبیل  که  بالیم  می  خودمان 
بدون راننده  درخدمت ماست و با 
اشاره یک دکمه مارا به مقصد می 
خون  به  را  دستمان  چرا   ، رساند 
از  ؟   کنیم  آلوده می  همنوع خود 
اطفال  چرا  گذشته  اینها  ی  همه 
بیگناه را می کشیم ؟ و بعد هم می 
کوچکی  اشتباه   ببخشید  گوئیم 
عکس  هزاران   . است  داده   روی 
برروی  دریمن   انسانی  جنایات  از 
هرکدام   . دارد  وجود  اینترنت 
جلد  روی  برای  خواستم  ازآنهارا 
روی  مناسب  دیدم  کنم   انتخاب 
. تصویر کودکی است  جلد نیست 
که دستش قطع شده و جان داده 
است . دیگری تمام اعضای درونی 
متالشی  بمب  اصابت  براثر  اش  
قطع  ازبدن  سرش   . است  شده 
و....  گردیده  پرتاب  ای  بگوشه  و 
هم   آن  ی  درباره  نوشتن  حتی 
اعصابی قوی می خواهدکه نه شما 
دارید و نه من . درگوشه ای دیگر 
سال  فرارسیدن  بخاطر  دنیا  از 
مشغولیم  وپایکوبی  جشن  به  نو  
درآغاز  کنیم  فکر  اینکه  بدون   .
  ، یمنی   ، ایرانی  کودک  زمستان  
زده  جنگ  نقاط  دیگر  و    ، سوری 
درزیر  پرآشوب،   جهان  این  ی 
نه  پراز دود تاصبح  سقف آسمان  
برد  می  خوابش  بمبارانها  ازصدای 

ترس   از  ونه  سرما  شدت  از  ونه 
است    ممکن  دیگر  ای  لحظه  آنکه 
برای  و  کند  منفجر  اورا  بمبی 

همیشه چشمانش را فرو بندد. 
جهان  در  قدرتی  صاحب  هیچ 
نیست - چه مسلمان ، چه مسیحی 
و چه دیندار ویا بی دین-  که یک 
لحظه ، فقط یک لحظه به سرنوشت 
فکر  برگشته  بخت  کودکان   این 
دراینجا  من  نکنید  اشتباه  کند.  
نمی  طرفداری  جناحی  هیچ  از 
دریمن  قبایلی  یا  و  گروهها   . کنم 
جنگند.  می  باهم  درسوریه  و 
که  طلبد  می  را  جدائی  بحث   آن 
من  نیست.  نوشتار  این  موضوع 
قبل    ! قدرتمندان  شما  گویم  می 
یا  برای مطامع سیاسی و  اینکه  از 
شخصی خود جنگی براه اندازید  به 
این بیگناهان  سه ماهه یا 6 ماهه 
و یا یکی دوساله فکر کنید.  به این 
با  چگونه  که  بیندیشید  حقیقت 
قتل عام این گلهای نوشکفته و یا 
ناشکفته چه جنایتی را مرتکب می 
شوید. چه استعدادهارا بزیر خاک 
وپدرانی  مادران  چه  فرستید،  می 
را داغدار می کنید و چه کودکانی 
را یتیم وبی سرپرست به جامعه ی

جامعه  از   تر  رحم  بی  که   فردا   

امروز است می سپارید.
جنگ  و  قدرت  صاحبان  بدتراز   
افروزان ،  ما انسانها ی بی تفاوت 
می  را  مصیبت  اینهمه  که  هستیم 
کوچکترین  آن  قبال  ودر  بینیم 
پرسش  یا  و  اعتراضی   ، فریادی 

وسئوالی  ازما شنیده نمی شود .
صحبت  بامن  تلفنی  که  دوستی 
که  نبود  نگران  تنها  نه  کرد  می 
را  اعصابت  چرا  آقا   «  : گفت  می 
بمب  با  اینها که  ؟  خراب می کنی 
شوند   می  کشته  عربستان  های 
کسانی  یعنی  هستند.  حوثی  همه 
هستند که  مورد حمایت جمهوری 
اند.«  کمی ساکت شدم تا  اسالمی 
دنباله حرفهایش را بگوید. اما او گفت :

»  بازهم ناراحتی ؟«  گفتم :
ازتو  را  حرف  این  که  اآلن  مسلما 
بهم  پیش  از  بیش  اعصابم  شنیدم 
ریخت . مرد حسابی کودک بیگناه 
اسالمی  جمهوری  که  داند  می  چه 
کیست و حوثی کدام است و ائتالف 
عربستان به چه معنی است .  گفت :
»  جنگه دیگه ودرهرجنگی عده ای 
» شوند.  می  کشته  وبیگناه  باگناه 
و  کردم  خداحافظی  او  با  بالفاصله 
امیدوارم از این که اجازه ندادم بقیه 
حرفهایش رابزند دلخور نشده باشد.
در همین زمان  نامه دوستی که مقیم 
لطف  مورد  مرا  وگاهی  است  داالس 
ومحبت خود قرار می دهد و نامه ای 
برای من آگاهی  نویسد که هم  می 
دهنده است و هم خوداو با نوشتن 
این نامه ها کمی دردهای بی شمارش 
و  رابازکردم  دهد  می  تسکین  را 
مثل همیشه پر بود از غصه خوردن 
. ستمدیدگان  برای  و  انسانها  برای 
دوست  سخنان  از  ناشی  نومیدی 
قبلی با خواندن این نامه تبدیل به 
در  هم  هنوز  که  شد  بزرگی  امید 
و  غمخوار  انسانهای   بشری  جامعه 

دردآشنا زیادند که  آالم و مصیبت 
های جوامع بشری را می شناسند و 
سعی می کنند اگر بتوانند آن را حتی 
برای یک نفر بازگو کنند.  فریادشان 
را بگوش حداقل یک نفر برسانند .
یک  گفتگوی  متن  بعد  ساعتی  و 
با  المللی  بین  پراعتبار  ی  مجله 
جناب اردشیرزاهدی بدستم رسید 
که درباره ی همین  قدرتمداران  بی 
مسئولیت و بدون عواطف و احساسات 
صدایش  زاهدی  آقای  بود.  انسانی 
ازاین طریق به گوش هزاران نفر  را 
بود. رسانده  قدرتند  در مسند   که 
منهم با ترجمه آن گفتگو ودرج آن 
دراین شماره با ایشان همصدا شدم .
در صفحه ای دیگر از این شماره به 
اختصار اشاره کرده ام به رسانه های 
از بحث و شرح جنایات  آمریکا که 
انسانی که دریمن صورت می گیرد 
اند.ودراینجا  برلب زده  ُمهر سکوت 
یمن  در  آنچه  که  کنم   می  تأکید 
می گذرد چه از ناحیه ی جمهوری 
اسالمی  در کمک به حوثی ها برای 
دریمن  دیگر  قبایل   افراد  کشتن  
به  ائتالف  نیروهای  سوی  از  چه  و 
رهبری عربستان سعودی  در کشتن 
حوثی ها  همه محکوم است . وهمه ی
بشریت  علیه  جنایت  وقایع،  آن   
ای  نقطه  بشمار می رود.  وقتی در 
انسانهایی  و  گیرد  می  در  جنگی 
آن  بخود    خود  شوند  می  کشته 
کشتار جنایت علیه بشریت بشمار 
و  توحش  جنگی  در  حال  رود.  می 
بی رحمی به باالترین  شدت صورت 
می گیرد و درجنگی دیگر با مالیمت 
بیشتر . اما نتیجه هرجنگی  کشتار 
نیز  آنها  بیشتر  که  انسانهاست 

بیگناهند .
آرزوی  مسیحی   نو  سال  درآغاز 
ابنای  همه  برای  وسالمتی  بهروزی 
بشر داشته باشیم و دل به این امید 
شاهد  جدید   درسال  که  ببندیم 
نقطه  هیچ  در  وخونریزی  جنگ 
جهان نباشیم . برای همه ی کودکان 
دنیا روزهای شادتر و آسوده تر و امن 

تر آرزو کنیم . 
دست یافتن به این خواسته ها کار 
چندان مشکلی نیست به شرط آنکه  
قدرتمندان حاکم  با عقل وخرد خود  
برجهان حکومت کنند ، نه با بمبهای 

خوشه ای وموشک و امثال آن    .

مرتضی پاریزی

جنگی یتکاران   جنا

سکوت رساهن اه و
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گله ای دوستانه

آزادی  مجله  عزیز  مشترکین  بارهااز 
خواهش کرده ایم - واگر هم خواهش 
حکم  قانون  و  عرف  کردیم  نمی 
شدن  عوض  محض  به  که  کند-  می 
آدرس پستی خود مارا مطلع کنند .به 

دودلیل:
بدستشان  موقع  به  مجله  آنکه  اول 
بودجه  بااین  ما  اینکه  دوم  و  برسد 
ی  هزینه  متحمل   داریم  که  ضعیفی 
ی  دوباره  کردن  پست  برای  اضافی 
موارد  درصد   90 در   . نشویم  مجله  
کنند  می  مطلع  مارا  باتلفن  دوستان 
درلیست  را  آدرس  بالفاصله  ماهم  و 
اما   . کنیم  می  تصحیح  مشترکین 
درصداست  ده  آن  با  ما  سخن  روی 
رعایت  را  قاعده  این  متأسفانه   که 
نو  سال  درآغاز  بازهم  فرمایند.  نمی 
می  تکرار  را  خواسته  این  مسیحی 
کنیم که به موقع تغییر آدرس خودرا 
دربیشتر  دهید.  اطالع  تلفنی  ما  به 
آدرس  تغییر  متوجه  زمانی  مواقع 
یادآوری  نامه  که  شویم  می  مشترکی 
شود  می  ارسال  مشترکین  برای  که 
فهمیم  ما می  برگشت می خوردوتازه 
مشترک  آدرس  است  ماه   6 که 
اطالع  ایشان  و  شده  عوض  عزیزمان 
ببعد  ازاین  امیدوارم    .. است  نداده 

شاهد این بی مهری ها نباشیم .
باتشکر  سال 2017 برشما مبارک

 تبریک برای هشتمین سال
با درود وخسته نباشید به شما وهمه ی

اندرکاران مجله   نویسندگان و دست   
هشمین  فرارسیدن  آزادی.  خوب 
را  آزادی  ی  ماهنامه  فعالیت  سال 
وقتی  باورکنید   . گویم  می  شادباش 
خود  با  دیدم  را  شماره  نخستین 
 . است  پرباری  ی  مجله  عجب  گفتم 
وای اگر این مجله پس از چند شماره  
تعطیل شود. اما با پایداری و همکاری 
نویسندگان خوب شما این ماهنامه از 
فعالیت  سال   هشتمین  آینده  شماره 
و  خودم  به  کرد.  خواهد  آغاز  خودرا 

و  ماهنامه  این  خوانندگان  ی  همه  به 
نویسندگان آن  و  به شما گردانندگان 
صمیمانه شادباش می گویم . امیدوارم 
خداوند همه شمارا سالمت نگهدارد تا 
خود   فرهنگی  خدمت  این  به  بتوانید 

ادامه دهید.  
با سپاس : عسکری از آمریکا

معرفی هنرمندان

گفتگوی شمارا باخانم حمیرا مرتضوی 
ایشان  به  و   . خواندم  قبل  درشماره 
 . گویم  می  تبریک  هردو-   - شما  و 
ایشان در گفتگو باشما  بسیار آگاهانه 
از  مهمتر  گفتنداما  سخن  وصمیمانه 
ایرانی در خلق  همه جسارت یک زن 
ی  جامعه  نُرم  با  که  است  تابلوهائی 
که  تعریفی   . است  تضاد  در  ایرانی 
ایشان با تابلوهای خود از زن می کند 
بسیار  کارشماهم  و   . است  نظیر  بی 
اینگونه  و  گردید  می  که  است  جالب 
هنرمندان با ارزش را پیدا می کنید و 

آنهارا به ما معرفی می کنید. 
با تشکر و امتنان بسیار  ح.ا. از نیویورک 
شما  محبت  از  عزیز   آقای  یا  خانم 
اینکه  برای  اما   . سپاسگزارم  بسیار 
اعتبار اینگونه گفتگوهارا بی جهت به 
خودمان نسبت ندهیم باید عرض کنم 
که این هنرمندان را شما خوانندگان 
ماهم  و  کنید  معرفی می  ما  به  خوب 
آنها  وبا  رویم  می  آنها  سراغ  به 
همکاری  وقتی   . کنیم  می  گفتگو 
شما خوانندگان خوب با گردانندگان 
نتیجه  باشد  صمیمانه  اینگونه   مجله  
موفق  بود.   خواهد  مطلوب  مسلما 

باشید.

مطالب مجله

با سالم  خدمت شما نازنینان
این ایمیل را فقط برای تشکر اززحمات 
. مطالب مجله بسیار  شما می فرستم 
 . است  خواندنی  و  آموزنده   ، متنوع 
سال  هشتمین  آغاز  باشیدو  موفق 

انتشار مجله را هم شادباش میگویم .
ارادتمند  ع. کرباسی   از شرق آمریکا

یوسف پیامبر
را که می خوانم  پیامبر  مطلب یوسف 
چیزی سر در نمی آورم .  البته شاید 
مسائل  اینگونه  به  که  کسانی  برای 
عالقه دارند مفید باشد اما از ترجمه ی

آقای  بگذریم  که  صوتی  دکتر  خوب  
کتاب   این  درنوشتن  عثمان   احمد 
خیلی حاشیه رفته است و تنها چیزی 
خود  سرگذشت  خوانیم  نمی  ما  که 
یوسف است . داستان آدم وحوا هم که 
بودند  را ترکمه کرده  دکتر صوتی آن 
بسیار جالب بود و طنز بسیار نیشداری 
عالی  بود   گرفته شده  بکار  درآن  که 
بود. ازقول من به همه ی نویسندگان 
سال  آغاز هشتمین  آزادی«    « خوب 

انتشار مجله را شادباش بگوئید.
خواننده وفادار شما  از کالیفرنیا

یک  پای  وقتی  شما  عزیز   دوست 
تلویزیون هم می نشینید دلیل ندارد 
که همه ی برنامه هایش را نگاه کنید 
شما  که  ای  برنامه  همان  بپسندید.  و 
میلیونها  است  ممکن  ندارید  دوست 
عالقه  با  و  باشند  داشته  دوست  نفر 
پیامبر  یوسف  داستان  کنند.در  نگاه 
موشکافی  هرمورد  در  نویسنده  هم  
چنین  اصوال  آیا  ببیند  تا  است  کرده 
یاخیر.  است  داشته  وجود  شخصیتی 
می  ثابت  اسنادی  و  مثالها  ذکر  با  و 
و  است  یوسف  همان  یویا   که  کند 
از  مطلب  این  آخر.درنتیجه  الی 
داردو  فراوان  اهمیت  تاریخی  نظر 
بسیاری از خوانندگان هم آن را می 
پسندند و منتظر شماره ی بعدی می 
به  بخوانند.  را  آن  ی  بقیه  تا  مانند 
هرحال این مطلب هم بزودی بپایان 
می  مژده  اکنون  هم  از  و  رسد  می 
دهیم که مطلب بسیار جالبی از همین 
آماده  شما  برای  ونویسنده  مترجم 
به  تا دوشماره ی دیگر  که  ایم  کرده 

شما تقدیم خواهدشد.

باألخره کدام طرفی هستید؟
الو مجله ی آزادی؟....

   متأسفانه کسی گوشی را بر نمیدارد. 
باسالم پیامم را می گذارم :

طرفدار  شما  نفهمیدیم  باألخره  ما   -
کلینتون  وخانم  دموکرات  حزب 
هستید یا طرفدار حزب جمهوریخواه 
و آقای ترامپ  چون مطالبی له وعلیه 
هردو می نویسید. اگر می شود موضع 

خودرا مشخص کنید.
ممنون .خدانگهدار

خواننده ی گرامی . فرض کنیم شما 
به   . دانستید  مارا هم  موضع شخصی 
یک  معموال   خورد؟   می  دردی  چه 
رسانه باید بی طرف باشد. البته کار 
خیلی سختی است چرا که در همین 
که  دیدیم  آمریکا   2016 انتخابات 
خانم  بنفع  همه  آمریکا  های  رسانه 
بنفع  نیوز  فاکس  و  بودند  کلینتون 
هیچکدام  بنابراین  ترامپ.   آقای 
کنیم  می  سعی  ما  نبودند.  طرف  بی 
کنیم  نمی  ادعا  اما  باشیم  طرف  بی 
بنظر    . هستیم  موفق  راه  دراین  که 
حزب  هم  آمریکا  های  رسانه  هم  ما، 
نیاز مبرمی  دموکرات وجمهوریخواه 
دارند  اساسی  تکانی  خانه  یک  به 
به  دوباره  تواند   نمی  آمریکا  وگرنه 

بزرگی و سروری خود باز گردد.
اما برای اینکه تا حدی به خواست شما 
به  نسبت  گویم  می  باشیم  کرده  عمل 
آقای اوباما هیچ نظر خوشی نداشتم 
چراکه ایشان به مردم ایران گفت من 
در کنار شماهستم . اما درسال 1388 
که مردم به میدان آمدند  او آنهارا 
هرگز  من  جهت   باین  و  گذاشت  تنها 
توانید  بخشید. پس می  نخواهم  اورا 
دریابید که ما طرفدار و حامی حزب 
و شخصی هستیم که  خواهان بهروزی 
مردم ایران باشد . به بقیه اقداماتش 

کار نداریم .

داستان کم است
داستانهای  شما  ی  مجله  در  زمانی 
دنباله دار و همچنین داستانهای کوتاه 
درهرشماره چاپ می شد. مدتی است 
دارد  امکان   . نیست  خبری  آنها  از 
چون  دهید؟  ادامه  کاررا  این  دوباره 
است  آمده  شما  ی  مجله  لوگوی  در 
ادبی  اگر   . هنری   ، ادبی   ، اجتماعی 

هستید باید داستان هم در کنار شعر و 
دیگر مطالب ادبی ، چاپ کنید. خیلی 

ممنون.
خواننده داستان خواه شما از ماساچوست

حق باشماست . متأسفانه چندشماره است 
که داستان نداریم . امیدوارم ازشماره ی
پیداکند. ادامه  داستان  چاپ  آینده   

ترور در لحظه ی آغازسال نو
با درود    حتما شماهم این خبررا شنیدید 
ویا خواندید که درلحظه ی آغازسال نو 
در استانبول ترکیه انفجاری روی داد که 
عده ای بیگناه کشته وعده ای هم زخمی 
شدند.  آیا بازهم باید نشست و به این 
تروریست ها مجال داد تا بیشتر بکشند؟ 
آیا وقت آن نرسیده که همه ی دولتهای 
جرثومه  این  اتفاق  به  وبزرگ  کوچک 
های فساد را ریشه کن کنند؟ رسانه ها 
هم یکی به نعل و یکی به میخ می زنند. 
داعش  کار  ترکیه  ترور  گوید  می  یکی 
است. دیگری می گوید کار ُکردهاست . 
وجمهوری اسالمی هم دراین میان ازآب 
گل آلود ماهی می گیرد. بنظر من اولین 
گام برای ازبین بردن ترور وتروریسم در 
جهان  برافکندن رژیم اسالمی درایران 
ی  ساده  اتفاق  یک  ببینید   . است 
تروریستی درداخل ایران به وقوع نمی 
اما هرگز  البته جای شکر دارد  پیوندد. 
دلیل آن را از خود پرسیده اید؟  به امید 
سالی پراز امنیت و سالمتی برای همه ی 

مردم جهان.
درضمن  نسبت دادن کارهای تروریستی 

و  ها  ناحیه ی همین ترک  از  ُکردها  به 
جمهوری اسالمی دامن زده می شود  که 

نباید آن را قبول کرد.
ارادتمند  هیبت اهلل  اسدی - اروپا

عمل  هیچ  درایران  فرمائید  اینکه می 
تروریستی صورت نمی گیرد واقعا جای 
بسی خوشحالی است .ولی می خواهید 
با  اسالمی  که جمهوری  بگیرید  نتیجه 
که  اینهم   . است  همدست  تروریستها 
و  وحماس  اهلل  حزب   . ندارد  تازگی 
دیگران همه دست پرورده ی این رژیم 
هستند.  درایران عمل تروریستی صورت 
ی باندازه  رژیم  خود  اما  گیرد  نمی 

 تلفات یک عمل تروریستی مردم را بدار 
می کشد و یا با بیم وهراسی که ایجاد 
می کند صدها نفر باسکته و بیماریهای 
دیگر جان می بازند. تلفات جاده هارا 
نگاه کنید . اکثریت آن به دلیل اتوبوس 
ها و کامیونهایی است که از اروپا می 
خرند وچون باید از طریق این خریدها 

شود   پرپول  ابتدا  خودشان  های  جیب 
فنی  نقص  دارای  که  اتومبیلهارا  این 
زیادی هستند می خرند و باعث کشتار 
در جاده ها می شوند.  به هرحال ظاهر 
امر نشان می دهد ایران امن است اما 
درباطن  جان مردم قربانی اعدامهای 

آشکار و  قتلهای خاموش است .

ومیر ومرگ  دسامبر  ماه 
هنرمندان

با درود و شادباش سال نو
باخوشحالی باید گفت سال 2016 رفت 
ماه  بسیار  این سال  ماه  بویژه آخرین   .
درجهان   وهم  درایران  هم  بود.  بدی 
وفرهیختگان  از هنرمندان  زیادی  عده 
پوران فرخزاد-  . درایران  باختند.  جان 
ای  عده  و  زاده  فنی  دنیا  جعفروالی-  

دیگر ودرجهان هم  هنرمندان محبوب 
مردم براثر سکته و یا بیماریهای دیگر  
امیدوارم سال 2017 خوبی  جان دادند. 

درانتظار همه باشد.
ماهم  هنری  خبرهای  درصفحه  اتفاقا  
فقط  از مرگ هنرمندان خبر داده ایم .

ماهم همان آرزوی شمارا داریم .

سپاس وشادباش
سال 2017 میالدی را بهمه شما شادباش 
می گوئیم . از همه شما که در ماندگاری 
این مجله سهم داشته اید سپاسگزاریم و 
از همه نویسندگان عزیزی که بدون هیچ 
چشم داشت مالی مارا همراهی کردند 
های  نوشته  مرهون  مجله  وموفقیت 
قدردانیم  صمیمانه  آنهاست   تک  تک   
وبرای همگی سالمتی وموفقیت درسال 

جدید آرزومندیم.

پبام های 
 خوانندگان

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری
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منتشر  آزادی  ی  ماهنامه  فعالیت  سال  
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این  انتشار  درتداوم  گذشته   سال  در7 
مجله سهیم بوده اند سپاسگزاریم و از شما 
می خواهیم با معرفی این نشریه به دیگران 

همچنان مارا یاری دهید.
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یکی از بزرگترین چالش های سیاست 
توان  می  را  ترامپ  دونالد  خارجی 
در  ایران  قدرت   گسترش  با  مقابله 
رژیم   . دانست  میانه  خاور  سراسر 
تهران  نیرو گرفته از منابع مختلف و 
مشروعیت  یافتن فعالیت هسته ای اش

مضاعف  تالش  برجام،   درچهارچوب 
قدرت  موازنه  تغییر  برای  خودرا 
کرد  آغاز  خود  نفع  به  درخاورمیانه  
عراق، سوریه  در  نظامی  مداخالت  که 
و یمن را شاهد بودیم . رژیم جمهوری 
اسالمی حمایت از متحدان تروریست 
اهلل  حزب  مانند  خود  مدت  طوالنی 
متحدانی  داد.  افزایش   ، را  حماس  و 
و  ایران  خارجی  های  باپیشرفت  که 
سوریه  و  عراق  در  آن  دستاوردهای 
دربرابرعملیات  تسلیم   نوعی  و 
اگرچه  تابند.  برنمی  را  تروریستی 
ایران  خارجی  مداخالت  با  مقابله 
قابل  اما  رسد،  می  بنظر  سیاسی 
تهدید  با  ابزاردرمقابله  ترین  اطمینان 
ایران، فشار آوردن  بر رژیم در داخل 

ایران است .
توسعه طلبی بی امان تهران اوالً ریشه 
در این اعتقاد دارد که انقالب اسالمی  
زمانی می تواند در داخل موفق باشد 
به  از کشور صادر شود.  به خارج  که  
سران  همیشه،  که  است   دلیل  این 
رژیم  انقالب خودرا، یک انقالب بدون 
تهدید  ثانیًا،   . اند  کرده  معرفی  مرز 
راه حلی  مناسب  ،  همیشه   خارجی 
دیگرعوامل  و  پاسداران  سپاه  برای 
توجیه  بمنظور    ، دولتی  سرکوب 

خشونتشان ]درداخل[بوده است.
 صدها نفر، از جمله زندانیان سیاسی،  
دلیل  اعدام شدندکه  در سال گذشته 
هدف  به  رژیم  سرکوبگر  برماهیت 
تحکیم حکومت خود در داخل است .

ضمن این که  این سرکوبگری تهدیدی 
راکه از ناحیه  مردم متوجه رژیم است 

خنثی می کند..
نظریه  توسط  دینی  حکومت  امروز، 
دارند   ادعا  که  روحانی  پردازان 
واراده ی خدارا می شناسند  خواست 
جمهوری  آنها،  برای  شود.  می  اداره 
ازملتی  برخاسته  دولت  یک  اسالمی 
المللی  بین  نظام  در  طلب  استقالل 
نیست. این رژیم  در جبهه  بین خیر 
از کشور می  و شر، در داخل و خارج 
رستگاری  برای  که  نبردی  جنگد،  
اخالقی و رهایی واقعی ازشاخک های 
کافراست.  غرب  فرهنگی  و  سیاسی 
انترناسیونالیستی آخوندها به  دیدگاه 
یک دشمن نیاز دارد، و ایاالت متحده 
و  اسرائیل  خصوص  به  متحدانش،  و 
آن  کار عرب،  محافظه  های  پادشاهی 

دشمن مورد نظر رژیم تهران هستند.

عکس از: رویترز
مناسبت  به  پاسداران  سپاه  افراد  رژه 
-1980( عراق  و  ایران  جنگ  سالگرد 
ایران، 22سپتامبر   تهران،  1988(، در 

2011

هرگز  تهران  در  رژیم  دالیل،  این  به 
کرد.  نخواهد  رها  را  غرب  با  تقابل  
توافق  کنند  می  استدالل  که  کسانی 
ایران  در  رو  میانه  نیروهای  ای  هسته 
ها  واقعیت  به  باید  کند  می  راتقویت 
توجه کنند: این کشور تهاجمی ترین 
می  باقی  درمنطقه  تروریسم  حامی 
پایان  به  امید  کمترین   حتی  ماند. 
به  دستیابی  برای  ایران  تالش  یافتن 
برجام   شرایط  طبق  ای  هسته  سالح 
می  مشاهده  همانطورکه  وجودندارد  
از پروژه  موشک  پیگیری رژیم  کنیم 
بالستیک قاره پیما ادامه دارد )که این 
احتمال هست  زمانی آن را باکالهک 
پیشرفت  و  کند(  مسلح  ای  هسته 
نیز  را  اورانیوم  سازی  غنی  در  مداوم 
بلند  حل  راه  یک  دهد.تنها  می  ادامه 

استراتژیک  تهدید  دربرابر  مدت 
وجود  ایران،  توسط  شده  مطرح 
سکوالر  دولت  یک  ظهور  آن  داردو 
ضعف  بانقاط  است.  دموکراتیک 
دارند  روحانی   حاکمان  که  اساسی  

شاید  است.  یافتنی  دست  هدف  این 
پذیراین  آسیب  نقطه  بزرگترین  
باشد.  آن  مشروعیت  عدم  رژیم  
علی   )!(،2009 سال  سبز  انقالب  از 
سیاستمداران  رهبررژیم   ای  خامنه 
اسالمی  درجمهوری  محبوب  و  معتبر 
منظور   ( است.  کرده  پاکسازی  را 
دربرابر  وموسوی  کروبی  ماجرای 
فعلی   اوضاع   نژاداست.م(.   احمدی 
که  هستند  ناآرامی  مردم  ازیکسو 
آرمانهای سیاسی رژیم را برنمی تابند 
که   است  اقتصادی  فساد  بدترازآن  و 
هرگز   رژیم  های   کفایتی  بی  لطف  به 
نمی توان آن را بهبود بخشید . شکاف 
بین دولت و جامعه هرگز بیشتر ازاین 
صرف  میلیاردها   رژیم  است.  نبوده  
ترویج دین و ایجاد تنگناهای فرهنگی 
نتیجه  کمترین  اینکه  بدون  کند،  می 
ای بگیرد.. جمهوری اسالمی مخاطبین 
خود را از دست داده است و برای قیام 
پایه  که   ،2009 سال  به  شبیه  دیگری 
به  بود  نزدیک  و  لرزاند  را  رژیم  های 
شده  بیانجامدآماده  آن  سرنگونی 
است. هیچکس جز خامنه ای نمی داند  
که جنبش سال 2009 سیستم را تاچه 
حد به »لبه  پرتگاه« نزدیک کرده بود.

اگر چه مبارزه داخلی در ایران  ادامه 
ایاالت  برای  نقشی  اما،  یافت  خواهد 
به  کمک  وآن  دارد  وجود  متحده  
مورد  معیارهای   به  که  است   کسانی 
برای    . احترام می گذارند  آمریکا  نظر 
سری  یک  باید  واشنگتن  کار،  این 
در  بشر  حقوق  نقض  علیه  ها  تحریم 
ایران عمال کند. تحریم های مالی که 
در محدوده تجارت ایران بیشتر موثر 
بشر  حقوق  زمینه  در  باید  است  بوده 

تحمیل شود.
تجربه شرق اروپا نشان داده است که 
از  اساسی  جنبه  یک  اقتصادی  فشار 
ارتقاء دموکراسی  هر استراتژی  برای 

رژیم در تهران هرگز تقابل  با غرب را رها نخواهد کرد. کسانی که استدالل می کنند توافق 
هسته ای نیروهای میانه رو در ایران راتقویت می کند باید به واقعیت ها توجه کنند...

ایران  : فراتراز
 معامله ی هسته ای

از: رابرت جوزف  و   ُری تکیه

است.  هرچقدرمنابع کمتری دراختیار 
حفظ  به  قادر  کمتر  گیرد،  قرار  رژیم 
خریداری  که  است   وفاداری  عوامل 
از  به خوبی  انقالب  پاسداران  اند.  شده 
آگاه  اجباری خود  اعتباری خدمات  بی 
هستند. دولت برای سرکوب جنبش سبز 
در تابستان 2009.  با مشکل روبرو بود.
تنها چیزی که از آن به بعد  تغییر یافته  
است جمهوری اسالمی است  که حتی 
به خواسته های  افرادخودی حساسیت 
کمتری نشان می دهد.  ایاالت متحده 
آمریکا نیز باید یک دیپلماسی عمومی 
برای سلب مشروعیت رژیم با به چالش 
بوجود  آن  اصلی  های  ارزش  کشیدن 
جمهوری   ، گذشته  اینها  ازهمه  آورد.  
خالف  بر  که،  است   میراثی  اسالمی 
ایدئولوژیک  های  ازتجربه  بسیاری 
گذشته، توانسته است به قرن بیست و 
یکم گام بگذارد.. در این میان، همکاری 
با گروههای مخالف رژیم در خارج، باید با 
تالش چند جانبه برای برقراری پیوند و 
ارائه پشتیبانی به، مخالفان داخل  ایران، 
صورت گیرد همانگونه که  ایاالت متحده 
و  لهستان  در  همبستگی  ی  جبهه  با 
دیگر نیروهای مدنی در شرق اروپا این 

همراهی را انجام داد.
است   شده  متعهد  ترامپ  آینده  دولت 
دولت ایران را به عقب براند. انجام این 
و  متحده  ایاالت  رهبری  احیای  به  کار 
اعتبار این دولت  در خارج از کشور، طرح 
های دیپلماتیک متمرکز و حضور نظامی 
قابل دوام نیازدارد. امامهمترین وسیله ی 
مبارزه علیه افزایش موج خروشان ایران 
داخل  در   انقالب  انداختن  مخاطره  به 
است . با بهره برداری از آسیب پذیری 
های داخلی کشور، ایاالت متحده نه تنها 
کردن سوء  دنبال  از  را  ایران  تواند  می 
بلکه   بازدارد  ای  منطقه  های  استفاده 
امیدمیرود وضعیتی  بوجود آید که ازدل 
آن یک دولت دموکراتیک پدیدار شود. 
پس از سال ها مذاکره با ایران،  اکنون  
زمان اجرای سیاستی است  که جسورانه 
برای تضمین منافع و ارزش های غربی 

طراحی شده باشد.

By R. Daniel Kelemen         دوران تیره وتاربرای دموکراسی اروپا؟

در 17 نوامبر، آنگال مرکل صدراعظم 
جمهور  رئیس  اوباما  باراک  و  آلمان 
در  ای  مقاله  چاپ  با  متحده  ایاالت 
 ،WirtschaftsWoche آلمانی  مجله 
خودرا  کشورهای  مشترک  تعهدات 
فردی،  آزادیهای  ی  درزمینه 
دفاع  قانون؛  حاکمیت  و  دموکراسی 
همکاری  و  ناتو؛  طریق  از  جمعی 
نظیر  مسائلی  مورد  در  المللی  بین 
پناهندگی سیاسی ،  تغییرات آب و 
هوایی ترسیم کردند .  آنهامقاله خود 
ارزش  از  یادآوری  یک  عنوان  به  را 
درقلب  دهه   چندین  طی  که  هایی 
داشته   وجود  آتالنتیک   اتحادیه 

است قلمداد کردند..
و  گرایان  ملی  اخیر،  های  ماه  در 
هر  در  ارزشهارا  این  ها  پوپولیست  
چالش  به  اطلس  اقیانوس  دوسوی  
رای  ژوئن،  ماه  در  اند.  کشیده 
اروپا  اتحادیه  ترک  برای  انگلستان 
نصیب  را  سال  بزرگ  پیروزی  اولین 
ماه  در  سپس،  کرد.  پوپولیستها 
ترامپ   جی  دانلد  انتخاب  نوامبر، 
برای ریاست جمهوری ایاالت متحده 
که  کرد  برنده  را  نامزدی   ، آمریکا 
دموکراتیک  های  ارزش  تحقیر  به 
قوه  استقالل  مطبوعات،  نظیرآزادی 
قضائیه و حاکمیت قانون در قدرتمند 
پرداخته  جهان  مرکزسیاست  ترین 
است .  در اروپا، سیاستمداران راست 
افراطی و خودکامگان از بوداپست تا 
مسکوبرای پیروزی ترامپ شادی ها 
سیاسی   تشکیالت  رهبران  کردند. 
دادند.  نشان  واکنش  شوک  با 
دموکراسی لیبرال غربی، که به ظاهر 
در پایان جنگ سرد روبه رشد بود ، 
در حال حاضر به نظر می رسد ازهمه 
به  این روزها  طرف تهدید می شود. 
روزهای  اروپا  دموکراسی  برای  ویژه 

تیره وتاری است .
هیچ کس  دقیقًا نمیداند ترامپ چه 
چه  یا  کردو  خواهد  حکومت  گونه 
سیاست خارجی را دنبال میکند؟. اما 
برخی از اثراتی  که ریاست جمهوری 
اتالنتیک   اتحادیه  و  اروپا  بر  ترامپ 
برای  اکنون  ازهم  گذاشت   خواهد 
ترامپ   پیروزی   . است  روشن  ما 
به  را   افراطی  راست  سیاستمداران 
است  ممکن  اما  رساند،  نمی  قدرت 
اعتماد به نفس را درآنها  تقویت کند 
چالش  به   سیاسی  تشکیالت  با  تا 
که   هائی  پوپولیست  برای   . بپردازند 
مانند  قدرتند،  در  حاضر  حال  در 
ویکتور  مجارستان  وزیر  نخست 
کازینسکی،  یاروسالو  و    ، اوربان 
یعنی   لهستان  حاکم  حزب   رئیس 
حزب قانون و عدالت )PIS( که  عمال 
رهبر کشوراست ، دولت دانلد ترامپ  
می تواند یک دوست قدرتمندباشد..
جمهور  رئیس  مبارزاتی  اظهارات 
او  که   دهد  می  نشان  منتخب 
ازکشورهای اروپایی خواهد خواست  
بیشتری  خودهزینه  از  دفاع  برای  
مناسب  موقعیت  یک  که  بپردازند. 
از هر  ترامپ   اما ممکن است  است، 
از افزایش هزینه  گونه امتیاز حاصل 
تضعیف  ازطریق  اروپا،   دفاعی  های 
همانطور  کند.  مقابله  ناتو،   اعتبار 
عنوان  به  اروپا،  اتحادیه  برای  که 
ترویج  به  که  فراملی  سازمان  یک 
جانبه،  چند  تجاری  قراردادهای 
قوانین  و  محیطی  زیست  ومقررات 
با  ترامپ   پرداخته  المللی،  بین 
تعجب  این جای  است.  مخالف  آنها  
از  پس  بالفاصله   که،  وقتی  نیست، 
انگلستان،  در  ژوئن  ماه   رفراندوم 
 Mr.«خودرا توییترخود،   در  ترامپ 
ببعد زمان  آن  از  و  نامید    »،Brexit

دموکراسی لیبرال غرب ، که به ظاهر در پایان جنگ سرد روبه رشد بود ، در حال 
حاضر به نظر می رسد ازهمه طرف تهدید می شود. این روزها به ویژه برای

 دموکراسی اروپا روزهای تیره وتاری است .
نایجل  با  خودرا   دوستی  آشکارا 
سابق  فراژ،  Nigel Farage  رهبر 
ادامه   . انگلستان  استقالل  حزب 

داده است . 
در  اروپا  سیاسی  آزمون  آخرین 
دسامبر  چهارم  در  ایتالیا  و  اتریش 
انتخابات ریاست  . در  صورت گرفت 
 Alexander Van اتریش،  جمهوری 
 ,der Bellenرهبر پیشین حزب سبز 
هوفر،  نوربرت  اروپا   طرفدار  های  
ورود  ومخالف  افراطی  راست  نامزد 
اتریش   آزادی  حزب  از  مهاجرین 
که  آرامشی   اما   .. داد  را،  شکست 
میان  در  بلن«  در  »ون-  پیروزی 
رهبران اصلی اروپا برانگیخت خیلی 
رای  روز،  آن  از  بعد  نکشید:  طول 
دهندگان ایتالیایی با رد همه پرسی 
که  اساسی  قانون  اصالح  مورد  در 
رنتسی  ماتئو  چپگرا  وزیر  نخست 
بود  وپرداخته   موثر ساخته  طور  به 
سیاسی  تشکیالت  به  ای   ضربه 
به  درحقیقت  و  زدند  خود  کشور 
در  و  اعتماددادند.   رای  او  رهبری 
دوره  یک  با  ایتالیا  که  ای  لحظه 
مواجه  سیاسی  اطمینان  عدم  از 
سیستم  روی  بر  فشار    ، شده 
مستقل،وارد  های  بدهی  و  بانکی 
مهاجرت،  بحران  شودو  می 
پوپولیستی  گروه  یک  و  وجوددارد  
سربرمی  ستاره  پنج  جنبش  بنام  
دهد،. استعفامی  رنتسی  و  آورد 

در  ملی  انتخابات  آینده،  سال 
برگزار  هلند  و  آلمان  فرانسه، 
خواهدشد وخواهیم دید که آیا میانه 
ها  اتریشی  مانند  توانند  می  ها   رو 
افراطی  راست  نیروهای  برابر  در 

بایستند یانه.
بقیه درصفحه 48
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ژینوس محمودی )نعمت( نخستین زن هواشناس ایران

دکتر طلعت بصاری)قبله(

ارزشمندش   های   وبایگانی  اسنودن  
او  هم  کرد  پوتین  به  بزرگی  خدمت 
التحصیالن    فارغ  بهترین   از  خود  که 
وجاسوسی   اطالعات   عالی  مدرسه  
عهد آندروپوف )1( است  قدر اسنودن 
را دانست  ودرمسکو مقیمش ساخت .

نمی  موفق  پوتین   نبود  اسنودن   اگر 
شد  درانتخابات آمریکا  به زیان حزب 

دموکرات  دخالت کند.)2(
اگر اسنودن نبود  پوتین نمی توانست  
ظاهر  فرانسه    2 کانال  برتلویزیون 
جمهوری  حزب  نامزد  وبنفع   شود  
همین  البته  که  بگوید.  سخن  خواه  
ایتالیا  کرد  کار را در رفراندوم  اخیر 
وموفق نشد . زیرا  با تحسین ها که از 
ماتیو رنزی  نخست وزیر ایتالیا  کرد به 

شکست  او منجر شد.!!
از پیش  والدیمیر پوتین   حضور بیش 
دررسانه های اروپا  ودر محافل  حزبی 
کشورها  به حدی است  که کمیسیون  
نوعی   صدور  به  را   اروپا  اتحادیه 

اخطاریه واداشت .
بانو  اظهارات   درمورد  پوتین  
:» آمریکا  یک کشور   کلینتون  گفت 
من  که    )3( نیست  بناناریپابلیک 
البته  که   . کنم  دخالت  درآن  بتوانم  
ترامپ     بلند  خیز  درقبال  خواست 
زیرا  ونماسید.  کند   سیاسی  فروتنی 
وپوتین   ترامپ  گفتند   درمحافل 
خیلی پیشترها  حرفشان را باهم  زده 
اند. معهذا پوتین  احتیاج داشت  ثابت 
کند  که شایعات  مربوط به جنگ سرد  
درکار  روسیه   ودخالت  سایبری    -
دیگر کشورها  وبویژه کشورهای اتحاد 
اروپا  چندان اساسی ندارند پس وقتی 
 )Cyril( که رئیس  ارتودوکسی  روسیه
ی   معجزه  از  حرف  آمد   پاریس  به 
بزرگ بازگشت  به فرهنگ مذهبی  زد 

تا فرانسوی ها  که درانتخابات  نامزد  
حزب جمهوریخواه  بیشترین  رأی را  
فرانسوا  به  ها  کاتولیک  ی  ناحیه  از 
وحضورپوتین  پوتین  دادند   فییون 
دیگران   درکار  دخالتش   ازباب  را  
فراموش کنند  و توجهشان  به  کلیسا 

معطوف شود.)4(
ولی  اینهم کافی نشد  چون با افشای 
از  اسنودن   بار  این    ، ها  دررسانه 
جاسوسی های  NSA   آژانس  امنیتی 
هواپیماهای  برمسافران   آمریکا  
مسافربری خبر داد تا جاسوسی  آمریکا 
و انگلستان  را  تقریبًا درهمه جا افشا 
کند.)5( ودریک مورد مثاًل  جاسوسی 
فناوری  وکیف  برکّم  را   انگلستان 
Droneساخت   های    درون  های  
اسرائیل ، ضمن  دوستی ها وهمکاری 
کند  می  اثبات   !! همیشگی  های 
رادیو  از   دسته  آن  مساعد   لحن   
کار  برروی  که  اروپا  های   وتلویزیون 
و  دراروپا   کاران   محافظه  آمدن  
میدادن دادن  به گرایشهائی به پوتین  
و قدری دور شدن از آمریکا  نشان می 
دهد که اروپائیان  به روسیه نیاز دارند  
خاص   عوامل  هجوم   بسیاراز  ولی 
احیای   به  بیمند  ورفتن   روسیه   در 
رئیس  آنچه   یعنی  مذهبی   فرهنگ 

ارتودوکسی  روسیه درپاریس گفت ..
خوانندگان مقیم  آمریکا شاید  توجه 
به این واقعیات که دراروپا ما شاهد آن 
هستیم  را مفید نشمارند . ولی  بعداز 
هبالری  وشکست  ترامپ   برآمدن 
و  ای   بهانه  به   ، آمریکا  در  کلینتون  
به  ،  مردم  بهانه دیگری  به    ، دراروپا 
مقاومت  ها روی کرده ومی کنند  زیرا 
همه   بطوریکه  فعلی   سیاسی  درجو  
وفاخر   بلند  های   آرمان  آنیم   شاهد 
الئیسیته   و  دموکراسی   از  برآمده  
دنیای  و  خطرند.  در  بشر   حقوق  و 
کاران  همه جا  روی  دراین  محافظه 
ارزش های  دارد.: که  همه جا  تدبیر  
برسند  تا  کند   جانشین  را  کلیسائی  
به   اینجا که ببهانه حرمت  حاکمیت 

ملی  هرکشور وهر نظام ، اصل » هست  
و  والغیر.  مبناست  هست«  چنانکه 
مسیحیت  از  بسازند   فکری  نیز  سد 
بسیار  محافظه کار  کلیسائی  دربرابر 
الئیسیته  وراه بندان  برابری های زنان  
  : که  گفت  چنین  را   آن  شود  می  که 
غرب محافظه کار مایل است  به نوعی 
بنیادگرائی  های دنیای  اسالم وفرزند  

خبیث آن تروریسم اسالمی  رو کند.

قدری  درآغاز   شاید   راهکار  این   
جالب  و میهن پرستانه  بنظر آید ولی 
نقاهت   خبراز  که   دارد  گزاف  بهائی  
دموکراسی ها و آرمان  حقوق بشر  و 
پشت کردن  به جدائی دین  از دولت 
می دهد. ومردم اروپا  که از تروریسم 
اسالمی  صدمه خورده اند  گرچه فعاًل  
اصرار  کاران   محافظه  از  درحمایت 
دارند  ولی درعمق ذهن  خود بسیار  
 ، دموکراسی   گانه   سه  ارزشهای  به 
دارند   باور  بشر   حقوق  و  الئیسیته  
ولی  میروند  نوسان   آن  به  ودرعمل  

به ترک آن ارزش ها  نخواهند رفت .
 اینکه در آمریکا  در انتخابات ریاست 
به  ترامپ   چون  مردی  جمهوری  
ایالتی  دهندگان  رأی  »بزرگ   مدد 
«  انتخاب شود  ونه به مدد  و با رأی  
ی  باضافه  آمریکا   مردم  اکثریت  
دهنده   رأی  بزرگ   ایاالت  امتیازات   
قانون  به  حرمت   از  نشان  البته    ،

واحترام  به  نیات  » پدران بنیادگذار« 
است .

اما ، آیا  وجدان  اصالح گریها را  می 
شود درقفس  حرمت به پدران  نهاد . 
بخصوص  آنکه  پدران  بنیادگذار خود  
به  هم   و  بودند   استعمار  با  درمبارزه 
رأی مردم باورداشتند  ونمی توان باور  
آنقدر  کار    محافظه  پدران   که  کرد 

محافظه کار بودند  که رأی آن روزی 

به قیمت   باشد. آنهم  ابدالدهری  آنها  
دومیلیون  بر  نهادن   هم  بر  چشم 

واندی  رأی اضافی مردم .
دو  با  ودراروپا   درآمریکا   مقاومت 
یک  با  ولی  گیرد.    می  پا  مشکل  
هدف  وآن هدف  دفاع از دموکراسی  
والئیسیته  و حقوق بشر  خواهد بود. 
که اگر  پا نگیرد  ما مردم مسلمان را  
دربرابر مسجد  ومردم مسیحی را  در 

برابر کلیسا  درتسلیم خواهیم نهاد. 
حتمًا مالحظه کرده اید  که به بهانه ی  
پیروزی قشون  پوتین  ودرحمایت  از 
رسانه  جا  همه    ، درحلب  اسد   بشار 
های دولتی  درحال غسل تعمید اویند.

نه  ملل   دیگر کسی  وحتی سازمان   
ازبشاراسد  انتقادی دارد  و نه حرفی 
او   کشتارهای  و  شیمیایی  سالح  از 
که   شنوید  حتمامی  است.   درمیان 
دورونزدیک   از  دَول   ی  همه  سران 
اورا فاتح  60 درصد از  کشورش  می 

       بشا ر اسد وپوتین  در تطهیر سیاسی  غرب

لطفًا   کنند   می  استدعا  و  شناسند  
اعالم آتش بس  شود.

ایران  دخالت  به  دیروز  که   همانها 
گفتند  ومی  داشتند   ایراد  درسوریه  
ایران  باکمک های مالی  که به اسد می 
اهلل  ساخت  حزب  نهادن  با  و  رساند  
سرپا  اورا  اسد   اختیار  در   ، ایران 
نگهداشته است ، امروز  پیروزی قوای  
به حساب   اسد  برمخالفان   را   پوتین 
مؤالفان   دنیای   پس  گذارند.  می  اسد 
ایران  که  طرح   بهمان  درسوریه  
وروسیه  از سالها پیش  حرفش را می 

زدند رسید.
دشمن سیاست   دیگر   عربستان  پس 
ایران  والئی در  سوریه نیست . پس آن 
جبهه نصرت وغیره  وحتی مجاهدان  
به دستور  آمدند  و به دستور می روند  
وقطروکویت  و سعودی  و دیگر  امرای 
از  که  مؤتلفان   سران  همراه   عرب  
از پشت خنجر می زدند   سالها  پیش 
برای گل  بودند   مأموریتی  اسد در  به 
آلود ه ساختن  آب ، تامسکو  با ترامپ  
روند. هم  » سازنده!«   ای  مذاکره   به 
پیش از آنکه ترامپ  کار خودرا شروع 

کند.
تنها تفاوت  آنجاست  که ایران والئی  
قبل از برجام  سوریه را  خورده وبرده 
خود حساب می کرد. ولی  بعدازبرجام  
ایران والئی  رسمًا  پشت سر روسیه  
به  قشون   و  گرفت  قرار  پوتین  ی 
صبر  باید  حاال   و  فرستاد  اسد  کمک 
کند  شاید بعداز  دفع داعش  به نوائی 

برسد. شاید.
در  روزی  جمهور   رئیس   ، روحانی 
کمک   برای  آمریکا   پیشنهاد  قبال 
به دفع داعش  گفت :  اگر شما جبهه 
ماهم   خوب  مؤتلفان   بنام  دارید  ای  
دیگران  و  روسیه   با  داریم  ای  جبهه 
. اما بعداز  امضای برجام  ایران رسمًا  
خودرا در خدمت  طرح پوتین - اسد  
بیش  سوریه  های   دادودرجنگ  قرار 
از  گذاردودیگر  بجای  کشته   1000 از  
ی همه  واینک  نزد  حرف  مؤتلفان  

تا   اند  روسیه  سپرده  به  را    سوریه  
از  وبعد  کند   علم  قدرت  تنها   اسدرا 
سردار  بشار اسد فاتح را در داعش   

انتخابات سوریه پیروز بدارد.
 ، او  ویاران  ای   خامنه  که  وبیادآرید 
بسیار گفتند  که تکلیف اسد با مردم 

سوریه است .
غرب   سران  از  بسیار  سالها   دراین 
شنیدم که  اسد بسیاری از هموطنان 
خودرا کشته  و باید برود.  حتی گفتند  

تا یکی دوهفته  دیگر می رود)6( 
ی  فرمانده  آمریکا   که   ودیدیم 
را  سوریه   غرب  ی  جبهه  مؤتلفان  
به روسیه سپرد. وجبهه  ی موصل را  
ومنافعی  برای حراست  ذخایر عراق  
که  دردنیای امارات  و عربستان دارد  
گرندا  که  نگهداشت  خود  دردست 
تقسیم مناطق نفوذ آنهاشد وسرداران 
غرب   ی  درجبهه  یافتند   حق  ایران 
سوریه  زیر دست روسیه  همراه حزب 

اهلل بجنگند.
***

رفته  رفته  خاورمیانه   سیاسی   افق 
دوقدرت  برود.  روشنی  به  باید  
تازه  نفوذی  مناطق   وروسیه  آمریکا  
دارند. آمریکا درست  جانشین سنتی  
انگلستان وفرانسه است  وحارس نفت  
و بازار  های مهم   وروسیه  به جانشینی 
فرانسه )7(  درسوریه  بساط نظامی  و 
پایگاه ها  را برای اول بار  درمدیترانه 

شرقی  می گشاید.
سعودی   وعربستان   ایران  واما   -
دررقابت  باید بمانند  تا اوالً  عربستان 
مضرات  رودازبیم   اصالحات  به 
هایش   برنامه  که  ها  ماندگی  عقب 
ایران  هم خودرا  جمع  و  دراجراست 
وجور کند  از ترس عربستان  و روسیه 
بهمراه آمریکا  بر رفع ترور ها وتعدیل  
ها   این  والبته  کنند.  نظارت  ها   نظام 
تحوالت  بعضی  اصلی   خطوط  همه 
نباشد   اشتباه  اگر  که  است  درمنطقه 
به  هدایتش  و  ایران   نظام  دوام  به 
خانواده ملل  واصالح امورجهان  عرب

دالر  با  که  شود   می  منتهی  نفتی   
ببهانه ی  سلفی گری   فراوان  وارزان 
وهمدستی پنهانی  با سران تروریست  
وسران طوایف  آلوده به همان دالرها  
همه  واز   . کردند  فتنه  درهرجا  که 
مهمتر  غرب ومخصوصًا  اروپای غربی  
را با دالرهای  خود درحمایت  خود به 

اسارت مالی  وفساد دیپلماسی بردند
های   دریوزگی  بیالن   به  کنید   نگاه 
دَول غرب اروپا  از اعراب  که از جمله  
مطلب(   این  نوشتن  اکنون)زمان  هم 
درامارات  انگلستان   وزیر  نخست 
دریوزگی   مأموریت   ودرهمان  است  
نفت دار که حمایت   امرای  به آستان  
هم  غرب  ضمنًا  تا  خرند  می  را  غرب 

سرپا باشد.
جز  اعراب   دردست  نفت  پول   -
سلفی   مدارس  توسعه   بمصرف 
امنیت   وخرید   ومساجد  ها   وشبکه 
نرسیده  غرب   دَول  مدد   به  خود 
است . اما غرب وام دار با بیکاری خود  
عرب   امرای  به   خود  قدرت  بافروش  
بدلیل  برند   نمی  بسر  امنیت   در  که 
آنها معتاد   قبیلوی   اجتماع   ساختار  
اعراب شده  واعراب هم  آنهارا قدم به 
قدم  در تهدید  تروریسم خریده اند. 

امروز روز ، پرونده ی تروریسم  روشن 
باز  تراز  همیشه جلو  دیدگان  مردم 
که   است  این  مسئله   صورت   . است 
نفتی دربافت   کشورهای  عرب  سنی 
جمله  ای   عشیره  آلی  ایلی   جامعه 
او  که  اند   کشوری  رئیس   طلبکار 
نیست  آل  و  ایل  رئیس   جزیک  خود 
باروحانیون   ها   وملک  امیران  واین  
کرده  امضا  قراردادی  سلفی   وهابی 
اند  ازبابت توسعه ی دین  که اگر خطا 
کنند  امنیت داخلی  بهم  می ریزد. اما  
با دولتهای  دارند   قراردادی  آنها   هم 
غرب اروپا  وآمریکا برای  حراست از  
امنیت آنها  که اگر خطا کنند  ازدرون 
دَول  ریزداما  می  بهم  نظامش  وبرون  
غرب  با کمک ها  که از اعراب گرفته 
رفته  دارند  که  ها   بحران  بسبب  اند  

رفته  دراسارت مالی اعراب نفتی اند.
از  اخیر   سال  سه  طی   دوکتاب   
که  دقیق   نگار  دوروزنامه   سوی 
باسابقه  و  درحرفه   ممارست   بسبب  
واقامت   ها  شدن   گرفته  گروگانت  ی  
طوالنی   وزبان دانی  منتشر شده است . 
این دو  روزنامه نگار  بنام های  کریستین 
مالبرونات گیورگس   و  چسنات  
بقیه درصفحه 48

دیگر هیچ کسی ، حتی سازمان ملل  نه ازبشاراسد  انتقادی دارد  و نه حرفی 
از سالح شیمیایی و کشتارهای او  درمیان است. 

مردم به بهانه برآمدن ترامپ  وشکست هیالری در آمریکا ،  
ودراروپا  به بهانه ای  دیگر  به مقاومت  روی کرده  ومی کنند 

زیرا درجّو فعلی دموکراسی وحقوق بشر درخطر است
پول نفت دردست اعراب  جز بمصرف توسعه  مدارس سلفی  وشبکه ها  ومساجد 

وخرید  امنیت  خود به مدد  دَول غرب  نرسیده است . 

پروفسور کاظم ودیعی - پاریس



صفحه 11 آزادی شماره  84- سال هفتم صفحه10          شماره 84- سال هفتمآزادی

کرده اند رهبری منطقه را  در زمانی 
است  بوده   تحریم  تحت  ایران  که 
بدست آورند. اما در پایان، داشتن 
یک ایراِن دوست، با ثبات و نرمال 
ارزشی  با  آورد  دست  آمریکا  برای 

نیست ؟
ما،  کنید  می  فکر  شما  پس  کاپلی: 
نوعی  به  بازگشت  شاهد  واقع،  در 
از  پس  ایران،  در  عادی  حالت  از 
همه  مانند   - هستیم  ایران  انقالب 
مرحله  ایران  انقالب    - ها  انقالب 
سال  از  را  خود  بینی  پیش  قابل 

1979طی کرده است؟
بیشتر  ایران  بر  حاکم  های  مال  آیا 
شبیه رهبران ایرانی عمل می کنند 
یا   صرفا به عنوان رهبران مذهبی؟ 
نقش  به  معنا،  یک  به  ایران،  آیا 
می  باز  خود  تاریخی  ژئوپلتیِک 

گردد؟
زیادی  نفس  به  اعتماد  من  زاهدی: 
که  چرا  بینم،  می  ایران  مردم  در 
های  ریشه  از  درستی  درک  آنها 
خوددارند، و من می دانم که روزی 
آنها به ملیت خودبازخواهند گشت. 
تا 25 سال   20 شاید  کنم  می  فکر 
هنگامی  حال،  این  با  بکشد.  طول 
که شاه، کشورش را ترک کرد، من 
به شرایط  هرگز  ما  که  دانستم  می 
دوران پهلوی باز نخواهیم گشت. ما 
بوده  شاهد  را  بسیاری  رویدادهای 
اعراب.  حمله  مغول،  حمله   : ایم 
بزرگ،  کوروش  زمان  در  حتی  اما، 
ما در مورد حقوق بشر صحبت می 

کردیم. 
ما همیشه ثابت کرده ایم  که قادریم 
تفکر  وسرشاراز  پیشرفته  انسانی 
علمی باشیم. ما همیشه از کنکاش 
ایم. یافته  تکامل  مشکالت  با 
از  سال   38 حدود  حاضر  حال  در 
پایان دوران پهلوی می گذرد و من 
سرگیری  از  آماده  ما  که  معتقدم 

جایگاه مان در جهان هستیم.
را ترک می کردم،   ایران  وقتی من 
جمعیت کشورماکمتراز 36 میلیون 
نفربود. امروز ما بیش از 80 میلیون 
مراتب  به  امروز  جمعیت  و   نفریم. 
هم  است،  کرده  تحصیل  بیشتر 
اکنون حدود 60 درصد مردم ایران 
باسوادند. من فکر می کنم که این 
در جهت منافع غرب باشد. جوامع 
و دولت های غربی باید این حقیقت 
حال  در  ایران  که  بپذیرند،  را 
است  خود  ملی  هویت  به  بازگشت 
و یکی از قدیمی ترین تمدن ها در 
چند  طول  میرود.در  بشمار  جهان 
بزرگ  قدرتهای  از  گذشته،  قرن 
ها رنج  فرانسه  بریتانیا،  روسیه، 

با  که  دوره،  آن  اما  ایم.   کشیده   
شد،  آغاز  قاجار  سلسله  ضعف 
تاریخ  از  سال  دویست  تنهاحدود  

طوالنی مارا دربر می گیرد.
در حال حاضر ما در واقع پا به دوره 
آینده  ایران،    . ایم  جدیدگذاشته 

روشنی دارد.
همانطور که گفتم، ما افراد تحصیل 
کرده ی زیادی داریم، نسبت باالیی 
دانشگاه  التحصیالن  فارغ  ازآنها 
تعداد  و  هستند  جهان  برتر  های 
ازدانشگاه  نیز  ما  زنان  از  زیادی 

فارغ التحصیل شده اند..
نفر  میلیون   80 از  بیش  ازمیان 
میلیون   60 از  بیش  ایران،  جمعیت 
حال  در  هستند.  30سال  سن  زیر 
حاضر حدود 30 میلیون از تحصیل 
کنند. درصد  می  کار  ما  های  کرده 
از  بیش  ها  دانشگاه  در  دختران 
از  دو سوم  از  بیش  و  است  پسران 
عالیه  تحصیالت  کشور  این  زنان 
این  ازآن  آینده  رهبری  دارند. 
است.  جوانان  این  دست  ودر  نسل 
هستند.  ایران  آینده  معماران  آنها 
وبه  کنم  می  آنهاافتخار  بوجود  من 
آنها احترام میگذارم. من اعتماد به 

نفس زیادی به  این نسل دارم.
من اعتماد به نفس زیادی به مردم 
ایران دارم. وقت آن است که غرب 
ایران را به عنوان یک شریک، و نه 
به عنوان یک دشمن. بشناسد بله، 
ما در حال بازگشت به هویت ایرانی 
- سنتی خود مان به عنوان گهواره  
حال  در   . هستیم  جهان  تمدن 
حاضر ما نیاز به یک رهبر داریم که 
از میان  مردم ما برخیزد؛ جوانان 
دراین مورد تصمیم خواهند گرفت.

دین در ایران مهم است، اما ایرانی  
های  اقلیت  به  ما  روشنفکراست. 
آنهارا  و  بالیم  می  مذهبی خودمان 
در  آنهارا  جای  و  داریم  دوست 

کنیم.  می  تضمین  ساختارمملکتی 
در  که  بپذیریم   باید  همچنین  ما 

سال 1953 یک آیت اهلل برای نجات 
شاه کمک کرد، پس موضوع مذهب 
نیست.  سکوالرمطرح  مقابل  در 
بانگاهی به گذشته، می بینیم  حتی 
از   1979 سال  در  حکومت  انتقال 
رادیکال  تغییر  یک  ساختاری  نظر 
به  مسیرانقالب   بنابراین  نبود. 
نحوی در راستای سنت ایرانی بود .

کاپلی: پس خواهیم دید که ایران به  
خودباز  ایرانیسم  های  ریشه 

میگردد؟
زاهدی :صد درصد چنین است. بله، همه 
است.سلسله  تغییر  حال  در  چیز 
روند،  می  و  میآیند  پادشاهی  های 
را  خود  بودن  ایرانی  حس  ما  ولی 
درصد   60 حدود   . کنیم  می  حفظ 
از 80 میلیون مردم ایران باسوادند؛ 
ورق بزنید

   

سفیر  1928؛  )متولد  زاهدی  اردشیر 
1962-1966؛  جیمز  سنت  دربار  در 
 1962-1960 متحده،  ایاالت  سفیر 
ایران  خارجه  وزیر  1973-1979؛  و 
زاهدی،  اهلل  فضل  پسر   )1971-1966
که  است-ژنرالی  ایران  وزیر  نخست 
دربقدرت رسیدن پهلوی اول، رضاشاه 
ایفا  کلیدی  نقش   1925 درسال  کبیر 
 ،1979 سال  از  زاهدی   اردشیر  کرد. 
که دوراز وطنش به سر می برد  برای 
با  البته در تقابل  ایران،  حق حاکمیت 
کارکرده   ایران،  در  روحانیت  رهبری 
جایزه    ،2013 سال  در  او   است. 
بین  استراتژیک  مطالعات  ی  مؤسسه 
درپیشرفت  مشارکت  رابرای  المللی  
استراتژیک ازطریق  نشر آثار متعدد 
مدرن،  ایران  تاریخ  ی  باره  در  خود 
که  است  فرایندی  واین  کرد  دریافت 
جناب  اینجا،  در  دارد.  ادامه  همچنان 
به پرسشهای مجله ی  زاهدی   سفیر 
 GIS/Defense & Foreignافرز فارین 

Affairs. پاسخ می دهد:
جناب سفیرآقای زاهدی،شما  کاپلی: 
منع  پیمان  که،   هستید  کسی 
هسته  سالحهای  گسترش 
 1968 سال  در  را   )NPT( ای 
کردید. امضاء  ایران  برای 

انتخاباتی  مبارزات   طول  در   
جمهوری  ریاست  برای   2016 سال 
کنگره  انتخابات  و  متحده  ایاالت 
ی  کابینه  که   شاهدبودید  آمریکا 
معاهده  دارد   تصمیم  ترامپ  دانلد 
هسته ای با ایران را که 15 جوالی، 

2015 به انجام رسیده ملغی کند. 

مقامات سیاست راهبردی در مورد 
این تصمیمات چه باید بکنند؟

زاهدی: در مرحله اول، این معاهده -
یابرجام  مشترک  جامع  برنامه 
هسته  برنامه  درباره   )JCPOA(
المللی  بین  توافق  - یک  ایران  ای 
و  متحده  ایاالت  تنها  که  است  
ایران را شامل نمی شود. پنج عضو 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائم 
امضا  را  توافق  این  یا 5+1  آلمان  و 
کرده انددر نتیجه، لغو یکجانبه این 
امضا  شش  توسط  لزوما  توافقنامه 
شود،  نمی  پذیرفته  دیگر  کننده 
اگر چه تصمیم ایاالت متحده برای 
لغو توافقی که توسط دولت ایاالت 
یک  است   شده  امضاء  متحده 
سری پیامدهای واقعی برای ایاالت 
قابل  به عنوان یک شریک  متحده 

اعتماد خواهد داشت.
این  بگذریم   که  واقعیت  ازاین  اما 

برای  بیشتر  اول  وهله  در  قرارداد 
رفع نگرانی های جامعه بین المللی 
ایران  ای  هسته  گسترش  مورد  در 
که  بود  ازاین  ترس   مورد  در  و 
امنیت خوددست  برای حفظ  ایران 
ای  هسته  های  سالح  ساخت   به 
مفادآن،  از  نظر  توافق، صرف  بزند. 
سازی  عادی  جهت  در  مهم  گامی 
ایران  کردن  قانع  و  ایران،  با  روابط 
بود.  عادی  احساسی  بازیافت  برای 
درگیری  از  ما  همه  رابطه،  این  در 
نیاز  و  شدیم  دور  جنگ،   دریک 
ایران برای دنبال کردن  سیاستهای 

دفاعی کاهش یافت.
در حال حاضر نادیده گرفتن برجام 
تنها به  دولت ایران مشروعیت می 
تعهداتش،  اززیربار  نیز  او  تا  دهد  
شانه خالی کند و به تشدید برنامه 
هسته ای اش بپردازد. من فکر نمی 

کنم که دیگرطرف های توافق - 

انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و 
گیری  تصمیم  گونه  هر  با   - آلمان 
جدید ایاالت متحده که به طور یک 
جانبه انجام می شود توافق کنند و 
مجموعه ای جدید از تحریم ها علیه 
ایران رابپذیرند. این بدان معناست 
که ایاالت متحده به تنهایی فرصت 
به یک جامعه  ایران  به گذار  کمک 
خواهد  دست  از  را   نرمال  پایدار 
داد، و به این معنی است  که آمریکا 
بهره گیری از ایران را به عنوان پلی 
از  مرکزی  آسیای  به  رسیدن  برای 

دست می دهد.
واقعیت این است که ایران کشوری 
بین   ارتباطی  پل  که  است  محوری 
جنوب   و  شمال  و  غرب  و  شرق 
پل  این  که،  نیست  شکی  است. 
در  ثبات  برای  کلیدی  ارتباطی، 
ایاالت  است.  فارس  خلیج  منطقه 
متحده زمانی حقیقتًا قادر به ایجاد 
ایران  شاه  با  خوب  روابط  تعادل 
این  و  بود،  سعودی  عربستان  با  و 
دوباره  دارد  نیاز  که  است  چیزی 
ایران  روابط  تجدید  برسد.  آن  به 
بخواهیم  ما  آنچه  از  بیش  وآمریکا 
ترمیم  برای  و  است  کشیده  طول 
هنوز  آمریکا،  و  ایران  خوب  روابط 
صورت  باید  زیادی  های  تالش  هم 

بگیرد.
بنابراین توصیه من به ایاالت متحده 
توافق  باید  آمریکا  که  است  این 
به عنوان یک سنگ  را  سال 2015 
در  آمریکا  موقعیت  بازسازی  بنای 
ایران  بازگشت  به  کمک  و  منطقه 
می  من  کند.  تلقی  عادی  حالت  به 
نگرانی  دانم که کسانی  در منطقه 
هایی در مورد رهبری ایران دارند. 
کسان دیگری هم هستند که تالش 

نگاه اردشیرزاهدی به آینده
تازه ترین گفتگوی  گریگوری کاپلی ازمجله فارین افرز با اردشیرزاهدی  

زاهدی: اعتماد به نفس زیادی در مردم ایران می بینم، آنها درک درستی از 
ریشه های خوددارند، و می دانم که روزی آنها به ملیت خودبازخواهند گشت.

جناب زاهدی جایزه مؤسسه مطالعات استراتژیک را ازآقای گریگوری 
کاپلی دریافت می کند.

متن نامه عضوکنگره آمریکا به جان کری
عالیجناب جان اف . کری  
وزارت امورخارجه آمریکا

وزیر عزیز کری:
ادامه ی قتل عام غیرنظامیان بوسیله ارتش ائتالف به رهبری عربستان  سعودی 
دریمن  ، وحشتاک و جنایات جنگی بنظر میرسد. همانگونه که میدانید  وزارت 
امورخارجه باالترین حامی جنگ یمن است . آمریکا به حمایت  از ارتش ائتالف 
به رهبری عربستان  سعودی ازجمله سوخت رسانی به جتهای آنان فروش 

اسلحه و کمکهای  بسیار دیگر ادامه داده است .
رویترز مقاله ی نگران کننده ای  منتشر کرده است که حاکی است وکالی 
وزارت امورخارجه  آگاهند که ایاالت متحده می تواند بعنوان ارتکاب  به چنایات 
جنگی دریمن  محکوم شود .بااینهمه  وزارت امورخارجه  به فروش تسلیحات 
به عربستان سعودی   ادامه می دهد وکمک های مستقیم به ائتالف را برای 
روی  بر  هوائی   آخرین حمله  دردستورکارخوددارد.  هوائی همچنان  حمالت 
تشییع کنندگان غیر نظامی  دریمن  صورت گرفت- که صدها غیر نظامی را 
کشته ومجروح کرد- وسرانجام باعث شد که  دولت آمریکا آنچه را دریمن انجام 

می دهد مورد ارزیابی قراردهد.
بااحترام درخواست می کنم آمریکا فروش تسلیحات به عربستان سعودی را  
قطع کندوکمک به ائتالف سعودی ازجمله  حمالت هوائی تا پایان تحقیقات  

دولت آمریکا  بی درنگ  متوقف شود. 
زمانی که در نیروی هوائی به خدمت مشغول بودم و از کالج جنگ هوائی فارغ 
التحصیل شدم ،  درباره ی قوانین   برخوردمسلحانه فکر میکردم. میزان کشتار 
غیر نظامیان  بوسیله ی ائتالف عربستان سعودی  مرا به این نتیجه می رساند که 
جنایات جنگی  در یمن صورت گرفته وهمچنان  صورت می گیرد.   گروه های 
حقوق بشر مانندعفو بین الملل  و ناظران حقوق بشر  اسنادی منتشر کرده اند 
که  70 حمله هوائی هولناک  توسط نیروهای ائتالف برهبری  عربستان برروی 
غیر نظامیان یمن صورت گرفته واین حمالت پیش از حمله آخر برسر عزاداران 

در یک مراسم تشییع جنازه  بوده است .   
تکرار حمالت  هوائی  متعدد برسر غیر نظامیان  نشان می دهد که مشکل  نا 
آشنائی  ائتالف نظامی نیست . مدافعان ائتالف  عربستان  شاید بتوانندازچند 
بمباران پراکنده  دفاع کنند اما 70 مورد بمباران  هوائی هولناک قابل دفاع نیست 
. بنظر می رسد که یا عربستان ونیروهای ائتالف به عمد غیرنظامیان را بمباران 
میکنند  یا  فرق بین هدفهای غیر نظامی و نظامی را نمی دانند، که هردومورد  
جنایات جنگی محسوب می شود. من با مقامات وزارت امور خارجه موافقم که 
در مقاله رویترز پیرامون پرونده  چارلز تیلور اشاره می کنند که  مقامات ایاالت 
متحده در کمک و معاونت جنایات جنگی در یمن دخیل است. عالوه بر این، 
برطبق هر دو قانون بین المللی و قوانین ایاالت متحده، مقامات آمریکایی را 

می توان برای تبانی در ارتکاب جنایات جنگی محاکمه کرد.              ورق بزنید تد لیو عضو کنگره آمریکا
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ایران  همسایگان  از  برخی  کاپلی: 
ترکیه  و  قطر  عربستان سعودی،   -
آغازکردند،  سوریه  در  را  جنگی   -
برعهده  عراق  در  را  فعالی  نقش  و 
جنگ  امر  همین  شاید  گرفتند. 
تشدیدکرد  را  ترکیه  در  داخلی 
کردستان  یک  زمزمه   به  منجر  و 
ترکیه  کردهای  شرکت  با  مستقل، 
و شاید عراق و سوریه شد. چگونه 
این  وضع می تواندکردهای ایران را 

تحت تاثیر قرار دهد؟
زاهدی: فراموش نکنیم که پیشینه ی

باستان  درایران  ریشه  کردها  ناب 
دارد. مادها ُکرد بودند و آنها اولین 
سلسله پادشاهی را در ایران حدود 
2800 سال پیش ، در هگمتانه برپا 

ساختند.
ایران همواره بطورکلی روابط خوبی 
در  ما،  است.  داشته  کرد  مردم  با 
ایران، به کردهای عراق در گذشته، 
دفاع  خودشان  از  تا  کردیم  کمک 
کنند. با این حال، من فکر نمی کنم 

حال  در  است  جریان  در  آنچه  که 
ُکرد  مستقل  دولت  یک  به  حاضر 
که  کنم  نمی  فکر  من  شود.  منجر 
جنگ داخلی در ترکیه به فروپاشی 
این کشور بیانجامد. من باور ندارم.

برخی از کردها، البته، استقالل می 
خواهند اما من فکر نمی کنم آن را 
در طول عمر من بدست آورند؛ قطعا 
آنها، حق دارندو باید، در کشورهای 
داشته  خودمختاری   خودنوعی 

باشند.
سوریه  در  جنگ  که  است  واضح 
های  قدرت  ی   بودجه  با  عراق  و 
های  گروه  کردن  مسلح  و  خارجی 
توسط  ُکردها،   جمله  از  مختلف، 
گل  آب  این  آغازشدو  قدرتها  این 
ازآن ماهی  این قدرتها  تا  آلود شد 
که  کنم  می  فکر  من  اما  بگیرند. 
باقی  ناسیونالیستی  مردم  ها  ترک 
است  جریان  در  آنچه  و  مانند  می 
نمی خواهد  تجزیه  در حال حاضر 

ترکیه را شاهد باشد.
وقتی که من وزیر امور خارجه ایران 
بودم،رابطه ی بسیارخوبی با برادران 
ترک داشتیم اما این مربوط به دوران 

قبل از وضع موجود بود.
وضعیت   مورد  در  شما  نظر   : کاپلی 
در دیگر نقاط منطقه چیست؟ اجازه 

بدهید با عمان شروع کنیم.

زاهدی: من عاشق پدر ]سلطان سعید
بن تیمور[ و پسر ]سلطان قابوس بن

یکی  عمان  بودم.  سعیدالسعید[ 
شبه  در  کشورها  ترین  باثبات  از 
رود.  می  بشمار  عربستان   جزیره 
سلطان قابوس یک مرد دانا، و حاکم 
هوشمندی است. اقتصاد کشور خوب 
است. اما اگر ما ]ایران[ بکمک اونرفته 
بود.  اکنون همه چیز متفاوت  بودیم 
من   و  بود،  سقوط  آستانه  در  عمان 
وایران  راپذیرفتم،  کمک  مسئولیت 
حمایت نظامی خودرادرآنجا افزایش 

ظفار  شورش  با  مبارزه  ]برای  داد. 
دردهه 1970.[ عمان محبوب پادشاه 

من بود، و برادر تاریخی ایران است.
 عربستان سعودی؟ ، البته، متحد بزرگ

از  ای  عمده  بخش  اما  است.  امریکا 
هائی  خارجی  با  درسازش  جمعیت 
آنجا می  به  کارکردن  برای  که  است 
روند . بر اساس آمار رسمی عربستان، 
48 درصد از جمعیت هنوز هم در زیر 
با درآمد  خط فقر زندگی می کنند، 
در  اغلب  و  1000دالر،  زیر  ساالنه 

شرایط اسفناک به سر می برند. 

هزار  یک  تقریبا  حال  عین  در  و 
شاهزاده در کشور وجود دارد. به این 
دلیل عربستان سعودی به غرب برای 

کنترل وضع خود نیازدارد.
آنها هیچ هویت ملی ندارند که همه 
مردم را نمایندگی کند . البته، دولت 
در  تنها  سعودی  عربستان  مدرن 
عثمانی،  سقوط  از  پس  سال 1932، 
جهانی  جنگ  از  بعد  زدوبندهای  و 
اول ایجاد شد. من فکر می کنم آنها 
می دانند که بدون آمریکا و غرب - 
 - آن  مانند  و  فروش سالح  ازطریق 
آنها هیچند. البته آنها  افراد تحصیل 
کسی  چه  دارند،اما  زیادی  کرده 
به  مخالفان  کند؟  می  رهبری  آنهارا 
طور کامل فعالیت زیر زمینی دارند، 
چیزی  چه  که  دانیم  نمی  بنابراین 

ممکن است درآنجااتفاق بیافتد.
 اردن، سوریه، یمن؟

 فکر می کنم اردن در حال حرکت به 
ها  اردنی  است.  بهتر  وضعیت  سوی 
باسواد هستند. آنها رهبران خوب،و 
که  دانند  می  و  اند.  داشته  نجیبی 
چگونه با سختی ها و شرایط دشوار 

دست وپنجه نرم کنند.
برای سوریه هم احترام قائلم،  اما به 
تازگی ]با شروع جنگ در آن کشور[ 
وضع  تغییر کرده است. من فکر می 
کنم که حتی اسراییلی هاهم شادتر 
نمی  سعی   - جهان   - ما  بودنداگر 

کردیم  اوضاع سوریه را تغییر دهیم.
من معتقدم که اگر به توافق بین وزیر 
و  الوروف،  سرگئی  روسیه،  خارجه 
وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، 
احترام گذاشته می شد و وزارت دفاع 
نمیکرد-  مداخله  متحده[  ]ایاالت 
ایاالت متحده 52  نیروی هوایی  اگر 
بمباران  را  سوریه  نظامی  کاروان  بار 
یک  کند  اعتراف  بعد  که  نمیکرد، 
مشکالت  این   - است  بوده  اشتباه 
حل  بهتری  راههای  از  توانست  می 
شود. بیش از نیم میلیون نفر خانه و 
یا خانواده خود را از دست نمی دادند. 
های  درگیری  از  بزرگی  اکثریت 
بلوغ  و  از طریق مذاکره  المللی  بین 
سیاسی قابل حل هستند من همیشه 
گفته ام که عمر دیپلماسی مسلحانه به 

سرآمده است.
آنچه که در یمن اتفاق می افتد کامال 
غیرانسانی است. می بینیم که آمریکا 
بسوی حمایت از نیروهای ائتالف به 
شود  می  کشیده  عربستان  رهبری 
سپس  و  جنگند،  می  یمن  در  که 
ریسک  به  دست  متحده   ایاالت 
میزند- به عنوان منبع عمده ی تأمین 
به  ایمنی  وسایل  و  سالح  ی  کننده 
عربستان سعودی - مسئول جنایات

به  بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی 
ویژه  به  و  به شهروندان  دلیل حمله 
دراین  خواهدشد.  شناخته  کودکان، 
فقط  که  دارد  وجود  مشکلی  میان 
مختص  یمن نیست بلکه، برای مثال، 
آن  در  که  بینیم،  می  هم  درسوریه 
جایک طرف دخالت خود را که باعث 
می شود یک»تصادف«  افراد  تلفات 
عنوان  به  دیگررا  طرف  اقدامات  و 
»جنایات جنگی« قلمداد می کند. اما 
واقعیت این است که قبل از ورود به 
این درگیری ها باید بیشتر درباره ی 

عواقب آن فکر کرد
تأثیر  تحت  وحشتناکی  بطور  من 
جنایات اخیر در یمن قرارگرفتم  که 
مایل به بیان همدردی عمیق نسبت به 
آن هستم  .در اینجا یک کپی از نامه ی
 نماینده دموکرات ]ایاالت متحده[ از 
Ted W.Lieu ،کالیفرنیا، تد دبلیو لیو
جان  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  به 
سال  اکتبر   11 در  که  رادارم  کری 
2016 نوشته است . من از صمیم قلب 
لیو  آقای  عضوکنگره  احساسات  با 
فوری توقف  خواستار  که  همراهم، 
حمایت ایاالت متحده از نیروهای ائتالف

برهبری عربستان در جنگ یمن است. 
آنچه من می خواهم به نظرات اخیر بانوی 

قدرتمند کتی کی، 
نوال مقاف Maghaf شجاع و دیگر

مفسران سرویس جهانی بی بی سی 
اضافه کنم به شرح زیر است:

من تد دبلیو لیو عضو کنگره آمریکا، 
ازکالیفرنیا؛ و بانوی نجیب کتی کی، و تمام 
مفسران سرویس جهانی بی بی سی که 
با شجاعت به باز کردن چشم جهانیان 
بر جنایات انجام شده در یمن پرداخته 
اند را ستایش می کنم . آنها بدرستی 
اشاره کرده اند  که دولت آمریکا نه تنها 
در محافظت از کوچکترین و فقیر ترین 
کشور منطقه شکست خورده است بلکه 
با حمایت از ائتالف به رهبری عربستان 
شده  تبدیل  آنها   برای  همدستی  به 
است. آنها، مثل بسیاری از ما، تعجب می 
کنندکه در حالی که سوریه، افغانستان 
گویند، می  منظم  طور  به  عراق  و 
های  رسانه  حتی  و  آمریکا  رهبران 
قرار فشار  تحت  عمد  به  آمریکا 
نزنند.  حرفی  یمن  بحران  از  دارندتا 
عضو کنگره آمریکا آقای لیو، در نامه 
آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  به  خود 

تشکیالت به  ودرستی  صداقت  با 
کند  می  یادآوری  آمریکا  سیاسی 
کودکان،  که  آمریکائی  »هربمب  که 
پزشکان، بیماران، تازه عروس ودامادها

و عزاداران مراسم تشییع جنازه ها را 
می ُکشداین پتانسیل را دارد که نفرت 

به ایاالت متحده را افزایش دهد«.
برای  الملل  بین  عفو  ساالنه  گزارش 
سال2016 حکایت از آن دارد که طی 
غیر  ائتالف 913  نیروهای  حمله   70
نظامی با 7 نوع  سالح ممنوعه  کشته 
شده اند. بیمارستانها ومدارس ومراکز 
تخریب  وداروئی  موادغذائی  توزیع 
شده اند. بیش از 65 درصد  قربانیان  
کودکان  حتی  ودرمواردی  زنان 
بیگناهی بوده اند که بین 3 تا 6 ماه 
سن داشته اند. امروزبسیار ضرورت 
قوانین  و  بشر  حقوق  نقض  که  دارد 
قرار  وتحقیق  بررسی  مورد  انسانی 
بگیرد. دنیا نمی تواند و نباید  چشمان 
خودرابرروی این جنگ زشت ببنددو 

آنرا نادیده بگیرد.
کاپلی : اجازه بدهید برگردیم به  موضوع 

قرارداد تجاری که گفتیم آیا می توان 
باحضور ایران ، مصر ، سوریه، اسرائیل، 
عراق ، اردن ، لبنان، فلسطین ، یمن،  
کشورهای واقع درشبه جزیره عربستان  

ودیگران منعقد کرد؟   
درروابط  ما  وقتی  اما  چرانه؟    : زاهدی 
خود منصف نباشیم همه چیزرا ازدست 
خواهیم داد ما نمی توانیم رابطه ی خودرا 
بخاطر مذهب  کاهش دهیم . برای مثال 
بغدادرا   1955پیمان  درسال  ما  وقتی 
بوجود آوردیم  ]بین ترکیه ، ایران ، عراق 
و پاکستان[ منظورمان ایجاد امنیت  و 
برقراری مناسبات بین طرفین بود،  اما 
دوم   فیصل  ملک  علیه  کودتا   وقتی 
درسال 1958 درعراق روی دادمشکالت 
آغازشد. پس از آن بود که نام آن را به 
پیمان مرکزی )سنتو( تغییر دادیم که 
به آن امید داشتیم . بله ، ما اختالفاتی 
داشتیم ولی هنوز  می توانستیم با هم 

مذاکره کنیم .
قبل  درست    1979 درسال  ایران  
وزیری  نخست  درزمان  انقالب   از 
آمداما  بیرون  سنتو  از  شاپوربختیار 
سازمان  همکاری برای عمران منطقه 
درسال  که  دی  آر.سی.  بنام  ای 
1964باشرکت ایران ترکیه وپاکستان 
می  بکارخودادامه  هنوز   آمد  بوجود 
دهدو ایران ودیگر کشورهای عضو  برای 
بازسازی وعمران منطقه باهم کار می 
کنند.   اما اگر بخواهیم یک منطقه 
به  بوجود آوریم همه  بزرگ  تجاری  
با  درروابطمان   ما  احترام  و  انصاف 

یکدیگر مربوط می شود.

بقیه : گفتگوبا اردشیرزاهدی

کرده  تحصیل  زنان  از  سوم  دو 
وبه  مردم  ازسوی  رهبری  هستند. 
خواهدشد.  تعیین  جوانان  دست 
این جامعه ای است که درآن مردم 
شیعه  مختلف:  اقوام  و  ادیان  از 
های  گروه  تمام  یهودی؛  سنی؛  و 
محترم  حقوقشان  همیشه  قومی؛ 

شمرده میشود.
تاریخ  در  بد  و  خوب  پادشاهان  ما 
و  خوب  اهلل  آیت  ایم.  داشته 
در  که  همانطور  ؛  ایم  داشته  بدهم 
رئیس جمهور  کشورهای دیگر هم 
آخر.  الی  دارد،  وجود  بد  و  خوب 
تغییراتی که در ایران رخ می دهد- 
ببینیم -  بلند مدت  اگر آنها را در 
ایرانی  های  سنت  الگوی  برمبنای 

است.
دنباله  پتانسیل  شاهد  ما  کاپلی:آیا 
و  تاریخی  روابط  برخی  از  روی 
شاید  بود؟و  خواهیم  تر،  قدیمی 
و  تجارت  نوعی  شاهدبرقراری 
شامل  مختلف  بلوک  بین  اتحاد 
مصر،  اسرائیل،  سوریه،  ایران، 
و  فلسطین،  لبنان،  عمان،  اردن، 
آن   گسترش  وحتی  اتیوپی،  شاید 
یک  عنوان  به  قبرس،  و  یونان  به 
گروه تجاری که  منسجم عمل می 

کنند می توانیم باشیم ؟
می  هم  یمن  حتی  نه؟  :چرا  زاهدی   
این  اما  باشد،  گروه  دراین  تواند 
وضعیت به دست سعودی ها افتاده 

است.

عالوه بر پیمانهای منطقه ای اردشیرزاهدی روابط نزدیکی با دولتمردان منطقه 
داشت درعکس باال اورا با صاحب زاده یعقوب خان ازپاکستان)نفروسط( و اشرف 

قربال   از کشورمصر درحال گفتگوی دوستانه می بینید

بقیه نامه تد لیو به کری
قوانین برخوردمسلحانه فکر میکردم. 
میزان کشتار غیر نظامیان  بوسیله ی 
ائتالف عربستان سعودی  مرا به این 
نتیجه می رساند که جنایات جنگی  
وهمچنان   گرفته  صورت  یمن  در 
صورت می گیرد..  گروه های حقوق 
بشر مانندعفو بین الملل  و مراقبین 
حقوق انسانی  اسنادی منتشر کرده 
هولناک   هوائی  حمله   70 که   اند 
برهبری   ائتالف  نیروهای  توسط 
یمن  نظامیان  غیر  برروی  عربستان 
از  پیش  واین حمالت  گرفته  صورت 
یک  در  عزاداران  برسر  آخر  حمله 

مراسم تشییع جنازه  بوده است .   
برسر  متعدد  هوائی   تکرار حمالت  
که  دهد  می  نشان  نظامیان   غیر 
نظامی  ائتالف  آشنائی   نا  مشکل  
عربستان   ائتالف   مدافعان   . نیست 
بمباران پراکنده   بتوانندازچند  شاید 
دفاع کنند اما 70 مورد بمباران  هوائی 
هولناک قابل دفاع نیست . بنظر می 
رسد که یا عربستان ونیروهای ائتالف 
به عمد غیرنظامیان را بمباران میکنند  
و  نظامی  غیر  هدفهای  بین  فرق  یا  
هردومورد   که  دانند..  نمی  را  نظامی 

شود.  می  محسوب  جنگی  جنایات 
خارجه  امور  وزارت  مقامات  با  من 
موافقم که در مقاله رویترز پیرامون 
پرونده  چارلز تیلور اشاره می کنند 
که  مقامات ایاالت متحده در کمک 
یمن  در  جنگی  جنایات  معاونت  و 
دخیل است. عالوه بر این، برطبق هر 
دو قانون بین المللی و قوانین ایاالت 
می  را  آمریکایی  مقامات  متحده، 
توان برای تبانی برای ارتکاب جنایات 

جنگی محاکمه کرد.
ائتالف  با  همکاری  فوری   توقف 
تنها  نه  سعودی  عربستان  نظامی 
خطررویاروئی  قانون با مقامات ایاالت 
 ، بلکه   دهد  می  کاهش  را  متحده 
دهد   می  جهانیان   به  قوی  پیامی 
که ایاالت متحده  به قوانین جنگی 
وحقوق اولیه ی انسانی  احترام می 
گذارد. همانطور که می دانید، وزارت 
که   دارد  ای  اداره  است  خارجه  امور 
نهادهای  از  جلوگیری  اش   وظیفه 
جنگی  جنایات  ارتکاب  در  خارجی 
است. اعتبار این سازمان  با حمالت 
غیر  برسر  متحده  ایاالت  هوایی 
نظامیان در یمن خدشه دارشده است .

به عنوان عضو کمیته فرعی امنیت 
نظارت مجلس و کمیته دولتی  ملی 

نگرانم  شدت  به  هم  من  اصالحات، 
حال  در  متحده  ایاالت  اقدامات  که 
حاضر در یمن اثر منفی بر امنیت ملی 
ما گذاشته است. همکاری در حمالت 
غیرنظامیان،   به  عربستان  هوایی 
استخدام  برای  بالقوه  ای  وسیله 
هر  است.  تروریستی  گروههای 
کند  می  کمک  متحده  ایاالت  بمب 
تازه  بیماران،  پزشکان،  کودکان، 
مراسم  عزاداران  و  ها  کرده  ازدواج 
تشییع جنازه، نفرت خودرانسبت به 

ایاالت متحده افزایش دهند،
شواهد در حال حاضر قریب به اتفاق 
حاکی است  که ائتالف نظامی عربستان 
غیرنظامیان  راعمدا در یمن بقتل می 
بالفاصله  باید  متحده  ایاالت  رساند. 
همکاری با ائتالف عربستان را متوقف 
کند و تا تحقیقات  دولت  درمورد جنگ 
یمن  بپایان نرسیده  منتظر بماند.  از 
بحرانی  موضوع   این  به  شما  توجه 

سپاسگزارم

Ted W. Lieu بااحترام تد دبلیو لیو
 عضو کنگره ی  آمریکا
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نخستین   ژانویه   هفتم  روز   : اشاره 
دکتر  یاد  زنده  درگذشت  سالگرد 
گرامی  یاداورا   . است  عدل   پرویز 
می داریم.  دکتر عدل درزمان حیات  
مال  از  خاطراتش   همین  شهادت  به 
اکنون هم جز  و  نداشت  ای  بهره  دنیا 
ظرفی که  جسم خاکستر شده اش را 
درخود نگه میدارد  چیزی دراین دنیا 
فرزندان  اما   . است  نگذاشته  برجای 
که  اند  مانده  باقی  او  از  دوستانی  و 
هرلحظه  به یاد  محبت ها و انسانیت 

هاو  وطن خواهی های او هستند..
روانش آرمیده باد

ژانویه 2017  -  مجله آزادی

12 جوالی 1990
بودند   امیدوار  مردم  خمینی   بعداز 
بگیرد  پیش  اعتدال   راه  رفسنجانی 
ومحتشمی   خمینی  احمد  ظاهراً   ولی 
که قوای مقننه  وقضائی را کنترل می 
کنند  چلوی اورا گرفته اندودرماه های 
منکرات   از   نهی  های   گشت  اخیر  
و  شوند  می  مردها   و  ها   زن  مزاحم 

سختگیری شدت یافته است .
که    Eric Rouleau رولو    اریک   -
درسالهای  1960 که من دپاریس  امور 
بعهده  ایران  درسفارت  را  مطبوعاتی  
ای  خاورمیانه  تفسیرهای   داشتم  
اغلب   ایران  ودرمورد  نوشت   می  را 
لحن  انتقادی داشت  به سمت  سفیر 
 . است  شده  تعیین  درترکیه  فرانسه  
سفیر   ، سوسیالیست   درحکومت   او 
شیراک   چون  بودولی  شده  تونس  در 
نخست وزیر شد  اورابرکنار کرد. حاال 
ریاست  ها   سوسیالیست  مجدداً   که 
جمهوری  وریاست دولت  )Rocard(  را 
دردست دارند اورا به ترکیه  فرستاده 
دوستانه  تبریک   نامه  یک  من  اند. 
از   اودریکی   . ستادم  فر  برایش 
به استانبول  وقت مالقات  سفرهایش 
 Palais de گذاشت  و با مهربانی  زیاد  در
France   بیش از یک ساعت  از گذشته 

را   ایران  وگفت  زد   حرف  من  با  ها 
خیلی دوست دارد ومی خواهد کاری 
اگر  خصوصًا  بکند.  ها  ایرانی  برای  
وتربیت   تعلیم  موجبات  باشد   ممکن 
فراهم  را  ایرانی   دانشجوی  عده  یک 
گزارشی   من  وی   بخواست  بیاورد. 
 ، ها درترکیه   ایرانی  درباره ی وضع  
دردآور   محرومیت  برروی  تکیه   با 
جوانان ایرانی  از تعلیم وتربیت  ، تهیه 
کرده برایش فرستادم . او تلفنی از من 

تشکر کرد.
ُکرد  هزار  که صدها  تابستان گذشته  
 ، شدند   پناهنده  ترکیه   به  عراقی  
به  و  آمد  ترکیه  به  میتران   خانم 
طرفداری از ُکردها سخنانی  گفت که 
مورد  پسند ترک ها  نبودوروابط  دو 
این سبب   به  شاید   تیره شدو  کشور 
ایجاد   ی  درزمینه  نتوانست   رولو  
کاری  ها  ایرانی  برای  مدرسه   یک 
جوالی   در  پیش   سال  او  دهد.  انجام 
انقالب  سال  دویستمین   بمناسبت  
مهمانی  بیک   را   من  و  اِلِن  فرانسه  
دعوت   Palais de France در  باشکوه  
کرد- آتش بازی وموزیک و رقص جزو 
برنامه بود وخیلی خوش گذشت . یک 
کردند.  اجرا  نمایشی  نیز  تآتر   گروه 
امسال هم رولو  مرا با الن  به مهمانی  
صدمین  بمناسبت   محل   درهمین 
کرد.  دعوت  دوگل   ژنرال  تولد   سال 
کنسرت  ساکسو فون های  ورسای  و 
موزیک محلی  مناطق  مرکزی فرانسه  
بسیار جالب بود)Auvergne(  به دستور 
مرا  فرانسه   کنسولگری   ، رولو  
درلیست قرارداده است  وامسال برای  
سرکنسول   ازطرف  ژوئیه    14 جشن 

دعوت دارم .
بخاطرم  جوالی   ماه  درمورد  مطالبی 

آمد که دراینجا ذکر می کنم :
- جام جهانی  امسال  دررم برگزارشد. 
آلمان  برنده جام شد. درواقع امسال  
دراین   . هاست  آلمانی  شانس  سال 
غربی  و  شرقی   آلمان  وحدت  سال 
عملی می شود  و جام جهانی را  نیز 

برنده  شدند.
- مجله روزگارنو  که درپاریس  توسط 
ی  ازشماره  شود   می  چاپ  پوروالی  
زمان  خاطرات    ، تیرماه  تا  فروردین 
سوم شهریور مرا چاپ کرده است که 
مورد توجه  بسیاری قرار گرفته است .

»رائد«  سفیر  باسرمایه ی   نو  روزگار 
سعودی   عربستان  در  ایران  پیشین  
اینکه   از  پس  ولی  کرد  بکار  شروع  
رائد سکته قلبی کرد  پشتیبانی مادی  
خودرا قطع کرد و حاال پوروالی  تالش 
می کند  این مجله را  که تا به امروز 
است   یافته  انتشار  آن   شماره  یکصد 

روی پای خودش  نگهدارد.
- شب اول جوالی  واالحضرت اشرف  
را  رافائیال  همسرش  و  داریوش  پسرم 
به شام  در آپارتمان پاریس  )خیابان  
هانری ماتن  شماره 89 (  دعوت کرده 
 . حضورداشت  هم  هما  همسرم  بود. 
انصاری  عبدالرضا   ، جهانشاهی  دکتر 
و همسرش ماریا ، بانو - ملک ظلی - 

خانم زنگنه  هم بودند. وو
واالحضرت  مادرش  با  آزاده  روابط 
اشرف  خوب نیست . زمستان  آزاده  
برسر  ودرآنجا  بود   رفته  نیویورک  به 
موضوع  خسرو نژاد  بگو مگو داشتند.

تابلوی  ها  ده  اشرف   واالحضرت 
نفیس  از آثار هنرمندان  بزرگ نظیر   
به  Degas ودیگر امپرسیونیست هارا 
را  بود  و وی همه  نژاد سپرده  خسرو 
فروخته  و پول آن را هم به واالحضرت 
هرکدام   ها  تابلو  این  دهد.  نمی 
دارد. دردسامبر   ارزش  میلیونها دالر  
به  ناهار   برای  که  اِلِن   باتفاق   1989
بودیم  خسرو  رفته  جینو   رستوران  
نژاد با  پالتو ئی که شانه ها  ولبه های  
مینگ  داشت خیلی سرحال  آمدوباما  
احوالپرسی کرد . آنموقع نمی دانستم  

آقا میلیاردر شده است .
با داشتن   عجیب است که واالحضرت 
درس  که  شهرام   مانند  پسری  
است   خوانده  هاروارد  در  مدیریت  
گلسرخی  رضا  به  خودرا   کارهای 

می  نژاد  خسرو  و  بختیار  شهریار  و 
باال  دالر  میلیونها  هرکدام   سپاردکه 
کشیده اند  و آنوقت  مقرری دخترش  
واالگهر آزاده را هم  نصف کرده است 
وحتی  اوالد   لحاظ  از  واالحضرت    -
عروس ها  ونوه ها  خیلی آدم خوش 
به  اینکه   عوض  ولی  است  شانسی  
آنها نزدیک شود  یک عده شارالتان  
را دور خود  جمع می کند - یک آدم 
بود  واالحضرت   درپیرامون  حسابی  
که  بود   ایزدی  پناه  فرخ  آنهم   که 

متاسفانه فوت کرد.

- احمدعلی انصاری  که امور مالی شاه 
جوان را  اداره می کرد  سه سال پیش 
که اورا  در هیلتون پاریس دیدم  می 
گفت  کمک های مالی  زیاد به ما جهت 

خواهد  درترکیه  ها   ایرانی  به  یاری  
که  است   شده  متهم  اکنون  کرد. 
سرمایه های  شاه جوان  وعلیاحضرت  
است  کشیده  باال  دیگررا  ای  عده  و 
محکمه  به  اورا  جوان   شاه  اینک  و 

کشیده است .
احمد   با  کودکی  سنین   از  که  آزاده 
اهل  احمد  گوید   می  است  دوست 
بیک  پولهارا    . نیست  کالهبرداری 
زیاد  خیلی   ی  بهره  که  مؤسسه  
این  و  است  بوده  سپرده  میداده  
از   . است  شده  ورشکست  مؤسسه 
جریان  احم علی انصاری  به این طرف  
علیاحضرت  و دیگران  دم از بی پولی 

میزنند.

18 جوالی 1990
بیوک  آقای  جوالی   18 دیروز   -
انصاری  احمدعلی  گفت  می  صابر  
وهرچه  کرده   مصاحبه  تلویزیون  با 
آور ممکن  نامناسب  وآسیب  سخنان 
بوده است  بیان کرده است . منجمله  
از  شاه   که  را  پولهائی  مورد  به  مورد 
عربستان سعودی ودیگر منابع گرفته 

است  فاش کرده است .
زنگ  جوالی   15 بنابود   که  آزاده   -
به  نیامدن   یا  آمدن  ی  ودرباره  بزند 
استانبول  به ما اطالع بدهد  اصال زنگ  

کسی  زدم   زنگ  من  هم  هرچه  نزد. 
گوشی رابرنداشت  

13 اوت 1990

امروز  تولدم بود  با ایلخان ظلی بودم  
ومهمان دوست ایشان  سفیر پیشین 
دیسلی  صلحی  وآقای   خانم  ترکیه  

اوغلی  در Kodikoy  بودیم .

16 اوت 1990  
را  وخانمش  صلحی  آقای  هم   امشب 

بخانه دعوت کردم .
به کویت حمله کرده  - صدام حسین 
وآن را ضمیمه ی خاک خود کرده است 
وهوائی  دریایی  قوای  ها   آمریکائی   .
فارس   درخلیج  سنگین  وزمینی 
وعربستان متمرکز کرده اند  وشورای 
امنیت  رأی  به تحریم اقتصادی  عراق 
داده است وترکیه  دراین میان  نقش 
راههای   زیرا  کند   می  بازی  را  بزرگی 
اجازه   و  بسته  بروی عراق   را   زمینی 
خاک  در  آمریکا   قوای  است   داده 

ترکیه  پایگاه ایجاد کنند.
صدام حسین  که درفشار قرار گرفته  
تمام  خاک های اشغال شده  ایران را 
پس داده  و اسرای جنگی را آزاد کرده  
قرارداد   مفاد  العرب   شط  مورد   ودر 
بنابراین   و  را  پذیرفته است   الجزیره 
هشت سال جنگ  و میلیونها  کشته 
باز  و  هیچ  برای  ها  وویرانی  وزخمی  

گشت به نقطه  شروع بوده است .
برهربشکه   و  کرده   ترقی  نفت  قیمت 
28 دالر  رسیده است . درعوض  دالر 
هنگام   از  خود  میزان   کمترین   به 
پایان جنگ دوم جهانی  به این طرف 
در  دالر   ارزش  تنزل   . است  رسیده 
 . است  کرده  سخت  مرا  وضع  ترکیه  
 3800 حدود  حاال   بایستی   می  دالر 
فقط  درصورتیکه  شد  می  ترک   لیره 

2670 لیره است .

6 سپتامبر 1990
استانبول   آسمان  سپتامبر   ماه   
شب  یر   ساری  درقسمت   خصوصًا  
ها  بوقت مهتاب  بسیار  جذاب است.  
وتراس خانه ی من  واقعا این شبها  که 
زمان شب چهاردهم ماه  است   بسیار 
باصفاست  ولی متأسفانه دل من گرفته 
است . بیشتر گرفتگی ها  بخاطر  بی 
که  است  آزاده  واالگهر  های  اعتنائی  
وبا  برگشته   پاریس  به  اوت   روز  29 
وجودی که قرار  بوده به من زنگ بزند  

تلفن  وگوشی  ندارم  ازاو  خبری  هیچ 
عیسی  به   داردوهرچه  نمی  بر  هم  را 
کنم  می  گالیه  زنم   می  زنگ  پژمان 
نتیجه  ولی  باشماست   حق  گوید  می 
پریشانی  افکار  گردد.  نمی  حاصل  ای 
دارم . بهم زدن اینجا ورفتن به برزیل  

وازاین گونه فکرها...
  Le Shah  دارم ترجمه  فرانسه کتاب
یک   . خوانم  می  را  شوکراس  بقلم  
جرأت  هیچکس  است    نوشته  جائی 
بگوید  دروغ  شاه  رضا  به  کرد   نمی 
درحالیکه  هیچکس هم جرأت نداشت  
به محمدرضا شاه  حقایق را بازگو کند.
احمد]علی[ انصاری  که آزاده  درباره ی
پس  خورد   می  سوگند  وی  صداقت   
از برداشت دارائی  خاندان سلطنت  و 
مصاحبه با تلویزیون  علیه آنها  گفته 
می شود که به ایران رفته است . وی 
بود  آمده  استانبول  به  قبل  سال  که 
احمد   سلطان  مسجد  بازدید   هنگام 
در  مسجدی  چنین  خواهم   می  گفت 
آمریکا بسازم . . فهمیدم آدم  درست 
از آن هم  سه  قبل   . نیست  وحسابی 
پاریس   هیلتون  هتل   در  پیش  سال  
. چه  کردم  دیدار  او   با  آزاده   باتفاق 
وعده ها  که درباره ی  کمک به ایرانی 
های  آواره درترکیه  نبود  که به عمل 
نیاورد ه باشد . ولی هرچه گفت  پوچ 

بود  ووعده ی توخالی .

12 نوامبر 1991

دفتر  دراین  است   سال  یک  از  بیش 
مطلبی ننوشته ام .. درماه نوامبر سال 
صحبت   Ellen با  تلفنی  وقتی  پیش 
ازدواج  دارد  گفت    پرروئی  با  کردم  
ولی  شدم  پریشان  خیلی  کند.   می 
که خبرداد عروسی کرده  بعد   دوروز 
گفتم   تبریک  او  به  تلفن   توسط  اند  
و برایش آرزوی سعادت کردم . همان 
وآن  رفتم   آزاده  خانه  بطرف  شب  
اطراف  که خاطرات  زیاد سال پیش  با 
الن داشتم  دلم سخت گرفت . وگریه 

کنان  خودم را  بخانه آزاده رساندم . 
روز  یک  ناراحتی   شب   چند  از  پس 
صبح  در خانه دخترم ماریا  از خواب 
عرق  که  مریضی  ومانند  برخاستم  
باشد   شده  ویقطع  وتب  باشد  کرده 
  Ellen بفکر   دیگر  کردم   احساس 

نیستم 
خانم  یک  با  امینی   ناصر  معرفی  به 
ایرانی  بنام   ش. ز.  آشناشدم . او در 
و  دهد  می  درس    Amien دانشگاه  
برای یونسکو هم کار می کند. یک روز 
باهم  تا  دانشگاه او رفتیم. با دوستان 
به  .  شروع  .گ  مانند  گ  هم  قدیم  

مکاتبه  و مکالمه تلفنی  کردم .

28 دسامبر 1991
طبق   رسیدم   که  نیویورک  به  دیروز 
در   واالحضرت   درخانه  قبلی   ترتیب 
به   . کردم  منزل    Beekman Place
Ellen  زنگ زدم  احوالپرسی کردم - 
گفت ناهار  باهم بخوریم  گفتم نمیدانم  
می خواهم ترا ببینم یانه ؟  صبح امروز 
ناهار  هم  با  گفتم  و  نیاوردم   طاقت 
بخوریم .   الن 5 دسامبر ازدواج کرده 
نزدیکی   رستوران  دریک  امروز  بود.  
پنجم   درخیابان   واشنگتن    میدان 
بعدازظهر  سر میز  رفتیم ساعت یک 
نشستیم  وتا4 بعداطظهر  گریه کنان 
هائی  بدی  از  و  بود   گرفته  مرا  دست 
راند   می  سخن  بود   کرده  من  به  که 
دارد.  مشکل  شوهرش  با  گفت  می  و 
با زن دیگری  شوهرش درسال 1985 
بنابراین  بود  کرده   رسمی   ازدواج 
ازدواج  او با الن   Bigamie  محسوب 
و بموجب قوانین آمریکا جرم شمرده  
نمی  ازدواج  این  بنابراین  شد.و  می 

توانست  رسمیت داشته باشد.

سال 1992
تا  پراکنده  بطور  را  این سال  خاطرات 
آنجا که به یاددارم  یادداشت می کنم :

مالقات  درلندن  را   الن  جون  درماه 
حسین   برادرم  خانه  چندروز   کردم.  
دائی  درAscotخانه    هم  وچندروز 
بودیم.  کارول   وهمسرش  برایان   ام  
بود      Rodendron گلهای    فصل 
واین گلها درپارک  و اطراف  آسکوت  
غوغا می کردند. اتومبیل کرایه کردیم 
ویک هفته تمام  منطقه جنوب غربی  
انگلستان را گشتیم .اطراف انگلستان  
واقعا سرسبز است  و رنگ سبز چمن  
ها و مراتع انگلیس  در هیچ کجا نظیر 
به  کوچک   های  درپانسیون   . ندارد 
مزارع  وسط    Bed breakfast نام  
این   از  دریکی  شب  سه   . ماندیم  می 
تاریخی    پانسیون ها  درنزدیکی شهر 
وسط  پانسیون  این   . ماندیم    Bath
وخوک  وگوسفند   گاو   - بود  مزرعه 
یک  ودرخانه  دادند   می  پرورش  
سگ  و یک طوطی  و یک گربه بود . 
خیلی سعادتمند بودیم.   در نوزده ماه 
سپتامبر 1992  الن به استانبول آمد  و 
یک هفته بعد  برای مسافرت دو هفته 
وجزیره کرت   Rodos  به  جزیره ای 

رفتیم .                       
     ادامه دارد.  
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سالگرد انقالب گل و بلبل
بوی  و  آمد  بهمن  ماه  دوباره   ، بعله 
خوش آرامش بخش سالگرد بزرگترین 
آخوندی   - امتی  شکوه   با  انقالب 
و  حقیقی  فضای  در  بشریت  تاریخ 
از  مهمتر  میرسد.  مشام  به  مجازی 
همه  و بر خالف ادعاهای رژیم نعلین 
به  عزیز  اسالمی  انقالب  این  آفتابه  و 
اهداف اهریمنانه خود که سرلوحه آن 
نابودی ایران و ایرانیست ، روز به روز 
نزدیکتر شده و به حق پنج تن و آل 
عبا یکی از همین روزها به امپراطوری 
تبدیل  امامی  سیزده  دوازه  شیعه 
از شر تخت  را  خواهد شد و خیال ما 
سوری،  چهارشنبه   ، نوروز   ، جمشید 
شادی ، آبادی و انسانیت ، رها خواهد 
کرد تا بتوانیم با مشکالت پیچیده ای 
آروغ  احکام  و  تخلیه  آداب  قبیل  از 
زدن وشرایط لواط با حیوانات اهلی و 
جماع با محارم را هر چه زودتر حل و 
فصل کنیم و آنرا به بقیه ممالک دنیا 

صادر کنیم. صلوات بلند سه مرتبه.
گذشته  سال  هشت  و  سی  طی  در 
 ، کن  کارچاق   ، نخاله   ، نابکار  چه  هر 
بود  لوت  و  الت  و  آدمکش   ، درغگو 
گرفت  دست  در  را  مملکت  امورات 
های  خرابکاریهای  و  کاری  ندانم  با  و 
به  دیرینه،  های  عقده  روی  از  عمدی 
احتمال  به  انداخت.  نزارش  حال  این 
با  دنیا   آن  در  بیامرز  خدا  آن  قوی 
 ، میگذرد  ایران  در  آنچه  تماشای 
شیواز  خود  محبوب  ویسکی  بسکه 
که  مملکتی  شده.  الکلی  خورده  را 
داشت  حیثیتی  و  آبرو  خودش  برای 
که  افتاد  متعصب جاهلی  امت  بدست 
یکی   . است  بسته  آن  خرابی  به  کمر 
جواد  محمد  نخاله  عزاداران  این  از 
ظریف وزیر امور خارجه ایران اسالمی 
بیربط  و  گویی  دروغ  در  که  میباشد 
اهدا  را  نوبل  جایزه  او  به  باید  گفتن 
با  رابطه  در  ایسنا  گزارش  طبق  کرد. 
کمونیست-   ، فیدل  رفیق  درگذشت 
استاد  کوبا،  آتشه  دو  سوسیالیست 
کوبا  سفیر  اقامت  درمحل  که  ظریف  
یادبود  دفتر  امضای  برای  تهران  در 
اظهار  بود،  کرده  پیدا  حضور  ایشان 

کاسترو  فیدل  فرمانده  ...فوت  کرد:« 
آزادی  جنبش های  برای  فاجعه  یک 
آزادی   جنبش های  ویژه  به   بخش 
بخش در آمریکای التین است...« آدم 
بخندد.  حرف  این  کجای  به  نمیداند 
آزادیخواهانی  تکلیف  اول  است  بهتر 
آزار  و  شکنجه  زیر  و  بند  در  که  را 
بعد  کنید  روشن  هستند  ایران  در 
دهید.  کفار  تحویل  را  مزخرفات  این 
طبق گفته های استاد ظریف و مابقی 
هیئت های عزاداران دیوانه ، کسی به 
جرم سیاسی در ایران در غل و زنجیر 
نیست و همه بخاطر مسائل امنیتی و 

نامفهومی مثل تشویش اذهان  جرایم 
در  آخوندی  نظام  براندازی  و  عمومی 
الخالق.یکی  میبرند.  جل  بسر  زندان 
دیگر از این امت بیهوش کپک زده که 
اخیرأ در در سن 91 سالگی ، جوانمرگ 
شده آیت اهلل موسوی اردبیلی میباشد 
از  تشیع  جهان  تقلید  مرجع  این   .
ایران  اسالمی  انقالب  پیشگامان 
امام  یاران  نزدیک  ترین  از  یکی  و 
به شمار می آید. استاد  خمینی دجال 
سال  در  تهران  به  مهاجرت  از  بعد  ما 
1347 تا پیروزی انقالب اسالمی ایران 
تالش های  کنار  در   ،1357 سال  در 
علمی خود!!! با تاسیس و اداره مراکزی 
امیرالمومنین،  مکتب  موسسه  چون 
به  مفید،  مدارس  و  توحید  کانون 

و دانشجویان مسلمان  تربیت جوانان 
آنان  کردن  آشنا  ضمن  و  پرداخته 
هم  سایر  کنار  در  اسالمی،  مبانی  با 
آخوند  جمله  از  خویش،  های  آخوری 
بذرانقالب  بهشتی،  آخوند  و  مطهری 
و  کاشته  مسلمان  جوانان  دل  در  را 
را  انقالب  آینده  اجرایی  کادرهای 
از آن جوانان،  تربیت کردند. بسیاری 
اسالمی عهده   انقالب  پیروزی  از  پس 
جمله  از  مهّمی  مسؤولیت های  دار 
استانداری  مجلس،  نمایندگی  وزارت، 
چشمگیری  نقش  و  شدند  سفارت  یا 
حتمأ  کردند.  ایفا  کشور  اداره  در 

دعای  خواندن  هنگام  باشد  یادمان 
جوانمرگ  آخوند  این  برای  نوروزی 
تربیت  با  بخوانیم که  نیز  شده دعایی 
چنین افراد شایسته ای مملکت را به 

از  دیگر  یکی  اند.  انداخته  مرگ  حال 
هزاران شاهکارهای ایشان هنگامی که 
بر عهده را  ایران  ریاست قوه قضاییه 

بازنویسی  و  نظر  تجدید  داشتند،   
آن  تطبیق  و  ایران  قضایی  قوانین 
سایر  جمله  از  بود.  شیعه  فقه  با 
سمت های وی در این سال ها می توان 
چون  مهمی  نهادهای  در  عضویت  به 
مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای 
مجلس  اساسی،  قانون  بازنگری 
انقالب  خبرگان رهبری، شورای عالی 
فرهنگستان  امنای  هیات  و  فرهنگی 

کوششهای  بخاطر  کرد.  اشاره  علوم 
بی شائبه ایشان بود که قوانین قضایی 
یکی  جنون  و  جهل  نظام  اجتماعی  و 
از پیشرفته ترین قوانین دنیا میباشد 
بویژه ممالک درجه یک اسکاندیناوی 
که به هر دری میزنند تا مشابه آنرا در 
مثال  برای  کنند.  پیاده  خود  جوامع 
نظام  در  که  ایران  در  ازدواج  قوانین 
بویژه  خانواده  حمایت  به  طاغوت 
و  فتاوی  طبق  بود  شده  تدوین  زنان 
این  توسط  اساسی  قانون  بازنویسی 
بهم  هایش  همپالکی  و  متعفن  آخوند 
مدنی  قانون   1041 ماده  در  خورد. 
از  قبل  نکاح دختر  است: »عقد  آمده 
رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی 
و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال 
ولی  اذن  به  است  منوط  تمام شمسی 
تشخیص  با  مصلحت  رعایت  شرط  به 
سرچشمه  اینهم  بعله  صالح«.  دادگاه 
از تطبیق با قوانین شیعه اسالمی دارد 
که هیچ همخوانی با انسانیت و عقل و 
منطق ندارد. گذشته از اجازه پدر، آن 
دادگاه  قضاوت  مسند  بر  که  شخصی 
عقب  یک   ، است  نشسته  صالح!!! 
افتاده ذهنی میباشد که دایره فکرش 
چقدر  نمیرود.  فراتر  وجب  دو  از 
مبتذل  حد  این  تا  انسان  افکار  باید 
ازدواج  مورد  در  که  باشد  حیوانی  و 
باشد.  ور  غوطه  سال   15 و   13 زیر 
فرهنگی  کمیسیون  اعضای  از  یکی 
جلب  حال  در  ما  بود  گفته  مجلس 
نظر موافق علما هستیم تا ماده 1041 
ازدواج  سن  خصوص  در  مدنی  قانون 
شرط  و  پدر  اذن  تنها  و  شود  اصالح 
میخواهند  .البد  نباشد  نظر  مد  سن 
ضمیمه  را  اقتصادی  مساعد  شرایط 
ببینید  تازه  کنند.  حیوانی  قانون  این 
بیشرمی تا چه حد است که فرد نابغه 
دبیر  سجادی،  زهرا  بنام  الیشعری 
اسالمی  انقالب  فرهیخته  زنان  مجمع 
یک  نمی توان  همه  :»...برای  گفته 
گرمسیر  اقلیم های  در  پیچید.  نسخه 
برخی می توانند در سن 13 سالگی و 
داشته  ازدواج  آمادگی  پایین تر  حتی 
پایه کار اشتباه  از  باشند.این تالش ها 
و بیهوده  و بی توجهی به فتوا است. در 
خوزستان  مانند  گرمسیر  های  محیط  
بلوغ  پسران  و  دختران  بندرعباس  و 

دارد  وجود  شرایطی  و  دارند  زودرس 
حتی  را  بیشتری  توانمندی های  که 
آن ها  هستند.  دارا  اقتصادی  نظر  از 
و  گفت   و  سازی  جو  با  می کنند  گمان 
تغییر  را  فقیه  یک  نظر  می توانند  گو 
دهند این اشتباه است...« اینهم نمونه 
و چندش  افراد مسخ شده  از  دیگری 
با تربیت فیضیه ای و  آور میباشد که 
در  چشمگیری  نقش  المومنینی  امیر 
نباید  زیاد  البته  دارد.  را  کشور  اداره 
پرچمدار  وقتی  چون  گرفت  ُخرده 
سال  ده  زیر  دختر  با  عزیز  اسالم 
این  اجرای  و  تدوین   ، میکند  ازدواج 
بقیه  و  میباشد  بالمانع  حیوانی  نماد 
بقول مثل  از آن پیروی میکنند.  امت 
دیوانه   بدست  را  چوب  مازندرانی» 
هم   سجادی  زهرا  ضعیفه   . میدهد« 
فرهنگ  این  یافته  پرورش  باألخره 
است.  داغون  و  درب  و  بشری  ضد 
 ، پیشرفته  فرهنگ  این  باشد  هرچه 
بیشتر اوقاتش را در امورات زیر شکم 
میگذراند و چون بخارات آن ناحیه به 
اداره  دستگاه  ای  اندازه  تا  میزند  کله 
. حاال  اندازد  می  کار  از  را  مغز  کننده 
اقتصادی  توانمندی  از  ایشان  منظور 
زرخیز  میداند.  خدا   ، است  بوده  چه 
گند  بخاطر  ایران  از  ای  پاره  ترین 
در   ، زده  اسالم  دولتمردان  کاریهای 
ردیف یکی فقیرترین استانهای کشور 
باید  ایشان  تازه  بعد  است.  درآمده 
که  بدهد  توضیح  پزشکی  لحاظ  از 
چیست؟  زودرس  بلوغ   و  گرما  رابطه 
زمین  کره  اقلیمی  دمای  بود  قرار  اگر 
باشد  داشته  تأثیر  انسان  بلوغ  در 
و  و پسران شمال سوئد  پس دختران 
سالگی   28 سن  در  میبایست  فنالند 

بالغ شوند. بگذریم ...
رژیم روضه خوانان برای تداوم و بقای 
چندین  خود  اهریمنی  و  ناپاک  وجود 
راه  مذهبی  دولتی-  دمبک  دستک 
انداخته است و طبق معمول همیشگی 
در  را  گیر  و جن  رمال  آخوند  تا  چند 
این  از  . یکی  کار گذاشته است  باالی 
به  امر  ستاد  خفقان،  و  فشار  ارکان 
و رییس  از منکر است  نهی  و  معروف 
یکی  که  کرمانی،  آیت اهلل موحدی  آن 
از چندین آس های برنده امت شهید 
خوانی  روضه  در  میاید  بشمار  پرور 
های اخیرش چنین گفت :... شبیخون 
همسران  سراغ  به  امروزه  فرهنگی 
آمده  بزرگمان  و  کوچک  فرزندان  و 
است. برای مثال اگر وارد یک ضیافت 
می شوید  متوجه  شوید،  خویشاوندی 
بزرگ،  و  کوچک  از  اعم  همه  که 
سرشان را وارد موبایل ها کرده اند و آیا 
این سوال برایمان پیش آمده است که 
در این موبایل ها چه می گذرد و مردم 

چه می بینند...« البته حدس ما اینست 
که چون برنامه های رسانه ای رژیم ، 
کامأل مزخرف وهجو است، مردم به آن 
پناه میبرند. اینور دنیا همه سرشان در 
موبایل است چون حق آزادی انتخاب 
اسالمی  متمدن  ممالک  در  دارند.  را 
چه  که  است  شرح  این  بر  قوانین 
بپوش چه نپوش ، چه بخور چه نخور، 
شرایط  چندین  و  نبین  چه  ببین  چه 
ناخوان دیگر. پس چاره ای جز اینکه 
سرشان در موبایل باشد ندارند. استاد 
گفتند:  خود  فرمایشات  ادامه  در  ما 
مجلس  خبرگان  از سوی  »...محتوایی 
محتوا  این  در  که  رسید  دستم  به 
شده  منتشر  مجازی  فضای  خطرات 
مجازی  فضای  که  شدم  متوجه  است. 
می تواند دین و اسالم را از بیخ ریشه 
دارد...«  را  قدرتی  چنین  و  کند  کن 
احسنت و صد آفرین به آن محتوا که 
مقدور  آن  برابر  در  اسالم  بیضه  حفظ 
نیست و از بیخ وبن ریشه کن میکند. 
باید به سالمتی آن محتوا ، یک چند 
استکانی عرق حریرُکردی باال انداخت 
ادامه  در  استاد  بعله  شد.  سرمست  و 
هجویات خود گفتند:«...اینترنت سبب 
تشویق به خودکشی، ارائه راهکارهای 
مفاسد  انواع  خودکشی،  برای  آسان 
به  دعوت  شبهه،  ایجاد  جنسی، 
فروش  شورش،  به  کمک  بی غیرتی، 
گرایش  مخدر،  مواد  فروش  اسلحه، 
منافق  و  خلق  مجاهدین  سازمان  به 
محتوای  و  فکری  انحرافات  ایجاد  و 
ضاله می شود .ترویج میلیون ها سایت 
در راستای ترویج فساد، فحشا، فیلم 
مطالب  انتشار  مستهجن،  عکس  و 
و  تشیع  دین،  خدا،  ضد  فیلم های  و 
معنویت و جاسوسی از حریم شخصی 
که  بوده  اینترنت  منفی  آثار  جمله  از 
به  باید  این محتوا بدست آمده...«  در 
این استاد گفت که اگر قرار بود سقوط 
و  خدا  به  شدن   متوسل  با  اخالقیات 
درست  حاال  تا   ، شود  درست  پیغمبر 
و  جار  اینهمه  چرا  اصأل  و  بود   شده 
حضرت  که  نیست  قرار  مگر  جنجال؟ 
با  دنیا  اوضاع  خوردن  بهم  موقع  آقا 
اینکه  االغ مبارک ظهور کنند؟ عوض 
شیرش  بگیرید  را  اینترنت  جلوی 
دعای  زودتر  تا  کنید  باز  بیشتر  را 
سالگرد  شود.  مستجاب  منتظران 

انقالب با شکوه مبارک!!
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تیمور شهابی 

ناصرامینی - پاریس
  چگونه یک یهودی شاه را  تحت تأثیرقرارداد

ازسال 1972  تا 1976 سرکنسول ایران درپاریس 
بودم. خاطره ای راکه از  مسافرت شاه وشهبانو به 

پاریس درسال 1974 دارم عینًا نقل می کنم: 
از  بازدید   برای  که  هنگامی  اعلیحضرتین  
تأسیسات  اتمی فرانسه  در جنوب اقامت داشتند، 
بعداز ظهر یک روز  که شاه  درباغچه ی مصفای  
هتلی  در حومه ی شهر )نیس( نشسته بودند  این 
مکالمات بین  یکی از ایرانیان مقیم  شهر لیون  با 

شاه بعمل آمد:
- سالم  آقای اعلیحضرت  حالتون خوبه ، خوش آمدید  اینجا . خوشحالم  که 
شمارا می بینم .وباشما فارسی حرف میزنم . من اسمم ژان است  کاروشغلم 
وقتی  پیش   سال  پنجاه   . میکائیلوفه  .فامیلم  هستم  کلیمی   . خوبه  خیلی 
ریختند  درتهران  ومحله ی جهودها را آتش زدند  من فرار کردم  پیاده تا 
اینجا رسوندم. درشهرلیون   به  ماهها  خودمو  بعداز  باألخره   . قزوین دویدم 
اتاق  توی  که   هائی  قالیچه  این  شد.  سکه  کاروبارم   . زدم  نساجی  کارخانه 
شما انداخته اند  و توی اتاق خانمتون  مال من است . توی اتاقهای این هتل  
دارین  دوست  را   هرکدامشان  نکنید  مضایقه  بخدا  شمارا  نداره  قالیچه  که 

وردارین. اعلیحضرت  درحالی که لبخندی به لب داشت گفت :
- خیلی ممنون.

قدیمی   گوشواره   لنگه  ویک  کرد  خود  جیب  در  دست  ژان   موقع   دراین 
درآورد وگفت -  این گوشواره  به گوش زن  فتحعلی شاه  بود . من آن را  
دریک حراجی درپاریس  خریده ام . حیف که یک لنگه  هست . حاال  که 

قالیچه رو ورنمی دارین  این گوشواره را  به خانمتون بدین .
به اشاره  شاه سرلشگر  ایادی گوشواره را گرفت و اعلیحضرت پرسیدند:

- خوب حاال  چه می کنید؟
ژان - من 80 سال دارم  روزا ورزش می کنم . اسکی روی آب . پسربزرگم  

جراح قلب فرانسه است .
اعلیحضرت - آیا به ایران سفر کرده است ؟ 

ژان - خیر اینجا  به دنیا  آمده وفارسی بلد نیست .
مسافرت   ترتیب  دربار   وزارت  که  دستوردادند   اعلیحضرت   موقع  دراین 

پروفسور میکائیلوف فرزندژان  رابه ایران بدهد.
درتمام مدتی که  که این مذاکرات خالصانه  وصمیمانه ، عاری از تملق  ومبالغه 
های معمول انجام می شد  ، من از نزدیک  ناظر صحنه ای بودم  که مطمئن 
نظیر  پهلوی   شاه  محمدرضا  ساله   هفت  و  سی  سلطنت  دردوران   هستم 
را داشتند.  میکائیلوف  ژان  و سادگی  ای کاش همه صداقت   . نداشته است 
فردای آنروز  درحالیکه شاه شخصًا هدایت هواپیمای سوپرسونیک )کنکورد(  

را عهده دار بود ازشهر زیبای نیس  مستقیما به تهران پرواز کرد..
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زهر ه   قا ئنی      متولد 1332، فرزند 
و  فرهنگیان  از  یکی  قایینی  مهدی 
ارشد  کارشناس  ایرانی،  مترجمان 
کودکان،  ادبیات  کارشناس  کتابداری، 
از  یکی  و  کودک  کتاب  شورای  عضو 
تاریخ  پژوهشی  موسسه  گذاران  پایه 

ادبیات کودکان است. 

زندگینامه 
درجه  تا  را  تحصیالتش  قائنی  زهره 
لیسانس در رشته      بهداشت   و فوق 
لیسانس را در رشته کتابداری  به پایان  
رساند   و سپس بدلیل مطالعه  وتحقیق 
در زمینه ادبیات کودکان  به  عضویت 
با  و  امد   در  کودک   کتاب   شورای 
به  کودک   کتاب  بررسی  های   گروه 
حاضر  درحال   پرداخت   همکاری    
کار تخصصی   او بر رسی ونقد  تصاویر  

کتاب های    کودکان است
دانشگاهی  تحصیالت  پایان  از  پس 
در یک دوره زمانی به عنوان آموزگار 
در  مترجم  عنوان  به  سپس  و  روستا 
یونیسف ایران کار کرده است. پیش از 
همکاری در پژوهش و نگارش مجموعه 
کتاب های مرجع تاریخ ادبیات کودکان 
ایران مدتی در نشریه های گوناگون به 
ویراستاری  و  ترجمه  مقاله،  نوشتن 
ترجمه  کتاب  چندین  و  بوده  سرگرم 
از او منتشر شده است. در کارگاه های 
شورای  در  کودکان  ادبیات  ساالنه 
ادبیات  تاریخ  تدریس  کودک،  کتاب 
کتاب های  در  تصویر  و  ایران  کودکان 
کودکان را بر عهده دارد. زهره قایینی 
سه  در  کودکان  ادبیات  گستره  در 
حوزه تاریخ نگاری، شناخت تصویر و 
تصویرگری و ترجمه متون تئوریک و 

داستانی تخصص دارد. 
از سال 1376 کار پژوهش درباره تاریخ 
همکاری  با  را  ایران  کودکان  ادبیات 
ادبیات کودکان  نویسنده  و  پژوهشگر 
آغاز  محمدی  هادی  محمد  ایران، 
موسسه  پایه گذاری  با  و  کرده است 
ایران  پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 
گروه  یک  کنار  در   ،1379 سال  در 
بزرگ  پروژه  جستجوگر  و  دستیار 
ادامه  را  ایران  کودکان  ادبیات  تاریخ 
و سرپرستی و مدیریت گروه پژوهش 
از دو  او یکی  به عهده گرفته است.  را 
جلدی  ده  مجموعه  اصلی  نویسنده 
است  ایران  کودکان  ادبیات  تاریخ 
منتشر  آن  جلدهای  همه  اکنون  که 
او سرپرستی طرح  اکنون  شده است. 
تکوین  تاریخ  به  که  کودکی  مطالعات 
و  می پردازد  ایران  در  کودکی  مفهوم 

برنامه ترویج کتابخوانی برای کودکان

بخوان[[را  ]]بامن  محروم  مناطق   
برعهده دارد. 

در  پژوهش  چندین  تاکنون  قاینی 
ادبیات  بین المللی  موسسه های 
مونیخ  ژاپن،  اوزاکا-  در  کودکان 
-آلمان و وین -اتریش انجام داده است 
و در چندین کنگره بین المللی ادبیات 
زمینه  کرده است.در  شرکت  کودکان 
همکاری با نهادهای بین المللی ادبیات

2004 عضو  و   2002 در سال  کودکان   
هانس  جهانی  جایزه  داوران  هیئت 
جایزه  بزرگترین  آندرسن،  کریستین 
کودکان  نوبل  یا  کودکان  ادبیات 
بوده است. برای سال های 2008 و 2010 
به ریاست هیئت داوران جایزه جهانی 
برگزیده  آندرسن  کریستین  هانس 
که  است  ایرانی  تنها  او  شده است. 
جهانی  مهم  جایگاه  این  به  تاکنون 

دست یافته است.
آثار ترجمه 

ادوم، هلن. سرگرمیهای علمی با آب.

دفتر  تهران:  قائنی.  زهره  مترجم   
ادوم،   .1376 اسالمی،  فرهنگ  نش ر 
آهنربا.  با  علمی  سرگرمیهای  هلن. 
مترجم زهره قائینی. تهران: دفتر نش ر 
هلن؛  ادوم،   .1376 اسالمی،  فرهنگ 
با  مویرا. سرگرمیهای علمی  باترفیلد، 
هوا. مترجم زهره قائینی. تهران: دفتر 
نش ر فرهنگ اسالمی، 1376. وودوارد،
و نور  با  علمی  سرگرمیهای  کیت. 

 آینه ها. مترجم زهره قائینی؛ نقاشی
نش ر  دفتر  ته ران:  سایمن.  ایبل   
سارویان،   .1376 اسالمی،  فرهنگ 
قائینی.  زهره  سیرک.مترجم  ویلیام. 
اسالمی،  فرهنگ  نش ر  دفتر  ته ران: 
صلح.  زمانه  کاترین.  اسکولز،   .1374
تصویرگر رابرت اینگپن؛ ترجمه زهره 
انتشارات  شرکت   : ته ران  قائینی. 
صحرا  برد.  بیلر،   .1384  ، ایران  فنی 
زیستگاه ماست. تصویرگر پیتر بازبال؛

شرکت   : ته ران  قاینی.  زهره  ترجمه   
انتشارات فنی ایران ، 1384. شناخت 
از طریق بازی: راهنما برای کارگاه های 
کودکان 14- 7 ساله و گروهه ای سنی 

تسرویچ...  کواچ  تونده  نوشته  باالتر. 
قایینی؛  زهره  ترجمه  دیگران[؛  ]و 
سازمان  عالی  کمیساریای  ته یه کننده 
ملل متحد در امور پناهندگان. ته ران: 
سازمان  کودکان  )صندوق  یونیسف 
هال،   - بوم  دال   .1380 متحد(،  ملل 
باید  مردان  آنچه  مدیر:  زنان  باربرو. 
بدانند.  زنان  پیشرفت  و  رشد  برای 
پروین  ویراسته  قایینی؛  زهره  مترجم 

معروفی. تهران: بانو، 1375. 

آثار پژوهشی 
کودکان،  کتاب های  تصویرگری 
قایینی.  زهره  گونه ها.  تعریف،  تاریخ، 
تاریخ  پژوهشی  موسسه  انتشارات 
تاریخ   1390 تهران،  کودکان،  ادبیات 
یکم،  جلد  ایران،  کودکان  ادبیات 
قایینی،  زهره  محمدی،  محمدهادی 
 1380 تهران  چیستا،  نشر  شرکت 
جلد  ایران،  کودکان  ادبیات  تاریخ 
زهره  محمدی،  محمدهادی  دوم، 
تهران  چیستا،  نشر  شرکت  قایینی، 
ایران،  کودکان  ادبیات  تاریخ   1380
محمدی،  محمدهادی  سوم،  جلد 
چیستا،  نشر  شرکت  قایینی،  زهره 
کودکان  ادبیات  تاریخ   1382 تهران 
محمدهادی  چهارم،  جلد  ایران، 
شرکت  قایینی،  زهره  محمدی، 
تاریخ   1382 تهران  چیستا،  نشر 
پنجم،  جلد  ایران،  کودکان  ادبیات 
قایینی،  زهره  محمدی،  محمدهادی 
 1384 تهران  چیستا،  نشر  شرکت 
جلد  ایران،  کودکان  ادبیات  تاریخ 
زهره  محمدی،  محمدهادی  ششم، 
تهران  چیستا،  نشر  شرکت  قایینی، 
ایران،  کودکان  ادبیات  تاریخ   1384
جلد هفتم، محمدهادی محمدی، زهره 
تهران  چیستا،  نشر  شرکت  قایینی، 
ایران،  کودکان  ادبیات  تاریخ   1385
محمدی،  محمدهادی  هشتم،  جلد 

رودابه  بخش دوم 

کنیزک گفت آنچه فرمان دهی  به جان 
که  نهادند  این  بر  قرار   . فرمانبرداریم 
نزدیک  به  رودابه  دیدار  برای  پهلوان 
کاخ بلند او آید و با کمند از دیوار کاخ 
به ایوان رودابه فرود آید. کنیزکان در 
حالیکه هر یک دو شاخه گل بر دست 
بازگشتند.  رودابه  نزد  به  داشتند 
نگهبان کاخ پرخاش کنان بدانان گفت 
اید؟  شده  خارج  کاخ  از  بیگاه  چرا 
به  و  است  بهار  فصل  گفتند  گنیزکان 
رفته  گل  چیدن  برای  رودابه  فرمان 
بودیم. نگهبان گفت مگر نمیدانید که 
زال سپهبد در این سرزمین است و در 
خارج شهر لشکرگاه و خرگاه آراسته 
است و شاه مهراب با او در رفت و آمد 
است؟ اگر شما را چنین ببیند بیگمان 

به کشتنتان فرمان خواهد داد.
به وصف  و  برگشتند  به کاخ  کنیزکان 
بدانسان  پرداختند؛  زال  موی  و  روی 
مایل  همیشه  از  تر  شیفته  رودابه  که 
که  گفتند  آنگاه  گشت.  زال  دیدار 
ایم  داده  نوید  تو  با  مالقات  به  را  زال 
مهمان  پذیرایی  آماده  باید  اکنون  و 
شویم. رودابه شادان گشت و کنیزکی 
و  برود  زال  نزد  شبانگاه  که  گفت  را 
بدو بگوید که رودابه در انتظار اوست. 
کنیزکان به آراستن خانه پرداختند و 
خانه را شاهانه بیاراستند. شب هنگام 
کنیزک به نزد زال رفت و او را به کاخ 
راهنمایی کرد. رودابه بر بام خانه آمد 

و زال را خوش آمد گفت:
شب تیره از روی تو روز گشت

ز بویت جهانی دلفروز گشت
پیاده بدینسان ز پرده سرای

برنجیدت آن خسروانی دو پای
و  شنید  را  او  آوای  چون  سپهبد 
وی  وش  خورشید  رخسار  بر  نگاهش 

افتاد گفت:
چه مایه شبان دیده اندر سماک 

خروشان بدم پیش یزدان پاک
همی خواستم تا خدای جهان

نماید به من رویت اندر نهان
کنون شاد گشتم به آواز تو

بدین چرب گفتار با ناز تو
یکی چاره راه دیدار جوی 

چه باشی تو بر باره من به کوی
از  و  گشود  را  گیسو  کمند  پریروی 
و  کرد  رها  زال  بسوی  کاخ  بام  کنگره 

گفت:
بگیر این سیه گیسوان از ُسَوم

ز بهر تو باید همی گیسَوم
بدان پرورانیدم این تار را

که تا دستگیری کند یار را
در  رودابه  موی  و  روی  دیدار  به  زال 
کمند  بر مشکین  بوسه  و  شگفت شد 

او داد:
چنین داد پاسخ که این نیست داد

چنین روز خورشید روشن مباد
که من دست را چیره در جان زنم

بر این خسته دل نوک پیکان زنم
به  و  گرفت  خود  رهی  از  کمند  زال 
و  افتاد  حلقه  در  کمند  افکند.  باال 
رودابه  کمک  با  و  شد  بام  بر  سپهبد 
داخل  به  خدمتگزارانش  و  ماهروی 
کاخ رفت. بزمی آنچنان آراسته یافت 
که چشمانش از دیدن آن خیره ماند. 
با  نیاز  و  راز  به  را  شب  زال  و  رودابه 
هنگام  چون  آوردند.  بسر  یکدیگر 
ماهروی  به  سپهبد  رسید  فرا  جدایی 
شاه  منوچهر  به  خبر  این  اگر  گفت 
همداستان  ما  با  برسد  نیرم  سام  و 
سر  از  تو  راه  در  ولیکن  بود  نخواهند 
دست  بر  جان  و  سر  و  میگذرم  جان 
خدا  از  و  میروم  شاه  منوچهر  نزد  به 

میخواهم که در راه پیمان تو و جلب 

مقاومت شاه مرا یاری دهد.
مگر کاو دل سام و شاه زمین 

بشوید ز خشم و پیکار و کین
جهان آفرین بشنود گفت من

مگر کاشکارا شوی جفت من
رودابه جهان آفرین را گواه گرفت که 
انتخاب  همسری  به  را  کسی  زال  جز 
و  دردمند  دمان  سپیده  کرد.  نخواهد 
زال  و  گشتند  جدا  یکدیگر  از  ناالن 
با کمند از باال به زیر آمد و به جایگاه 
تابان  خورشید  چون  بازگشت.  خود 
موبد  زال  کشید  سر  کوه  ستیغ  از 
را  روان  روشن  فرزانگان  و  خردمند 
با  رودابه  با  خود  پیمان  در  و  بخواند 
آنان به مشورت نشست. پس از ثنای 
داور کردگار و ستایش دین بهی گفت:

بدانگه که لوح آفرید و قلم
بزد بر همه بودنیها قلم

جهان را فزایش ز جفت آفرید
که از یک فزونی نیاید پدید

ز چرخ بلند اندر آری سخن
سراسر ز گیتی همین است بن

زمانه به مردم شد آراسته
وز او ارج گیرد همی خواسته

اگر نیستی جفت اندر جهان 
بماندی توانایی اندر نهان

و دیگر که بی جفت دین خدای
ندیدیم مرد جوان را به پای

بویژه که باشد ز تخم بزرگ
چو بی جفت ماند نماید سترگ

چه نیکوتر از پهلوان جهان 
که گردد ز فرزند روشن روان

چو هنگام رفتن فراز آیدش
به فرزند نوروز باز آمدش

به گیتی بماند ز فرزند نام
که این پور زال است و آن پور سام

بدو گردد آراسته تاج و تخت
از آن رفته نام و بدین مانده بخت

 کنون این همه داستان من است
گل و نرگس و بوستان من است

رمیده  من  دل  اکنون  جفت  پی  در 
بند  در  مهراب  دخت  گرو  در  و  است 
افتاده است ؛ اگر منوچهر شاه و سام 
آیا مرا گناهکار   ، داستان مرا بشنوند 
خواهند شناخت؟ یا به اقتضای جوانی 
را  او  انتخاب   ، و طبیعت جفت جویی 

حق مسلم من خواهند دانست. 
موبد پیش بین و فرزانگان رایزن لب از 

سخن بستند زیرا
که ضحاک مهراب را بُدنیا

دل شاه از ایشان پر کیمیا
گفت  نشنید  پاسخ  چون  سپهبد 
مرا  دل  در  اندیشه  این  در  که  میدانم 
نکوهش میکنید اما راهی به من نشان 

دهید که از این بند نجات یابم.
به جای شما آن کنم در جهان

که با کهتران کس نکرد از مهان
رایزنان به پاسخ گفتندما همگان تو را 
بنده ایم، اما آنچه از پاسخ دادن آن مانع 
میشود نه اینست که رودابه درخور تو 
نیست چون یک » آنکه به زن پادشاه را 
نکاهد هنر« و دیگر نه آنکه مهراب خود 
میباشد  گرانقدر  و  بلندپایه  مردی  نیز 
، بلکه از آن جهت است که او از گوهر 
اژدها » ضحاک » است و شاه از ضحاک 
به  که  است  چنین  مصلحت  اما  بیزار. 
خرد  و  میدانی  که  آنسان  سام  پهلوان 
میکنند.  راهنمایی  را  تو  روان روشن  و 
نامه ای بنویس و راز خود با او در میان 
نه، شاید او با نوشتن نامه ای شاه را بر 
او  از  سر مهر آرد. زال به پدر نوشت و 
خواست که با وفای به عهدی که هنگام 
آوردنش از البرز کوه با او نمود آرزوی وی 

را برآورد.
به پیمان چنین رفت پیش گروه

چو باز آوریدم ز البرز کوه 
که هیچ آرزو بر دلت نگسلم

کنون اندرین است بسته دلم
خاطر  آزرده  زال  نامه  خواندن  از  سام 

گشت و پسندش نیامد و گفت:
چو مرغ ژیان باشد آموزگار

چنین کام دل جوید از روزگار
ادامه دارد

   ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران                       محمودنفیسی

زـهره اقئنی

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                            بخش هشتم

زانن شاهـناهم 
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درجلسات18و25و28 دکترمصدق 
خردادماه]1306مجلس نه فقط درباره ی
ی درباره  ،بلکه  اختیارات  تمدید 
آن  ومحتوای  اختیارات  الیحۀ  اصل   
بود،در  رسیده  تصویب  به  قباًل  که 
اختیارات  اعطای  با  مخالف  جایگاه 
دولت  تواندبه  نمی  گفت:»مجلس 
بدهد،چرا؟برای  گزاری  قانون  اجازۀ 
کسی  یک  که  است  این  مثل  اینکه 
کس  رابه  اجتهادخودش  اجازۀ 
انتقال  دیگربدهد،اجتهادغیرقابل 
نیستیم  توکیل  در  وکیل  وماهم  است 
وضع  قانون  برو  بگوییم  دولت  به  که 
بنده  را  قسمت  این  کن.ازاینجهت 
25خرداد1306  جلسۀ  ندادم.ودر  رأی 
از  را  قانونگزاری  گفت:...اساسًا 
شورای  مجلس  ووظایف  مختصات 
به  مجلس  دانم.اگربناباشد  می  ملی 
بروندقانون  که  بدهد  اجازه  وزراء 
کنندپس وظیفۀ مجلس شورای  وضع 
اصل  به موجب  ملی چیست؟این حق 
مجلس  ازوظایف  اساسی  27قانون 
شورای ملی است وهیچ مجلسی نمی 
تواند این حق را به دولت واگذار کند 
ساعت  پنج  موضوع  اگردراین  ...بنده 
باززیادنیست...به  بدهم  توضیح  هم 
اساسی  قانون  27متمم  اصل  موجب 
می  تجزیه  شعبه  سه  به  مملکت  قواء 
وقّوۀ  قضاییه  مقنّنه،قّوۀ  شود:قّوۀ 
قّوۀ  وظایف  از  قانون  اجراییه...وضع 
اصل  موجب  به  وچون  است  مقننه 
ثالثه  قوای  اساسی  قانون  28متمم 
ممتاز  ازیکدیگر  همیشه  مزبوره 
ومنفصل خواهد بود،لذاقّوۀ ُمقنّنه نمی 
تواند انجام این وظیفه را به عهدۀ یکی 
از قواِءدیگربگذاردکه هم واضع قانون 
نماید«.  راتطبیق  قانون  وهم  باشد 

متینی -104
ازکودتای  مصدق...پس  دکتر 
کابینه  در  را  مالّیه  وزارت  1299،قبول 
مجلس  السلطنه،مقارن  قوام  ی 
اختیارات  گرفتن  به  چهارم،منوط 
ملی  شورای  ازمجلس  قانونی 
چهارم  مجلس  اقلّیت  کرد...باآنکه 
آنها  به  توکیل  حق  گفتندکه»موکلین 
وزیر  به  اختیارات  ودادن  اند«  نداده 
است،سرانجام  اساسی  قانون  برخالف 
الیحۀ  مصدق،  دکتر  پافشاری  با 
تصویب  به   1300 در20آبان  اختیارات 
وزیرمالّیه  مصدق  ودکتر  رسید  نهایی 
به  شروع  حاصله  اختیارات  برمبنای 

کارکرد. دکتر متینی - 305
رزم  دولت  شانزدهم  درمجلس         
تجدید  برای  اختیاراتی  خواستار  آرا 
شد.دکتر  گمرکی  درتعرفۀ  نظر 
برخاست  باآن  مخالفت  به  مصدق 
در  وکیل  مجلس  وگفت:نمایندگان 

توکیل نیستند ونمی توانند اختیارات 
قانون گذاری خودرابه دولت - اگرچه 
آن دولت مورد اعتماد جامعه باشد - 
تفویض کند ودادن اختیارات را مایه ی 
تزلزل ملی دانست.دکتر متینی - 309

کشورعالی  عالی  دیوان  مصدق  دکتر 
کشورراکه  قضایی  مرجع  تریت 
برخورداربودند  از مصونّیت  آن  قّضات 
قانون  برخالف  که  کرد،کاری  منحل 
اوبود،به  اختیارات  از  وخارج  اساسی 
صورت  کار  این  درزمانی  ویژه 
آرامش  به  مبرم  کشورنیاز  که  گرفت 
قضات  بزرگترین  راه  داشت،اودراین 
وبدعتی  خودبرانگیخت  راعلیۀ 
قضایی  درتاریخ  ونازیبا  نادرست 

کشورازخودبرجای نهاد.
در  ایشان  که  است  گفتنی         
مجلس  جلسۀ18خردادماه1306 
ازداور  انتقاد  و  اعتراض  ضمن 
اصالح  درجهت  که  وزیردادگستری 
موقت  انحالل  به  دست  وزارتخانه  آن 
گفته  ازجمله  بود  زده  آن  ارگانهای 
است  ای  عدلّیه  یک  ما  بود:»عدلّیۀ 
ونمی  است  مشروطّیت  ازآثار  که 
نمود،اگرقاضی  متزلزل  را  قاضی  شود 
نمی  کردیدکارازپیش  متزلزل  شما  را 
نیست،چونکه  مملکت  رود...صالح 
تشکیالت  جدید  قانون   125 درماده 
عدلیه خودشان قیدکرده اند که هیچ 
بدون  شود  رانمی  عدلیه  ی  محکمه 
منحل  ملی  شورای  مجلس  تصویب 
درعدلیه  بد  قاضی  کرد،اگرچهارنفر 
نفردیگرهم  سی  براینکه  دلیل  باشند 

بد هستند نیست و...«.     

 
او-  تاریخی  ونطقهای  مصدق  )دکتر   

ص182 (
ازچند  مثال  ی  گونه  به  که  باآنچه   
نمونه دوگانه گویی های دکتر مصدق 
اشاره شده است، به نظر می رسد که 
المثل»تخالف  ضرب  کاربُرد  از  ایشان 
تامشهور  کن  مخالفت  یعنی   » یعرف 
شوی به خوبی آگاه بوده است، چراکه 
کردن  مخالفت  وهرکاری  هرکس  با 
وسپس خودمرتکب آن منهّیات شدن 
نمی  آدمی  ذهن  به  را  دیگری  ،باور 

نشاند.    
وری  پیشه  جهانشاهلومعاون  دکتر 
آذربایجان  دموکرات  رهبرفرقۀ 
باورهای  از  گان  سرخورده  از  ویکی 
آموزش  عبرت  اش،درکتاب  گذشته 
میهن  مردی  نویسد:»دکترمصدق  می 
دربیشتر  بُنیانی  ودرمسایل  پرور 
دنده  ویک  پافشار  سخت  موارد 
ماننددیگرمردان  همه  بااین  بود،اما 
نیزداشت،اوسخت  ناتوانی  نقاط 
دوست  را  آنان  که  کسانی  زیرتأثیر 
می  قرار  پنداشت  خودمی  رزم  وهم 
راکه  اصولی  همان  گرفت،تاجاییکه 
بندبودزیرپامی  بسیاربدانهاپای 
ن  نگا بیگا و ما . » . . . شت ا گذ

-جلد2-ص55        
درمجلس  که  جراید  مدیران  52تن 
خود  دراعالمّیۀ  بودند  ُمتحّصن 
نخستین  اختیارات  :»الیحۀ  نوشتند 
مطلقه   حکومت  بنای  سنگ 

است.«.دکترمتینی304
ریاست  درمقام  کاشانی  اهلل  آیت 
ای  نامه  در30دیماه1331طّی  مجلس 

سوابق  به  ،باتوجه  مصدق  دکتر  به 
درادوارپنجم  هایش  ونطق  سیاسی 
را  وشانزدهم،وی  وچهاردهم  وششم 
داشت  برحذر  اختیارات  گرفتن  از 
خطایی  ازراه  متذکرشد  وسرانجام 
پشیمان  اگربازنگردید  پیماید  می  که 
حقوق  به  تجاوز  شد،وقصد  خواهید 
به  کناربگذارید.«.دکترمتینی  را  عاّمه 

نقل ازدکتر عاقلی - 310
       دکترمصدق که پس ازرویداد30تیر 
وزیری  نخست  به  باردیگر  برای 
گرفتن  بود،برای  شده  منصوب 
از  ماهه  شش  گزاری  قانون  اختیارات 
مجلس ،درپاسخ به مخالفان گفت:»...

مخالف  اختیارات  اعطای  بااینکه 
درخواست  این  است  اساسی  قانون 
تصویب  به  رامیکنم،اگردرمجلسین 
رسید به کار ادامه می دهم وااّلازکارکنار 
میروم...«) خاطرات وتألمات -250 (که 
درفضای غوغاساالری وارعاب ،اعطای 
نه  برخالف  مصدق  دکتر  به  اختیارات 
با  حتا  ،بلکه  اساسی  قانون  نص  تنها 
بودن  غیرقانونی  به  وی  تأیید  ی  همه 

آن،به تصویب رسید!
تبلیغات  رهگذر  از  که  مصدق  دکتر   
قانون  رعایت  به  شاه  مخالفان 
است  شده  مشهور  منشی  ودموکرات 
در  دورۀ هفدهم  انتخابات  به  اشاره  با 
گفت:»... چنین  ملی  شورای  مجلس 

اکنون  باب  دراین  خواهم  می  بنده 
عرض کنم وحتی خدارا به شهادت می 
در  نبودم  مایل  هیچوجه  به  که  طلبم 
نفت  قضّیۀ  ولی  کنم  انتخابات دخالت 
انتخابات  ودر  بمانم  من  که  سبب شد 
 50 .کتاب  کنم...]![«.فاتح  دخالت  هم 

سال نفت ایران -583
بر  عالوه  ایشان  که  است  گفتنی   
هفدهم،  دورۀ  درامرانتخابات  دخالت 
دربسیاری  انتخابات  ازبرگزاری 
وبه  کرد  جلوگیری  شهرستانها  از 
مردم  از  عظیمی  بخش  ترتیب  این 
امورجاری  در  نظر  ابراز  رابرای  ایران 
خود،  نمایندگان  طریق  کشور،از 
از  پس  آنکه  ندانستند،حال  قابل 
از  برخی  مخالفت  با  چون  چندی 
گفته  که  مجلسی  همان  نمایندگان 
حقیقی  رأی  با  آنان  هشتاددرصد  بود 
کتاب   258 اند)ص  شده  برگزیده 
از  بیرون  شود،به  خاطرات(،روبرومی 
از  جمعی  به  رودوخطاب  می  مجلس 
به  آمیز  توهین  مطالب  ابراز  ،با  مردم 
می  درصدی  هشتاد  نمایندگان  همان 
که  نیست،جایی  مجلس  گوید:آنجا 

شمامردم باشید مجلس است!

ادامه دارد

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28 َامردادماه 1332  
قسمت پنجم

پژوهشی از: ک . هومان

درزمان  یکباردیگر  مصدق  دکتر 
سی  همراه  قوام،  وزیری  نخست 
دخالت  به  اعتراض  عنوان  به  تن، 
پانزدهم  دورۀ  درانتخابات  دولت 
بودوشاه  گردیده  متحّصن  دردربار 
گان  دیده  ظلم  وپناهگاه  ملجأ  را 
پارس  ی  بود.)سالنامه  قلمدادکرده 
خودش  1326ص147و148(امادرزمان 
به کسی اجازه رفتن به دربارداده نمی 

شد.
دیگر  جای  در  فرمانفرماییان  دکتر 
اینکه  نویسد:»...خالصه  می  کتابش 
افرادبشر  مانندغالب  هم  مصدق 
اینکه  نبود،اول  عیوبی  از  خالی 
اطالعات  اینکه  بود،دوم  ظاهربین 
بین  بازاروسیاست  به  راجع  صحیح 
دلیل  همین  به  نداشت  نفت  المللی 
چندتن  تأثیر  تحت  موضوعات  دراین 
آنهاهم  که  قرارداشت  ازاطرافیانش 
آنچه اومیل داشت می گفتند تامقّرب 
کنند،سوم  حفظ  خودرا  الخاقانی 
اینکه خویشاوندان نزدیک خودرامثل 
متین  ودامادش  بیات  السلطان  سهام 
می  ویاری  بسیاررعایت  را  دفتری 
تاآخر  نفت  شدن  کردوازروزملی 
مختلف  درکمیسیونهای  کارآنهارا 
مذاکرات نفت شرکت داد،درصورتیکه 
نداشتند  ازنفت  اطالعی  آنهاهیچ 
به  خدمتی  هیچ  هم  گذشته  ودرادوار 
مردم نکرده بودند،چهارم اینکه مردی 
اوقات  وبعضی  بود  بالّرای  ُمستبد 
سخن  وخشونت  سختی  به  چندان 
نمی  پاسخ  جرأت  کسی  که  گفت  می 
یافت،مهم ترین دلیل اثبات این سخن 
ونزدیک  معتقدترین  که  است  این 
حسین  یعنی  مصدق  همکاران  ترین 
ودکتر  کاشانی  مکی،سیدابوالقاسم 
...ازاوجداشدند...مصدق  مظفربقایی 
واستبدادرأی  خودخواهی  علت  به 
را  وسایرین  خود،مکی  ولجاجت 
سقوط  خودرابه  دادوسرانجام  ازدست 
می  کتابش  دیگر  ودرجای  کشانید 
حکومت  دورۀ  نویسد:...درتمام 
چه  نفت  نفرمتخّصص  مصدق،یک 
خارجی وچه داخلی دردستگاه نبود.«.  
اول  تاکاراکاس،جلد  ازتهران  کتاب 

-ص448و535
همودرجای دیگر کتابش می آورد:

درمی  کنیم  مالحظه  »...اگردرست 
را که سایر  کارهایی  یابیم که همه ی 
کردند  می  وبیش  کم  وزیران  نخست 
ومصدق برآنهاایراد می گرفت،خودوی 
نخست  وقتی  داد...مصدق  انجام 
شدن  غیرازملی  وزیرشدفهمیدکه 
بایست  آن،می  قانون  واجرای  نفت 
آنهارا  وامنّیت  مردم  ومایحتاج  قُوت 
چندجبهه  در  بایست  کند.می  فراهم 
زودی  وبه  بجنگد  قوی  بااشخاص 
داری  کشورجزمردم  ادارۀ  که  دانست 
است که بایک سالم وتعارف بتوان صد 
یعنی  کردن  پیداکرد.حکومت  ُمرید 
وایجادامنّیت  مردم  به  رساندن  نان 
تأّسف  وسیاسی،باکمال  ومالی  جانی 
بود  نان  نه  مصدق  حکومت  درزمان 
دو  این  فقدان  توان  امنّیت،آیامی  ونه 
ویا سید  ها،شاه  ای  توده  به  اساسًا  را 
داد؟رییس  نسبت  کاشانی  ابوالقاسم 
دولت ُملزم به تأمین این امکانات است 
کاراست.درحکومت  این  ومسؤول 
برله  ای  دسته  که  نبود  روزی  مصدق 
نیفتندوُمخل  راه  اودرخیابانها  وعلیِه 
تهران  نشوند.در  مردم  آسایش 
بسته  هاهمواره  دکانها  وشهرستانها 

شعارهای  با  بدبخت  ومردم  شد  می 
حزب  باد  زنده  ویا  مصدق  باد  زنده 
بُردند،  می  بسر  راگرسنه  شب  توده 
دنیابود  اهل  نه  گفتیم  مصدق چنانکه 
نطق  به  آخرت.اگر  اهل  کاماًل  ونه 
در29اسفند1331دوسال  مصدق 
بنگریم  وزیریش  آغازنخست  بعداز 
درکارنفت  قدم  یک  که   بینیم  می 
دربرنامه ی  که خودش  مشکلی  وحل 
دولت آورده وبه همین عنوان نخست 
بود. نرفته  کرده،پیش  راقبول  وزیری 

چه فایده داشت که دیوان بین المللی 
به عدم صالحّیت خودرأی دهد. الهه 

ازاین گفتگوها چه ثمرمی  ایران  ملت 
اووزارت  که  داشت  فایده  بُرد؟چه 
خودبدهد؟اگرنمی  نیزبه  را  جنگ 
جنگ  کاررادروزارت  اصول  توانست 
دِر  داشت  فایده  تغییربدهد،چه 
برای  واختیاراتی  بندد  به  را  مجلس 
ازاین  بخواهد؟اگربلدنبود  خودش 
ومعنوی  مالی  ی  استفاده  اختیارات 
به ملت برساند چه فایده داشت دایم 
به انگلیس ها وخارجی هاُفحش بدهد 
آنهاشود  عوامل  به  متوسل  وبازهم 
راسامان  رفته  کارازدست  تابلکه 

توان  می  سخنها  مقوله  دهد؟دراین 
آن  مصدق  دولت  گفت...بیچارگی 
که  شد  ثابت  ایران  مردم  برای  روزی 
خریداران  به  کردحاضراست  اعالم 
بدهد،وبا  درصدتخفیف  پنجاه  نفت 
پیدانشد...شگفتی  خریدار  اینهمه 
شرکت  که  اینجاست  درکارمصدق 
نفتی  بزرگ  وشرکتهای  سابق  نفت 
هم پنجاه درصد تخفیف می خواستند 
ولی مصدق حاضر نبود باآنها قراردادی 
خواست  می  امضاءکند،درصورتیکه 
کسانی  به  تخفیف  درصد  پنجاه 
نداشتند..«.او  خرید  قدرت  که  بدهد 
نویسد:»...مصدق  می  همچنین 
پذیرد  به  را  کسی  حاضرنبودسخن 
ومکی هم درباطن چون من بااو موافق 
به  بلکه  نفت،  خاطر  به  نه  نبود،اما 
مصدق... ونامعتدل  خاطررفتارسخت 

جرأت  ما...کسی  درزمان  متأسفانه  
نمی کرد حرفش را بزند حتا به مصدق 
خواهی  فریادآزادی  همه  از  بیش  که 
بودکه  موفق شده  داد،مصدق  سر می 
ایجادکند،یعنی  خیابانی  دیکتاتوری 
کرد  می  مخالفت  بااو  که  هرکسی 
ای   عّده  ازطرف  داشت  احتمال 
.ازتهران   » شود  واقع  تهدید  مورد 
 -508  -507، اول  جلد  تاکاراکاس- 

550- 466 و561
ها  نوشته  این  که  است  گفتنی   
از  آیدکه  برمی  کسی  قلم  نوک  از 
واز  مصدق  دکتر  دایی  وپسر  قاجارها 
کارشناسان خبره درامورنفت و سالها 
امور  درپیوندبااین  دارمشاغلی  عهده 
مهر  برسر  هانیزچندان  وباپهلوی  بود 

نبود.
فرمانفرماییان  ی  نوشته  درتأیید 
اینکه در کابینه ی مستوفی الممالک، 
وبرای  شد  وزیردادگستری  داور 
ماه  در27بهمن  دادگستری  اصالح 
1305ازمجلس شورای ملی برای مدت 
می  ت  اختیارا  خواست  در  چهارماه 
کندکه به تصویب می رسد.چون زمان 
اصالحات  انجام  برای  کافی  چهارماه 
در  مدت  این  انقضای  از  نبود،پس 
1306مجّداًاز  ماه  تاریخ28اردیبهشت 
با  که  کند  می  درخواست  مجلس 
دیگر  ماه  شش  به  مدت  این  تمدید 

موافقت شود.

سمت چپ اورل هریمن  مشاور شخصی هری ترومن  درزمینه ی سیاست 
خارجی  وسمت راست  دکتر مصدق و نفروسط مترجم است .
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 وطن درخطراست

عبارت وطن درخطر است  برای اولین 
بار  درسال 1792  بکاربرده شد. درآن 
انگلستان   وسپس  اتریش  ابتدا  زمان  
دسته جمعی   وهلند  واسپانیا   وآلمان 
شدند.  جنگ  وارد  فرانسه   علیه 
را  عبارت  این  فرانسه   ملی  مجلس 
بکاربرد:  مردم  کردن  متحد  برای 
 La patrie est en دانژه  آن   ا  الپاتری 
danger   این عبارت پس از آن معموال  
در مواقعی بکاربرده می شود  که وطن 

واقعا  در خطری بزرگ باشد. 

سردار اسالم
ستارخان وباقرخان درپارک اتابک  در 
حوضخانه  نشسته وقلیان  می کشیدند

ودنیا  بودند  وپیروز  فاتح  که   درحالی 
مرحوم  بود.  طلبان  مشروطه  بکام  
ستارخان   ومشاور  منشی  امیرخیزی  
از  تلگرافی   ، ساعت   درآن  گوید  می 
من  به   . رسید  ستارخان  بنام   نجف  
داد تا بخوانم . عنوان تلگراف این بود: 
وحامیان   پشتیبانان  حضورباهرالنور 
المسلمین،  کافه  و  اسالم  مبین   دین 
جنابان سردار اسالم و باقرخان ساالر 
ملی... امیر خیزی می گوید ستارخان 
مهلت نداد بقیه تلگراف را بخوانم  رو 

به باقرخان کردوبه طعنه گفت :
که  سوزد  می  اسالمی  بحال  دلم   -
تو  و  باشم  سردارآن  پدرسوخته  من 

ساالرش!

سرنوشت خرها

آسیا  در  پیش  سال  حدود6000  خرها 
از  استفاده  برای  امروزی   واروپای 
می  قرار  استفاده  مورد  گوشتشان  
 ، پیش  دوهزارسال  از  اما  گرفتند. 
استفاده  بارکشی  برای  حیوان  ازاین 

می شود.

برف وپرندگان
روزهای سرد زمستان آغازشده است 
بارد  می  برف  درشهرشما  که  زمانی  و 
افزایش  پرندگان  تعداد  که  اید  دیده 
از شدت   انسانها  یابد و درحالیکه  می 
سرما می لرزند پرندگان در داخل برف  

به جست وخیز می پردازند.

 بسیاری از پرندگان ازجمله گنجشک 
دوست  فصول  درهمه  را  تنی  آب  ها  
دارند و بازی برروی برف نیز از کارهای 

مورد عالقه ی آنهاست .

رباعیات خیام 
نفیسی   سعید  استاد  معروف  محقق 
زمانی گفته بود که  رباعیات خیام   تا 
 16 انگلیسی   زبان   به  بار   32 کنون  
باربه زبان  فرانسه ، 11 بار بزبان اردو 
به  بار   8   ، آلمانی  زبان   به  بار   12  ،
زبان  عربی ، 5 بار بزبان  ایتالیائی  و 
دوبار  و  وروسی   ترکی  زبان  به  بار   4
وارمنی   وسوئدی  دانمارکی  زبان   به 
تا  فیتز جرالد   ترجمه  و  ترجمه شده 
سال 1925  یکصدو سی ونه مرتبه به 
چاپ  رسیده است . تاسال 1958 در 
نیویورک   عمومی  کتابخانه  فهرست 
متجاوز از پانصد عنوان گوناگون  راجع 

بزبانهای مختلف  به رباعیات خیام که 
ترجمه شده است  وجود داشت .

حال تصوربفرمائید از آن زمان تا کنون  
چه تعداد ترجمه به این لیست اضافه 
رباعیات  ترجمه  آخرین    . است  شده 
ای  مجموعه  داریم  سراغ  ما  که  خیام 
صادقی  حسین  پروفسور   که  است 
اکنون  و  اند  داده  انجام  درسویس  

چاپ دوم آن آماده انتشار می شود.

بی اعتنایی به مال دنیا
ملک  معاصر  هروی  مظفر  موالنا 
معزالدین  ُکرت بوده و بسیار بی تکلف 

میزیسته است . 

 روزی ملک  به حجره ی او رفته  ومی 
و  نشسته   زمین  روی  او   که  بیند 
چند کتاب کهنه دراطرافش  پراکنده 
هفته   دراین  گوید    می  او  به  است.  
هزار دینار صله از من گرفته ای  چرا 
گلیمی نخریده ای که فرش حجره ی 
خود کنی ؟ موالنا می گوید  فرشی که 
بر آن نشسته ام  900 دینار خریده ام  
و پس از روفتن  حجره نفاست  فرش 
تکلفی   بی  چون  شود.  می  مشخص 
شود   می  ثابت  شاه  به  مظفر  موالنا 
اورا   حجره  هرروز  دهد   می  دستور 

تمیز کنند  

میزان مرگ ومیردرآمریکا

در  ومیر  مرگ  میزان   1993 درسال 

به  ایدز  بیماری  شیوع  بعلت  آمریکا 
این  اما درسال 2014   اکثر رسید  حد 
میزان کاهش یافت  و درسال گذشته 
هم  کرد.  طی  خودرا  نزولی  سیر  نیز 
ها   آمریکائی  سن  میانگین  اکنون  

78/8  سال است .

دستبرد اینترنتی
جنگ سایبری و هک کردن  اطالعات 
کامپیوترهای  به  یابی  دست  ازطریق 
دولتی و شخصی این روزها  باال گرفته 
 ، درآمریکا  دمکراتها  بطوریکه   است 
روسیه را مسئول شکست کلینتون در 
میدانیم  البته  که  دانند.  می  انتخابات 
باخت کلینتون  بدالیل دیگری ارتباط 
حدود   هرسال  هکرها   اما   . داشت 
400 میلیارد دالر  به شرکتهای بزرگ 
رسانند.  می  زیان  جهان  درسراسر 
شرکت بیمه للویدز لندن  درگزارشی 
این موضوع  به  است  منتشر کرده  که 

اشاره کرده است . 

ضرر بوئینگ و الکهید

جمهوری  رئیس  ترامپ  دانلد  وقتی 
آینده ی آمریکا  اعالم کرد که قرارداد 
نیروی  یک  شماره  هواپیمای  خرید 
رؤسای  مسافرتهای  برای  هوائی 
بودن  باال  بدلیل  را  آینده   جمهور 
قیمت لغو خواهد کرد  بالفاصله  سهام 
درصد  یک  بورس  دربازار  شرکت  این 
سقوط کرد که حدود 1/4 بیلیون دالر  

به این شرکت خسارت واردکرد.
الکهید مارتین سازنده  جت جنگنده 
توئیت  از  پس  نیز    35- اف  ی  
مبنی  دسامبر    12 درروز  دانلدترامپ 
ها    جنگنده  این  قیمت  بودن  گران  بر 
4 درصد ارزش سهامش را ازدست داد 

که معادل   4 میلیارد دالر می شود. 

پنس   باشکست ها وپیروزیها
مایک پنس  معاون ریاست جمهوری 

درسال  1998  بار  اولین  برای  آمریکا 
مجلس نمایندگی  برای   خودرا 
اما  کرد  نامزد  آمریکا  نمایندگان   

دموکرات  حزب  کاندیدای  دربرابر  
شکست خورد. 

دوباره درسال  1990  داوطلب شد اما 
به دورقبل   بیشتری نسبت  اختالف  با 
رادیوی  یک  در  وسرانجام  باخت 
تاک  تولید یک  به  ایندیانا   در  محلی 
شو پرداخت که بزودی از 18 ایستگاه 
بعنوان یک  واورا  رادیوئی  پخش شد 
رساند.  بشهرت  درایندیانا  کنسرواتیو 
یک  تفاوت  با    2000 درسال  بار  این 
بکنگره  و  پیروز  خود  بررقیب  درصد 

آمریکا راه یافت ..
او وقتی عضو کنگره بود با برنامه های 
بوش  دولت  های  هزینه  و  آموزشی 
مخالفت می کردوشاید به همین دلیل 
وترامپ حمایت  او  از  ها  بوش  که  بود 

نکردند.

نویسنده موفق ایرانی
اتوسا مشفق یکی از نویسندگان موفق  
متولدشده  دربوستن  که  آمریکاست 
است . پدرش ایرانی و مادرش از اهالی 

کروواسی است .. 
را  همینگوی  ی  جایزه  گذشته   سال 
اما  کرد  دریافت  الین  کتاب  بخاطر 
داستان  با  را  اش  نویسندگی  کار  او  
آغاز  دیگر«   دنیایی  برای  دلتنگی   «
کردکه در17 ژانویه ببازار خواهد آمد.  
اودر2013 نیز بدریافت جایزه پلیمتون 

نائل شد. 

راز قتل کندی
نویسندگان  و  هالیوود  فیلمسازان 
تا  کردند  تالش  خیلی  آمریکائی 
کندی  اف.  جان  رازقتل  از  سرنخی 
درسال  استون   الیور  کنند.   پیدا  را 
ودرآن  ساخت  را     JFK فیلم    1991
آمریکا  دولت  که  کرد  اشاره  نوعی  به 
نمی خواهد اسرار این قتل فاش شود. 
دولت درسال 1992 اعالم کرد که پس 
خواهد  افشا  را  راز  این  سال   25 از 
قولی  طبق    2017 سال  کرد.26اکتبر 
این  باید  است  داده  آمریکا  دولت  که 

راز افشا شود.
خواهد  افشا  آنچه  معتقدند  بسیاری 
شد گوشه ای ازاین چنایت را برمال می 
کند و بازگو کننده ی همه ی داستان 

ترور نیست .

گلدن گیت 80 ساله می شود
پلی که  دوسوی سانفرانسیسکورا بهم 
پیوند می دهد دروازه طالئی یا گلدن 
گیت نام داردکه در 27 ماه مه 1937 

کارساختمانش بپایان رسید..
پس از پایان یافتن کارهای ساختمانی  
عمومی   کارهای  اداره   اعضای  ابتدا  
پیاده  به  آن  برروی     public works
روی پرداختند و از روز بعد اجازه داده 
عبور  آن  ازروی  نیز  اتومبیلها  که  شد 

کنند. .
 2737 حدود4/  پل  این  طول 
متروعرض آن 27/4 متر است . وحدود
227.4 متر ارتفاع دارد. کامیونها حق 

عبور ازروی این پل را ندارند.
طراحان این پل عبارتند از:

 Joseph Strauss, Irving Morrow, and
Charles Ellis
ژانویه   5 از  پل  ساختمانی  کارهای 
به  1933 آغاز شد و 19 آوریل 1937 
پایان رسید.وهمانگونه که گفیم در 27 
کارهای گروه  پیمائی  راه  با   1937 مه 

 شهریPublic Works برروی آن افتتاح 
شد.

درحال حاضر برای عبور هر اتومبیل از 
روی این پل فقط برای باند جنوبی پول 

دریافت می شود.

مجنونی که یغما شد
میرزاابوالحسن  یغمای جندقی  متولد 
بود  جندق  ازاشراف  ه.ق.   1196 سال 
کرد.  می  تخلص  مجنون  درشعر  و 

درغزلی سرود:
مانده  تخلص  یک  دنیا  ازمال  من  به 

مجنون  است
بکار آید گر ای لیلی وش  آنرا نیز یغماکن

وازآن تاریخ تخلصش که مجنون  بود به 
یغما مبدل گردید  درسنه 1276 قمری 

بسرای باقی شتافت . این بیت از اوست:
 نه شیخ میدهدم توبه و نه پیرمغان می

زبسکه توبه نمودم  زبسکه توبه شکستم

کوتاه مدت ترین ازدواج
کوتاه مدت ترین ازدواج  در آلمان  دقیقًا 
یعنی  ثانیه طول کشید.  25 دقیقه و7 
تازه  شد  ثبت  ازدواج  اینکه   محض  به 
داماد  به وکیلش  در فرانکفورت تلفن 
کرد  واظهار داشت  مادرزنش اورا مجبور 
به »بله« گفتن کرده است . جناب وکیل 
هم  براساس همین اعتراف  دادخواست 
تنظیم کرد  وازدواج شرعاً وقانوناً  باطل 

اعالم شد.
البته این ازدواج کوتاه مربوط به 45 سال 
پیش است . اخیرا در آزادی نوشتیم که 
زن وشوهری حدود نودوچندسال باهم 
زندگی می کردند که شوهر اخیرا درسن 
را  اش  ساله  مردوبیوه 105  115 سالگی 

عزادارکرد.

وخواندنیکـوتاه
کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و
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پُرسش
 وپاسخ

علمی
ملل متحد درآن زمان و پیامی کوتاه در 
54 زبان  از زبانهای باستانی  سومری تا 
انگلیسی و صدای یک نهنگ  ضبط شده 
است . سپس صداهای مختلف زمینی ها 
مانند  صدای رعد ، صدای باران ،  صدای 
سوختن اشیاء  عوعوی سگ ها  صدای 
 ، بچه  گریه  صدای   ، پا  صدای   ، خنده 
شده  ارائه  انسان   قلب  تپش  وصدای 
است .آنگاه 90 دقیقه بهترین آهنگهای 
به فرهنگهای مختلف  آن زمان متعلق 

روی زمین  ضبط شده است   . 
دیگر  سال  هزار  صدها  است   ممکن 
دیگری  ستاره  به  وویجر  های  سفینه 
این  محتویات  هرگز  هم  شاید  برسند  
صفحه ها به چسم وگوش کسی نرسد اما 
این امید انسان است که شاید روزی با 

تمدن فرازمینی روبرو شود.

طوفان ال نینیو هر سه تا 7 سال یکبار   
پیوندد.  می  وقوع  به  کریسمس  درایام 
این نام که به معنی  کودک است بخاطر 
به  واحترام  مسیح   عیسی  تولد  ایام  
دوران کودکی او به این توفان داده شده 
.با گرم شده سطح آبهای منطقه  است 
اقیانوس  در   حاره   ازمناطق  وسیعی 
آرام   این توفان ایجاد می شود و باعث 
بارانهای  شدید و جاری شدن سیل ئر 
پرو ، اکوادور، و جنوب کالیفرنیا می شود

هرسالی که ال نینو ایجاد می شود درآن 
آمریکا  شرق  درشمال  زمستان  سال 
بسیار مالیم و بدون برف یا برف بسیار 
کم خواهد بود. مخالف ال نینیو  توفان ال 
نینیو است که  زمستان پربرف وسختی 
را به شمال شرق وباران شدیدی را  به 
اقیانوس آرام  تحمیل می  شمال غرب 

کند.

معروفترین فرمول ابداع شده بوسیله ی 
دانشمندان  E=mc2  است که انینشتین  

   E  درسال 1907  ارائه کرد. دراین فرمول
انرژی ، m  جرم و c  سرعت است . 

برطبق این فرمول  کشف گردید که کره 
ای از اورانیوم  به قطر کمتراز  یک متر 
درصورت  انفجار می تواند  باندازه ی یک 
میلیون تن  تی .ان.تی.  انرژی تولید کند  
وهمین مسئله  فکر تولید  بمب اتم را  به 

دانشمندان آمریکائی  القاء کرد.
اتم  بمب  ساختن  کار    1942 درژوئیه  
در   وسرانجام  آغازشد   نیز  درشوروی 
واسیلی  ایگورو  دسامبر  1945  دکتر  
ساختن   به  موفق  هم  کورشاتُف   ویچ  
اتمی   دوبمب   . گردید  اتمی  بمب 
آمریکائی  درسال 1945 برروی شهرهای  
هیروشیما و ناکازاکی  انداخته شد  که 
تسلیم  به  وادار  را  مائذیر  تسلین  ژائن 

کرد.

طی  از  پس  خورشید   حرارتی  تابش 
کیلومتر   معادل 148.800.000  مسافتی  
از فضا به زمین میرسد. حرترت خورشید  
نور   معادل  سرعتی  با  را  مسافت  این 
دقیقه   8 از  پس  میکندودرنتیجه  طی 
خواهد  برخورد  زمین   به  وچندثانیه  
کرد. اگر هواپیمای جتی  که هم اکنون  
حمل   به  کشورها  هوائی   درخطوط 
مسافر می پردازد  بخواهد  این فاصله را  
باسرعت عادی خود  طی کند  18 سال 

تمام درراه خواهد بود.  

سرما  یا  و  حساسیت  براثر  وقتی 
خوردگی عطسه می کنیم قطرات آبی 
حدود  شوند  می  خارج  دهان  از  که 
گردند.  پرتاب می  به جلو  متر    3/64
که  آب  قطرات  این  است  وبدیهی 
هستند   سرماخوردگی  میکرب  حاوی 
اطراف  در  را  ومیکرب  ویروس  آن 
پخش می کنند.وپس از لحظاتی تمام 
آلوده  کننده   عطسه  اطراف  فضای 
خواهدشدو  میکروب  ویا  ویروس  به 
این  کرد.  خواهد  بیمار  نیز  را  دیگران 
تا  حدود  قطرات آب محتوی ویروس 

سه ساعت در هوا باقی میماند.

که  اید  خوانده  یا  و  اید  شنیده  بارها 
درفالن اطلس جغرافیائی  فالن مطلب 
اید  . وشاید کنجکاو شده  آمده است 
منشأی  چه  جغرافیائی   اطلس  که 
جلد  روی  که  است  این  داردپاسخ 
افسانه  اتالنت  تصویر  کتابها   اینگونه 
ای  که دنیارا روی شانه اش  نگهداری 

میکرد  نقش بسته بود .

قرار  شدید  استقبال  مورد   اثر  این   
مردم   را  عنوان   اول  وقسمت  گرفت  
استفاده  مورد   ، آن   نامیدن  برای 
کتابهای  روی   اسم  واین  قراردادند  
باقی  است  نقشه  دارای  که  جغرافی  

ماند.

اشیائی  هستی   جهان  دربیکران 
بار   نورانی وجوددارد  که یک میلیون 
از کهکشان راه شیری  ما کوچکترند  
کهکشان  یکصد  معادل   نوری  اما 
درسال  کنند.  می  ساطع  ازخود  را  
یا  مانند   ستاره  اشیاء  این    1963

گردیدنددانشمندان  کشف  کوئیزرها  
براین باورند که کوئیزرها  براثر انفجار  

ودرهم فروریختن  یک ستاره بزرگ 

جاذبه   میدان  بزرگ   ستارگانی  یا  و 
آن  به  که  آید  می  بوجود   پرقدرتی 
حفره   واین  گویند   می  سیاه  حفره 
برای  عظیمی   انرژی   منبع  تاریک 
بود. خواهد  بحث  مورد  نور   تولید 

شناسان   ستاره  که  دیگری  فرضیه 
ارائه می کنند  براین مبناست  که گاز 
ومواد  موجود دراین  »سوپرنواها«  به 
داخل حفره های تاریک  که درنزدیکی  
می  راه  قراردارند   کهکشان   مرکز 
تاریک   های  درحفره  آنگاه  یابند. 
گیرد  می  صورت  دیگری  انفجارهای 
که باعث پیدایش  نوربسیارشدید و یا 

کوئیزرها می گردد.

ویا  مجدد  کاربُرد  یا  بازیافت 
فلزات    Recycling ریسایکلینگ 
برای اولین بار درسال 1776 در آمریکا 
صورت گرفت . آن زمان وطن پرستان 
فلزی  مجسمه   درنیویورک   آمریکا 
شاه جرج سوم  را به زیر کشیدند آن 
را ذوب کردند و با فلز مذاب  42.088 
)چهل ودو هزارو هشتادوهشت(گلوله 
ساختند تا علیه انگلیسی ها آن را به 

کار گیرند. 

شدت  یا  صدا   نسبی  اندازه  بل  دسی 
از   بار   10 صدا   بل  دسی  و20  صداست 
و30  است  تر  قوی  بل  دسی  ده  صدای 
 . است  تر  قوی  صدبارازآن  بل   دسی 
یک دسی بل   کوچکترین اختالف بین  
انسان  گوش  با  شنیدن  قابل  صداهای 
است . معموال صدای محاوره ی طبیعی ما 
30 دسی بل قدرت دارد.و صدای هواپیما 

حدود 100 دسی بل است

نیمه عمر  زمانی است که طول می کشد 
تا هسته های موجود دریک ماده  رادیو 
اکتیو به نصف تعداد خود کاهش یابند.

بنابراین اگر ماده مورد نظر نیمه عمرش 
یک سال باشد یکسال طول می کشد 
تا رادیو اکتیویته ی آن به نصف برسد 
پس  و  چهارم  یک  به  دوسال  از  وس 
آخر.   الی   ... به یک هشتم  از سه سال 
معموال نیمه عمر یک هسته رادیو اکتیو  
بخصوص ،  همیشه ثابت است و به درجه 
یا  محیط   شیمیایی  وترکیبات  حرارت 
شرایط دیگر بستگی ندارد.درسال 1896 
فیزیکدان فرانسوی آنتوان  هنری بکِرل 
اکتیورا  رادیو  )1848-1779(تشعشع 
کشف کرد.کشف او  علم فیزیک هسته ای

 را بنیان نهاد.

کدام ماده شیمیائی بیش از همه مورد 
است  طعام  نمک  پاسخ  دارد؟  مصرف 
آن  شیمیائی  نام  که    ClNa بافرمول 
کلرور سدیم است .  این ماده  در 14000 
مورد  مصرف می شود که بیش از هر ماده 

شیمیائی دیگر کاربرد دارد.

عالمت  و  است  برق  جریان  واحد  آمپر 
آن  A   است و گاهی بطور اختصار آنرا  
جریان  برابر   گویند.وآن  می    Amp
برقی است که یک ولت برق در سیمی 
به مقاومت یک اهم  عبور کند.  ..  جریان 
برق در توستر ده آمپر، ودرتلویزیون  3 
آمپرو در  اتومبیل برابر با 50 آمپر است . 

جریان  صدوات  المپ  دریک  که  برقی 
پیدا می کند برابر با یک آمپراست .این 
واژه  به افتخار  آندره ماری آمپر )1836-

1775( فیزیکدان وریاضی دان فرانسوی 
که قوانین اولیه  علم الکترو دینامیک را 
فورموله و منظم کرد  برای واحد جریان 

برق انتخاب شد.

جهت  معرف  همیشه  قطبی  ستاره  آیا 
شمال زمین  است ؟

زمین چندین ستاره  قطب شمال دارد. 
دور  به  هنگام چرخش  زمین   میدانیم 
محور خود  لق می زندکه به آن حرکت 
و  زدن  لق  گویند.واین  می  انحرافی 
است  ای  دایره  برمدار  شدن   منحرف 
که هر26 هزارسال یک بار دور آن کامل 
می شود.  درنتیجه قطب شمال  یا جهت 
زمین هم تغییر می کند.  درزمان فراعنه  
توربان  ستاره  درمسیر   شمال  قطب 
thuban  بود امروز ستاره پالریس قطب 
شمال را نشان می دهد   ودرحدود سال 
14000 میالدی  ستاره ی وگا معرف سمت 

شمال خواهد بود.

اول    Voyager یا   مسافر  ی  سفینه 
درتاریخ 5 سپتامبر  1977 و وویجر دوم  
درتاریخ 20 اوت 1977   بدون سرنشین 

به فضا پرتاب شد. این دوسفینه  برای  
اکتشاف  سیارات دیگر  به فضا فرستاده 

شده و از منظومه ی شمسی نیز خارج 
یک  حاوی   سفینه  دو  این  اند.  شده 
صفحه یا فونوگراف هستند که پیامی از 
ساکنان زمین برای  تمدنهای احتمالی 
آن  برروی  دیگر   سیارات  در  موجود 
حاوی  صفحه  این    . است  شده  ضبط 
زمین  تصویر   118 . تصویراست  و  صدا 
را  در وضعیت های مختلف  در کهکشان 
از  دهد.تصاویری  می  نشان  شیری  راه 
کوهستانهای  و  بیابانها    ، دریا  سواحل 
موجود برروی زمین نشان داده می شود.  
برروی  موجود  گیاهان  از  هایی  نمونه 
زمین و حیوانات ، انسان  زن ومرد  در 
حصیری  های   کلبه  مختلف    سنین 
، تا تاج محل  و تا اپراخانه ی  سیدنی 
استرالیا  وسایل نقلیه ، راهها ، پل ها ، 
هواپیما و سفینه های فضائی  باتصویر 
تصاویر  از  .پس  است  شده  داده  نشان 
پیام جیمی کارتر  رئیس جمهوری وقت 
آمریکا وکورت والدهایم دبیر کل سازمان 

دسی بل چیست؟

نیمه عمر یعنی چه؟

مصرف ماده شیمیایی 

آمپر از کجا آمده است؟ 

 ستاره قطبی

 چه سالمی ؟ چه پیامی؟

وویجر2 نزدیک نپتون

وویجر1

طوفان ال نینیو

 معروف ترین فرمول

8دقیقه بجای 18سال

عطسه وانتشار میکرب

اطلس جغرافیائی

شبه ستاره یا کوئیزر

بازیافت فلزات درآمریکا
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رکنا: یک خانم دکتر به طرز مرموزی 
در بیمارستان رودسر به کام مرگ فرو 
متخصص  ناصری  مریم  دکتر  رفت. 
جراحی عمومی و پزشک با وجدان و 
باسواد بیمارستان رودسر که سال قبل 
هم بعنوان پزشک نمونه انتخاب شده 
بیمارستان  در  کشیک  حین  در  بود، 
سکته  صحنه  شاهدین  درگذشت. 
دانند. می  وی  مرگ  احتمال  را  قلبی 
طرح  پزشکان  جمله  از  ناصری  مریم 
پیش  ماه  چند  که  بود  زنان  سهمیه 
روحی  فشار  دچار  پدر  فوت  بخاطر 
بوده و از طرفی بدلیل تنهایی مادرش 
را  به شهر خودش  انتقالی  درخواست 
داشته که معاونت درمان استان گیالن 
با انتقال وی به شهرش رشت مخالفت 

کرده بود.
بررسی آخرین پیامهای وی در تلگرام 
در  وی  دهد  می  نشان  دوستانش  به 
مورد تعهد سهمیه زنان که ابتدا چهار 
ساله بوده و سپس 12ساله شده است 

 
آمریکا  ملی  قهرمان  به  که  گلن  جان 
تبدیل شده بوددر20 فوریه  1962 سه 
بار درمدارزمین چرخیدواولین آمریکائی 
ازآن  پس  کارزد.  این  به  دست  که  بود 
خدمت  آمریکا  درسنای  سال   24
کردوسرانجام در8 دسامبر2016 درسن 

95 سالگی درگذشت.

که  بوده  کرده  اعالم  و  بوده  ناراحت 
به دلیل فشار روحی و شرایط سخت 
همکاری  عدم  و  خانواده  از  دوری 
رها  را  زنان  سهمیه  ،طرح  مسوولین 

خواهد کرد و ادامه کار نمی دهد.
که  او  مرگ  علت  مورد  در  تحقیقات 
پاویون  در  او  کاری  شیفت  زمان  در 
اتفاق  رودسر  بیمارستان  پزشکان 

افتاده ادامه دارد.

 2017 ژانویه  اول  از  گوترز  آنتونیو 
ملل  سازمان  دبیرکل  نهمین   بعنوان 
متحد کارخودرا شروع کرد و آقای بان 
ملل   سازمان  ساختمان   از  را  کیمون 

بدرقه کرد. 

آقای گوترز نخستین دبیرکل سازمان 
ملل متحد است که قبال رئیس دولت 
تا 2002  ازسال  1995  او   . بوده است 
هم  گوترز  بود.  پرتقال  دولت  رئیس 

اکنون  67 ساله است .  
ازهمــــــــــــــــه جا

جااز اینجا
 آن

از متعددی  تظاهرات  اخیر  روزهای  در 
در  ایران  حکومت  دخالتهای  علیه 
ترکیه  شهرهای  برخی  در  سوریه 
در  زیر  عکس  در  است.  شده  برگزار 
»مرگ  شعار  تظاهرکنندگان  دست 
جمهوری  شود.  می  دیده  ایران«  بر 
اسالمی  متهم به کشتار مردم بیگناه 
در  بشاراسد  با  همدستی  و  سوریه 

سرکوب مردم سوریه است.

رقاد حسین ، دختر  صدام که ده سال 
علیه  جنایت  جرم  به  پدرش  پیش 
بار  بشریت  اعدام شد برای نخستین 
پس از مرگ پدرش اخیرا درمصاحبه ای

 با سی ان ان   اظهار داشت  صحنه ی 
مرگ پدرش را هرگز ندیده و ویدیوی 
آن را نخواهد دید چون دیدن صحنه ی 
 مرگ به هرصورتی  خوشایند نیست. 

پدرش  برای  مرگ  این  گفت   او  اما 
رقاد   . است  بوده  همراه  افتخار  با 
در  که  وهراسی  بیم  بخاطر   آمریکارا 
سرزمین او ایجاد کرده  سرزنش کرد 
منتخب  پرزیدنت  امیدوارم  گفت   و 

مردم ، دانلدترامپ با پیشینیان خود 
این  افزود:»   او   . باشد  داشته  فرق 
باالئی  سیاسی  حساسیت  از  مرد  
از  اورا  ویژگی  وهمین  برخورداراست 
پیشینیانش متمایز می کند.« او گفت : 
درعراق  زیادی  اشتباهات  »آمریکا 
بخصوص در مورد پدرمن مرتکب شد. 
و ترامپ ازاین اشتباهات آگاه است .«

ترامپ  که  است  آوری  بیاد  الزم 
درمبارزات انتخاباتی خود  بارها گفته 
بود که دخالت آمریکا درعراق از آغاز 
اشتباه بود. CNN  این مصاحبه را روز 
ماه 1395 پخش  اول دی  چهارشنبه  

کرد.

ناظران بی طرف در دنیای سیاست براین 
باورند پیروزی دانلدترامپ در انتخابات 
2016 یک رویداد بی سابقه است زیرا  از 
پرزیدنت اوباما تا پائین ترین  مقام حزب 
دموکرات  و از قدرتمندترین  رسانه های 
آمریکا تا پیش پا افتاده ترین آنها وحتی 
مقامات قضائی این کشور و بسیاری از 
اعضای حزب جمهوریخواه  همگی ضد 
ترامپ فعالیت می کردند و او  به تنهایی 
به مبارزه ادامه می دادوهمانگونه که از 
روز نخست گفته بود دراین کارزار برنده 
شد. پس از اعالم پیروزی او تا این لحظه 
برای  کوششی  ازهیچ  دموکرات  حزب 
نکرده  فروگذار  مردم  آرای  باطل شدن 
است و درروزهای آینده نیز همچنان باید 
منتظر اقدامات ناموفق حزب دموکرات 

علیه ترامپ باشیم .

همانگونه که در رسانه های اروپائی و 
می  مشاهده   BBc World در  بویژه  
دارد  ادامه  دریمن   ها  آرامی  نا  شود  
کوچکترین  آمریکائی  های  رسانه  و 
اشاره ای به  این کشتارمردم بیگناه  و  
نا امنی های یمن نمی کنند. عربستان 
از یکسو به کشتار حوثی ها ادامه می 
دیگر  ای  گوشه  در  نیز  ایران  و  دهد 

بطرفداری از حوثی ها  دریمن حضور

مؤثر دارد. گفته می شود  عدم توجه 
رسانه های آمریکائی به این رویدادها  
در حقیقت شکست دیپلماسی  آمریکا 
به رهبری پرزیدنت اوباما دریمن است 
و رسانه ها می خواهند و یا مجبورند  
نپردازند.  شکست  این  بازتاب  تابه  
های  رسانه  کنید   نگاه  زیر  عکس  به 
ها  کشی  نسل  این  دربرابر  آمریکا 

ساکتند

                                                                        

دبیرکل جدید سازمان ملل متحد  تظاهرات ضد ایران  درترکیه

دختر صدام حسین ترامپ را ستایش کرد

پیروزی ترامپ درانتخابات 2016 بی سابقه است

رسانه های آمریکا و بی اعتنایی به رویدادهای یمن

حمله تروریستی دربرلین 
ویژه   باز  درفضای  فروش   مرکز  به  باکامیون  ای  راننده  دسامبر2016  دوشنبه 19  روز 
کریسمس   درشهربرلین حمله کردو12 نفرراکشت و56 نفررازخمی کرد. راننده کامیون 
توسط پلیس شناسائی شد. او انیس امری  تبعه تونس است که به آلمان پناهنده شده امابا 
تقاضای  پناهندگی اش موافقت نشده و پلیس نیز نتوانسته است اورا از آلمان اخراج کند. انیس 
امری پس از حمله تروریستی به ایتالیا گریخت اما درآنجا توسط پلیس میالن به قتل رسید.

خانم پزشکی بطور مرموز درحین کشیک درگذشت 

جان گلن فضانورد     وسناتور آمریکائی درگذشت

پوران فرخ زاد  به فروغ وفریدون پیوست
پوران  گزارش ها،  اساس  بر  رادیوفردا: 
و  ایرانی  شاعر  و  نویسنده  فرخزاد، 
خواهر فروغ و فریدون فرخزاد، ساعت 
هشت صبح روز پنج شنبه، نهم دی ماه، 
بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت.
دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران، ایسنا، تیم پزشکی معالج پوران 
را  او  حال  چهارشنبه  روز  فرخزاد 
و  به روزهای گذشته »وخیم تر  نسبت 
سطح هوشیاری اش را پایین تر« اعالم 

کرده بود.
این شاعر، نویسنده و پژوهشگر چند 
مراقبت های  بخش  در  که  بود  روزی 
ویژه بیمارستان در وضعیت کما به سر 

می برد.
پوران فرخزاد، خواهر فروغ و فریدون 
 1312 سال  بهمن ماه  متولد  فرخزاد، 
و  داستان  مجموعه  چند  او  بود. 
آثاری  و  نوشته  رباعی  مجموعه  یک 
پژوهشی درباره شعر منتشر کرده بود.

مجموعه شعر »خوشبختی در خوردن 
داستان  مجموعه  سرخ«،  سیب های 
رباعی  مجموعه   پاییز«،  در  »دیداری 
بلند  داستان های  مشوش«،  »جنگ 
»در پس آینه« و »آتش و باد« و رمان 
»در انتهای آتش و آیینه « از جمله آثار 

اوست.
تاریخ«  تا  کتیبه  از  »زن  همچنین 
ایران  فرهنگساز  زنان  )دانشنامه 
سرخ  »اوهام  جلد(،  دو  در  جهان  و 
زنان  اشعار  از  )گزیده ای  شقایق« 
سیری  ناتمام؛  »نیمه های  جهان(، 
»زن  فروغ«،  تا  رابعه  از  زنان  شعر  در 
آثار  در  زن  )نشان  موعود«  شبانه 
سهراب سپهری(، »کسی که مثل هیچ 
و  فرخزاد،  فروغ  درباره  نیست«   کس 
ایران  کارای  زنان  »کارنمای  فرهنگ 
اثرهای  جمله  از  امروز«  تا  دیروز  از 

پژوهشی این نویسنده و شاعر است.
درباره پوران بازهم خواهیم نوشت
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متن    اتفاقا  بله  گوید:»   می  مهرگان 
الشعرای  ملک  شادروان  که  ای  نامه 
است  نوشته  پدرم  به  خطاب  بهار 
شده  منتشر  کتاب  ترجمه  بهمراه 

است«.
ملک  نامه  ودراینجا   . همینطوراست 
داده  نشان  تا  آوریم  می  الشعرارا 
از نخستین سالهای  شود که کسمائی 
با  کارهای   ، ترجمه  و  نویسندگی 
. شادروان  ارائه کرده است  را  ارزشی 

ملک الشعرا می نویسد:
علی  آقای  گرامی   دانشمند    «
ولگردان«   « کتاب   ترجمه  کسمائی. 
را که از شاهکارهای  نویسنده  روسی 
دقت   به  است  گورکی(   )ماکسیم 
 . بردم  لذت  وبسی  کردم  مالحظه 
این  ی  درترجمه  شما   ودقت  زحمت 
تقدیر  و  تحسین   شایسته  کتاب  
و  ساده   بسیار  کتاب   عبارات  است. 
شیوا  واز هر حیث  پسندیده  و جالب 
نظر  است . من یقین دارم  خوانندگان 
وجه  به  را  نفیس   اثر  این   ، ذوق   با 
احسن  استقبال  خواهند کردوپاداش 
زحمات  شمارا با ُحسن استقبال  خود 

خواهند داد.
ازاینکه  ترجمه کتاب را به نام اینجانب  
و  کنم   می  امتنان  اظهار  اید   نموده 
روشن   فکر  و  شیوا   قلم  با  امیدوارم 
وقلب حساس  وپرعاطفه ای  که دارید  
بیش ازاین  به فرهنگ عمومی کشور  
دراین   وهمواره  کنید   خدمت  خود 
خدمت شایسته  و پسندیده   موفق باشید  

وزیر فرهنگ   م. بهار
شما گفتید که خوانندگان آثار پدرتان    
ایشان   باورداشتند   1320 دهه  در 
نمی فکر  و  هستند  ُمسنی  نویسنده 

از  عمیق  های  نوشته  این  که  کردند   
نویسنده ی جوان  قلم یک  تراوشات  
است . چه ویژگی درنوشته های پدرتان 
بود که  خوانندگان ومخاطبانش تا این 
حد مسحور و شیفته  ی آن می شدند؟
ومهرگان می گوید:»  من فکر می کنم

درنامه  بهار هم   استاد  که    همانگونه 
ایشان   . اند  کرده  اشاره  پدرم  به  خود 
فهم  همه  هایی  واژه  از    ، درنوشتن 
مفاهیمی  والبته  کرد  می  استفاده 
و  فاخر  بسیار  گرفت   می  بکار  که 
هشداردهنده بودند. شما به مقدمه ای 
که تحت عنوان یادداشت  برکتاب آئین 
کامیابی  نوشته است  نگاه کنید . این 
نوشته باید اثر قلمی باشد که ریاضت 
ها کشیده و طی عمری طوالنی  تجربه 
ها آموخته است که می تواند اینگونه 
به ارشاد نسلهای پس از خود بپردازد 
ووقتی خواننده با نویسنده این سطور 
که  شد  می  متوجه  کرد  می  مالقات 
نویسنده ای جوان برای هم نسالن خود  
پرمحتوا  و  جذاب  و  عمیق  چنین  این 
نوشته است . خوب مسلم است که این 

مخاطب  متعجب  می شود. 
اتفاقا من این یادداشت را بارها خوانده 
 . ام  برده  لذت  بیشتر  ازآن  و هربار  ام 
برای آشنایی بیشتر خوانندگان آزادی 
با قلم زنده یاد علی اکبر کسماُی چند 

خطی از آن را دراینجا ذکر می کنم :
یادداشت 

نمیدانم  کدامیک از مردان بزرگ  است 
که می گوید: » سعادت یک ملت  آنقدر 

وقوای  روحی  اخالقی  به سجایای   که 
او بستگی دارد  به سایر  عوامل مادی 
مربوط نیست « . این  سخن برای ما که   
همیشه ضعف اقتصادی ومادی را  بهانه ی

درس  میدانیم   خود  افتادگی   عقب   
عبرتی است .

ماقبل از هرچیز  گرفتار فقر اخالقی، فقر 
روحی  وفقر فکری هستیم . این تشتت 
ونفاق  وریا که  درمحیط ما حکمفرماست  
ماست  وروحی  اخالقی  فقر  ی   نتیجه 
از   . اگر این درد را چاره کنیم بسیاری 

دردهای دیگر مانیز  چاره شده است .
روان شناسی  به این معنی که راه ورسم  
وبی  درست   واخالقی  روحی   زندگی 
انحراف را  بما بیاموزد و  یکی از راههای  
ارشاد ما  بسوی زندگانی آسوده  ایست  
که شخص درطی آن  احساس می کند  
نسبت به کسی کینه ندارد باکسی دشمن  
واز کسی متنفر نیست . از خود  وآینده ی

 خود نگران نیست . بیهوده عصبانی  و 
خشمگین  و پای بند اوهام  و خیاالت 
نمی شودواز کسی و چیزی  بیم ندارد  و 
به آینده  خوشبین وامیدوار  و   نسبت 
بخود  مطمئن است  وبخدای خود ایمان 
دارد  وراه خودرا با  نیروی  روحی استوار ی

بهدف  که  دارد   ویقین  کند   می   طی 
معقول  زندگی خود  خواهد رسید.. 

باین سرچشمه ی  من   که  سالهاست  
؛  ام   یافته  دست  بخش   آرام  باصفای 
همواره از  زالل آن  می نوشم  وهنگام 
افسردگی و  مالل نیز  بدامان آن  پناه می 
برم . این سرچشمه ی بی زوال  مطالعات 
روانشناسی است . مطالعاتی که  همچون 
آینه ، شما واطرافیان را بشما نشان می 
خود  وهنر   عیب   ، وقبح  حسن  دهد. 
ودیگران را درآن باز می یابید ، زشتی 
ها  وعیبهای خودرا  رفع می کنید  وبه 
زیبائی ها و هنرهای دیگران  پی می برید.

بدترین   «: است  گفته  حکیم   مردی 
آن  بودن   پوشیده    ، انسان   عیبهای 
عیبها  از خود است . هرکس  که از عیب 
خود  آگاه نیست از  هنر وحس  دیگران 
نیز غافل است . کسی که  ازعیب خود 
خبر ندارد  نه عیبش رفع می شود  ونه 
حس و هنر دیگران را بدست می آورد. 

الی آخر «.  
علی اکبر کسمائی پس از رویداد سال 
1357 نیز بکار مطبوعاتی خوددرایران 
ادامه داد ومقاالت هشداردهنده خودرا 
گرامی  نویسنده  این  یاد  کرد.  منتشر 
را که راهنمای سالهای  نوجوانی ما بود  
در بیست ویکمین  سالگرد درگذشتش 

گرامی می داریم .
 باسپاس از خانم مهرگان کسمائی. 

دی   14 در  کسمائی   اکبر  علی   
 . آمد  بدنیا  درتهران   1299 ماه  
داد.  ازدست  پدرخودرا  سالگی  در6 
به  بود   اویسی  از خانواده  که  مادرش 
از  سال  ده  که  وخواهرش  او  تربیت 
پس   . گماشت  همت  بود  بزرگتر  علی 
بخت  خانه  به  علی  خواهر  که  آن  از 
رفت  بابل  به  علی   باتفاق  مادر  رفت 
ازدواج  خود  برادرشوهر  با   ودرآنجا 
تحصیل     درزمان  توانست   علی  کرد.  
زمینه  در  خودرا  وطبع  بنویسد  مقاله 
مقاله  نخستین  بیازماید.  نویسندگی 
اش  در 18 سالگی به چاپ رسید . 25 
ساله بود که با هما دولتشاهی ازدواج 
کرد. هما  از نخستین دخترانی بود  که 
ودررشته   شده  تهران   دانشگاه  وارد 
به  اجتماعی   وعلوم  وجغرافیا   تاریخ 
بود.  شده  مفتخر  لیسانس  دریافت 
که  همکالسانش  همه  درمیان  او 
آورد.  بدست  را  اول  رتبه  بودند   مرد 
دانشگاهی  پایان  تحصیالت  درجشن 

از  پادشاه به دریافت مدال نائل شد. 
دولتشاهی  هما  و  کسمائی  اکبر  علی 
درطول زندگی  مشترک خود  صاحب  
سه فرزند بنامهای : مهرگان ، مهرداد 
 17 در  را  هرسه  شدندکه  ومهرناز  
به  تحصیالت  ادامه  برای  سالگی  
تمدن   با  برخورد  با   فرستادندتا  اروپا 
بازتر و دیدی   و فرهنگی دیگر فکری 

عمیق تر  پیدا کنند.
که  سالگی   18 همان  از   ، کسمائی   
نخستین مقاله اش منتشر شد همکاری

 خودرا بامطبوعات  آغاز کرد.و خیلی 
با  از مطبوعات عربی   استفاده  با  زود 
درسال  کرد.  پیدا  آشنائی  زبان  این 
1327 برای مدتی  به دعوت آقای علی 
بود   مصر  در  ایران   سفیر  که  دشتی  
از  چندتن  با   ودرآنجا  رفت  قاهره  به 
نگاران  مصری  نویسندگان  وروزنامه 
آشنا شد که بعداً آثار آنهارا به فارسی 

ترجمه کرد.
در دهه 30 واوایل دهه 40 خورشیدی  
لقب » دشمن زن«  به او داده شد زیرا 
، از خانمها  با تیزبینی  ودرون نگری  
محافل   در  حال  این  کرد.با  می  انتقاد 
محبوبیت  کسمائی   اکبر  علی  زنانه  

زیادی داشت . 

 ، منظم  مردی  کسمائی   اکبر  علی 
خوشرو وخوش لباس بود.  خوانندگان 
کردند  نمی  فکر  هرگز  او   مقاالت 
در  آنها   ی  عالقه  مورد  نویسنده 
او  با  که  زمانی  و  عنفوان جوانی است 

روبرو می شدند  تعجب می کردند که 
نویسنده ای با این سن وسال  چگونه 
و  عالمانه می  این پختگی  به  مطالبی 

نویسد.
گوید:  می  دخترش  کسمائی  مهرگان 
صدد  در  همواره  خود  عمر  طول  »در 
سفرهای  با  بود.   معلومات  کسب 
زبان  داشت   اروپا   به  که  متعددی 
از  یاد گرفت  وچند کتاب  را   فرانسه 
فارسی  به  را   فرانسوی  نویسندگان 
ترجمه کرد. چندین سفر طوالنی نیز به 
انگلستان و یک سفر به آمریکا داشت  
و از این سفرها نیز برای تکمیل زبان 
انگلیسی خود حداکثر استفاده را برد.
دراوائل  دهه ی 30  خورشیدی ، کتاب

 آئین  کامیابی  اثر مشهور دیل کارنگی 
را  ترجمه کرد  که تا سال 1346  پنج 
درفروردین    . شد.  چاپ  تجدید  بار 
1332 جایزه ی بهترین کتاب سال  را 

از دست شاه  دریافت کرد.

درسال   که  قفس«    « داستان 
او  برای  شد   منتشر   1340
آورد.  بهمراه  زیادی   محبوبیت 
ی دربرگیرنده  که   را  کتاب  این 

داستانهایی به سبک اتو بیوگرافی بود 
به همسرش تقدیم کرده بود.

مدتی  خورشیدی   و50   40 ی  دردهه 
هواپیمائی  شرکت  عمومی  روابط  در 
پرداخت  وسپس  بکار  ایر«    »ایران  
ایران   فرهنگی  ی   وابسته  بعنوان  
گردید..پس  اعزام  وبیروت  قاهره  به 
اعراب  جنگ  علت  به  چندسال  از 
وکتاب   برگشت  ایران  به  واسرائیل  

»مقاومت فلسطین« را چاپ کرد. 
با  خودرا  همکاری  هنگام  این  در 

روزنامه ی اطالعات و مطبوعات دیگر   
زمان   آن  نویسندگان  با  و  داد   ادامه 
وجوان   کار  تازه  نویسندگان  وبویژه 

تماس داشت .«
بود  باور  براین  کسمائی  اکبر  علی 
است  شغلی  تنها  نویسندگی  که 
مبنای  بر  نداردو  بازنشستگی  که 
لحظات  آخرین  تا  که  بود   باور  همین 
ادامه  کار  این  به  اشتیاق   با  عمرش  
داد  و آخرین کتابش  با عنوان «میزان 
العمل« )ترازوی کردار( درسال 1374  
چند ماه پس از فوت او به چاپ رسید..

ایران  و  پرست  وطن  مردی  کسمائی 
سویس   در  که  زمانی  بود   دوست 
می  بسر  مهرگان   بزرگش  دختر  نزد 
به  که  دادند   تشخیص  پزشکان  برد  
 . است  شده  دچار  سرطان  بیماری 
دخترش مهرگان می گوید :» پدرم به 
محض اطالع از بیماری  بالفاصله عازم 
ایران شد تا آخرین لحظات عمرخودرا 
عزیزش   ایران   آبی  آسمان  زیر  در 

بگذراند.«
وسرانجام علی اکبر کسمائی با خرمنی 
از آثاری با ارزش و مقاالت روشنگرانه  
جهان  از  چشم   1373 ماه   بهمن  در 
فرو بست و جامعه ی مطبوعات ایران 
پرکارترین  و  ترین  صمیمی  از   یکی 

همکاران خودرا ازدست داد.
از   دخترش مهرگان می گوید:» یکی 
کارهای  جالبی که پدرم با عشق انجام 
مثنوی  ی   مطالعه  و  بررسی  داد   می 
دراین  هم  مقاالتی  که  بود  مولوی 
کتابی  اما   رسید  چاپ  به  ازاو  زمینه 
را که می خواست دراین زمینه منتشر 
کند متأسفانه   به اتمام نرسید و گرگ 
اجل مهلت انجام این کاربزرگ را به او 

نداد.«
اثر   شاید  دهد:»   می  ادامه  مهرگان 
در  که  شد   باعث  او  برروی  مثنوی 
و  بگوید  آخر عمر خود  شعر  دهه ی 

تعدادی از اشعارش را بچاپ برساند.«
مهرگان درمورد  مجموعه آثار پدرش  
می گوید:»  کتابهائی که پدرم نوشته 
در  متأسفانه  است   کرده  ترجمه  ویا 
اختیار ندارم چون من اکنون 50 سال 
است که ازایران دورم . اما یکی از آنها 
همین آئین گامیابی است دیگری قفس 
و اثری هم دارد بنام  » ولگردان« کاری 
از ماکسیم گورکی . کتاب دیگرش نیز 
از  » مقاومت فلسطین« است که پس 
بازگشت از مأموریت مصر وبیروت  آن 

را نوشته است . «
درزمانی  ولگردان  کتاب  گویم   می 
بهار   الشعرای  ملک  که  شد  منتشر 
از  ایشان   گویا  و  بود  فرهنگ  وزیر 
استقبال  خیلی   پدرشما  ی  ترجمه 

کرده بودند.

گفتگوئی با دخترعلی اکبرکسمائیبمناسبت بیست ویکمین سال  درگذشت او

  یادی از علی اکبر کسمائی 

 * کسمائی درعنفوان جوانی آنقدر پخته و پرمحتوا می نوشت که 
مخاطبینش فکر   می کردند او نویسنده ای  باتجربه و ُمسن  است.

کسمائی   اکبر  علی  سال  دراین   .1332 سال  در  سال  کتاب  بهترین  برندگان 
برنده  چایزه بهترین  اثر دیل کارنگی   بخاطر ترجمه ی کتاب آئین کامیابی 
ترجمه ی سال شناخته شد وبه دریافت جایزه از دست پادشاه نائل گردید. 

درعکس باال نفر دوم ازسمت راست علی اکبر کسمائی دیده می شود.

درمونتروی سویس کناردریاچه لمان

  کسمائی در سالهائی که برای ایران ایر کار می کرد
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بیماریهای  قلبی بزرگترین سبب مرگ 
متحده  درایاالت   ومردان   زنان  ومیر 
گیری    جلو  سبب  بدین   باشند.  می 
دارای  ومیر  مرگ  میزان  وکاهش 

اهمیت فوق العاده  می باشد
قلب  بیماریهای  متخصصین  باور  به 
سالم  برای  اقدام  ترین  ومؤثر  اولین 
برنامه  یک  انتخاب   قلب  نگهداشتن 
زندگی   وشیوه  بخش   فایده  غذایی 
مناسب می باشد. بدین گونه می توان 
پیدایش  واز  قلب  بیماریهای  ازبروز 
شرایین  در  )پالک(  چربی  رسوبات  
سال  دوهزار  کرد.  گیری  پیش  قلب 
پیش  بقراط  حکیم گفته است » باشد  

غذای تو  دارویت باشد.«
تسون   آگا  آرتور   دکتر  گفته   به 
اگر  تغذیه  متخصص بیماریهای قلب  
مناسب  دردوران کودکی آغاز گردد، 
گیری  پیش  قابل  کاماًل  قلبی  حمله 
درسال  بررسی   یک  بموجب   . است 
میوه  از  سرشار  غذایی  رژیم   2009
قلب  نارسایی  خطر  وسبزیجات  جات 
می  کاهش  درصد   37 میزان  به  را 
حائز  بقدری  مناسب  تغذیه  دهد. 
اهمیت است  که اخیراً  مجله پزشکی  
رژیم   یک  ژورنال   مدیکال  بریتیش 
شامل  طعم  خوش  و  سالم  غذائی 
شراب، ماهی ،  شکالت تیره  ،  سیر، 
بادام ، سبزیجات  ومیوه جات  تازه را 

تو صیه کرده است .
یلت  و  والتر  دکتر  گزارش  طبق 
تغذیه   بخش  رئیس     Willett
دانشکده   بهداشت  دانشگاه هاروارد  
بسیار  داروئی  درمان   از  غذایی  رژیم 
پزشک  این  مطالعات    . تراست  مؤثر 
سالم  رژیم  مراعات   با  که  داد   نشان 
غذائی می توان  به تقریب  با 70 درصد  
بیماریهای قلبی  مقابله کرد. داروهای 
Statin  که مؤثرترین  داروها   گروه   
برای کاهش  چربی خون وجلوگیری از 
را  بیماری  خطر  هستند.  قلب  بیماری 
تنها  به میزان  25 تا 30 درصد کاهش 

می دهند.
رژیم غذائی مناسب  شامل  سبزیجات  
از قبیل  اسفناج  ، کلم پیچ ، براکلی 

ومیوه جات  مانند  پرتقال  ، توت 

فرنگی  ، سیب ، موز ، کیوی وخشکبار  
وحبوبات می باشد.

دراین نوشتار  9 غذای اصلی که برای 
داده  شرح  هستند  بخش  فایده  قلب 

می شود:
کلسترول  کاهش  )برای  پرتقال 

وفشارخون(
این میوه شامل چند ترکیب مؤثر می 
پرتقال    ،  C برویتامین  عالوه  باشد. 
دارای  یک ماده فیبری )Fiber(  قابل  
این  باشد.  می  پکتین  به  موسوم  حل 
غذا  کلسترول   اسفنج   مانند   ماده 
را بخود جذب ومانع جذب آن دربدن 
میگردد. عالوه برآن  پکتین  ، پروتئین  
موسوم  به   -Galectin3  را که سبب 
ایجاد  نسج ترمیمی )Scar(  درعضله 
قلب می گردد ومنجر به نارسائی قلب 

می شود بی اثر می کند.
برای   ، پیچ  کلم  نوعی   (    KALE

پیشگیری تصلب شرائین(
ترکیبات  ودارای  ممتاز   ازسبزیجات 
های    چربی  مانند  ومفید  مختلف 
فولیت   ، لیفی  ماده    ،   Omega3
  E ویتامین  و  پتاسیم   ،   )Folate(
مقدار  دارای  بعالوه     ، باشد.   می 
باشد.که  می    )Lutein(لوتئین زیاد 
مؤثر  ها  شریان  تصلب  درپیشگیری 
ای  ماده  دارای  سبزی  این   . است 
است     Glucozaphanin به   موسوم 
که مانند  پوششی  در جدار شریان ها  

از رسوب چربی جلو گیری می کند.
خون  فشار  کاهش  برای   ( سیر 

وجلوگیری از تشکیل  پالک(
سیر  پژوهش  یک  بموجب 
تنسین)  آنژیو  به  موسوم  آنزیم  
تنگ  سبب  که  را    )Angiotensin
می  اثر  بی  گردد  می  رگها  شدن 
آمدن  بوجود  از  کندودرجلوگیری 
مؤثر  بسیار  دررگها  چربی  رسوبات  
  )Budoff( بدوف  ماتیو  دکتر    . است 

پروفسور  بیماریهای داخلی  دانشگاه 
پژوهشی  درسه    )UCLA( کالیفرنیا 
تشکیل   که  داد  نشان  داد   انجام  که 
پالک های چربی درافرادی که عصاره 
سیر به مصرف رسانده بودند  بیش از 

50 درصد کاهش یافته بود.
)برای افزایش کلسترول   شراب قرمز 

خوب وکاهش تشکیل لخته(
شراب  قرمز عالوه برافزایش کلسترول 
دیگری  فواید   دارای   )HDL( خوب  
نیز هست . ماده آنتی اکسیدان موجود 
درآن    Resveratrol از فعالیت  ریشه 
به  که    )Free Radicals( آزاد  های 
رسانند   می  آسیب  بدن   های  سلول 
پولی  ترکیبات   کند.  می  جلوگیری 
قابل  رگهارا   موجود درشراب   فنول  
انعطاف کرده  واز خطر  تشکیل  لخته 
ی  اندازه  بهمان   آن  کاهدوتأثیر   می 

آسپیرین است .

اثرات منفی  جانبی  نوشیدن  شراب 
پستان  سرطان  خطر  از  عبارتند 
از  بیش  روزانه  درصورتیکه  درزنان  
یک گیالس مصرف شود. ودیگر اینکه 
افراط درنوشیدن  شراب دردراز مدت  

موجب آزردگی عضله قلب می گردد.
شکالت تیره )برای کاهش فشار خون(

زیادی  مقدار  حاوی  تیره   شکالت 
فالوانول  به  موسوم   ترکیبات  
دربهبود   که  باشد  می    )Flavanol(
مؤثر  خونی  عروق  ارتجاعی  قابلیت  
تکه   چند  الزم  مصرف  .مقدار  است 

کوچک درروز است .
 Kuna کونا   ی  قبیله  پوستان   سرخ 
خون   فشار  دچار  کمتر   درپاناما  
شریانی می گردند  زیرا  مقادیر زیادی 
گردیده    process کمتر   که  کاکائو 

بمصرف می رسانند.
بقیه درصفحه 48

 

یی و بیماریهای قلب  رژیم غذا

دکتر همایون آرام - نیویورک

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

* شراب  رگهارا  قابل انعطاف کرده  واز خطر  تشکیل  لخته می کاهدوتأثیر  آن بهمان  اندازه ی
 آسپیرین است .

*  افراط در   نوشیدن  شراب  موجب سرطان پستان درزنان  و آزردگی عضله  قلب می گردد.

درمقدمه ی کتاب می خوانیم :
کنند،  پشت  ما  به  دارند   حق  ترها  جوان 
خودکرده را درمان نیست . مگر ما ازپدران  
پشت  آنها  وبه  ایم   نگرفته  فاصله  مان  
نکرده ایم ؟مگر ما لباس وخوراک وسنت 
های زندگی نیاکانمان  را به کناری ننهاده  
وچیزهای  دیگری را به جای آن برنگزیده 
ایم ؟  بریدن وپشت کردن  همه اش  این 
نیست که  به کسی  ناسزا بگوئیم. وقتی از  
سنت های آنها  پا کنار می کشیم  وفراموش 
می کنیم  که آنها  به چه چیزهائی  دل خوش  
واز چه چیزهائی  ناخرسند بوده اند  ، این خود 
نمونه ی آشکار پشت کردن است . آنها دروغ 
وناراستی  و بیماری را اهریمنی می دانستند 
آنها   . کردند  می  پرهیز  شدت  به   وازآن 
شادی  را دوست می داشتندواندوه را درسپاه 
اهریمن می دیدند. آنها  روشنی را  گرامی 
می داشتند  واز تاریکی  و سیاهی  ومرض  
می  همگان  رابرای  دادودوستی  بودند.  بیزار 
خواستندوازدشمنی و کینه ورزی  دوری می 
جستند. امروز مابابسیاری  ازاین  خوی های 
اهریمنی  به آسانی کنار می آئیم که بماند. 

آنهارا  اهورائی و آسمانی نیز  می پنداریم. 
» ابراهیم پور داود«
وجه تسمیه سده : مال مظفر گنابادی  درشرح  
بیست باب  نوشته : »وجه تسمیه اش  به سده  
آن است که چون کیومرث را » سد« فرزند  
بوجود آمده بود، از ذکور واناث وهمه  به 
جای رشد ونمو رسیدند  دراین شب  جشن 
نمود  وهمه را کدخداساخت  وفرمود تا  آتش  
بسیار افروختند . بدین جهت  آن را  سده  
نام نهادند. هم چنین  درفرهنگ های فارسی 
آمده است  که  واضع این جشن  کیومرث 
بوده  وباعث بربن است که  که کیومرث  
بحد  بود.چون  وذکور   ازاناث  راصدفرزند 
رشدوتمیز رسیدند  درشب این روز  ، جشن 
ساخت  وهمه را کدخدا کرد  وفرمود که  
آتش بسیار  افروختند و بدان سبب  آنرا سده 
گویند....درفرهنگ ها آمده  که این جشن  را   
بعضی    رسانید.  بهم  سیامک   بن  هوشنگ  
     گویند  هوشنگ که پسر چهارم آدم علیه
            السالم است یعنی به چهار پشت  به

 

آدم علیه السالم میرسد  روزی با  سد کس  
به طرف کوهی  رفت . ناگاه  ماری بزرگ  
وقوی پنجه  به نظرش در آمدوچون هرگز  
مار ندیده بود  به شگفت آمد  وگفت  جمیع 
این  همانا   . کنند  می  ما  متابعت  جانوران  
جانور  دشمن ماست که سراز اطاعت پیچد. 
سنگی برداشت  وبه جانب مار انداخت . آن 
سنگ  خطاشد وبرسنگ دیگر خورد . آتش 
ازآن بجست و برخس وخاشاک  افتاد. ماررا 
بسوخت . چون درآن زمان هنوز  آتش ظاهر 
نشده بود  ، هوشنگ  با همرهان  ازپیداشدن  
آتش خرم وشادان  گردیدند  وگفت این نور 
خداست  که دشمن مارا کشت  وبه سجده 
رفت  وشکر ایزد به جای آورد  وقبله خود 
کردند.  بزرگ  جشن  روز   ودرآن  ساخت 
فردوسی  درشاهنامه ، اندر بنیان نهادن  جشن 
سده  توسط  هوشنگ  همین داستان را ذکر 

کرده و گفته است که هوشنگ  با چند کس  
سوی کوه رفت:

 یکی روز  شاه جهان  سوی کوه 
گذرکرد با چندکس هم گروه

ذکری از عدد
 سد نکرده

 ودرپایان  گفته است:
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد

سده نام  آن جشن فرختنده کرد
زهوشنگ ماند  این سده یادگار

بسی باد چون او دگر شهریار 

درایران:  آتش  وجشنهای  افروزی  آتش 
از  ویکی  آتش  نگهبان   فرشته  آذرنام 
بزرگترین  ایزدان  مزد یسناست. آتش نیایش  
که یکی از قطعات اوستائی است  درستایش  
این عنصر پیش آریائی   باشد.  ایزد می  این 
هندی  اقوام   سایر  از  بیش  وهندی   ایرانی 
واروپائی  اهمیت دارد . چنانکه  برای نمودن 
ارج  و پایه ی آن  درنامه آسمانی ایرانیان  
اوستا  آذر پسر اهورامزدا خوانده شده است . 
در پرستش گاهها  ، آتش  که نماینده فروغ 

ایزدی است  ، باید همیشه  روشن باشد. 

چنانکه در کلیسا ی کاتولیک ها  نیز  همیشه 
چراغی  برافروخته
 است .

نیز  آتش را مقدس   نژاد  هم  اقوام  سامی 
میدارند.و درتورات هست که یهوه  خدای بنی 
اسرائیل،  درزبانه آتش با موسی سخن گفت.

 درکلمه ی آذربایجان ، آتورپاتکان نیز نام 
ایزد آذر به جای مانده است وچون خود این 
وکسی  مابرجاست  امروزی   درزبان  واژه  
ممکن نیست که در مفهوم آن شکی کندو.... 
احترام به آتش  درایران  پس از اسالم  تا 
امروز  - احترامی  که این  آخشیج در میان 
مردم  کنونی ایران دارد  بسیار وبدون  شک  
این عقاید وسنن  ، یادگار  نیاکان وایرانیان  نام 
آور باستان است  که پشت  به پشت  ازپدربه 
پسر  رسیده محفوظ مانده استو... سوگند به 
آتش و  چراغ  درغالب شهرهای ایران  به 
ویژه  گیالن وهمچنین  میان کردان  رسم 
است  که چون  آتش را نیروئی  حیات بخش  
وعنصری  مقدس می دانند  آن را  درردیف  
دیگر مقدسات  دینی وملی  قرار داده و بدان 
به اجاق  خانه  سوگند می خورند... سوگند 
نزد  کردان  که آن را کواتی  گویندوچراغ 
وآفتاب  بسیار معمول ومتداول است ... بیشتر 
کدبانوهای گیالن  درزمستان وتابستان  آتش 
وچندزغالی   ریخته  درمنقلی  شب  را   اجاق 
روی آن می گذارند  وآن رابا خاکستر می 
پوشانند  وصبح روز بعد  ، برای  روشن  کردن 
استفاده می کنند. بدین  اجاق  ازآن آتش  
طریق بدون آنکه متوجه باشند  مدام درخانه 

خود آن آتش را نگهداری می نمایند.
ازکتاب جشن سده  به کوشش محمد رضا 
تهران 1393.  بلور  انتشارات  ناشر  توسلی. 
چاپ دوم.  چاپ اول  درسال 1324  توسط 

انجمن  ایرانشناسی  منتشر شده است .
***

این جشن در شهرهای مختلف ایران از جمله 
تهران،  کرج،  کرمان،  اهواز،  یزد،  شیراز، 
این جشن  برگزاری  زمان  برگزار می شود. 
دهم بهمن ماه است . دربرگزاری این جشن 
طی سده های متمادی هیچ تغییری بوجود 
نیامده است و کرمان یکی از شهرهائی است 
که این جشن را باشکوه هرچه بیشتر برگزار 
می کند. مردم یزد هم دربرگزاری این 
جشن    عالقه زیادی نشان 
می دهند.

جشن سده

 واضع این جشن  کیومرث بوده  وباعث برین است که  کیومرث  
راصدفرزند ازاناث وذکور  بود.چون بحد رشدوتمیز رسیدند  
درشب این روز  ، جشن ساخت  وهمه را کدخدا کرد  وفرمود 

که  آتش بسیار  افروختند و بدان سبب  آنرا سده گویند
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وقتی کسی کاری نکند  مردم بااو کاری 
ندارند. نه تحسینی ، ونه تکذیبی ، چه 

بسا  جنت مکانی هم  نشوند.
امان از آن وقت که کسی کاری بکند  
بویژه اگر  گامی عظیم بردارد  امن وطن 
، حراست هویت ، وتاریخ وطن  ورفاه 
جامعه  . آنگاه سیل  انتقاد همانها  که 
نخستین  بهره مندان  همان خدماتند 
از  است   ومحال  شود.  می  او  نصیب 
لعن وطعن  حسودان رقیب  ودشمنان  

اصولی یا آرمانی  درامان بماند. 
رضا شاه بزرگ  ازاین دسته  دوم است  
که سپر بالی  طعن وخصومت  درون و  
هدف بد ُکنشی  بسیاری  از بیگانگان 

طامع قرار گرفته است .
کار به جائی کشیده  که گاه بد گوئی  
شود.    می  محبوبیت  اسباب   ازاو 
قابل   غیر  خدمات  از  دفاع   واندک 
وحداقل  آفریند.  می  دشمن  او   انکار 
تجدد  خادمان   که  است  آن  افترا 
می  متهم  ورفاه   وعمران  وامنیت  
غلطیدن  به  یا  وابستگان«   « به  شوند 

در » کیش شخصیت پرستی«. 
از  هومان    . دوست  ک  میهن  محقق 
به  را  اتهامات   این  ی  همه  پیه   قرار 
درکشف  سر  یک  و  است   مالیده  تن 
حقیقتی است  بین خادم و منکران او. 
آن هم  به وقتی که  نه از تاک  نشانی  
درجو سیاسی است   نه از  تاک نشان 
به وقتی که  . وشاید  می شود گفت  
ندارد  بازار  کار  هیچ  به چنین  اقدام  
تواند  نمی  محقق   هومان  البد  پس   .
دفن  زنده  زنده  خودرا   ملی  وجدان  
کند. تشکر من خواننده  ازاو قطعًا نه 
براو می افزاید  ونه ازاو می کاهد. ولی 
شاید تلنگری باشد  براین بخت  خواب 
وطن  درنیافتیم   هرگز   که  ما  آلود  
کوشندگان   مدیون  وطن   ومردمان  
زیرا  خودند.  وروشنفکران   علیم 

این گروه که  پرورده ی عصر   به  اگر  
نظام  شد   می  نهاده  ارج  اند   پهلوی 
بنام  حاصلی    ، عصر  آن  تبلیغات  
»مقاومت بوقت «  نصیبش می شدوبه 
شدیم  نمی  مبتال  جانگزا   رنج   این 
برحقانیت  سخن    ، غیر  که شهادت  

محقق  خودی ، ارجح افتد.
که  شناخت   وقتی  دنیا  را  شاه   رضا 
و  به  ریشه  ولی هرگز  بقدرت رسید  
هدایتش  عمر   تمام  که   حسی  نطفه 

کرد  عنایت نشد.
دربُن ذهن او  ناامنی خاطر  در اجتماع 

وازبابت  استقالل عمل  دروطن بود.
بایاد آن  بزرگ که مرا به کودکی  نکته 
ازاو  روزی  که   بگویم  آموخت   ای 
و  پرسیدم  تجارت وکسب  صادرات  
انحصار   « قانون  بعداز   را   وارداتی  
ومی  گرفتند  ازتو   » خارجی  تجارت 
؟  کنی  می  یاد  شادی  به  آن   از  بینم 
بودم  تاجر  زمان   آن  در  گفت  چرا؟ 
وشرکتی  هند  با  داشتم   وتجارتی 
با رضا   . نداشتم  ولی وطنی  وعنوانی  
و  ملی   وهویت  استقالل   مزه  خان  
بودم   .ومطمئن  چشیدم  را   وطن 
تجارت همیشه  درانحصار دولت نمی 
ماند که تدبیری بود  بجا درآن شرایط.

***

من  که  وقتی    ، بعد  سال   ده  همه 
شهرم رابرای همیشه  ترک می کردم  
حرف  این  شد   هروقت  گفت   بمن 
در   تابرسر  برسان   زعما  بگوش   را 
 « اند  نوشته  که  ملی   مجلس شورای 
عدل مظفر«  بنویسند» امن پهلوی «  
بود  و  امنیت  زیرا وسواس رضا خان  
آن امنیت  مارا به رونق  تجارت برد و 
آن رونق تجارت  وراههای امن  بود که 
ودیدیم  میسر داشت  را  مالیات  حقه 

که  برگشت داشت .
***

بود  شده  پیدا  مشترکی  وجه  پس 
که  ورهبر   رهرو  بین   درشرایطی 
و  واستقالل   امنیت   از  بود   عبارت 
بودن   همانا  خان   رضا  توفیق   سبب 
بیگانگان  هیوالی  دربرابر   وایستادن 
بود و هومان  با حوصله  دست منکران 

را باز کرده است .
بزعم من  دشمن اصلی  ومنکر خدمات  
از  بخشی  اول   درمرتبه  شاه   رضا 
که   منافعی  ازباب  بودند   روحانیون  
درامر اوقاف  داشتند. این قشر صاحب 
مکنت  وحق اجتهاد  ، مشروطه را هم 

به میل خود  دستبرد زدند. 
و  خانی   خان  نظام  دوم   ی  درمرتبه 
بزرگ زمین داران  بود  که زمین  .زارع  

دوگانه  درقلمروهای   را   ایلی  وفرد 
قرون    طی  ها،  راه  ایل  و  ها  روستا  ی 

درانقیاد  خود نگاهداشته  بودند
قانون   ی  مقدمه  در  که  آریم   وبیاد 
اساسی  بامضای مظفرالدین شاه  این 
اند  واین بود که   طبقات ستوده شده 
سابقه ای مدید  وتاریخی داشتند  ولی 
با حکم زمانه درتضاد بودند  پس با آن  
بجز  نگوئیم   واگر   . افتادند   می  در 
امنیت  ، دفع خانخانی  برترین  توفیق 

پهلوی  اول بود  قاصریم .
بی تردید وسوسه ی  مهم ذهن  رضا 
درکمترین   وحتی   بود  امنیت  شاه  
وپیش پا افتاده  ترین  اصالحات عنصر   

امنیت ستون اصلی  توجهات بود.
گاه  ها   خان  ی  وسیله  امنیت  این 
وگاهی  مرکزی  حکومت  ضعف  بدلیل 
حتی  به مدد دشمن خارجی  برهم می 
خورد.  شکنا بودن نظام  سیاسی  قبل 
از پهلوی  ، وحشت از بیگانه  ، بلوف 
 ِ خودی  خود  افکنی  تزلزل   و  زدن  

طامع ویاغی بود .
که  آنها  کار  خانخانی   محو  بعداز 
یکیشان در مجلس  شورای ملی گفت 
:»  من بقدر یک سویس ملک دارم «   
مطرح و  وده پانزده سال  بعد درمان 

شد.
آهن    راه  مسیر   وخاصه  مسیرراهها  
ریشه ای دارد  درغرب ایران  همیشه 
ناآرام ما. ازخزعل تا سمیتقو  که رضا 
هرگز  و  کرد  عمل  آگاهانه  برآن  شاه  

حرفش را نزد.
هیئت   تحقیقات  و  ها   سفرنامه  باید 
علمی ژاک دومورگان  را  بعهد قاجار 
دید تا  به عمق  ناامنی  وآسیب پذیری  
خرمشهر  تا   آذربایجان  از  غرب   کل 

پی برد.
دستگاه  شاه   رضا  و  خان   رضا  بعهد 
اصالح  نیات  رساندن  برای   الزم  
نداشتند.  دراختیار   آغازی  طلبانه  
ومتعصب   زخمی  ر.حانیت   درحالیکه 
آن ابزار  را داشت . پس بلد بودند  و 
درخنثی کردن اثر برنامه ها موفق  می 

شدند . 
کمترین  به  ان   دیگر  که  بعهدی  
نازیدند  من شاهد  کارخانه خود  می 
کارخانه  یک  افتادن   وراه  تأسیس  
بودم  وفردای  نساجی  درشهر خودم 
برمنابر   واوباش   مالها  روز   همان 

ومعابر شعار ناجوانمردانه  خواندند:
» بیل وکلنگ وتیشه 

 نساجی نون نمیشه «
وپیرزنی در همسایگی ما  میگریست  
است   نساجی  در  که  پسرش  البد  که 
کار  گویند   می  زیرا  شود  بیکار  باید 

درآنجا حرام است .
درسراسر  دوره پهلوی  کسری بسیار 
برنامه  به  ازبابت آگاهی دادن  داشتیم 
همو  زیرا   . شده  انچام  واقدامات  ها  
که خرش را ازپل  ساخته شده ی رضا 
در  گذراند   می  وخوش  شاهی  خوب 
خان  خوشامد   برای  آن   نفی  و  نهی 
پاداش  و  زد  می  حرف  وارباب  ومال  
می گرفت . معهذا همه  ممنون ژاندارم  
رجال  مضایقات  بودند.  ونظامیان   ها 
ها  بی خبری  از  سر   گاهی  سیاسی  
قانونی   های  بربرابری  شاه   رضا  بود. 
بین زنان ومردان  راه باز کرد. ووقتی 
چرا  گفتم   رُجلی  به  درجوانی   من 
را  اساسی  قانون  متمم  هشتم  اصل  
ایران   مملکت  اهالی   « گوید:  می  که 
متساوی  دولتی  قانون   درمقابل 
نمی  تفسیر  بود«   خواهند  الحقوق  
کنید؟ خندید وگفت : » قانون تفسیر 
ندارد«  منهم عرض کردم  شاید ، ولی  
ی»  کلمه  این  آخر  دارد.  که  فهمیدن 

اهالی«  به زنان ومردان راجع است 
وجدانًا  قصدم ازاین نوشته  تشکر 

ازخودم  زدن   حرف  بودونه  هومان  از 
ولی به دلیل   نوشتن دوجلد کتاب » 
شاهدزمان«  خواستم همپای او شوم .

خان   رضا  عهد  نظام   تبلیغات  ضعف 
ایرانیان   که   شد  موجب  شاه   رضا  تا 
ازوطن خود  وسیله خارجی ها تغذیه 
نمک  پاریس   و  مغرض  لندن  شوند. 
دیپلماتهای   آن   کردند.  بد  نشناس   
عمل  امر«   »اجرای  درحد  که   هم  ما 
به  ایران  ولی  کردند.  بد   ، کردند 

سربلندی رفت .
نقشه  به  اگر  هومان   ارزشمند  کتاب  
زمان  آن  های  وعکس  الزم  های  
مزین  می شد  ذهن خواننده  جوان 
را متأثر  تر می ساخت . اما چرا پنهان 
هم  بزرگترها  همان  ما   کنیم  مشکل 
هستند. ما هرگز درین  سالهای بعداز 
انقالب  دست به یک تالش  فرهنگی - 
سیاسی  برای روشن شدن  خودمانی 
ها درخارج  نزدیم  درحالیکه  امکانات 
آن را داشتیم . علل آن روشن  است . 
ما ، درعقایدمان  قدری سماجت  داریم 
.  از نقد وبحث می رمیم . درحالی که 
آزادی   مزایای  واز  هستیم   غرب  در 

بیان برخورداریم .
***

سمیناری   تا   دارم  کوچکی   آرزوی 
برای بحث  بیشتر  درباره اثر  تازه ی

ما   ی  همه  همت  به  هومان    . ک   
فراهم آید وتا به آن رسیم  همین جا 
جلدی   که  پاریزی   وجناب  ازایشان  
سراز  ولی   . ممنونم  کردند   ام  هدیه 
صندوق تاریخ درآوردن  همیشه مارا  
به اشتهای  تازه می برد. پس وعده  به 

فرصت ها.

 درباره ی کتاب 
                                                                             

رضاشاه  ردآینه ی اسناد
نوشته ی ک .هومان

بزعم من  دشمن اصلی  ومنکر خدمات  رضا شاه  درمرتبه اول  بخشی از روحانیون  بودند  ازباب منافعی که  
درامر اوقاف  داشتند. این قشر صاحب مکنت  وحق اجتهاد  ، مشروطه را هم به میل خود  دستبرد زدند. 

سلیمان بهبودی خاطرات جالبی  از دوران خدمتگذاریش  در دربار رضا شاه 
دارد از آن جمله می گوید:

باعث  که  داشتند  دندان   درد  همایونی   اعلیحضرت  روزی  هست   خاطرم 
دندانساز  و  ببرند  تشریف  هن   رود  به  گرفتند   تصمیم  بود.  شده  ناراحتی 
هم  همراه باشد. بعد بفکر افتادند  عده ای ازآقایان هم  برای سرگرمی  یا 
شکار همراه  باشند. به این منظور  ، تیمور تاش ، سردار اسعد، صارم الدوله ، 
سرلشکر خدایارخان ، سرلشکر سرداررفعت ، سرلشکر  دکتر آتابای ، رفیع 
قائم مقام   و دکتر  امیر اعلم  در التزام بودند. قباًل  چادرهای زیادی  زده شده 

بود وهمه در چادرها بودند. 
یک شب اعلیحضرت  همایونی  درعمارت  اربابی که سه اتاق  ساده داشت  
ماندند.  داخل  حوض جلوی  عمارت قورباغه  زیاد بود. ساعت نه  یا ده شب  
یک مرتبه  قورباغه ها بصدا درآمدند  و به قدری صدا زیاد بود  که ممکن نبود  

کسی بتواند  بخوابد. 
استوار خان زاد  که از قدیمی ها  و مرد بی سوادی بود )عده ای عقیده داشتند  
که فهم نداردولی اینطور نبود  ، بی سواد بود ولی خیلی باهوش وزیرک  بود 

ومعروف بود  درسش را خوب بلد است( مباشر رود هن بود. 
اعلیحضرت همایونی  به بنده فرمودند  به خان زاد بگو  امشب اگر صدایی 

ازقورباغه ها درآید ، میدانم  باتو چه معامله ای  بکنم . 
بنده درفکر بودم  که این بیچاره  چه خواهد کرد؟

اتفاقًا  بعداز نیم ساعت  صدای قورباغه ها  خاموش شدوهمه تا صبح  راحت 
خوابیدیم .

اعلیحضرت همایونی  صبح که بیدارشدند  متحیربودند که خان زاد  چه کرده 
که قورباغه ها  بی صدا ماندند. درموقعی که می خواستند  به آبعلی تشریف 
ببرند  ، خان زاد را صدا زدند وفرمودند: » خان زاد  دعا خواندی قورباغه ها 

ساکت شدند؟« 
عرض کرد: خیر  . فرمودند چه کردی؟   

شرح داد:»  قربان دونفر مأمور کردم  ازهمان موقع که فرمودید  هردوساعت  
به دوساعت  کشیک بدهند و سرحوض بنشینندبا چوب بلند  آب حوض را 

به حرکت درآورند.دایم به هم بزنند. این بود که قورباغه ها  از صدا افتادند.
این موضوع بی اندازه  باعث خنده شد و فرمودند:

» می گویند  خان زاد نمی فهمد ! « بعداً به آبعلی  که رسیدند وهمه ملتزمین  
هم شرفیاب شدند  اعلیحضرت همایونی ازهمه ی آنها سئوال فرمودند : »اگر 

چنین اتفاقی بیفتد  چه خواهیدکرد؟«
 همه بی جواب ماندند وخودشان فرمودند : خان زاد چنین کرد وهمه به خنده 

افتادند.
)از کتاب رضاشاه ودیدگاه ها کیوان پهلوان صفحه 297 انتشارات خاورزمین  

تهران چاپ 1384(

 خاموش کردن صدای قورباغه ها 
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درشماره  تا  بودیم  برآن    : اشاره 
مطالب  نوروز  پیرامون  ماه  فروردین 
داشته  خود  خوانندگان  برای  جامعی 
است  مهم  آنقدر  نوروز  اما   . باشیم 
به  توان  نمی  دوصفحه  یا  دریک  که  
توصیف آن پرداخت . تصمیم گرفتیم 
برویم  نوروز  استقبال  به  شماره  ازاین 
از آن  و در شماره فروردین ماه وپس 
نیز درباره ویژگی های نوروزبه تفصیل 
این  در  آنچه   . بنویسیم  شما  برای 
پژوهشی  خواند  خواهید  چندشماره 
است که بانو دکتر مهوش امیر مکری 
انجام داده  طی چندین سال درغربت 
اند و حاصل آن کتابی است بنام نوروز 
در  دهخدا  انتشارات  پیش  سالها  که 
فارسی  زبان  رابه  آن  آنجلس  لوس 
چاپ کرد و اخیرا ترجمه ی انگلیسی 

آن نیز ببازار آمده است .واما...
 

جشن چهارشنبه سوری

درشب  حاضر   درعصر  جشن  این 
چهارشنبه آخرسال] عصر سه شنبه[  
پس از غروب آفتاب ، با روشن کردن  
آنها  روی  از  وپریدن  آتش   های  بته 
آغاز می شود. سابقه ی این جشن  به 
حوادث  پس از حمله تازیان به ایران  
عباسی   دوم  خلیفه  منصور   وزمان  
شود.  می  مربوط  ه.ق.(   136 )جلوس 
از  پس  ایران   مردم  که  معنی   باین 
هجوم تازیان  به ایران  اجازه برپاکردن  
نداشتندومراسم  را  خود   جشنهای 
ملی  وفرهنگی  آنها شدیداً  منع می 
کلیه  منع   برای  حاکم   اعراب  شد.  
آداب  ورسوم ایرانی، مهر بت پرستی  
را روی  آنها زده بودند . ایرانیان  پیش 
نوروز   فرارسیدن   تازیان،  هجوم  از 
برروی  افروزی   آتش  با  را  نو  وسال 
تپه های  بلند اطراف  شهرها  باطالع  
عموم مردم  درسطح کشور میرساندند

درپایتخت   معروف   منجمین  ابتدا  
ودربار جمع می شدند  و با محاسبات  
برج   به  خورشید   ورود  هنگام   خود 
از   سپس   . کردند  می  تعیین  را   بره 
پایتخت  پیش از نوروز  ازبلندی  تپه  

یا کوهی  آتش می 
افروختندتا شهرها  وآبادیهای اطراف  
شب  آن  فردای   نوروز   که  بدانند  
خواهد بود. بهمین  ترتیب  هرشهری  
پس از  دیدن نشان  شعله ی آتش  ، 
شهرهای  اطراف خودرا خبر می کرد. 
ایران  ، قدرت  پس از حمله  تازی به 
ببهانه ی  افروزی را   حاکم  این آتش 
بربت پرستی است  منع  اینکه  دلیل 
رسم   این  ی   درباره  بیرونی    . کرد 
وآتش می نویسد: » می گویند  کسی 
که  دونوروزرا بهم  متصل نمود  هرمز  
ایامی  او    . است  پهلوان  شاپور   پسر 
عام  )نوروز  عید  دو   این  میان  که  را  
گرفت   جشن  بود  خاص(   ونوروز 
به   ، آن   به  تیمن   برای  را   وآتش 
جاهای  بلند قرارداد  که حرارت  آن 
جّو  را تصفیه کند  وچیزهتای پلیدرا 
بسوزاند. وعفونات  مولد فسادرا نابود 
کند.«  این گفتاربیرونی تأییدی است 

وبرای   درنوروز  افروزی  آتش  بررسم 
آمدن  از  کشور   مردم  تمام  اینکه 
نوروز  باخبرشوند ، هرمز  پسر پهلوان  
مدت این آتش افروزی  برسر تپه های  
بلندرا  از نوروز عام  )روزاول( تا نوروز 
منتها  قرارداد.  ششم(  )روز  خاص 
بعلت    ، نوروز   افروزی  آتش  دلیل  
منع رسوم  جشنهای  ایرانی  ، پس از 
گذشت  بیش از سیصدسال  از هجوم 
تازیان  ، یعنی مقارن  زمان بیرونی  ، 
جای خودرا  به تنها  دلیل دیگری که 

»تصفیه جّو«  باشد داد.
اینکه  درزمان منصور  خلیفه دوم  تا 
عباسی  )136 ه.ق.( درشب نوروز  به 
افروزی  داده شد.  اجازه  آتش  مردم 
درآن سال چون  شب نوروز  به شب 
چهارشنبه  افتاده بود  این رسم  آتش 
افروزی  درشب چهارشنبه ثابت باقی 

ماند. 
و  افروزی   آتش  رسم   این  ظاهراً  
دلیل   به  که  نوروز   درشب  آبریزان  
فوق  ازتاریخ مزبور  درشب چهارشنبه  
ثابت  باقی ماند ، تا سال  248  هجری 
قمری  ادامه داشته است .دراین سال  
ی درباره  طبری   درتاریخ  چنانکه 

 حوادث  سال 248  آمده است : درروز 
چهارشنبه  سه شب  از جمادی األول  
یازدهم  حزیران   با  شب  برابر   ، رفته 
جانب  از  منادی    ، بغداد   دربازارهای 
نوروز   درشب  که  درداد   ندا  خلیفه  
آتش نیفروزند وآب نریزند. وروز پنجم

هنگام  در  ولی  شد   مذاکره  همین 
ی   بردرخانه  جمعه   روز  غروب  
بغداد   محتسب    ، تسکین   سعیدبن 
 ، بود   بغداد   شرقی  جانب  در  که 
مردم  امیرالمؤمنین   که  ندادردادند  
آب   وریختن  آتش   درافروختن  را  
این  عامه   پس   . است  آزادگردانیده 
کاررا  به افراط رسانیدندواز حد تجاوز 
کردند  چنانکه  آب برمحتسبان  شهر 

بغداد فرو ریختند
درتاریخ طبری  به آب پاشی  شب عید  
همراه آتش افروزی  اشاره شده است . 
درحالیکه  بیرونی  سنت آب پاشی  را 
مربوط به  روز  انیران میداند. علت آن 
نام  آخرین  که  انیران   روز  که  است  
روز  هرماه تقویم  ایرانیان قدیم است، 
رسم   هرماه  آخر   در  که  روزیست  
پس   . است  می شده  برگزار   آبپاشی 
آمده است.  دلیل  باین  بیرونی   گفته  
ازطرفی  روز آخر اسفند  ، که هم  روز 
هردو   ، است   نوروز  شب  وهم  انیران 
.ومردم  است  میشده  رعایت  سنت  
از   محرومیت  مدتها   از  پس  ایران 
اجرای سنت  های نوروزی  ، دررسیدن  
به آزادی  نسبی  رسم آبپاشی  انیران 
را  هم همراه آتش افروزی  نوروز برپا 

داشتند.
آتش افروزی و آب پاشی  شب نوروز  
هرچند اصالت  سببی خودرا  از دست 
نرفت وبصورت جشن   ازبین  داد  ولی 
ایرانیان  درفرهنگ  ای   تازه  وسنت 
جشن  ترتیب   باین  گرشد..  جلوه 
یا چهارشنبه  چهارشنبه ی آخرسال  
سوری  پدید آمد. اکنون مردم  دراین 
جشن مراسمی اجرا می کنند  که اگر 
به اصالت آنها  توجه شود پداست  که 
درایران  جشنی   به  مربوط  هریک  
از   قدیم بوده است  منتها مردم  پس 
هجوم تازی  دریگانه فرصتی  که برای  
برپاکردن  چشنهای خود  می یافتند  
ممکن  که  جائی  تا  کردند   می  سعی 
است  تمام رسوم  گذشته را  درهمان 
رسوم  این  برپادارند.  کوتاه   فرصت 
امروزه  جزء مراسم  جشن چهارشنبه  
بکمک  ولی   میاید  بحساب   آخرسال 
های   ریشه  میتوان   بیرونی«   « اخبار 
که  دیگرایرانیان   درجشنهای  آنهارا  
یافت  گرفته   انجام می  درطول سال  
وزور   خفقان  این  که  نماند   ناگفته   ...
وفشار  دارای  اثری بسیار  مضر وعقب  

نگهدارنده  بوده است  وبسیاری از  این 
ای  فلسفه  دارای  دراصل   که  مراسم  
برای  زندگانی  وشادی بوده  ، بسبب 
 ، ازراه  تحکم  وخودسری   منع آنها  
گرائیده  خرافات  به  شکوفائی   بجای 

است .

مراسم  امروز جشن چهارشنبه سوری 

آفتاب   درغروب   - افروزی  آتش 
مردم  که  را  گون   خشک  های   بته 
ویا خریداری کرده  محل  جمع آوری 
تقسیم  کوچکتری  های   به دسته  اند 
ویا  ها   خانه  ودرحیاط   کنند   می 
کنند   می  ردیف  خط  به  ها   کوچه 
]بگوئیم[  بهتر  یا  خانواده   اهل  وهمه 
 ، وبزرگ   ازبچه   ، وکوچه  محل   اهل 
آتش  ازروی  شعله های    ، پیروجوان 
ای  عامیانه  میپرند....شعرهای  ها  بته 
های   شعله  ازروی  پریدن   درحال   را 
که  خوانند  می  وشادی  خنده  با  آتش 
ازتو،  من  زردی   « آنها  معروفترین  
سرخی توازمن«  است .. خاکستر  بته 
های سوخته  را جمع وجارو می کنند 
ودرگوشه ای ُکپه می کنند . کسی که 
آنهارا  بدور می ریزد  باید دربزند وازاو 
می پرسند  که »ازکجا آمده ای ؟«  او 
»ازعروسی«   که  بگوید  درجواب  باید 
سپس می پرسند  که »چه آورده ای؟«  

او می گوید:» تندرستی«
آجیل چهارشنبه سوری :پس از پایان 
هرخانواده    ، افروزی   آتش  مراسم  
.مهمانانش از حیاطو کوچه هابه داخل 
وشیرینی   چای  وبا  میروند   ها  خانه 
چهارشنبه  آجیل  خصوصًا    ، ومیوه  
چهارشنبه   آجیل  شوند.  می  پذیرائی 
مغز   مخلوط   از  را   شیرین  آجیل  یا 
مانند  نداده   بو  خشک   های   میوه 
پسته  ، بادام ، فندق ،  گردو ،  همراه 
نخودچی ، کشمش ، مویز ، برگه های 
قند   وجوز  آلو   زرد    ، هلو  خشک 
وباسلق  تهیه می کنند. این آجیل را 
آجیل مشکل گشاهم  مینامندوعقیده 
چهارشنبه   درشب  که   کسی  دارند  
گره    ، بخورد   آجیل   ازاین  آخرسال  

کارهایش  گشوده خواهدشد.
فالگوش : کسانی که نیازی دارند  نیت 
گیرند  می  جای  پناهی  کنندودر  می 
فرا می  وبه سخنان  رهگذران  گوش 
وامیدوار  اگر سخنان  شیرین   دهند. 
کننده  بشنوند  بدل  چنین می آورند  
که نیاز آنها  برآورده می شود. برعکس  
اگر  نا خوشایند  ومنفی باشد  ناامید 
می شوند . پس  درشب  چهارشنبهه  
باشند جز حرفهای   باید  مواظب  همه 

خوب وشیرین  برزبان نرانند.
فال با بولونی - دربعضی جاها رسم

که در شب چهارشنبه سوری   است    
عده ای برای تفریح  دور هم  جمع می 
او  نشان  که   چیزی  شوندوهرکسی  
باشد  مثال المگو  یا لنگه گوشواره ای  
گلدان(  بشکل  ای  )کوزه  دربولونی  را 
از  هریک   براین  عالوه   اندازد.  می 
حاضرین  شعری را هم برکاغذی  می 
اندازد.  می  بولونی   ودرهمان  نویسد  
سپس دختربچه ای با درآوردن هریک 
از اشیاء  داخل بولونی  همراه کاغذی  
حاوی قطعه شعر  فال صاحب  شیئی 
به  گیرد.  می  شعر  آن  خواندن   با  را  
این ترتیب  هرشعری  که با هرشیئی  
جواب  بحساب   شود   آورده  بیرون 
گذارده  شیئی   نیت  شخص  صاحب 
برای  حافظ   با  دراصفهان   شود.  می 

دارنده  شیئی  تفأل می کنند.
دیگرازمراسم   یکی    - شکنی  کوزه 
می  وسیله  بااین  که  است  جشن  این 
خواهند  بال را ازخود وخانواده  درسال 
را  ندیده   آب  ای  کنندکوزه  دور  نو  
ازبلندی  خانه بپائین  پرتاب می کنند  
اگر  ایرانی   و می شکنند.. درفرهنگ 
خوشی  احساس   کسی   به  نسبت  
نداشته باشند  وازاو آزار دیده باشند  
میگویند  که » پشت  سرش یک کوزه  
شکسته   کوزه  یک  یا  شکنیم  می 
پشت  وبرعکس    ». کنیم  می  پرتاب 
سر دوستان  واقوامی که  بدور میروند  
دسته ای گل  و آب پرتاب  می کنند  

که بخوشی بروند وبازگردند. 
عقیده  ای  عده    - گشائی  گره 
دارندکه اگر گرهی بگوشه ای ازلباس  
که  بخواهند   وازعابری  خودبزنند 
عابر   آن  رفتار  برحسب   کند،  باز  آنرا 
میتوانند  پیش بینی کنند  که گره  از 

کارشان بازمیشود یانه ؟
از  یکی  کار   این  ُکندر و خوشبو -   
تفریحات  دختران  درشب چهارشنبه

 سوری است . دربعضی  ازشهرستانها  
این دختران  درشب چهارشنبه سوری  
عطار   واز  روند   می  عطاری  بدکان 
درخواست خرید  ُکندر می کنند.تا که 
عطارسرگرم  آوردن جنس است  ازآن 
دکان  درمیروند و به عطاری بعدی  که 
روبقیبله  باشد سر میزنند ودرخواست  
بازهم  کنند.  می  )خوشبو(   اسپند 
است   جنس  آوردن  سرگرم  عطار   تا 
ازدکان او هم  در میروند  و باأخره به 
عطاری  سوم میرسند وازهردو جنس 
و  میروند  وبخانه  میکنند  را خریداری 

اسفندرا دود می کنند.
 ، جادو  دورکردن  برای  قلیا-  سودن 
سائیدن   به  وادار  را  دختربچه   هفت 
نمک درهاون  میکردند ودرچهارگوشه  
هارا  ودختربچه  گذاشتند  می  حیاط 
ادرار  آنها  برروی  که  میکردند  وادار 
از خرافات محض  این رسم هم  کنند. 
وجشنهای  نوروزی   ریشه  که  است  

ایرانی  را ندارد.
مراسمی   دیگراز  یکی  بیمار-   آش 
چهارشنبه  درشب  ای   عده  که 
رنگ   وکامال  دهند   می  انجام  سوری  
اسالمی دارد  پختن  آش بیمار است . 
کسانیکه درخانه  بیماری دارند  برای 
کاسه  چهارشنبه   درشب   او   شفای 
وبدرخانه  گرفته   بدست  مسین   ای 
آش   پختن  مواد   وازمردم   هارفته  
که  کنندومیگویند  می  رادرخواست 
می  بیمار«   العابدین  زین  »آش  برای 
خواهند . آش  پخته را  به بیمار وتهی 

دستان می دهند.
پادشاهی  تازمان  مروارید)1(-  توپ 
 ، پهلوی   سلطنت  واوائل  قاجاریه 
)قاجاریه(   ناصریه   خیابان  انتهای  
وناصرخسرو ، روبروی  عمارت  شمس 
العماره  توپی را که درزمان  جنگ شاه 
عباس صفوی  با پرتغالیها  به غنیمت  

گرفته بودند  گذاشته بودند . این توپ 
بعدها  درحیاط  باشگاه افسران  تهران  
جای گرفت .  مردم خصوصًا زنان  عقیده 
داشتند  که درشب چهارشنبه سوری  
شوندتا  جمع  مروارید   توپ  اطراف  
که  .دخترانی  شود  برآورده  نیازشان  
سوار  توپ  روی  درانتظارشوهربودند 
درسال  که  بودند  میشدندومطمئن 

آینده به خانه شوهرخواهندرفت ....
سوری   چهارشنبه  مراسم 
مختلف   باتنوعات  درسراسرایران  
یکسان  وبیش  کم  جزئی   وتفاوتهای 
ازاین  تعدادی  گرکانی   میگردد.  برپا 
محمدرضاشاه   درزمان  که  تفاوتهارا  
پهلوی جمع آوری کرده  است چنین 

شرح میدهد:
سوری   چهارشنبه  مراسم   درشیراز 
میگردد.  برپا  شاهچراغ   دربقعه 
دراصفهان این  آداب ورسوم  حتی از 
میشود.  انجام  باشکوهتر   هم  تهران  
درمشهد عالوه برآتش افروزی وکوزه 
خالی  هم  تفنگ  دوتیر   ، شکنی 
میکنند. درزنجان دختران  دم بخت را  
به آب انبار میبرند وهفت گره به لباس 
راواداربه  پسرنابالغ   آنهامیزنندوهفت 
بازکردن  آن گره ها می کنند. درتبریز  
خانه  ازبام  آداب   این  تمام   بر  عالوه 
ها  برسر عابرین  آب هم می پاشند. 
آب  سنت  که   بینیم  می  دراینجا  
چهارشنبه  شب  درجشن   را  پاشی  
تبریز  ارک  درمیدان  میکنند.  اجرا 
تهران   مروارید  توپ  مانند  توپی  هم  
است که زنان  برای نیازهای خود  بدان 

متوسل میشوند.
روزی  که  رسوم  این  ترتیب،  این  به   
بوده  برای  جشن وشادی  وسرگرمی 
خرافات  رنگ  آنها   از  بعضی   ، است  
گرفته  وحتی  تنوعاتی هم یافته است.

***
ادامه دارد 

توپ  ماجرای  هدایت   صادق    -)1(
بهمین  به تفصیل در کتابی  مرواریدرا 
نام آورده است . برای اطالع بیشتر می 

توانید به آن کتاب مراجعه فرمائید.

 پژوهشی از: بانودکترمهوش امیرمکری

هب استقـبال نوروز ربویم
بخش  نخست 

 درزمان منصور  خلیفه دوم عباسی درشب نوروز  به مردم اجازه  آتش 
چهارشنبه   شب  به  نوروز   شب  چون   سال  درآن  شد.  داده  افروزی  
افتاده بود  این رسم  آتش افروزی  درشب چهارشنبه ثابت باقی ماند. 
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بابائی
محمدحسین شهریار

ضیاء ابراهیمی

  زمستان

ماه دی رسیــد           بستان شد سفید
خم شد زیربرف         کاج وسرو وبیـد
حالی گشته باغ           دیگــراز نشید
برصحــراوزید پی طوفان سرد 
دهقان زآن دیار          زی منزل خزید
سرما شد شدید گرروزی سه چهار 
آهوی بی پنــاه   ازدشت دررمید
کم شد نور و شید خوررا گر زابــر 
گیرازمن تو پنـد  تایابی امیـــد
هرگز غـم مخور  خوش کن دل به عید

مجیدزندیه

دفـترایام
درالبالی دفترایام عمرخویش

هرجا که نام توست همانجا معطر است
آرامش صدای قشنگت بگوش من

ازهرنوای نغمه وهرساز خوشتراست

                        ردرپندنیلی                                                                                   شعروزغل
موالنا » ازدیوان شمس« 

عشق جگرخوار
یار مرا ، غارمرا، عشق جگر خوار مرا

یار توئی ، غارتوئی ، حواجه نگهدار  مرا
نوح توئی ، روح توئی فاتح ومفتوح توئی

سینه ی مشروح توئی ، بردر اسرار  مرا
نورتوئی ، سورتوئی ، دولت منصور توئی

مرغ ُکه طور توئی،  خسته به منقار مرا
قطره توئی ، بحرتوئی ، لطف توئی ، قهرتوئی

قند توئی ، زهرتوئی ، بیش میازار   مرا
حجره ی خورشید توئی ، خانه ی ناهیدتوئی

روضه ی امید توئی ، راه ده ای یار مرا
  روز توئی ، روزه توئی ، حاصل دریوزه توئی

آب توئی ، کوزه توئی ، آب ده این بارمرا
دانه توئی ، دام توئی ، باده توئی ، جام توئی

پخته توئی ، خام توئی ، خام بمگذارمرا
این تن اگر کم تََندی، راه دلم کم َزنَدی

راه شدی تا نَُبدی ، این همه گفتار مرا

     محمدحسین شهریار

راه زندگانی
جوانی  شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی راوگم کردم جوانی را

کنون  بابارپیری آرزومندم که  برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

بیاد یار دیرین  کاروان گم کرده را مانم 

که شب  درخواب بیند همرهان کاروانی را

بهاری بود  ومارا هم شبابی و شکرخوابی

چه غفلت  داشتیم  ای گل شبیخون خرانی را

سخن با من نمیگوئی  اال ای همزبان دل 

خدارا با که گویم شکوه ی بی همزبانی را

نسیم زلف جانان کو؟ که چون برگ خزان دیده                          بپای سروخود  دارم هوای   جانفشانی را

بچشم آسمانی ، گردشی داری بالی جان       خدارا   برمگردان  این    بالی آسمانی را

نمیری » شهریار« ازشعر شیرین روان گفتن 

را جاودانی  عمر  جویند  بقا  آب  از  که 

ترجمه : یوسف اباذری

آدم ربفی
آدمی را ذهنی از زمستان باید

تا آنجمادرا ببیند وشاخه های کاج را
درپوششی ازبرف ؛

***
ودیرزمانی باید  سردبوده باشد 

تا سرو کوهی راببیند که آویزی ازیخ بسته 
وصنوبررا که آشفته برق می زند

درزیر آفتاب دوردست زمستان ؛
***

ونیاندیشد به هیچ 
عسرتی  درصدای باد    

درصدای برگی چند، 
***

که صدای زمین است 
انباشته ازهمان باد

که می وزد درهمان جای بی بر
که از برای آن شنونده ، که می شنود

دربرف و ، خودهیچ ،
نمی بیند هیچ چیزی را که آنجا نیست 
ومی بیند آن هیچ را که آنجاست 

طرحی ازاستادجاللی سوسن آبادی 

خیام

می نوش که عمر جاودانی این است
خودحاصلت ازدورجوانی این است
هنگام گل و باده ویاران سرمست

خوش باش  دمی که زندگانی این است

بابائی کرمانی 

بخشی ازقصیده »مااهن«

ماهان دیاریاربودیادیارماست       یاجایگاه سلطنت شـاه اولیــاست
باشدهوای خطه ی ماهان لطیف وخوش          ای خوشدلی که ساکن این جای خوش هواست
ُرباست ماهان همیشه کعبــه ی آمال ما بود      آن موطن عزیز  مکانــی که دل 
شاِه ولی که نسبت شاهی به وی دهنــد        شـــاه شهان وسلطنتش چندسالهــاست
برعرش طعنــه میزند آن بقعه ی بلند       الحق بهشت عدن  بود بس  که باصفاست

شوکت برخورداری

سرمای دی
کنون که جام طبیعت  ز زهر سرشاراست

لوای طالع بیچارگان  نگونساراست
زبرف اگر چه سپید است کلبه ی دهقان

زدود آه فضای حیات او تاراست
به ماه دی  زتوانگر  مپرس هان چونی

که شادمانی اورا بهانه بسیار است
زباغ برده برون  رخت مرغک  خوشخوان

کالغ نوحه گر اندرخالل اشجار است
تگرگ افسر نرگس بباد داده زقهر

دراین مجادله عریان  تن سپیدار است 

ناصرخسروقبادیانی

عقاب
روزی زسرسنگ عقابی بهواخاست
ازبهر طمع بال وپرخویش بیاراست
گفت نظرکردوچنین  بال  برراستی 
زیرپرماست زمین  روی  همه  امروز 
شید نظر  از  بپرم  بگیرم  گراوج 
می بنم اگر ذره ای اندر ته دریاست
بجنبد پشه  یکی  گربرسرخاشاک 
چنبیدن آن پشه عیان درنظرماست
نترسید کردوزتقدیر  منی  بسیار 
بنگر که ازاین چرخ  جفا پیشه چه برخاست
کمانی سخت  یکی  زکمینگاه  ناگه 
براوراست زقضاوقدرانداخت  تیری 
جگردوز تیر  آن  آمد  عقاب  بربال 
وز ابر مراورا به سوی خاک قروکاست
چوماهی بغلتید  و  بیفتاد  برخاک 
وانگاه پرخویش  بدیدازچپ وازراست
گفتا عجب است اینکه زچوبست وزآهن
این تیزی وتندی و پریدنش کجاخاست
زی تیر نگه کرد و پرخویش براو دید
گفتا زکه نالیم که ازماست که برماست

میرزاده عشقی   

عشق وطن
  

خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم خاکم به سر، زغصه به سر، خاک اگرکنم 
برداشتــــند فکر کاله دگر کنم آوخ کاله نیست  وطن تاکــــه ازسرم 
وقدرکنم تسلیم  هرزه گردقضا  من آن نیم  کــه یکسره تدبیـــــر مملکت 
ای چرخ ! زیروروی توزیروزبرکنم زیروزیر اگر نکنی خاِک خصــــم ما 
من نیزاگرقوی شوم  ازتو بتر کنم هر آنچه میکنی بکن  ای دشمن قوی ! 
وین کاسه خون به بستر راحت هدرکنم من آن نیــم بمرگ طبیعی شوم هالک 
مهرت نه عارضیستکه جای دگرکنم »عشقت نه سرسریست که ازسربدرشود 
باشیر اندرون شــــد و باجان بدرکنم دلم  مهرتودر   و  وجودم  تودر  عشق 
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 یحیی 

سمیعیان
 »ریحان«
باشعرهایی ساده 

ومؤدبانه 
*این طنزپرداز ومنتقد 
دستور  به  سیاسی 
نه  ا و ر » ء ضیا سید «

تیمارستان شد.
* یحیی ریحان دردوران
 جنگ جهانی دوم  از

 ، هندوستان   به  ایران 
 ، آرژانتین  به  سپس 
اروگوئه وسرانجام  به
 ایاالت متحده آمریکا
در و  کرد  مهاجرت   

آمریکا مقیم شد.
*اوهرگز ازدواج نکرد
 و سرانجام دراول اسفند

 ماه 1363 خورشیدی 
بقولی  بنا  و  درآمریکا 
. درگذشت  درتهران 

به  متخلص  سمیعیان«   یحیی   «
درسال  محمدباقر   فرزند  »ریحان«  
ه.ق.(   1313  =( خورشیدی   1272

درتهران زاده شد.
پس از پایان  تحصیالت  ابتدایی ، در 
پانزده سالگی  همراه خانواده اش  به 
مشهد رفت ووارد کالس هفتم مدرسه  

ملی خراسان  شد.
سرودن   به  شروع  ها   سال  درهمان  
شعر کرد  و اشعارش  در روزنامه  نوبهار  
که در مشهد  به مدیریت ملک الشعرا 
می  چاپ  به  شد   می  منتشر  بهار  
رسید. پس از پایان  کالس هفتم  وارد 
گمرکات   و  مالیه  ی   دراداره  خدمت  
خراسان شد. پس از چهارسال  خدمت 
ادامه  بازگشت  وبه کارش   به تهران  
داد . مدت  بیست و شش سال  دوره 
ادامه  دارایی   دروزارت   ی خدمتش  
یافت  وتا اوایل  جنگ جهانی دوم  به 

تقاضای خود باز نشسته شد.

گل زرد

زرد  گل  به  بیشتر  ریحان   یحیی 
که  ای  روزنامه  نام   . است  معروف 
مدیریت آن را به عهده داشت .  او این 
خورشیدی   1298 درسال  را  روزنامه 
وقتی که 26 سال داشت منتشر کرد. 
یاران او دراین روزنامه ی ادبی فکاهی  
ابوالقاسم  و  حسابی  عبدالحسین 
انقالبیون  به  که  دو  این  بودند.  ذره  
بعداز کودتای   ، گیالن پیوسته بودند  
با  همراه  جنگلی  خان  میرزاکوچک 
یکی از همراهانشان  احسان اهلل خان 
به شوروی رفتند ودرآنجا مقیم شدند.

نشریه گل زرد ماهی دوبار و به مدت 
چهارسال  چاپ ومنتشر شد  . دراین 
انتقادی  نشریه  فکاهی  اشعار طنز و 
 : زمان   آن  دیگر  های  نشریه  مانند  
چاپ  و...  مالنصرالدین   ، شمال  نسیم 

می شد. بیشتر مطالب واشعار از خود 
یحیی  ریحان بود که با نامهای مستعار  
جوجی ، ذره و لختی  بچشم می خورد.

اشعار ومطالب  گل زرد  درواقع نمونه 
نو  ادبیات  زمان   آن  برای  که  بود  ای 
جلب  با  عوام  فهم  وبرای  بود  وتازه 
خواص بدستور مجمع  دانشکده  ایجاد

 شده بود.
یحیی ریحان  خود از اعضای  انجمن 
زمان   آن  باادیبان  و  بود  دانشکده 
علی   ، بهار  الشعرای  ملک  چون: 
دشتی ، سعید نفیسی ، اقبال ، رشید 
یاسمی  دراین انجمن شرکت می کرد.

نشریات دیگر
یحیی ریحان  پس از روزنامه گل زرد، 
خورشیدی   1300 سال  درفروردین 
انتشار  را   نوروز  سیاسی  روزنامه 
دو شماره   از  نشریه هم پس  این  داد. 
عنوان   با  ای  مقاله  نوشتن  ودرپی 
سید  غارتگران  مفتخور  علیه کابینه 
به  توهین  را  آن  که  طباطبایی  ضیاء 
بدستور   ، کردند  قلمداد  ملی  مفاخر 
سید ضیاء توقیف  و یحیی ریحان  را 
کردندوروزنامه  روانه  تیمارستان  به 

نوروز تعطیل شد.
ریحان شرح این گرفتاری را  با عنوان  

یک شب در دارالمجانین  درمجله ی
و  خاطرات   وکتاب  هفتگی   نوبهار   

سرگذشت زندگی  نوشته است .
ورهایی  گرفتاری  این  از  پس  ریحان 
نویسی   مقاله  از   ، دارالمجانین   از 
خدمت  وبه  کشید  دست  وشعرگوئی  

دروزارت دارائی ادامه داد.
 البته دردوران روزنامه نگاری  ریحان، 
عالوه بر این که اشعار ونوشته هایش 
کرد   می  منتشر  خود  که  درنشریاتی 
نشریات  در  آثارش  شد  می  منعکس 
 ، ایران   ، سرخ  شفق  چون   دیگری 

دانشکده  و یغما چاپ شده است .

خودتبعیدی 

یحیی ریحان  که از این همه نامالیمات  
وبگیر وببندهای مختلف  جانش به لب 
جهانی  جنگ  دردوران   ، بود   رسیده 
سپس   ، هندوستان   به  ازایران  دوم  
به  وسرانجام   اروگوئه   ، آرژانتین  به 
مهاجرت  آمریکا  متحده  ایاالت 
کارهای  با  شدو  مقیم  کردودرآمریکا 
اوهرگز  کرد.  می  معاش  امرار  آزاد 
اسفند  دراول  وسرانجام  نکرد  ازدواج 
]وبه  درآمریکا  خورشیدی   1363 ماه 

روایتی درایران[ درگذشت .

آثار

ازیادگارهای باقیمانده از یحیی ریحان  
میتوان  باغچه ریحان ، دیوان  اشعار 
آثار  ی  وبرگزیده  ریحان  یحیی 

شاعران معاصر  نام برد.

نمونه اشعار
یحیی  اشعار   ، نوشتم  که  همانگونه 
و  ذره  و  جوجی  امضاهای  با  ریحان  
شد  می  چاپ  ریحان   خود  و  لختی 
که از آن جمله است  قطعه ای از ذره  
ملل   درباره ی مجمع عمومی سازمان 
که پس از  جنگ جهانی اول  تشکیل 
شد ونماینده ایران را راه نداده بودند:
 شنیده شد که اروپائیان به مجمع صلح
ما میهمانی  به  رضایت   اند  نداده 
بودیم میزبان  قوم  براین  چهارسال  
ما میزبانی  نکردند  چهارروز 
وشعرزیر  با نام مستعار  لختی  چاپ 

شده است :
امسال عجب سال غریبی است آمرشد
درشهر هیاهوی عجیبی است،  آمرشد
ازغم همه را سهم ونصیبی است آمرشد
آمرشد شرربار،  شهر  ازاین  داد  ای 
پسرجون  ، شنیدیم  قصه  جا  ماازهمه 
زین شهربدان شهر دویدیم ، پسرجون
چون مرغ بهرسوی پریدیم ، پسرجون
کس نیست ازاین قصه خبردار، آمرشد
از اشعار  یحیی ریحان قطعه ای  بود  

بدین مطلع :
اندرآن ُملک که روی آوردادبارهمی

کارها گرددآشفته به ناچارهمی
نخست  درزمان   الدوله  وثوق  که 

وزیری  خود چندبیتی برآن افزود:
نیروی خَرد به  که  ریحان   به  باد  آفرین 
اسرارهمی کیفیت   به  برده  پی  نیک 
گنج دِر  کلید  ادارات  اصالح   هست 
لیک خفته است  براین گنج بسی مارهمی
شوند هرلحظه  که  مفتخورانند  مارها    
هرکارهمی داخل  وحیل   تدابیر  به   
پردل مدیری  و  دانا  باید  سائسی 
همی زیانکار  ماران   سر  بکوبد  که 

 

شعر زیر هم ازاوست:

نامه ای از نیما به یحیی ریحان دلیلی بر 
مطرح بودن او در میان شاعران روزگار 
خودش بشمارمیرود.قسمتی ازآن را نقل 

می کنیم : 
یوش15 شهریور 1305

رفیقم یحیی ریحان
تعجب کن از اینکه با سکنه ی وحشی شمال مربوط 
می شوی. در اینجا من با کسی مکاتبه ندارم. در 
عوض نوشتن، حرف می زنم ولی بیش از حرف، 
عمل می شود.این قریه خیلی دور از شهر واقع شده 
است. سکنه ی آن اگر از بعضی جهات به نویسنده 
با کار در  این حیث که سروکارشان  از  نرسند، 
شب و بیابان است، به رفیق تو بی شباهت نیستند. 
ناجور زندگی می کنم.  آنها هم  بین  ولی من در 
حالت مشوش من بعضی ها را می ترساند. وقتی که 
می رسد،  حوالی  از جنگل های  از وحشی ها  یکی 
در حالتی که بسته ی کوچکش را از سر تبرش 
پایین می آورد، چشم هایش در زیر موهای ژولیده 
به تعجب در من نگاه می کند. این تعجب نه از حیث 
این است که وضع لباس من با او قدری تفاوت 
دارد، از این حیث است که روی سنگی نشسته و 

فکر می کنم و چیز می نویسم.
این طور نویسنده ی وحشی ها در بین طایفه اش به سر 

می برد.
ولی هرگز آزارمان به هم نمی رسد. هر یک از ما 
از لیاقت رفیقش، اگر بتواند، استفاده می کند. بدون 
اینکه به یکدیگر بخل و حق نشناسی نشان بدهیم. 
درحقیقت مزایا و صفاتی را هم به انسان نسبت 
می دهند که شخص دارای آنها نیست. یعنی من در 
بین اهالی همه چیز هستم: مربی مذهبی و در بعضی 
مواقع حتا طبیب هم. اگر دیگشان هم شکسته باشد، 
برای درست کردنش پیش من می آورند. من در 
بین بعضی از آنها مثل پدر در بین اطفالش زندگی 

می کنم و با سایرین برادرم.
از اینجا است که مبادی اخالقی و قوانین آن در 
نظر من، تعدیل می یابد. و این مساله مبرهن می شود 
که اساس کلیه ی صفات خوب و بد، کامال به هم 
مربوطند و این رابطه را یک عالقه ی ساده ی طبیعی 
و نیاموختنی ایجاد می کند و بس. موازین صفات 
می دهد،  ترتیب  عالقه  همین  را  کردار خوب  و 
تاسیسات  سایر  و  مدرسه  به  محتاج  اینکه  بدون 
که به فضیلت فروشی و ریا درس اخالق را پیش 
پس  پوشاک،  و  باشند.قدری خوراک  گرفته اند، 
از آن گردش در کوه ها و جنگل ها؛ مثل شیر و 
عقاب. یا آواز خواندن در کنار آبها، مثل پرندگان. 
باالخره خودسری و طغیان به موقع و چیز نوشتن. 
این است معنی واقعی زندگانی.سایر چیزها، مثال 
تحصیل مقامات، تماما چیزهایی بدون معنی هستند.
قبل از همه کار به حقیقت خودمان بپردازیم. علل و 
نواقص را، که در ما موجود است و مانع از پیشرفت 

طبیعی می شود، اصالح و برطرف کنیم.
از سرو  قله که  این  منظره ی  است  چقدر خوش 
وحشی تیره شده است! این دخترها که با روی 
گشاده کوزه هایشان را از چشمه آب کرده اند و در 
بین اختالط خنده و شوخی از کوره راه این کوه 
مهیب باال می روند...اگرچه سرمایه، کفاف مخارج 

را نمی دهد ولی تا تصور کنی، قانعم.
باالخره آیا الزم است به بخیل هایی که در هوای 
عفن و پستوهای خفه ی شهر، خودشان را در جزو 
ما محسوب می دارند قدری بخندم؟ ابدا! این خنده 
غیرضروری و انتقاد از صدای مگس، باعث اتالف 

وقت است.           نیما   

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

مهمانی شعرا

مهمانی به  ما  بودیم  رفته  روز جمعــه چنانکه میدانی    
جملگی ازبرای صرف طعام جمع بودند دوســتان گرام  

وآندگر  فاضلی سخن گستر آن یکی شاعر هنـــرپرور   
همچوپروانه گرد شعله ی شمع دور سفره  شدند یاران جمع  
آب یخ را دراستکان خوردیم ابتـــدا با پنیر نان خوردیم   
عمان لیموی  درقیمه   بود  بود درسفـره کشک وبادتجان  
بود وشکر  زعفران  اش  همه  تره حلوا بسی معطــــر بود   
خاگینه فدای  خودرا  کرد  یکی از دوستان دیرینــــه   
را شربت  سرکشید  دیگری  زدبه مرغ آن رفیق ضـربت را  
گفت وگوی سیاسی آمد پیش بعدصــرف طعام بی تشویش   
داد اینگونه شرح وبسط ومقال: یکی از دوستان نیک خصــال   
درپی دفع هر مذلت نیست ؟ ازچه دولت به فکر ملت نیست ؟  
اعیان؟ و  کاسب  مساوات  کو  کار کو ازبـــرای کارگران ؟  
نیست                       کس زفردای خویش ایمن نیست معدن  خبرازاکتشاف 
بلکه برعکس شد فساد شدید اثراز وعــده ها نگشت پدید  

همه از دیده اشک خون بارند روزوشب مردمان درآزارنـد  
همه جز فکر دلق وحلق نینـد این وکیالن ، وکیل خلق نینـد  
بهتر ازاین  کارها  نشود  تارواج است رشـوه درکشـور  
بیدار که دولت همی شود  تا  باید اندر جــریده کرداخطار             
بکند رها  وتنبلی  غفلت  فکر اصـــالح کارهـا بکند  
تاریک هواسردواندکی  شد  مختصر چون غروب شد نزدیک  
آوردیم هجوم  تهران  سوی  همه از جای خود تکان خوردیم   
پیمودید وصواب  حق  راه  گفت »ریحان« : صحیح فرمودید  
ثمرندهد کهن  چنار  این  لیک این حرف ها اثر نـدهـد  
شروع دوباره  کارها  شدهمه  روز بعــدآفتاب کـرد طلوع  
سوارگردیدند خود  خر  به  همـه مشغول کار گردیدنــد       
شد! خاُمش  نیز  طبع  آتش  جمله ی حرف  ها فراُمش شـد  
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این  عقیده ی پژوهشگران  درباره ی 
متفاوت   ، بوده   خارجی  یوسف  که  
درکتاب   ماسپرو   گاستون    . است 
»مبارزه ی ملل « مطمئن است  که او 
وتویا )همسرش( هردو مصری بوده اند

می  احساس  هرحال   به  ناوی   هنری 
کافی   ی  اندازه  به  شواهد   که  کرد  
قاطعیت   با  که  است   کننده  متقاعد 
براین  ماسپرو    « کند:  مخالفت  او  با 
عقیده است  که مردوهمسرش هردو 
با  درباره ی همسرش   اند. من   بومی 
نگاه  به صورتش  کامال مطمئن هستم 
آنها خارجی  از  یکی  است   قرار  اگر   .
عقابی  ی   چهره   ... یویاست   ، باشد  
)aquiline( او  باید سامی باشد.  گذشته  
از این ها  آوانگاریهای  متعدد  نام او  
لحنی  مصریان   برای  دهد  می  نشان 
ناآشنا  داشته ، آن را همان طور که می 
شنیده اند  ، نوشته اند. همانگونه  که 
دو مصری  یک نام آلمانی ، فرانسوی  
یا انگلیسی  مانند یکدیگر  تلفظ نمی 

کنند.«
به صورت   بینیم یوسف  که می  زمانی 
نام  تغییر    ، شده  آوانویسی   یویا 
همسراو  از اسنات  به» تویا«  و افرائیم  
موضوع   فقط  تواند   می   » آیه   « به 
حدس وگمان  باشد. بااین حال  درآن 
متداول   رسمی  مصریان   بین  زمان  
داشته  نام   چندین  هرکس   که  بود 
باشد  وحتی بعضی  را مخفی  نگه می 
داشته اند. به عنوان مثال  توتاتخامون  
پنج اسم داشت : کانخت توتمس )نام 
 ( -تاوی  نفر-هبوگرخ   ، او(  حوروس 
نبتی( ، رع -نب کاو، سه خه تپ نترو 
)حوروس زرین ( و نب حپارو -رع )نه 

سوبت(
حیوانات   نام  از  استفاده  همچنین 
بلند  نامهای  ی   شده  وکوتاه  اهلی 
بوده  رایج   تر  پیچیده   واسمهای  تر  
داشت   درنظر  باید  نیز   را  این   . است 
که چندین قرن  بین حوادثیکه اتفاق 
افتاده بود  و کتاب مقدس نوشته شد ، 

سپری شده بود.
تویا   و  اسنات  با   دررابطه  هرحال   به 
مدرک  قابل توجه است . پژوهشگران  

توضیح داده اند  که نام او  مشتق

را  وآن   . است   ns-nt مصری  اززبان    
اینگونه  تفسیر کرده اند  » متعلق به  
الهه  نیت ) Neit(  . همچنان  که پیش 
ازاین خاطر نشان کردم ، این تفسیری 
اختیاری  است . ازآنجا که زبان مصری  
را  ندارد  بسادگی  آن  حروف مصوت 
به   متعلق  اند»  کرده  تفسیر  اینگونه  
تویا   بیرونی   درکفن    » نوت  ی  الهه 
  Wrt3ht  اورا در متنی  به عنوان لقب
مخاطب قرارداده  که به معنی  »متعلق 

به الهه ی نوت« است .

دووزیر
کشف  درمتون   سف«   « نام   گرچه 
 ، نشده   دیده  یویا  درآرامگاه   شده  
  Contra Apionem اما  ژزفوس  درکتاب
نقل   با   ، ثو  مانه  که  است  نوشته 
رهبر  نام  باستان،  مصریان  ازسنت  
یهودیان  را در دوره ی  سلطنت  آمنو 
هشتمین    ) سوم  )آمنهوتپ  فیس 
هیجدهم   ی  سلسله  فهرست   شاه  
. بخش  »اوسارسپ « ذکر کرده است 
اول این نام - اوسار- آوانویسی کلمه ی

که  یونانی   )زبان  است    wsrمصری  
نوشته  زبان  آن   به  را  کتابش  مانهثو 
بود، حرفw ندارد.( که نام او  زیریس 
مصری  در   - آخرت  جهان  حاکم   -
باستاننی بعداً  به wasir )وزیر( تغییر 
یافته است.  ) این کلمه  بعدها]درقرن 
به  ترکی   زبان  ازطریق  شانزدهم[ 
گزارشهائی    .) یافت  راه  انگلیسی 
دردست است   ازیک وزیر بنام  یو  و 
از وزیر دیگری  به نام سف  که هردو  
درزمان  آمنهوتپ سوم می زیسته اند)1(

مناصب
نقطه ی تحول درزندگی یوسف  که به 

)1(- مانه ثو  که اثرش  رابراساس  سنت شفاهی  
وقتی   میسلما   که  بود   نوشته  دور   زمانهای  
با   ، شوند   می  نقل  سینه   به  سینه  داستانها 
ناپذیری  همراهند. چنانچه   اجتناب  تحریفهای  
به اشتباه  هویت رهبر  »خروج«  را »وزیرسف« 
درزمان  اورا  دیگر   ودراشتباهی  کرده   مشخص 

آمنهوتپ سوم قرارداده است 

شد  منصوب   فرعون  وزیر«   « .عنوان 
وظائف  شاه  کالم  با  که  بود  زمانی   ،

وامتیازاتی به او اعطا گردید:
فرمان  به  و  باش  من  ی   توبرخانه   «  
جز   ، شوند  منتظم  من   قوم  تمام  تو  
اینکه  برتخت  ازتو بزرگترباشم.« )سفر 
40(ا.س.  ویکم:  چهل  باب   ، پیدایش 
سیهودا درکتاب  » زبان  پنجه ی موسی 
دررابطه با  زبان مصری« درباره ی  زبانی 
که قصه پرداز عبری  بکاربرده ، چنین 
آفرینش   سفر  کند:»  می  نظر   اظهار 
برای توصیف  این مقام  لغتmshna را 
بکاربرده است .  این اصطالح  ترکیبی از

sh-n-a  است به معنی تکرار کردن ، 
دوبار انجام دادن ، دوبرابر کردن ، به این 
معنی  که او نماینده ی شاه ودررابطه  بااو 
نوعی »بََدل« معاون  یا جانشین  بشمار  
میرود.وهمه ی حقوق  وامتیازات  شاه 
به او واگذار شده است .  ازسوی دیگر 
»معاون«    sn.nwلغت مصری   درزبان 
از  sn»و«  مشتق شده ؛ این  درست با 
سندی که در آرامگاه  یویا یافت شد  ، 
مطابقت داردکه به او  همین سمت  داده 
شده: » آن کس که شاه اورا  بل خویش 

برگزید.«
جان بریستذ  در کتاب  » اسناد  باستانی 
مصر«  وظائف وزیر  را براساس  مدرکی 
که از آرامگاه  » راخمیرا«  بدست آمده  ، 
اشاره می کند . راخمیرا درطول سلطنت  
توتموسیس سوم ، زمان  اوج قدرت مصر  
، حدوداً  مقارن تولد  یوسف ، به این مقام  
رسیده بود. وظائفی که  او توصیف می 
کند - غیر از وظیفه  ارابه رانی - شبیه 
آن چیزهائی است  که به یوسف  در کتاب 
مقدس  محول شده بود: »  به نظر می 
رسد  که وزیر  ناظر کل  برسر تاسر مصر

  است وهمه ی فعالیتهای دولتی  زیر 
به  را  خزانه  سرپرستی  او   . اوست  نظر 
او  به  داری   رئیس خزانه  و  دارد  عهده 
. او رئیس  تشکیالت   گزارش می دهد 
است  دادرسی  قوه ی  مدیر  یا  قضایی  
. اورئیس  پلیس هم  براس شهروندان  
و هم  دربارگاه سلطنتی است ، او وزیر 
جنگ  است برای ارتش و نیروی دریایی 
 . است  کشاورزی   و  کشور  وزیر  او   ،
درعین حال مجری  همه ی وظائف  کلی 
حکومتی است  که بسیاری  از آنها  طبقه  
بندی  نشده ومسئولیت آنها به عهده ی 
اوست . در حقیقت  هیچ کار  عمده ای 
بدون  گذشتن  از مسند  قدرت او انجام 
همان  باید   این  اغراق   بی  گیرد.  نمی 
ی  نویسنده  که  باشد   ومقامی  منصب 
یهودی  در قصه ی یوسف برای او درنظر 

داشته است .«

انگشتری شاه
زمانی که شاه  یوسف رابرگزید  ، سه چیز  

به عنوان نشانه  ی مقامش  به او داد:
» وفرعون انگشتر  خودرا ازدست خویش 
یوسف  بردست  را   آن  کرده   بیرون 
گذاشت واورا به کتان نازک  آراسته کرد 

وطوقی زرین  برگردنش انداخت.«
)سفرپیدایش ، باب چهل ویکم :42(

به  کوچک   اشیاء  دزدی   دوباربرای 
آرامگاه یویا  دستبرد زده شده است ، 
یک بار  درعهد باستان  درست پس از 
بعدازاین که  در 1905   دفن و دیگربار  
توانست   کیبل  شد.  گشوده   آرامگاه 
بعضی از  اشیاء به سرقت رفته را ازبازار 
لوکسور باز خرید کند . انگشتری ممکن 

است  دریکی از این دستبردها  ناپدید 

شده باشد؛ اما  مدرک مکتوبی  داریم که 
وجود آن را  درآرامگاه تأیید می کند . 
یویا  مانند بقیه ی وزیران  » حامل ُمهر 
شاه مصر علیا« و همچنین » حامل  ُمهر 
را  آن  ناوی  که  بود   » سفلی  مصر  شاه 

»صدراعظم« ترجمه کرده است .
 

طوق زرین 
توتموسیس  توسط  که  زرینی  طوق 
درمتون    ، شد   داده  یوسف  به  چهارم 
یاد  آن  از  نیز   از سلطنت جدید  پیش 
شده است ، اما این نخستین باری است 
که این افتخار  به یک وزیر  اعطا شده 

است ...
دریافت طال  در آن زمان  باالترین  امتیاز  
قباًل  که  همچنان   . رفت  می  شمار  به 
دیدیم یویا  یک گردن بند  طالئی داشت  
که پشت سرش  درتابوت  پیداشد و با 
پاره شدن رشته ی آن از دستبرد دزدان 

مصون ماند.

اّرابـه
سوارشدن یوسف بر » عرابه ی دومین  «
 )43: ویکم  باب چهل   ، سفرپیدایش   (
فرعون  مقام اورا به عنوان  سرکرده ی 
این  دهد.  می  نشان  رانان   ارابه  گروه  
مسئولیت  با دو ِسَمت که در آرامگاه  یویا  
پیدا شده  ، تأیید می شود: ماهر دراسب 
درارابه  اعلیحضرت   دوم  نفر  ]دوانی[، 
رانی. درحقیقت  طبق تلمود فلسطینیان 
)2( یوسف  لشکر بزرگی  مجهز کرد  و 
به  اسماعیلیان  برای کمک  با سرعت  
علیه  ترشیش ها پیش رفت و پیروزی 

چشمگیری کسب کرد.
درمصرباستان  رسم براین بوده  که در 
آرامگاه  اشیایی که اهمیت  خاصی برای  
قرار   ، داشته  زندگیش   درطول   مرده 
دهند. ارابه ای که  در آرامگاه یویا  کشف 
شده  نشان دیگری  از سَمت اوست . این 
ارابه بسیار کوچک  بعید است که متعلق 
به او بوده  و بزرگتراز آن است که یک 
ماکت باشد. احتماالً  ارابه به توتموسیس 
چهارم  نوجوانی که یوسف را منصوب 
کرد  ، تعلق داشته  ودرزمان شاهزادگی  
توجیهی   . است  میکرده  استفاده  ازآن 
دیگر این که  ارابه با طال تزئین شده و 

کتیبه ای ندارد.

 گله ی شاه

مصروارد به  یوسف   برادران  که  زمانی 

(2)-Haggadah (sefer ha-yashar, 
section Mikkez

 شدند  ، او پنج  برادر خودرا به حضور 
شاه برد ، شاه گفت : 

» ... درنیکو ترین زمین  پدر و برادران  
جوشن   درزمین  بده  مسکن   خودرا 
ساکن بشوند  واگر می دانی  که در میان  
ایشان کسانی  قابل می باشند  ایشان 
را  سر کاران  مواشی من گردان.«) سفر 

پیدایش  ، باب چهل وهفتم : 6(
ذکر  او  برای  دوِسَمت   یویا   درآرامگاه 
شده : ناظر گله ی مین ، مالک آخمین 

، ناظر گله ی آمون.

همسر یوسف
یوسف گذشته  از اینکه به مقام  وزارت 
رسید  ، همسری مصری  » دختر کاهن 
آرامگاه   در  شد.  داده  او  به  نیز   اون« 
تویا  هیچ  نشانی نیست  که او دختر 
که بود. اما  این امر که  او از ندیمه های 
حرمسرای  دو معبد  آمون در تبس  و 
مین  در آخمین  بوده حاکی  از آن است  
به خانواده ی  روحانی  بستگی داشته 

است .
موضوع قابل توجه دیگر  تین که  پسرش  
آنن دارای مقامی  روحانی بود  ودوبار نام  
او بر تابوت  بیرونی او  ذکر شده است:» 
پسرش ، پیامبر دوم  آمون ، ستوده ی  

خدای خوب ، آنن «. 
موزه  در  آنن   یادبود  بنای  ی   کتیبه 
ی  تورین ایتالیا  اورا کاهن  اون )هلیو 
پولیس(  معرفی می کند  . اگر این  سَمت 
موروثی بوده  - مانند کاهن  ممفیس - 
احتماالً آنن  آن را ازپدربزرگ  مادری ، 

پدر تویا به ارث  برده بود)3(

دوفرعون 
 : بود  کرده  خدمت  را  دوفرعون  یویا  
آمنهوتپ  وپسرش  توتموسیس چهارم 
شده  یادآور  را  همین  تلمونظیر   . سوم 
است . فرعونی که یوسف را  منصوب کرد  
درزمان  یوسف  و  مرد  یوسف  از  پیش 
پسرش - شاه بعدی-  انجام وظیفه کرد:

» زمان  گذشت ... فرعون  دوست یوسف 
که  پسرش  به  مرگ  از  پیش  او  ُمرد... 
جانشین  او می شد ، فرمان داد  که در 
همه ی امور  از یوسف فرمانبرداری کند 
وهمین دستورالعمل  را به صورت نوشته  
بجا گذاشت . مردم مصر ازاین خشنود 
بودند ، زیرا یوسف  را دوست داشتندوبی

 
)3( - فهرست  شاهان  ازسلسله ی یازدهم  تازمان  
شوشتک شاه سلسله ی بیست ودوم  همراه با نام  
کاهنان  ممفیس  که در خدمت  هریک از شاهان  
بوده اند ، حاکی  از آن است  که همه از  یک خانواده 
بوده اند. شرح آن در کتاب مصرفراعنه نوشته ی  

آلن گاردینر  آمده است .

چون وچرا  به او اعتماد داشتند. بنابراین  
زمانی که  این فرعون  برمصر فرمان می 
راند ، مملکت باراهنمائی ها و مشورت  

یوسف اداره می شد« )4(

فرزندان 
مصری  همسر  است   آمده  درتورات 
یوسف برای او دو پسر زائید: منسی و 
افرائیم وهیچ اشاره ای  به دختر نشده 
عادی  غیر  امر  این  هرحال   به   . است 
بازماندگان  به  معموالً   تورات   . نیست 
مؤنث  اشاره نمی کند، مگر اینکه مربوط 
به  داستانی باشند. بنابراین  عدم ذکر  
نام دختر  نمی تواند دلیلی  براین باشد 
که یوسف دختری  نداشته است ، وگرنه  
ماباید ناچار  از پذیرش  این نتیجه باشیم 
نام چندزن   اینکه فقط   از   که گذشته 
درسرتاسر تورات  آمده  پدران یهودی  

فقط  فرزندان پسر داشته اند.
کند   می  تأیید  مستقیم   بطور  تورات  
که یوسف یک دختر داشت . وقتی که 
اورا  خواست  می  ویوسف  ُمرد  یعقوب  
درکنعان دفن کند  او ابتدا می بایستی  
اگرچه   کند.  کسب  را  شاه   ی  اجازه 
یوسف وزیر بود  و نزدیک ترین  مقام 
به فرعون ، شخصاً به شاه  برای کسب 
از کمک  اجازه  مراجعه نکرد، درعوض 

یک میانجی بهره برد. طبیعتاً  میانجی 

)4(- »برگزیده هائی ازتلمود« ترجمه شده از متن 
اصلی توسط پلینو. بخش های حذف شده درباره 
ی واقعه ی مرگ یوسف  که سی و دوسال پس از 
ورود  بنی اسرائیل به مصر اتفاق افتاد  ودر آن زمان  
71 سال داشت. به هرحال  تلمود از کتاب مقدس 
دررابطه با سن افراد  و شخصیت ها  مشکوک تر 

است .

کسی باید باشد که به هردو طرف  بسیار 
نزدیک است. یوسف چه کسی رابرگزید:

» وچون  ایام ماتم  وی تمام شد  یوسف 
کرده  خطاب  را  فرعون  ی  خانه  اهل  
وگفت اگر اآلن  درنظر شما  التفات یافته 
ام  درگوش فرعون  عرض کرده بگوئید« 

)سفرپیدایش باب پنجاهم : 4(
در   » فرعون   ی  »خانه  اصطالح 
مصرباستان  به معنی زوجه و ملکه بود. 
این اصطالح هنوز هم بکاربرده می شود. 
مستقیمًا  که  نیست   مؤدبانه  این  زیرا 
اززوجه ی کسی  گفتگو  به میان آید یا 
نام او برده شود، حتی اگر  فرزند نداشته 
باشد، » خانه /منزل« شوهر خوانده می 

شود.
به عنوان مثال ، همچنانکه  پیش ازاین  
درشرح حال  آهموسه  فرزند آبانا که بر 
دیوار آرامگاه هش  نقش شده  دیدیم :» 
من به جای پدرم در کشتی ،»گاووحشی«  
درزمان فرمانروائی دوسرزمین ، نبپهتی 
)آهموسیس اول( خدمت میکردم؛  آن 
اختیار   وهمسر  بودم  جوان  هنوز  زمان 
می  توری  ننوی  در  وشبها  بودم  نکرده 
برقرار  ای  خانه  که  اکنون  خوابیدم. 
کردم )ازدواج کردم( به کشتی »شمال « 

مأمورشدم، زیرا شجاع بودم...«
که  گزارشی  درآغاز  اصطالح   همین 
به  را  خویش  هویت  باألخره  یوسف  
برادرانش وقتی برای دوم بار به مصر سفر 

کردند  که گندم بخرند  ، آشکار کرد:
به  را   خویشتن  یوسف  که  وقتی   «
آوازبلند  به  و  شناسانید  خود  برادران 
گریست  ومصریان واهل خانه ی فرعون 
چهل  باب   ، شنیدند..«)سفرپیدایش 

وپنجم :)1-2(
بقیه درصفحه 48
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کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت هفد هم- بخش دوم(

گارژناد   انـصررست
ُسراینده ی ترانه های ساده و همه گیر

* شبی درمجلس بزمی نشسته بودیم که تیمسار نصیری گفت وگو با:
بدون دعوت واردشد وهمان شب بی هیچ دلیلی توی 

گوشم زد که باعث شد ایران را ترک کنم .  
* من ترانه مهتاب را برای ویگن ساختم  اما چون 
برادر»کارو« بود صدایش را ازرادیو پخش نمی کردند 
سرانجام با موافقت  آقای معینیان اورا  به رادیو آوردم. 

بهروزی: همکاری شما باین گونه با 
خانم پوران  ادامه پیداکرد.

رستگارنژاد:  بله من فقط برای خانم 
خانم  و  ساختم   می  ترانه  پوران 
پوران هم  فقط ترانه های مرا اجرا 
این  رسمی   غیر  کردوبطور  می 
این  تا   . ما  بین  بود  قراردادی شده 
داشت  میثاقیه   مهدی  آقای  که 
فیلمی می ساخت  بنام  شب نشینی  
بامن  قراردادی  ایشان  درجهنم. 
وترانه  ها  آهنگ  تمام  که  بست  
ویگن  را من بسازم.  فیلم  این  های 
هم هنوز  شهرت چندانی نداشت . 
این  از   بعضی  دلکش   همراه خانم 
آهنگها را دوصدائی  اجرا کردند. از 

جمله ، یکی  از آهنگها  این بود: 
» باهم کنج تنهائی ، باهم  باشیم « 
دیگر ، این بود:» من گرفتارم و تو 
گرفتاری، من غمی دارم و تو غمی 

داری ...«
این فیلم که  نمایش داده شد  وآهنگ 
منتشر  صفحه  بصورت  آن   های 
ناراحت شد  من  از  پوران  خانم  شد، 
فقط  ماقرارداشتیم   که  کرد   گله  و 
باهم کار کنیم .  گفتم : خانم قرارما  
برای آهنگ های رادیو بود ، نه برای 
فیلم. خوشبختانه  هنوز آقای عباس 
من  که  شاهدند  و  هستند  شاپوری 
برای  که  هایی  وترانه  آهنگها  بابت  
دریافت  پولی  ساختم   پوران  خانم 

تنها  فیلم   این  آهنگهای   . نکردم 
موقعیتی بود  که توانستم دستمزدی 
پوران   وخانم  من  بین  باری   . بگیرم 
شکراب شد ومن همکاریم را  با خانم 

دلکش آغاز کردم .
بهروزی : باچه آهنگی ؟

رستگارنژاد:  با » مپرس ازمن« مپرس  
ازمن دگر ، ای بی خبر، آن گل  چه 
درمایه ی  دیگر  آهنگ  بامن...  کرده 
دشتی بود »گرفتی خواب از چشمم«  
، تا اینکه  این همکاری ادامه داشت 
 ، جوانی  »درعنفوان  سعدی  بقول 

چنانکه افتدودانی«  شبی با دوستی  
شمیران  باغ  به  آذرفیروزی  بنام 
ویکی  بیست  بودم   جوانی   . رفتیم 
به  بودم  کرده  تازه شروع    ، دوساله 
آبجو خوردن ؛ نشستیم. جوانی آمد، 
وخواندن.  گیتارزدن  کردبه  شروع 
از   . آمد  خوشم  او  ازصدای  خیلی 
گارسون  خواهش کردم  ازاین آقای  
خواننده خواهش کنید پس از اجرای 
برنامه لطف کنند وسری به ما بزنند. 
آقای خواننده آمد سر میز ما نشست. 
خودش را معرفی کرد . گفت اسم من  

ویگن است .
پیش   سال  پنجاه  حرف  این   : بهر.زی 

است .
سال  پنجاه  درست  بله  رستگارنژاد: 
می  خوب  خیلی  شما   : گفتم  پیش. 
خوانید. دوست من مرا بعنوان ترانه 
معرفی  ویگن   به  آهنگساز  و  سرا 
کرد. ویگن گفت :  چرا برای من ترانه 
و آهنگی نمی سازید؟ گفتم : باکمال 
ما   : گفتم  ویگن  به  آخرشب  میل. 
امشب  داریم میرویم شمال . دوست 
داری  بامابیائی؟ : گفت : چر ا که نه . 
گیتارش رابرداشت  ، حرکت کردیم . 
نیمه های شب بود  که رسیدیم ؛  یک 
راست رفتیم  کناردریا. نشستیم . شب 
بود. مهتاب  درآب منعکس  مهتابی 
ی ترانه  من  شب  همان  بود.  شده 

 مهتاب را  برای ویگن ساختم . روز 

بعد، غروب بود  باز درساحل  نشسته 
بودیم ، ویگن گیتار می زدو مهتاب 
را می خواندکه چند نفری بما ملحق 
شدند. دکتر جمشید وحیدی ، حسن 
ویکی  مسعودی   لیلی   ، گلنراقی 
خیلی  را  ویگن  ها  این  دیگر؛  دونفر 

تشویق و تأیید کردند.
شما  هم  را  مهتاب  آهنگ    : بهروزی 

ساختید؟
رستگارنژاد:  نه ،  آهنگ آن اسپانیائی 
است که من روی آن شعر گذاشتم. 
آقای   . برگشتیم  تهران   به  باری 
ی  درباره  مطلبی  جمشیدوحیدی  
این آهنگ و صدای ویگن  درنشریه 
ای نوشت . منهم  رفتم رادیو  وآهنگ 
را به دوست گرامیم شادروان اسداهلل 
پسندید   خیلی  اوهم   . دادم  پیمان  
الوندی  دائی ویگن  آن را  و نیکول 
کرد.شورای  ضبط  رادیو  ارکستر  با 
تصویب  را  آن  رادیوهم   موسیقی 
کرد. روزی که قراربود  ازرادیو پخش 
شود ، ویگن وهمسرش  به منزل من 
آمدند که باهم بنشینیم وبرای اولین 
بار  صدای ویگن را  ازرادیو بشنویم . 
ماهرچه انتظار کشیدیم  آهنگ پخش 

نشد.
؛  شدم  یخ  روی  سنگ  حسابی  من 
کردم  تلفن   . شدم  ناراحت  خیلی 
به رادیو ، گفتند  آقای فروتن گفته 
اند  پخش نشود. آقای عباس فروتن  
بعد   روز  بود.  معینیان   آقای  معاون 
رفتم رادیو. از آقای فروتن پرسیدم: 
این آهنگ پخش نشد؟ گفت:   چرا  
ویگن  آقای  این  دانید   می  شما 
کیست؟ گفتم :  منظورتان چیست؟  
گفتم   . کاروست  برادر  این    : گفت 
اشکالی  چه  باشد  برادرکارو  خوب  
خلق  شاعر  ایشان  گفت  دارد؟ 
بابرادرش   ارتباطی  چه  گفتم   . است 
دارد؟جوانی است با استعداد  و صدای 
خوب . گفت : نه  ، سیاست ما ایجاب 
نمی کند  رفتم پیش آقای معینیان . 
فروتن هم پشت سر من  آمد. به آقای 
معینیان گفتم :  این آهنگی است  که 
شورای موسیقی  هم آن را تصویب 
کرده وقابل پخش  دانسته ؛ اما آقای 
آن  خواننده  چون  اند   گفته  فروتن 
آقای  نشود.  پخش  کاروست   برادر 
معینیان نواررا نگاه کرد  ، دید شورای 
موسیقی  آن را تصویب کرده . خودش 
هم گوش کرد گفت : می دهم  پخش 
کنند.. وبه این ترتیب  برای اولین بار 
پخش  ایران  رادیو  از  ویگن   صدای 
شد.ودوستی وهمکاری صمیمانه ای  
بین من وویگن  آغاز شد که هنوز هم 

ادامه دارد.
از راه ترانه سرائی   بهروزی : گفتید 

دستمزدی نصیب شما  نمی شد. پس 
چگونه زندگی میکردید؟

رستگارنژاد:  دراین دوران برخالف      
دوران نوجوانی  زندگی خوبی داشتم. 
اصل  اداره ی   مترجم  راه   دروزارت 

چهار بودم .
بهروزی :  زبان انگلیسی  را از کجا یاد  

     گرفتید؟
وبعدهم    ، دردارالفنون  رستگارنژاد:  
خودم درکالس های آمریکائی ادامه 

دادم .
بهروزی :  از مبحث همکاری با ویگن 

دور نشویم . بعداز مهتاب  چه ترانه 
هایی برای او ساختید؟

رستگار نژاد:  » پیام رقیب « )جان تو 
جان او ، جانم قربان او . ای رقیب ای 
دشمن من ...( و ترانه دیگری ساختم  
رقیب   پیام  و  مهتاب   اندازه  به  که 
را خیلی  آن  ولی من   نشد،  معروف 
دوست دارم  اسم آن بخاطر تو است. 
اینطور شروع می شود: دیدی ای تنها 
امیدم  ، هرچه که گفتی شنیدم ازبرای 
خاطر تو ...( وترانه های » من کجا او 
کجا« ، » هوس « ، بازهم عاشق شدم 

و آهنگهای دیگر.

درگیری  با
 ارتشبد نعمت اهلل نصیری

ترک   را  ایران  که  شد  جه    : بهروزی 
    کردید؟

دکتر  آقای  و  من  شبی  رستگارنژاد:  
اسفندیار   منزل  خوشنام  محمود 
شب  آن   . بودیم  میهمان  یگانگی  
خانم  وهمسرش  بدیعی  اهلل  حبیب 
شمس  هم بودند. سازوآوازبرقرار بود. 
دراین میان، نوکر یگانگی آمد وچیزی 
یگانگی   . ورفت  اوگفت   درگوش 

گفت: ببخشید تیمسار نصیری  بدون 
دعوت آمده است، اشکالی ندارد، شما 
مشغول باشید. من حالم گرفته شد. 
نصیری  آمد.  نمی  او خوشم  از  چون 
از در واردشد یکی دونفر بلند شدند، 
من بلند نشدم ، گفت :  راحت باشید 
ادامه بدهید. خانم شمس داشت  یکی 
از ترانه های  من را می خواند. وقتی  
خود  زدند  دست  همه   ، شد   تمام 
شمس  خانم  زد.  دست  هم  نصیری 
آهنگ هم   این   برای شاعر    : گفت 
پوز خندی زد   بزنید. نصیری  دست 
وگفت  این شاعران را باید برد  سرباز 
خانه ، ساعت چهارصبح  بیدارشون 
تا  دواندشان   ساعتی   دوسه  کرد 
. من خیلی  یادشون بره  شعر گفتن 
منظورتان    : پرسیدم  شدم.  ناراحت 
منم یا بطور کلی  همه شاعران را می 
گوئید؟ باتحقیر گفت : توکی هستی؟ 
بیشتر ناراحت شدم . بلندشدم  ازدر 
بیرون بروم دست مرا گرفت ، گفت: 
از  را  دستم  خواستم   . بشین  کجا؟ 
زد  ناگهان   بکشم  بیرون  دستش 
توگوشم. من چنان دربرابر این عمل 
غیر منتظره گیج ومسخ  شده بودم 
که نمی دانستم  چه کنم . همسر آقای 
به  ومرا  کرد  درک  را  حالم  یگانگی 
اطاق دیگربرد . کم کم  به خودم آمدم. 
شروع کردم به داد وفریاد  و بدوبیراه. 
جلو   گذاشت  دست  یگانگی   خانم 
که  وتمنا کرد   و خواهش  دهان من 
اآلن  شر بپا میشود ومرا ازخانه بیرون 
خانه  از  خوشنام   دکتر  با  من  کرد. 
آمدم بیرون . دیدم اتومبیل  شماره 
اتومبیل   یک  و  راننده  با  شهربانی  
هم با دونفر گارد  جلو منرل  ایستاده 
بودند. درآن موقع  نصیری هم  رئیس 
بود.  ساواک  رئیس  هم  و  شهربانی 
قدرت حرکت نداشتم . همانجا جلو 
منزل روی پله  نشستم . راننده وافراد 
گارد آمدند. پرسیدند: چیه چه شده 
؟ با عصبانیت ماجرا  را تعریف کردم. 
با من همدردی کردند وگفتند  اینها 
ناراحت نباش ، این عادتشه . راننده 
نصیری گفت :  چندشب قبل  تیمسار 
توی ماشین بود می رفتیم . اتومبیلی  
ما سبقت گرفت   از  با کمی سرعت  
که بالباس شخصی پشت رل نشسته 
بود. اورا شناختم . به تیمسار گفتم : 
هرخری   : گفت  است  سرتیپ  فالن 
آمدپائین   تا   . پائین  بیارش  هست 
تیمسازر پیاده شئد بدون مقدمه زد  
داد  دلداریم  بعدراننده   گوشش.  تو 
این عادتشه   نباش   ناراحت   : وگفت 
دست بزن داره  . بخصوص که  امشب 

دلش پُره قمار کرده وخیلی باخته .
باری رفتم  دکتر خوشنام را رساندم  

ورفتم خانه  وتاصبح ازشدت ناراحتی 
خوابم نبرد. صبح اول وقت تلفن زنگ 
گفت:   و  بود  خوشنام  دکتر  پدر  زد؛ 
نخوابید  تاصبح  هوشنگ  دیشب 
)محمود خوشنام را  درمنزل هوشنگ 
ای  نامه  ادعا  کردند(  می  یش  صدا 
زمان   درآن   . نصیری  علیه  نوشته  
سیاسی  حقوق  لیسانس   خوشنام  
بود،  دکترایش را هنوز نگرفته بود. 
به  را   ادعانامه  توانید   می    : گفت 
دادستان  تهران بدهید واقدام کنید؟ 
. رفتیم  اقدام کنم  باید   . بله   : گفتم 
دوست  دادستان    . دادستان  پیش  
پدر خوشنام بود. روکردبه به محمود 
ای  ادعانامه  خوب   : گفت  خوشنام  
تنظیم کرده اید.ولی تصور می کنید 
اینجا  کشور سویس است  که اشاره 
این مرد،  اید؟  قانونی کرده  مواد   به 
گوش  بود(توی  نصیری  )منظورش  
معاون من  زده است ؛ من کاری نمی 
دل  درد  قدری  . خالصه  بکنم  توانم 
با  ودرواقع   کرد  نصیحت   مرا  کرد، 

ناامیدی  بیرون آمدیم .

مهاجرت از ایران 
فرهنگ  وزارت  از  خوشنام   محمود 
برای  که  بود   گرفته  بورس  وهنر  
اداری  ادامه تحصیل  دررشته علوم 
درهمان  منهم   برود.  اتریش  به 
جلوی  دادگستری به خودم گفتم در 
مملکتی  که آدم نتواند  حق خودش 
را بگیرد جای  زندگی نیست . واز 
همان لحظه  تصمیم گرفتم که ایران 

را ترک کنم . 
بهروزی : چه سالی بود؟

رستگار نژاد:  سال 1963 میالدی. 
بقیه درشماره آینده 

دکتر محمود خوشنام ارتشبد نصیری
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بات  یورگ  اصلی،  جریان  از  دور  به 
شهرت  به   1980 دهه  در  گریت 
قیلمهای  ی  سازنده  او  رسید. 
وکشتار  کشت  وسراسر  پردردورنج  
ریزی  برنامه  سینمای  توسعه  بود. 
 1970 ازدهه   )Programmkinos( شده 
شدکه   آثاری  برای  اعتباری   بعد  به 
ارائه  ومستقل  منفرد  فیلمسازان 

میکردند.
از اواسط دهه 1980 گسترش دستگاه 
های  کانال  ظهور  و  ویدئو  ضبط  های 
تلویزیون خصوصی مانند RTL رقابت 
سینمایی   فیلم  توزیع  برای  جدید 
حضورعالقمندان  آمد.  بوجود 
درسالنهای  سینما، در اواخر دهه 1970 
 115،100،000 به    1976 درسال  یعنی 
فروش  دهه1980  اواسط  از  رسید.اما 
یافت  کاهش  شدت  به  ها   گیشه 
گیشه  به  1989مراجعین  ودرسال 
هزارنفر  وششصد  101میلیون  به  ها 
موجود  فیلمهای  کاتالوگ  رسید 
برروی ویدیو نیز  به تماشاچی امکان 
بطور  فیلم  تماشای  بین  که  داد  می 
خصوصی و یا تماشای آن از تلویزیون 
تصمیم بگیرد.  درحالی که  کانال های 
خصوصی تلویزیونی  پول جدیدی  به 
رگهای  صنعت فیلم  تزریق می کردند 
استعداد  های مناسب فیلمهای بعدی 

را نیز انتخاب می کردند.

1990 - سینمای مدرن 
آلمان

 1990 سال  از  پس  که  هایی  فیلم 
نوین  سینمای  جزء  شدند  ساخته 
 John فیلم  میروند.  شمار  به  آلمان 
کارگردانی   به    2009 درسال   Rabe
که  شد    ساخته  برگر  گالن  فلورین  
شانگهای  بندر  آن  فیلمبرداری  محل 
تهیه  استودیوهای  بزرگترین  بود.  

فیلم،  باواریا   : جمله  از  آلمان   فیلم 
 ، فیلم  یوفا   و   ، فیلم  کنستانتین 
فیلمهایی مانند  » بدو لوال بدو« توسط 
تام تایک ور، خداحافظ لنین  ساخته 
،  » رودررو« ساخته  ی ولفگانگ بکر 
تام  عطر«  ساخته   «   ، اکین  فیت  ی 
تایک ور، » زندگی دیگران«  ساخته ی

مارک،  دونرز  فون  هنکل  فلورین   
حیثیت  دوباره  که  اند  کرده  تولید 
سینمای آلمان را به آن باز می گرداند.

»کامپلکس   مانند  فیلمهایی 
با  برندآیشینگر   اثر   » بادرماینهوف 
استقبال عمومی روبرو گردیده است .

هم  که   ای  برجسته  کارگردانهای 
فعالیت  آلمان  سینمای  در  اکنون  
مان،   وورت  : سونکه  مانند  کنند   می 
اسکار( ی  برنده   ( لینک  کارولین 

هانس   ، لوی  دنی   ، کارماکار  روموآلد 
 ، آندریاس دِرِسن   ، کریستین  شمید 
دنیس گانسل ، و اولی اِِدل  وهمچنین  
مایکل   کمدی   فیلمهای  کارگردان 

هربیگ  و تیل شوایگر   هستند.

ازنظر بین المللی ،  فیلمسازان آلمانی، 
ولفگانگ   یا  امریش   روالند   نظیر 
تهیه  و  ها  کارگردان  از    ، پترِسن 
آلمان  سینمای  موفق  کنندگان  
هستند. هانس زیمر ،  به صورت  یکی 
آلمان    از شخصیت های مهم سینمای 
درآمده  است . مایکل بالهاوس  نیز از 

بهترین فیلمبرداران آلمانی است . 
آلمان  در زمینه ی همکاری با صنایع 
و  دارد  طوالنی  ی   سابقه  اروپا   فیلم 
آغازاین همکاری به دهه 1960 بر می 
گردد. از 1990  تعداد پروژه های بین 
المللی  که توسط تهیه کنندگان آلمانی  
با  مشترکا  یا  و  شده  گذاری  سرمایه 
انجام  به  اروپایی    کشورهای  دیگر 
از  است.  یافته  افزایش  است   رسیده 
سینمای  کلی  موقعیت   2000 سال 
گیشه  درآمد  و  یافته   بهبود  آلمان 
با   . است  یافته  افزایش  های سینماها 
بین  نظر  از  آلمان  سینمای  حال  این 
المللی هنوز ناشناخته وناموفق  است 
آلمانی   فیلمهای  داخلی   نظر  از  حتی 

فقط 25 درصد بازار سینماهای آلمان 
را به خود اختصاص داده اند. فرهنگ 
پُر مشکل تشخیص داده  آلمان،  فیلم 

شده که نگاه  نسبتا معنوی دارد.
آلمان  سینمای  طالیی  دوران  اززمان 
آلمان   سینمای  1920، صنعت  دهه  در 
بازنیافته  خودرا  عالی  تکنیک  هرگز 
کردن  مجذوب  سیستم  وفاقد  است 
تماشاگران  به ستارگان  و داستانهای 
موردپسند  اروپایی ها و یا تماشاگران 

جهانی  است .

آکادمی فیلم آلمان 

 2003 درسال  آلمان   فیلم  آکادمی 
آن  وهدف  شد  گذاری  پایه  دربرلین 
آماده کردن محفلی برای بحث وتبادل 
نظر  فیلمسازان محلی  بمنظور یافتن 
آلمان  سینمای  پیشرفت  برای  راهی 
برای  مناسب  موضوعات  اعتالی  و  

ساختن فیلم   در مدرسه بود.

جوایز

آلمان  فیلم  برندگان     2005 سال  از 
که  به  Lolas شهرت دارند بوسیله ی  
انتخاب  آلمان   فیلم  آکادمی  اعضای 
میلیون  سه  برنده  جایزه  شوند   می 
یورو پول نقد است  و بزرگترین جایزه 

فرعنگی آلمان بشمار می رود.

فستیوال ها
آلمان   در  فیلم  فستیوال   مهمترین 
فستیوال بین المللی فیلم برلین  است 
واز  گویند  می  هم  برلیناله  را  آن  که 
دارد  زیادی  اهمیت  المللی  بین  نظر 
جزء  جهانی  های  فستیوال  دربین  و 
باالترین هاست .این فستیوال هرسال 

در شهر برلین آلمان برگزار می شود.
برلیناله    1951 درسال  بار  نخستین 
برگزارشد  غربی    برلین   درشهر 
فوریه   درماه  هرسال    1978 وازسال  
برگزار می شود. این فستیوال با 487 
هزار  تماشاچی  بزرگترین مخاطب را 
خود  به  جهانی  های  فستیوال  دربین 

اختصاص داده است .
جهان  سراسر  از  فیلم   400 هرسال 
دربخش های مختلف این فستیوال به 
نمایش گذاشته می شود . بیست فیلم 
نیز برای دریافت جوایز این فستیوال 
که خرس نفره ای وخرس طالئی است 
سال  از   . پردازند  می  رقابت  به  باهم 
2001 تا کنون   مدیریت  این جشنواره  

برعهده Dieter Kosslick   بوده است .
صنعت  در  که  مدعو  هزار   20 حدود 
از  دارند   فعالیت  جهان  ی  سینما 
بیش  و  جهان   کشور  یکصدوسی 
این  خبرهای  نگار   روزنامه   4200 از 
فستیوال را پوشش می دهند. برروی 
توان  می  فستیوال  این  قرمز  فرش 
چهره   های برجسته سینمای جهان  ، 
ستارگان و افراد سرشناس  را مشاهده 

کرد.

حمایت مالی 
سینمایی   تولیدات  از  اصلی  حمایت  
توسط مقامات دولتی بعمل می آید که  
آلمان  فیلم  صندوق   بنام  درسازمانی 
اختصار  به  که  است  متمرکز  فدرال  
DFFF  نامیده می شود.  این سازمان  
آلمان   فدرال  کمیسیونر  نظر  تحت 
برای پروژه های  فرهنگی و  رسانه ای 
کمک مالی می کند. یک تهیه کننده 
برای دریافت این کمک  باید  شرایطی 
ازعهده   باید  جمله  از  باشد  داشته 
آزمون  مشروع بودن  پروژه  فرهنگی  

برآمده باشد. مبلغ 

درسال   یورو  میلیون   60 پرداختی  
تهیه  به  باید  که  است   شده  تعیین 
این  از  اما  شود.  پرداخت  کنندگان  
پروژه  که  ای  کننده  تهیه  به   ، محل  
اش مورد تصویب  صندوق قرارگرفته 
 20 از  باالتر  تولیدش  هزینه  و  باشد 
درصد   فقط20  باشد  یورو  میلیون 
هزینه برآوردشده   پرداخت می گردد.  
درسال  آلمان   فدرال  فیلم  صندوق  
را در   2007 تأسیس شدو پروژه هائی 

ؤانرهای مختلف  حمایت می کند.
انرژی   و  اقتصاد  وزیر    2015 درسال  
را   جدیدی  حمایتی  برنامه  فدرال، 
آلمان   فیلم  »صندوق  عنوان    تحت 
سینماوتلویزیون  از  تا  کرد  ارائه   »
نخستین  برای  کند.  مالی  حمایت 
بار    سریال های ابداعی و فیلمسازی 
حمایت  مورد  نیز  دیجیتال    بطریق 
و  گرفت  قرار  فدرال  دولت  مالی  
فیلمهای    سطح  در  تولیدات  اینگونه 

سینمایی جای گرفتند. . 

مدارس سینمایی
وخصوصی   دولتی  موسسه   چندین  
رشته  در  سینمایی  علوم  آموزش   به 
هدف  که  پردازند  می  مختلف    های 
سینما  برای  فیلمساز  تربیت  آنها 
وتلویزیون های آلمان است . مهمترین 

آنها عبارتند از:
Deutsche Film- und 
Fernsehakademie 
Berlin (dffb) Berlin

Deutsche Film- und 
Fernsehakademie 
Berlin (dffb) Berlin

Film Academy 
Baden-Württemberg, 
Ludwigsburg

International Film 
School Cologne, 
Cologne

University of Television 
and Film Munich, 
Munich

Filmuniversität 
Babelsberg, Potsdam

شخصیت ها

شخصیت های معروف سینمای آلمان 
عبارتند از: مارلین دیتریش ، مایکل 
بلهاوس ، ُرمی شنایدر،  هانس زیمر 

،  رولند امریش، کن آدام رایت ، کورد 
یورگینز 

ودر خاتمه ...
اگر زمانی  نه چندان دور  مرور کردن 
سینمای هر کشوری نیاز به  مسافرت به 
آن کشور و سرزدن به مرکز سینمایی 
درآنجا  فیلمهارا  تا  داشت  آنجا 
نقدوبررسی  به  کرده وسپس  مشاهده 
به  امروز   ، سینمای آن محل پرداخت 
از سینمای  مدد  شبکه های مجازی  
فیلمهای  توانید  می  کشوری  هر 
نظرتان  مورد  که   ومدرنی  کالسیک 
درباره  و  ببینید   خانه خود  در  باشد  
سینمای   درمورد  درمجموع  و  آنها 
کشور مربوطه   اظهار نظر کنید.  حتی 
فیلمهایی که همین چند ماه گذشته بر 

پرده سینماهابوده اند ازطریق فضای 
از  قابل دیدن هستند.  برخی  مجازی 

طریق نتفلیکس یا آمازون ویا شبکه
 8-7 ماهیانه  پرداخت  با  دیگر   های 
دالردر دسترسند و بسیاری نیز برروی  
رایگان   بصورت  یوتیوب   ی  شبکه 
تماشای  با  هستند.   دیدن   قابل 
فیلمهای آلمانی برروی شبکه مجازی 
سینمای  با  آنهارا  توانید   می  براحتی 
دریابید  و  کنید  مقایسه  هالیوود 
نظر  از  هالیوود  سینمای  اگرچه  که  
برتری  رقیب   برسینماهای   تکنیک  
دارد اما سینمای امروز آلمان   از نظر 
سناریو و خط داستا نی فیلم  نه تنها از 
سینمای هالیوود چیزی کم ندارد بلکه 

دربسیاری از موارد ازآن باالتر است .
دیگر  سینمای  به  آتیه  در  بازهم   

کشورها نیز خواهیم پرداخت . 

                     غزاله یزدی

سینمای آلمان ازآغازتا امروز)بخش پایانی(

* سینمای آلمان ازسال 2003 آکادمی فیلم را پایه گذاری کرد و برنده بهترین فیلم آلمانی سه میلیون یورو  
پول نقد دریافت می کند. *  فستیوال  برلیناله نیز خرس طالئی ونقره ای  خودرا به رشته های مختلف تولیدات 

سینمائی اختصاص داده است * صندوقهائی برای حمایت از فیلمسازان آلمانی  وجوددارد

University of Television and Film Munich, 

مارلین دیتریشهانس زیمرمایکل بلهاوس ُرمی شنایدر
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پایه گذاران  موسیقی   یا
 بنیان های سازوسرود

قسمت دوم

مبالغت  کار  بساختند.ودرآن  پرده 
کردند . بعدازآن  به عدد ماه های سال  
وازآن  رسانیدند.  دوازده   به  هفت  از 
»غریبان  درحال   ونظر  بگذشتند 
ومسافران«  انداختند. بعضی را  به نام  
گردانیدند،  دیهی  و  واقلیمی   شهری 
تا  ونهاوند.«  عراق  و  »حجاز  چون 
غریبی  که از شهری  به شهری رود، 
شهر  و  قریه   نام  شنیدن   به  حالی 
خویش  زمانی خوش  گردد و ابتهاجی 

یابد.
وبه جهت  نواختنشان  ، بعداز تجربه  
معین  را   اوقات   ، فراوان   وامتحان 
چنانکه   بیشترباشد.  طرب  کردندتا 
»ارغنون رهاوی«  هنگام صبح ساختند. 
آفتاب  درطلوع  حسینی«   چنگ   «
چاشت  نیم  راست«   نواختند.در»راه 
ایستادند  .» رگ بوسلیک«  با چاشت

  راست نهادند. » زمزمه ی نهاوند«  به 
ی   »سلسله  چکانیدند.  استوا   وقت  
)=ظهر(  پیشین  هنگام   در  عشاق«  
وقت  به  عراق«   »طریق  جنبانیدند. 
نماز دیگر )=عصر(  نوشتند. »راه نوا« 
نماز   از  پس   . گذاشتند  شام   نماز  با 
بعد   شام  چنگ در »سپاهان«  زدند. 
رفتند.  حجاز«   راه   « در  پاس   یک 
راز  زیرافکن«    « ی  درناله  شب   نیم 
کردند. آخرشب  درشادی گری »زیر«  

دیگرشدند.
اصل   را   پزده  دوازده   واین 
داشتندوازهریکی  شعبه ها  کشیدند 
به  کردند.  نام   » ابریشم   « را  وآن   ،
ذوق   واصحاب  طبع  اهل   ی   عده 

وخداوندان خرد ، مزامیر ساختند ، 

اگر   دادند..  واجبی  به  کار   آن  وداِد  
 ، رود  مبالغت  جمله  کردن   دربیان 
مطول گرددوازحصول غرض  بازمانده 

شود...«5 

ارمغان شیطان 
درتفسیر  قرآن   مفسران  از  برخی 
نوشته  »ص«  ی  سوره   19 ی  آیه 
سازی  نبی   داود  تاروزگار   که  اند 
خوانی   باترانه  تنها   نبودومردم  درکار 
با  مناسب   ودرفرصتهای  آشنابودند 
آنکه  تا   کردند  می  زمزمه   خویشتن 
هرگز   که  داد   آوازی  را  داود«   « خدا 
کس   هیچ  ازاو-   وپس    - او  از  پیش 
را چنان  آواز نبوده است به خوشی . 
و او » زبور«  را به هفتاد آواز  و هفتاد 
و  آوازی  هیچ  که   ، بخواندی  الحان  
هیچ لحنی ازآن  به یکدیگر نماندی «.

***
، وگیرایی مضمون   داود  صدای خوش 
را  مردم    ، او  ی  شاعرانه  مزامیر  
خدا  وبه  کند  می  مفتون   چنان  
درکار  شیطان   که  دارد  می  مشغول  
ماند  فرو می  پاک  گمراه کردن خلق  
! ناگزیر  برای رهایی  ازاین تنگنا  به 
چاره اندیشس  بر می خیزد. سرانجام  
به  با فرزندان خود   از همفکری   پس 
این نتیجه می رسد  که باید باسالحی  
مشابه وارد  کارزارشود، تا بتواند  بااین 
نرم  پنجه  دست  خوان   ترانه  پیامبر  
سازد. رونق  بی  اورا  وبازارگرم  کند 

***
هرگاه    «  : است  چنین  داستان  اصل   
که داود  »زبور« برخواندی  ، نخجیران  
و آهوان بیامدندی و آنجا بایستادندی 
تا مردمان گردنهای ایشان بگرفتندی 
وخاموش  نداشتندی  خبر  ایشان   و 
همی بودندیو آواز داود را گوش همی 
داشتندی. همچنیان آدمیان  وپریان  
طعام نه  که  ببودندی  روز  هفت  روز 
خوردندی ، نه شراب ، ازخوشی آواز.

بیامدندی،  چهارپایان   و  ومرغان  
هفت چون تابلیس  آن را بدید  حسد 
آمدش ، ودیوان را گفت که مرا کاری 
روی  خلق   همه  که  آمد  پیش  صعب 
نمی  ازاو  روی  ومردمان   ، نهادند  بدو 
ساختن  توانیم  چیزی  مگر   ، گردانند 
دانم  خود  من  ماند.  بدان  لختکی   که 
ولیکن    ، ساختن  نتوانیم  چنان   که 
آیند   همی  دور   ازشهرهای  مردمان  
چیزی   چون  آوازاو.  خوشی   ازبهر 
طرب  لختکی   بدیشان  که  بیابند  
بدان بسنده  کنند،  ، مگر  هم  باشد  
دیوان   آنگاه   . نکنند  دراز  سفرهای  و 
ها  وحیله  آمدند   گرد  ابلیس   با  همه 
نای  و  بربلط  طنبورو   - تا  ساختند  
وچنگ و سرنای - وآنچه  بدین ماند  
دستانها  داود   وبرلحنهای   ، بساختند 

ساختند...« 6
***

برای تکمیل این داستان  شاید روابود 
که  گفته شود: چون  کاالی تازه ساز  
شیطان  با استقبال  مردم روزگار  روبه 
موسیقی  دوستداران   ، شود  می  رو  
می  دسته  دو   ، خوش  ی  نغمه  یا   ،
 ، داودی  ی  نغمه  طرفداران   شوند: 

وهواخواهان  ساز شیطانی!
اما چون پیامبران  دل بیدار ، هیچگاه  
مغلوب نیرنگهای  شیطانی  نشده اند 
- بجز  آدم که  اوهم با ریسمان  زنش 
داود   - کرد  سقوط  نافرمانی  درچاه  
واز  یارشد  القدس   روح  فیض  نیز  را  
گسترده شدن شکاف  دودستگی  که 
بود   شده  ایجاد  پیروانش   میان  در 
را  ساز  چون   یعنی  کرد.  پیشگیری 
سودمند  تشخیص داد  حساب آن را  
از مخترعش - شیطان  اغواگر -  جدا 
کرد، وساز و سرود را  با هم آشتی داد  
برقرار  استوار  پیوندی  دو  این  ومیان  
هنوز  که  هنوز  که  پیوندی   . ساخت 

است  استوارمانده است .  ادامه دارد

)6(- تفسیرقرآن ، چاپ بنیاد فرهنگ ، تصحیح 
جالل متینی ص 9 و10

محک شناسی
ونیکی  آدمی  وجود  شناختن  برای 
محکی  هیچ   ، وخیروشرش  وبدی 
ی  ونغمه  موسیقی  نواخت   همچو 
تحنین   و  باربدی  ونوای   ، ارغنون 
را  مردم  اگر  چه   . نیست  نکیسایی 
باشد  شعوری  باریک  عالم   دراین 
ومعرفتی حاصل گردد ، طبعش  قابل  
را  ها  پرده  که  بود  تواند  اصول   این 
وقت  وبه   ، کند  آمیز  یکدیگر   به 
وخلط  نیامیزد،  باهم  ساختنشان  
چندپرده  شمار   به  که  نکندوبداند  
وبه  چند-  وفرع  چند  اصل   - است 
انتظام  چندپرده ی  هندوی  یک پرده 
ی  پارسی مرتب می گردد... ومیان بم 
وزیر  وپست وبلند  فرقی نهد ، وبداند  
یا  دارد  عرب  به  تعلق  علم    این  که 
.وواضع وخترع آن کیست ؟  به عجم 
وچگونه اختراع گشت ؟  وکجا موضوع 
شد؟  ونیز درحالتی  که زمزمه ای  به 
بشنود  مزماری  آواز  ویا  برسد   گوش 
اهتزازی   و  ونشاطی   شود،  درطرب   ،
صفیرش   دردل  و  گردد،  پیدا  دروی 
سلیم  کس  آن  القطع   علی  کند.  اثر 
الحولس و صحیح الجوارح  بَود وزنده 
چیز   وهمین   . گوهرباشد  ونیک   دل 
وصالبت  ُصلب   اصالت  وشاهد   دلیل 
وحالت  وجد  این  بلکه    . است  اصل 
کششی است  ازعالم حقیقت . وسماع  
وجدانی  تنفس  و  روحانی  حظ  همین 

است . چنانکه گفته اند:
جان وقت سماع بوی دلدار بََرد

حالت به سراپرده ی اسرار بََرد
این زمزمه مرکبی است مر روح ترا

برداردوخوش به منزل یاربََرد)3(
***

کودک وموسیقی
» آورده اند  که طفلی از امیرسپاهان  
مانده بود ، هشتاد  مرد حکیم  حاذق  
تا  بودند  اندیشه  جمع شده  وراست  
رشد و نجات  ، وشقا ودنا ئت ملکزاده 
پای  چون   که  وبدانند   کنند  معلوم  
برچه   ، نهد  بالغت   برتخت  سیرت  
دررعیت  کارش   مآل  باشد؟و  سان 
آنگاه  بَود؟  چگونه  ونیکوکاری  داری  

دهند.  برپادشاهیش  بیعت   دست 
وهم درطفولیت  به جای پدر  برسریر 
سلطنت  واورنگ مملکت  نشانندوتاج 
دربر  ودواج سروری   برسر  خسروی  
حشم   ، شود   بزرگ  چون  تا  دهند. 
ببیند،  نیک  چشم  به  پدررا   ئخدم  
ومرحمت  آسوده  رأفت   ودرسایه ی 

ومرفه  دارد.
جمله  براین   حکما   همه ی  حکمت  
ی  گهواره  نزدیک  تا  کرد   اقتضا 
دیگر  طفل  چند  میهاد  با  زاده   ملک 
بربط-   - چنگ  مزامیر-  سازهای    ،
 - کمانچه   - ارغنون   - رباب  طنبور- 
ُقَبّز- صنج خطایی - عجب رود- شاه 
شبابه   - عراقی  نی   - - مشکک  نای 
اشکال   و  امثال  دیگر  و  موسیقار   -
سماعی   .. بنواختند  تا  بفرمودند   آن 
درنوای   ، عاشقانه  وسرودی  شاهانه  

خسروی  به رسم  دردادند.
همه شهرازترنُمُپرنواگشت

بریشم دام مرغان هواگشت
چنان شد  ناله ی چنگ آسمانگیر

که شد پوشیده  چنگ زهره را  زیر
وبراین  بساختند   بزمی   چنین   این 
آیین  زمزمه ای  فروکوفتند. یعنی اگر  
دراین فرزند نجاتی  وروشنی  خواهد 
بود،  به استماع  این سماع  جنبشی و 

تحرکی  خواهد نمود.
اول طفل  که درحرکت آمد  ، همچون 
نغم  در   خویش   زبان  به  مرغان  
نمود،  دالویز   ی  ونغمه  شد  وترنم 
طفل  وچند  بود.  مسعود  شاهزاده 
آمده  درجنبش  او  موافقت   به  دیگر  
ازاین غنا خبری   را  . ودیگران   بودند 
 ، نداشتند  اثری  صوت   نبودوازاین 
بلکه  از ناخوشی  در ِعنا بودند و گریه 

و بد خوئی می نمودند.
حکمت   برمقتدای  حکما   الجمله  فی 
وکیاست  خویش شاهزاده  را درُخردی  
نشاندندودرطاعت   بزرگ  مقام   به 
وطریق  بندگی   رسم  واطاعتش  
تا  رسانیدند   اقامت   به  چاکری  
رسیدوآنچه  بالغت   حد  به  ملکزاده  
از امور عالم داری و شرایط شهریاری  
او چشم داشتند  بیش از آن  مبذول 

داشت و بهتر ازآن به جای آورد...«4

)3( و)4( و)5(- جواهراألسمار

یا  موسیقی   مخترعان  درمورد 
بنیانهای سازوسرود  ، داستان دیگری  
درهمین  کتاب  جواهراألسمار  روایت 

شده با این  عنوان:
علم  اصول  طوطی   کردن  بیان   «

موسیقی و کیفیت مزمار و اوتار
درپس  آفتاب   زرین  سیمرغ  چون 
کوه قاف  نهان گشت وهمای  سیمین 
آشکاربرآمد،  مشرق   نشیمن  از  ماه  
وبرچتر  فیروزه ی آسمان  پرواز کرد  
، ماه  شکر  همچون  طاوس  ، وبسان 
مرغ  دستاموز  بَِر طوطی  بلبالن آمد 

وگفت :
بیان کرده  باریک هنری  که دیشب   
ای ، و دردقت علم موسیقی  ومعرفت  
کردن   وبیان   - شکافته  وی   احوال 
وفهم  کنانیدن  آن مرا  وعده داده ای  
اینک آمده ام  تا یک  یک  را به شرح  

وبسط بگوئی...
گرفتنی  یاد  علم   این   : گفت  طوطی 
 . نیست  وخواندنی  نوشتنی   ، است 
به خواندن بیانی ندارد  وبه غوِرآن 
عمقی  محیط   برمثال   نرسد.  کسی 
ای  چشمه  منزلت   به  بل   ، دارد 
راحتش    ، بکاوند  هرچند  که  است  
 . نبَود  ونهایتی    ، باشد  بیشتروبهتر  
فکیف  درحوصله ی مرغی چون من  
سهل معلوم باشد ، که چه گنجد و چه 

سراید؟
و  طیور  ی   فایده  از   آنچه  حالی  
 ، وشنیده   ام   یافته  بزرگ   پرندگان 

اندک  و بسیاربگویم .
علم  این  را  مرغان    : ماه شکر  گفت 
از کجاست ؟ ومخترع این  قوانین که 
بَود؟  وبه چه طریق  بیرون آورده اند؟

طوطی گفت :  ایشان گفتند که : این 
پراکنده  و  است  بوده  پیوسته  علم 
بوده . کسی برآن نمی شد ، وطبیعتی  
چنان فیاض  نمی افتاد  که فراهم آورد 
فارس«  » حکمای  که  تا  چنان شد   ،
بساختند، و طرق آن را جمع کردند...«

***

یادگار حکیمان فارس
چند  فارس   درزمین   - حکایت   «
حکیم  گرد آمده بودند  به جهت آنکه  

ماند   باقی  ایشان   اثر   ، بعدازایشان  
خویش   حکمت   از  را   آیندگان  و 
بخل  به  درهنر   دهندو  یادگاری 
از  تا  خواستند  می  نگردند.  منسوب 
کنند   بنیاد  کفایت  چیزی  و   حکمت 
مشاورت  دراین  نهند.  کاری  بنای   و 
صدای   ناگاه   که  بودند  واندیشه  
»چرخ دوالبی« به سمع ایشان رسید.

ودرگوش جان  جای گرفت - که وقتی 
می  پست  زمانی    ، آمد  برمی  بلند  
گفتند:  بود-  میانه  ساعتی   ، گشت 
مارا بهترازاین نیست  که در غور این  
» آواز«  فرو شویم  وقواعدی  ممهّد 
بکنیم  قانونی  استخراج   و   ، گردانیم 
. چه بدین صدا هیجتانی  دردل پیدا 
می گردد ، وبه  ضمیر  جای می یابد. 
امید می باشد  که به اظهار این  معنی 
ثمری و یادکردی ازما بماندوبلند آوازه 

گردیم .
وفاق  به  مصلحت   درآن  همه   پس 
بحرش  در  و  کردند   غلو  یکدیگر  
فرورفتند  و بکاویدند، وبروفق  عناصر 
بیرون  آواز   چهارگونه  ]چهارگانه[  
بانگها   این  که  آن  وبه سبب   . آوردند 
در نظر نمی آیند و مرئی نیند» پرده« 

گفتندشان.
نوع هفت   ، هفته  ایام  برشمار   پس 

 داود نبی چون  ساز را سودمند  تشخیص داد  حساب آن را  از مخترعش - 
شیطان  اغواگر -  جدا کرد، وساز و سرود را  با هم آشتی داد  ومیان  این دو 
پیوندی استوار برقرار ساخت . پیوندی که هنوز که هنوز است  استوارمانده 

است .

از: حسین خدیوجم
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بفارسی   آثاراو   از  نیمی   از  بیستم که بیش  ازنویسندگان  مشهورقرن   افقی :1- 
ترجمه شده  وتعدادی از  انها بصورت  فیلم سینمائی  درآمده است - شهری درآلمان 
ودرساحل رودخانه  راین 2- رطوبت کم - بندوبست کننده - نام بتی  بوده درعربستان 
3- ازمحصوالت برجسته  سینمای ایران- به قایق هم می گویند- اخالق4-  یکی 
از  یکی   - وهوشمندی  زیرکی  شهروفیروزکوه-  قائم  بین   آهن  راه  ایستگاههای  از 
حدود- جامه ای که  روی جامه های دیگر می پوشند5- سازی بدون نور- سالهای 
متمادی  با همکار هنرمند خود  بچه هارا به خنده وامی داشت 6-  استانی درمشرق 
ایران- قسمتی از ساختمان - تکرار حرف آخر7- زن اول - یک حرف وسه حرف - 
گنجه ای دارای کشوساخته شده ازچوب  یا قلز8- اثری از پلوتارک مورخ نامی یونان 
باستان 9- پستانداری  ازراسته ی  گوشتخواران وجزو تیره ی سموریان - یکی از 
ابیات - زورق کوچک تخته ای 10- عالمت جمع درعربی - شهری که آنیبال  رومیان 
رادرآنجا شکست داد- القیدوبازیگوش 11- نویسنده مشهور فرانسویکه درشرح حال 
خوردن  وجو  وکاه  علف  برای  جایگاهی   -12 جل  آسمون  نظیربود-  کم  نویسی  
چهارپایان - نوک کوتاه - سرگشته وحیران - درجه وطبقه خارجی 13- نام دیگر لک 
لک - درس دادن  - میل وخواهش  14-  شبی است - از رسته های نظامی - دریای 
عربی 15-  ازرودهای بزرگ جهان درآفریقا- برجسته ترین اثر » علی محمدافغانی«

عمودی : 1- اثری از لئون تولستوی  - نویسنده »قوزک پا« 2- حساب - 
النفس  از ضعیف  با داستان - کنایه  فیلم سینمایی  روان - درون تهی 3- 
ونازک دل است 4- شالوده وبنیاد- نوعی برنج  که درشوشتر  زراعت می 
بازگو کننده  تعجب است 5- نوعی پارچه  شود- همین زمان - کالمی که 
دردوطرف ستون  مستقیم   بطور  که  گوشتی   - کرک  یا  گلدارازپشم  ساده 
فقرات  حیوان قراردارد- کتب کالسیک  فیزیک وشیمی  که رضاقلی زاده - 
نوروزیان و رهنما مؤلفین آن بودند وسالها تدریس می شد6- توشه گرفتن 
-  دوتایکی است - دوخت موقت - دخل 7- میل به غذا- معمولی  -  »بز« 
بوی  نام  9-   گله  حرکت می کند8-  یک جا-  صاحب  پیشاپیش  که  نر 
نم - آبگیر - شایسته نیست 10- خشکی - کیفیت چیزی - شهر و بندری  
درجنوب  شرقی فرانسه - دسته ای  ازمردم یک نژاد11- آنجا که خدا آدم 
طالی    - است  ممکن  نیز  دور   ازراه  موارد   دربعضی   داد-  جای  را  حوا  و 
یکی  پاینخت    - جمع  ضمیر   -12 شده  ریزه  وریزه  شکسته   که  خالصی  
آدمها  از  بعضی  ولی  دارند  ها  اتومبیل   - جنوبی  آمریکای  جمهوریهای   از 
ندارند- واحد سیگار 13-  مخالف سریع السیر - عده ای  دربعضی  از موارد 
طوری  با احتیاط  رفتار می کنند که آن را ندهند 14-  زیر نشین  اشعاری 
که شاعر  آن ناشناس است - زرد انگلیسی  - منطقه ای  درشمال تهران  
ودرچهار کیلومتری  غرب تجریش  15-  برای محافظت البسه پشمی  از خطر 

بید خوردگی  ازآن استفاده می شود- باالترین حد ممکن

طرح  از : زنده یاد جهانگیر پارساخو
حل درشماره ی آینده 

 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 ودراختیارتان می گذاریم 

تلفن رایگان :
888-220-0022
Kolbeh Ketab

1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

بقیه : رژیم عذایی

تری  کاهش  برای   ( ساردین  
گلیسریدها وافزایش کلسترول خوب(

مقدار   بیشترین   ساردین   ماهی 
  Omega3 خوب  چرب  اسیدهای  
خوب   های  چربی  این   . ست  رادارا 
را  بخش   زیان  ی  گلیسریدها  تری 
خوب  کلسترول   ومقدار  داده  کاهش 
می  افزایش  را  محافظ    )HDL(
های  نظمی  بی  از  گونه   دهندوبدین 
 . کنند  می  جلوگیری  قلبی   مهلک  
اسیدهای  چرب  دارای اثر ضدالتهابی 
ثباتی   بی  موجب  التهاب  هستند.  نیز 
جدارعروق   از  آن   وجداشدن  لخته 
قلبی  حمله  به  ومنجر  شده   خونی 
سال  که  جدیدی  مطالعه   گردد.   می 
گرفت   انجام  دردانمارک   گذشته  
آمریکا  تغذیه  درمجله  آن   وگزارش 
از  که  زنانی  داد   نشان  رسید   بچاپ 
ساردین  استفاده کرده بودند  بیماری 
قلبی  درآنها 38 درصد  کاهش یافته 

بود.
عدس ) برای کاهش فشار خون(

یک بررسی  بین المللی که در آمریکا  
برروی  اروپائی   کشور  ژاپن  وشش   ،
سال   و25  گرفت   انجام  نفر   12763
عدس  که  داد  نشان  انجامید   بطول 
را   مرگ  میزان   آن  مشابه  ومواد 
کاهش  درصد   82 قلبی   دربیماران 

داد.
از   عبارتند  عدس  مؤثر  ترکیبات 
فولیت   ، لیفی  ماده   ، گیاهی  پروتئین 
، منیزیم ، وپتاسیم . پتاسیم  یکی از 
است  بدن  نیاز  مورد   های  ریزمغذی 
فشار  آوردن  درپائین  مؤثری  ونقش 

خون دارد.
بادام ) برای کاهش کلسترول بد ورفع 

بی نظمی ضربان قلب(
جذب  دربادام   گیاهی  های  استرول 
دهند.  می  کاهش  را   غذا  کلسترول  
مصرف 22 عدد بادام  برای رسیدن به 

این منظور کافی است .
یک  خود  بیماران  به  جنکینز   دکتر 
 ، بادام   گیاهی  شامل  غذائی   رژیم  
پائین  که  سویا  و  بادمجان   ، عدس 
به  باشند  می  خون  کلسترول  آورنده 
درنتیجه   . کرد  تجویز  یکماه   مدت 
 28/6 بمیزان  بدخون   کلسترول  
پژوهش  بود.   یافته  کاهش   درصد 
دوبار  مصرف  که  داد   نشان  دیگری  
بادام  درهفته  ازبی نظمی های مهلک 

قلبی  کاسته بود.
انار )برای کاهش تصلب شرائین(

کلسترول  بد درنتیجه اکسیده شدن  
وموجب   کرده  ها رسوب  در جداررگ 

تشکیل  پالک چربی می گردد. دکتر 
Aviram  پروفسور  میخائیل  اویرام  
تکنیون  ی  مؤسسه  شیمی  بیو 
)مؤسسه تکنولوژی اسرائیل در حیفا( 
به  انار  آب  اونس   8 روزانه   دادن  با 
داد   نشان  بیماران   به  یکسال   مدت 
که نه تنها  از تشکیل پالک های چربی  
بلکه    ، گردید  جلوگیری  دررگها  
از جداررگها  نیز  از پالک ها   مقداری 
. موادآنتی اکسیدان   پاک شده بودند 
موجود  درانار از فعالیت مواد اکسیده 
آسیب  بدن  سلولهای  به  که  شده 
دکتر  کنند.  می  جلوگیری  میرسانند 
نتیجه  باین  بدی  درمطالعات   اویرام 
کلسترول   که  آنزیمی  انار  که  رسید 
اکسیده شده را تجزیه می کند فعال 

می نماید.

افقی :1- آدیس آبابا-سردشت 2- المترتین  - کرخ - را3- 
پ - نهاوند- سخت جان 4- ش -  ریل - والسکوئز 5- ال 
 -7 سنن   - اسیتن   - همسنگ  یا6-   - ن   - قبال   - ش   -
پترتزیت - آ- خر- ی 8- نورجهان - کوردوبا 9- م - یس 
- ب - کارنامه  10- کرق - پلکان -  گمراه 11- نی -  ک 
- سیرت -  و-  دل 12-  شارالتان -  صاب - ر 13- نکوادا 
- اندرون - ه 14- اا-رهن - والنتینو 15- سرسام - باباگوریو

 بقیه : بشاراسدوپوتین
که  امر   براین  اند   مهمی  سند    
دولتی   ازرجال  بسیار   اعراب   پول 
ونمایندگان  پارلمان ها  را به فسادی  
را   سیاسی  نظام   بخود  خود  که  برده 
نفتی  وملوک   امرا  دربرابر   ضعف  به 

کشانده است .  
گروه  فالن  شنویم   می  وقتی 
ی  تبعه  از   تعداد  فالن  تروریست  
گروگان   به  را  غربی  کشور  فالن 
گرفته است  و بعداز ماهها  آزاد شده 
را  وغرامت   باج  که  کنید   قبول  اند 
نبض   زیرا  اند   داده  نفتی  عرب   دَول 
گروههای تروریست  را دردست دارند  
ودرهرباب  باهم در معامله اند ودنیای  
به  باید  ماندن   برای  مسلمان   عرب 

غرب  ورقبای تروریست  باج بدهد.
دالر   دارندگان  بدست   هم  غرب  اما 
ارزان وفراوان  بدست آمده  ،  طعمه ی

  فساد دامنه داری شده است .

پانوشت ها:
 

صدرعالی   آندروپوف  والدیمیروویچ  لوری   -)1(
آن   از  4-1983وپیش  شوروی   جماهیر  اتحاد 

رئیس کاگ.ب.
هیالری  بانو  سخت  اظهارات  باستناد   -)2(

کلینتون  درایام مبارزات انتخاباتی
)3(- جمهوریهای  بنانا آنهایند یا آنهابودند  که 

قدرت حکومتشان  دست بیگانه بود.
فبیون 84  فرانسوا  نامزدی   درانتخابات    -)4(

درصد  رأی دهندگان  کاتولیک بودند.
 2016 دسامبر  هشتم  لوموند  اول  صفحه   -)5(

درتصرف  این شعبده بازی  اسنودن است .
)6(-فرانسه بعداز جنگ جهانی اول ودوم

فرانسه  درپارلمان  درزمان  )7(- وزیر خارجه 
سرکوزی

بقیه : یوسف پیامبر

آیه ی دوم  را می توان  اینگونه تفسیر 
خانه  نزدیک  یوسف   ی  خانه  که  کرد 
گریه  صدای  وملکه  بود  فرعون  ی  
مورد  موضوع  واحتماالً  اوراشنید  ی 
به هرحال  درمورد آیه  بود.  عالقه اش 
که  شود   می  استنباط  چنین  اول   ی 
باشد  تر  نزدیک  شاه  به  باید  ملکه 
به  او  شرایطی   درچه  اما   ، وزیرش  تا 
این  برای  ؟  شاه  تا  بود  نزدینر  وزیر  
کننده  قانع  توضیحی  هیچ  موقعیت  
ترازاین نیست مگر اینکه  ملکه  »تیه«  
. یویا  همان دختر یوسف است  دختر 

دراین رابطه  جالب  توجه است  که در 
آفرینش   درسفر  گوناگون   ارجاعات  
به  که  اسرائیلیانی  ی  شماره  ی  درباره 
مصر واردشدند  ، یک نفر گم شده است .

» جمیع نفوس  خاندان یعقوب  که به مصر 
آمدند«  به اضافه ی یوسف ودوپسرش » 
هفتاد بودند.«. )سفرپیدایش ، باب چهل 
وششم :27( به این ترتیب  شمارفرزندان 
یعقوب  از » لیه« سی و سه نفر بودند 
مصر  به  ورود  از  پیش  آنان   دونفر  که 
نفر   ویک  سی  پس  ُمردند.  کنعان  در 
)سفرپیدایش ، باب چهل وششم :15( ؛ 
شمارفزندان  یعقوب از » زلفه« شانزده 
چهل  باب  پیدایش   بودند.)سفر  تن  
وششم :18( ؛ شمارفرزندان  یعقوب  از 
»راحیل«  به اضافه ی یوسف  و دوپسرش  
چهارده تن  )سفرپیدایش  ، باب چهل 
وششم :22( ؛  شمارفرزندان  از »بلهه«  
هفت تن بودند)سفرپیدایش  باب چهل 
وششم :25(. اگر ما خود یعقوب را  به این 
ارقام بیفزائیم درمجموع فقط به عدد 69 
نه هفتاد. درارجاعی دیگر    ، می رسیم 
شمارفرزندان  یعقوب که به مصر آمدند  
باب   ، )سفرپیدایش  شده  ذکر  تن   66
چهل وششم : 26( که حاکی ازآن است 
چهار نفر درمصر بودند ولی  فقط نام سه 
تن  از آنان آمده است . باتوجه  به افرادی  
که نامشان درتورات آمده  - بخصوص 
درارجاع دوم - فرض معقولی است  که 
نفر هفتادم  درهمان وقت  درمصر بوده 
، یعنی دختر یوسف . امکان  دارد چون  
بایکی از اعضای سلطنتی  ازدواج کرده  
بعداً  و  دوست  زمانی   که  کس  همان   ،
ستمکار  ، نام او بطور سنجیده  ومعقول  
نویسندگان عبری  چندین  بوسیله ی 
قرن بعد  زمانی که تورات  را ویرایش می 

کردند حذف شده باشد.
براساس  کتیبه ی  روی  همچنان که  
دو  او  دانیم  می  تویا  تابوت  صندوق  
 ، آنن  نام  به  آنان  از  یکی  داشت،  پسر 
پسر  از  ونامی  بود  آمون  دوم   پیامبر 
دوم  برده نشده است . اما دالئلی محکم  

دردست است که او همان » آیه«  است.  
چنین   مصرفراعنه«    « در  گاردینر  آلن 
درآرامگاهش   یویا  کند:»  می  نظر  اظهار 
ذکر  اسبها  ناظر  سَمت  دارای   درتبس  
شده درحالی که  آیه  درالعمارنه  ناظر همه 
آن  ارتباط  بود.  اعلیحضرت  اسبهای  ی 
دو  باشهر آخمین نیز قابل مالحظه است 
پیامبر مین و سرپرست  یویا  ، جائی که 
درهمانجا   ، آیه  شاه    ، بود  خدا  ی  گله 
زیارتگاهی برپا کرد وکتیبه ای مفصل  بجا 
گذاشت ... سیریل  آلدرد  نظر قابل قبولی  
داشت ، به عقیده ی او  شاه بعدی  ، آیه  
یکسانی  از  گذشته   او   . بود  یویا  فرزند 
آنان  تنگاتنگ   ی  رابطه   ، آنان  القاب 
را  با آخمین  توضیح می دهد. نویسنده 
همچنین  به شباهت بین  مومبیایی  یویا  
و تصویر آیه  درمقام شاه  و خدای نیل  
منقش  درپائین  مجسمه ای  که در موزه 
ی  هنرهای بوستن  نگهداری می شود  ، 

اشاره می کند.
مانند   یویا   کنیم   فکر  کلی   بطور  اگر   
یوسف دوپسر  داشت و پسر جوانتر  بعداز 
مرگ  توتانخامون  به واالترین  مقام رسید  
یعنی شاه مصر شد  ، آن را می توان  چنین 
شرح داد - گرچه درخودتورات  به آن شاه  
پسر  یعقوب   دادن  برکت  نشده-  اشاره 

جوانتر یوسف  به همین سبب بود.
ادامه دارد

بقیه :  روزهای تیره وتار
 اول، در ماه مارس، رای دهندگان هلندی 
انتخابات  برای  رأی  صندوقهای  پای  به 
تندرو  اسالم  ضد  روند.  می  پارلمانی 
راست  آزادی  حزب  و  ویلدرز«  »گیرت 
افراطی او  به احتمال زیادپا بپای مارک 
روته نخست وزیر و حزب راست  میانه ی 
»مردم« رقابت خواهند کرد. سپس، در ماه 
آوریل و مه، فرانسویان یک رئیس جمهور 
جدید پس از دو دور رای گیری،  انتخاب 
سپتامبر،  ماه  در  نهایت،  در  کنند.  می 
 . پارلمانی خواهدداشت  انتخابات  آلمان 
آنگال مرکل چشم به  چهارمین دوره به 

عنوان صدراعظم دوخته است .
 پیروزی  ترامپ به نیروهای پوپولیستی در 
فرانسه، آلمان و هلند امید داده است  وآنها 
را تقویت کرده است، اما در هر مورد،باید  
سیستم  در  درنظرگرفت.  را  میانه  خط 
حزبی هلند، احتماال  یک دولت ائتالفی 
برسرکار خواهد آمد ... در فرانسه، شانس 
واقعی برای پیروزی لوپن وجود دارد، در 
آلمان، مرکل از پشتیبانی زیادی برخوردار 
است. انتخابات 2017 ممکن است بعضی 
اما   کند  متمایل  راست  به  روهارا  میانه 
لیبرال  دولت های متعهد به دموکراسی 
درکشورهای  قدرتمند تر اتحادیه اروپا، 
میمانند باقی  برسرکار  رسد  می  نظر  به 
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با  امسال  تابستان  که  والی  جعفر 
سریال  محتوای  باره  در  نظر  اظهار 
بود،  شده  بحث برانگیز  شاه«  »معمای 
او  درگذشت.  ریوی  بیماری  اثر  در 
برای پرداخت هزینه های بیمارستان با 

مشکل برخورد کرده بود.
دسامبر(   17  / آذر   27( شنبه  روز 
از چهره های  ایران یکی  جامعه هنری 

برجسته خود را از دست داد.
خبر  اعالم  ضمن  ایلنا  خبرگزاری 
او  نوشت،  والی  جعفر  درگذشت 
»مدتی پیش به دلیل ناراحتی قلبی و 
آلودگی هوا در بیمارستان بستری بود 
و در این وضعیت برای مدتی پرداخت 
هزینه های بیمارستانی او با مشکالتی 

مواجه شد.«
از  نقل  به  آذر   4 روز  مهر  خبرگزاری 
مسائل  که  تئاتر،  بازیگر  بیغم،  علی 
را  والی  بازنشستگی  حقوق  و  بیمه 
»از  بود:  نوشته  می کرد،  پی گیری 
به  والی  استاد  حقوق  شهریورماه 
حسابشان واریز نشده و بیمه خدمات 
گمان  بازنشستگی  سازمان  درمانی 
قید  در  والی  جعفر  آقای  که  می کند 

حیات نیست.«

ابراز نارضایتی از
 مسوالن فرهنگی

والی چهار سال پیش در نامه ای به 

برخورد  از  نوشته  مهر  خبرگزاری 
این  در  بود.  کرده  اعتراض  مقامات 
تشخیص  به  »بنا  است:  آمده  نامه 
و  مشاور  نیرومند،  محمدحسین 
ارشاد  وزیر  تام االختیار  نماینده 
هنرمندان،  ارزشیابی  شورای  در 
وزارت  در  شاعران  و  نویسندگان 
اینجانب  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
به   1391  /5  /1 تاریخ  از  والی  جعفر 
دریافت  از  و  پیوسته ام  ایزدی  رحمت 
ماهی  مبلغ  به  هنرمندان  کرامت  حق 

180 هزار تومان محروم شدم.«
از این نامه برمی آید که والی از کارکرد 
نبوده  راضی  ایران  فرهنگی  مسئوالن 

است.
نمایش  و  فیلم  باسابقه  هنرمند 
سخنانی  ابراز  با  نیز  امسال  تابستان 
انقالب  از  پیش  وضعیت  با  رابطه  در 
که  مراسمی  در  او  شد.  بحث برانگیز 
خانه  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن 
کرده  برگزار  او  نکوداشت  برای  تئا تر 

بود اظهار داشت:»من در طول عمرم 
یک کار انجام دادم که خیلی پشیمانم؛ 
سریال »معمای شاه«. ما در این دوران 
نبود.  این طور  واهلل  کردیم.  زندگی 
سریال  این  که  نبود  این طور  خدا  به 

روایت می کند.«
مجموعه  یک  عنوان  شاه  معمای    
کارگردانی  به  تاریخی  تلویزیونی 
محمدرضا ورزی است که به بخشی از 
داستان زندگی محمدرضا شاه پهلوی 

می پردازد.
دویست  هزینه  با  که  سریال  این 
انتقادات  شد  تولید  تومانی  میلیارد 
علی  جمله  از  برانگیخت.  را  زیادی 
روزنامه نگار  و  نویسنده  شناس،  حق 
و صادق زیباکالم، پژوهشگر و مدرس 
دانشگاه، گفتند که تولیدکنندگان این 
از  خود  شخصی  برداشت های  سریال 

تاریخ را به تصویر کشیده اند. 
داشت:  اظهار  نیز  مرادی  شهاب 
و  باورپذیر  سریال  این  »دیالوگ های 
نیست.  پذیرش  قابل  مخاطب  برای 
و  ضعیف  شاه  می کند  باور  کسی  آیا 

همجنس باز بوده است؟«

تالش تا آخرین لحظه
از  بازیگری  فارغ التحصیل  والی  جعفر 
دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه 

کارگردانی  و  بازیگری  و  بود  تهران 
او  کرد.  آغاز   1336 سال  از  را  تئا تر 
در سال 1348 با بازی در فیلم »گاو« 
تا  و  سینما شد  حرفه ای  فعالیت  وارد 
در  بازیگری  تدریس  به   1366 سال 
دانشکده هنرهای زیبا اشتغال داشت.

والی مصصم بود که در کنار ایرج راد و 
هرمز هدایت نمایش »در گوش سالمم 
زمزمه کن« را برای اجرا در جشنواره 

تئاتر فجر سال جاری آماده کند.
او هنگام مرگ 83 سال داشت.

مراسم آخرین همراهی و خاک سپاری 
 29( دوشنبه  روز  هنرمند  این  پیکر 
سمت  به  وحدت  تاالر  مقابل  از  آذر( 
بهشت  گورستان  هنرمندان  قطعه 

زهرا برگزار  شد(.
والی  جعفر  درگذشت  آزادی  ی  مجله 
بهمه  را  تآتر  قدیمی  هنرمندان  از 
دوستداران این هنرمند وخانواده ی او 

تسلیت می گوید.

جعفر والی، بازیگر و کارگردان ایرانی درگذشت

کری فیشردر21 اکتبر 1956 درلوس 
آمد.نقش  بدنیا  کالیفرنیا  آنجلس 
جنگ  فیلم  در  که  لیا  پرنسس 
به  اورا  داشت   برعهده  ستارگان  
با   1980 دردهه  او  رساند.  شهرت 
اعتیاد به الکل و مواد مخدر  دست 
استریپ  مریل  با   . کرد  نرم  وپنجه 
اجرای  به  فیلمها  در  و  شد  همبازی 
نیز  وگاهی  پرداخت  زنان  نقش دوم 
.در  نوشت  می  فیلمهاسناریو  برای 
اپیزود 7 جنگ ستارگان  که درسال 
همان  اجرای  به  شد  ساخته   2015
خیلی  پرداختکه  لیا  پرنسس  نقش 
بازگشت  برای  سرفصلی  را  آن  ها 
قلمداد  سینما  به  او  آمیز  موفقیت 
دسامبر   27 در  سرانجام  کردند. 
سکته  ازبروز  پس  چندروز   2016
قلبی ، درسن 60 سالگی درگذشت .

  ، هنرپیشه  و  نویسنده  فیشر  کری 

 کری فیشر پس از جنگ ستارگان به ستاره ها پیوست
مشهور  خواننده  فیشر  ادی  فرزند 
معروف  هنرپیشه  رینولدز  دبی  و 
سالهای 60 و 70  بود. در یک رسوائی 
فیشر   ادی  آمد   پیش  درهالیوود  که 
الیزابت  با  و  کرد.  ترک  را  رینولدز 
کری  زمان  کرد.درآن  ازدواج  تیلور 
درعنفوان  کری   . داشت  دوسال 
گفتن عالقه  و شعر  نوشتن  به  جوانی 
شهرت  سرانجام  داد.اما  می  نشان 
نمایش  دنیای  به  اورا  پدرومادرش 
نقش  نخستین  سالگی   15 در  کشاند. 
 Irene نمایش  در  دربرادوی   خودرا 
بازی کرد. درسال 1975 کارسینمائی 
وارن  درکنار  شامپو  بافیلم  را  اش 
موفقیت  بزرگترین  کرداما  آغاز  بیتی 
درفیلم  لیا  پرنسس  درنقش  بازی  او 

درسال  لوکاس  جرج  ستارگان  جنگ 
نخستین   1987 درسال  بود.   1977
 Postcards from بنام     خود  داستان 
یک  که  کرد  منتشر     the Edgeرا 

درباره اتوبیوگرافی  نیمه  داستان 
هنرمندبود.بعدها مادرودختری 
فیلم بصورت  را  داستان  همین   

نیکولزساخت.   مایک  بکارگردانی   

و  »هانا«  فیلم  در   1986 اودرسال 
 ، آلن  وودی  »خواهرش«بکارگردانی 
هری  وقتی   « درفیلم   1989 درسال 
 1991 ودرسال  کرد«  مالقات  سالی  با 

درفیلم Soap Dish  بازی کرد.
کانال  در   2003 تا   2002 ازسال 
Conver- بانام شوئی   اکسیژن  
 sationsFrom the Edge With
کرد. می  اجرا  Carrie Fisherرا 
از  بسیاری  اصالح  در  فیشر  کری 
داشت  هالیوود دخالت  های  فیلمنامه 
نیز  نویسندگی  ی  زمینه  درهمین  و 

چند کتاب  خواندنی منتشر کرد.

آهنگ  با  که  ای  خواننده  نظری  علی 
معرفی شد  مردم  به  درایران   »مادر« 
سنگ  و»  »سوگند«  آهنگهای  با  و 
حقیقت  به  رسید  شهرت  به  صبور« 
می  اگر  بودکه  مردمی  خواننده  یک 
ازمابهتران  محفل  خواننده  خواست 
شود نیز قدرتش را داشت اما ترجیح 
وبازار  کوچه  مردم  دل  برای  داد  می 
لوس  به  وقتی  دلیل  بهمین  بخواند.  
آمد   خواسته  خود  تبعید  به  آنجلس  
خیلی زود متوجه شد که مخاطبینش 
دیگر  و  نیستند.  وبازار  کوچه  مردم 
در11  خواند.  نمی  که  بود  چندسالی 
دسامبر 2016 درسن 81 سالگی براثر 
کهولت درلوس آنجلس  درگذشت .او 
به مطالعه عالقه زیادی داشت وهمیشه 

یک روز پس از درگذشت کری فیشر، 
درگذشت  نیز  رینولدز  دبی  مادرش 
پاسو  درال   1932 آوریل  اول  دبی   .
تکزاس با نام  مری فرانسیس رینولدز 
در   2016 دسامبر  شدودر28  متولد 
سکته  براثر  کالیفرنیا  آنجلس  لوس 
او   . درگذشت  سالگی   84 درسن 
هنرپیشه ، خواننده ، بازرگان و مورخ 
سینما  و انسان دوست بود. از 1948 
فیشر  کری   . گذاشت  هنر  عالم  به  پا 
نتیجه ی ازدواج او با ادی فیشر است 
کری  دختر  که  دارد  هم  نوه  یک  و 

فیشر است .

کتاب  پراز  اتومبیلش  عقب  صندوق 
خانه   « ازفیلم  ای  درصحنه  او  بود. 
روانش  بود.  کرده  بازی  هم  بدوشان« 

شاد.

ی هنرپیشه  نخستین  ریگان  رونالد 
راه  سفید  کاخ  به  که  بود  هالیوود   
فیلمی  ساخت  ی  شایعه  .اخیرا  یافت 
از  قراراست  که  برسرزبانهاست 
بویژه  ریگان   زندگی  سالهای  آخرین 
بود  دچارشده  آلزایمر  به  که  دورانی 
نه نویسنده ی اما هنوز  ساخته شود. 
تهیه  نه  و  کارگردان  نه  فیلمنامه،   
کننده ویا سایربازی کنان آن مشخص 

زنده  ختم  مراسم   : ایران  های  رسانه 
گردان  عروسک  زاده،  فنی  دنیا  یاد 
دی  یازدهم  شنبه  ظهر  قرمزی  کاله 
قرمزی،  کاله  سریال  عوامل  حضور  با 
مسجد  در  سینما  عوامل  و  بازیگران 

الرضای تهران برگزار شد.
مرضیه محبوب از همکاران او گفت: من 
و دنیا پشت همه دکورهای عروسک، 
درباره  هم  با  ما  کردیم.  زندگی  هم  با 
ما  درواقع  می زدیم،  حرف  چیز  همه 
بچه هایمان را آنجا بزرگ کردیم. دنیا 
اگر  نظرم  به  می گفت،  من  به  همیشه 
تجلیل  ما  از  کسی  بمیریم،  ما  روزی 
تو  وقتی  می گفت  من  به  او  نمی کند. 
تریبون  پشت  نمی توانم  من  بمیری، 

بروم و بگویم بانوی فرهیخته ای را از

شده اند. دراوایل سال 2016 نیز فیلمی 
کمدی از رونالد ریگان  باشرکت  ویل 
شدکه  داده  نمایش  درسینماها  فارل 
معلوم  نداشت.  چندانی  موفقیت 
نه  که  کیج  نیکالس  چگونه  نیست 
شباهتی  اش  قیافه  ونه  اش  قدوقواره 
درنظر  نقش  این  برای  دارد  ریگان  به 
یک  هم  شاید   . است  شده  گرفته 

شوخی است. 

من  از  زودتر  دنیا  اما  داده ایم  دست 
رفت و قرار ما را به هم زد. 

دنیا فنی زاده حدود 12 سال از بیماری 
فوت  که  برد.وزمانی  می  رنج  سرطان 

کرد  حدود 49 سال داشت .
کرده  بینی  پیش  خوداو  که  همانگونه 
از  اندکی  تعداد  او  درمراسم ختم  بود 
اندرکاران سینما  ودست  هنرپیشگان 

حاضر بودند.
معروف  هنرمند  دختر  زاده  فنی  دنیا 
آبتین  همسر  او  بود.  زاده  فنی  پرویز 
ارشیا  بنامهای  دوپسر  و  بود  سهامی 
وسیاوش داشت . دنیا فنی زاده در26 
ماه  متولد شد ودر 8 دی  آبان 1346 
1395 از دنیا رفت .عکس زیر از ورودی 
است. شده  گرفته  یادبوداو  مراسم 

دبی رینولدز ودخترش کری فیشر

یادی از علی نظری خواننده  مردمی

نیکالس کیج درنقش ریگان ظاهرمیشود؟

دنیا فنی زاده دختر پرویز فنی زاده هم رفت
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