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شرح عکس روی جلد:  یک  زن افغان پس از کشته شدن عزیزانش در یک حمله تروریستی  پس از رشکت 
در تشییع حنازه یکی دیگر از  اقوامش 

انسانی  غیر  به کشتار  داعش همچنان 
خود ادامه می دهد. در لندن ، در بغداد، 
در کابُل ، در آسیا ، درآفریقا ، در اروپا  
و هرکجا که بتواند خون براه می اندازد. 
کودکان بیگناه را اینجا و آنجا می ُکشد و 
رسانه ها نیز کم وبیش به آن می پردازند. 
انسانهایی که دل درسینه دارند و بنی 
آدم را اعضای یک پیکر می دانند  همه 
این جانیان  را محکوم و اعمال آنهارا غیر 
انسانی و قربانیان آنهارا انسانهای بیگناه  

بشمار می آورند.
قتل هرانسانی دل انسان دیگررا به درد 
نیز روح  قاتالن  اعدام  . حتی  آورد  می 
ی  همه  از  جدا  خراشد.  می  انسانهارا 
این رویدادها  آنچه روح مردم آزاده را 
بیشتر می خراشد ارزش متفاوتی  است 
که رسانه ها برای جان قربانیان قائل می 

شوند.  
وقتی یک کودک افغانی با حمله داعش 
جسدده  درکنارش   و  دهد   می  جان 
پیران دیگر   و  و جوان  ها کودک دیگر 
قرار می گیرد تنها  چنددقیقه از وقت 
بخود  واروپارا  آمریکا  تلویزیونهای 
اختصاص می دهد . تا چندکلمه بعنوان 
خبر درباره ی آن بگویند وقتی هرروز 
بمب کنار جاده ای ، کامیون انفجاری  ویا 
تروریستی با کمربند انتحاری  درعراق  
نخستین  گیرد   می  نفررا  ها  ده  جان 
پرسش رسانه های آمریکائی این است 
که آیا آمریکائی هم جز ء  کشته شدگان 
بوده است ؟ و بعد دوسه ثانیه خبر این 
انفجاررا پخش می کند . اما وقتی یک 
نفر، فقط یک نفر در حمله تروریستی 
ساعتها   بازد،  می  جان  لندن  مثال 
دربرنامه های مختلف تلویزیونی درباره 
زنده صورت  آن بحث می شود. پخش 
می گیردو مفسران درباره آن به بحث و 

تفسیر می پردازند..
ها ی  برنامه  این  بیننده ی  بعنوان  وتو 
میمانی  ومبهوت  مات  آمیز   تبعیض 
خون  که  حوادث  این  قربانیان  ومرگ 
خاورمیانه ای در تنشان است و برزمین 
می ریزد  روحت را می ساید.  در مقام 

انسان چه تفاوتی بین  انسان عراقی 

آمریکایی  و  اروپایی  انسان  با  افغان   و 
است؟ 

سالها دولت فخیمه انگلیس آشکارا  ما 
آسیائی هارا  نادیده می گرفت . سرانجام 
نادرست  عنوان  و  آسیاجداکرد  از  مارا 
اهانتها   داد.  ما  به  را  ای  »خاورمیانه«  
ادامه یافت اما کم کم بجای اینکه آشکارا  

اهانت کند و حق مارا بخورد  بصورت غیر 
مستقیم  به تحقیر ما پرداخت و همچنان  

می پردازد.
دالیل   از  یکی  گویند  می  کارشناسان 
یی  اروپا  جوانان  از  بعضی  پیوستن 
و  جهادیست  گروه  به  آمریکایی  و 
مسلمانان افراطی  تحقیر شدن آنها در 
جوامعی است که زندگی می کنند.  خود 
آنها یا پدرومادرشان به عنوان مهاجر به 
اروپا و یا آمریکا آمده اند اما جامعه اروپا و 
آمریکا نتوانسته است  آنهارا بخود جذب 
مورد  را   آنها  خود  اتباع  همانند  کندو 
توجه قراردهد . و این نوجوان عاصی می 

شود و  واکنش   نشان می دهد.
ترامپ   پرزیدنت  های  برنامه  از  اروپا 
درمورد منع  پذیرفتن مهاجر و تحریم 
ورود اتباع 6 کشور مسلمان انتقاد می 
شده  پذیرفته  مهاجرین  خود  اما  کند 
را به خود جذب نمی کند. که علیرغم 
این که نام ایران عزیز ماهم در لیست 
این تحریم هاست  باید قبول کنیم که 
اقدام پرزیدنت ترامپ   از مهاجر پذیران 

اروپائی صادقانه تر است .
امروز هیچ نقطه ای از جهان نیست که 
ساکنین آن احساس امنیت کنند. همه 
جا نا امن است . همه جا داعش و القاعده 
جان  کمین  در  الشباب   و  طالبان  و 
انسانهای بی گناه هستند.  چهل سال 
پیش که محمدرضا شاه پهلوی  آن نیک 
اندیش  همه ی زمانها ، گفت اگر من بروم 
امنیت از ایران رخت بر می بنددو ایران 
همه  شد  خواهد  تبدیل  ایرانستان  به 
این گفته را به شوخی گرفتند و اینک 
می بینیم که امنیت نه تنها درایران که 
در هرکجای جهان بخطر افتاده است و 
به  راحت  باخیال  تواند  نمی  هیچکس 
مسافرت برود ، در جمعی حاضر شود،  
در کنسرتی حضوریابد تا از دغدغه های 

زندگی ماشبینی دمی بیاسایدو... 
وپود  تار  که   ، پهلوی   شاه  محمدرضا 
ایرانی  به  عشق  از  سرشار  وجودش  
را  جهان  امنیت  همه  بود    انسانیت  و 
باخود به زیر خروارها خاک برد و مدفون 

ساخت .  وامروز کم وبیش  پژهشگرانی

پیدا می شوند که دریافته اند تا آریامهری 
برایران حکومت می کرد امنیت جهان 
بیمه شده بود.و بارفتنش دنیا و نظم آن 
بهم ریخت .  ملتی را که اورهبری می 
کرد درهرجا با احترام پذیرا می شدند.   
دشمن او  اکبر هاشمی بهرمانی زمانی 
گفته بود با پاسپورت  کشورشاهنشاهی 
همه اروپارا با همسرش  بوسیله اتومبیل  
دورزدند و هیچکس مزاحمتی برای آنان 

ایجادنکرد و ویزا نخواست . 
امروز اما  در غیبت پادشاه  زجر کشیده ی 
دهند.  نمی  راهمان  کجا  هیچ  به  ما  
کنند  می  ملت ستایش  نجابت  از  همه 
یا  انتخاب نشده و  اما بخاطر  رهبران  
بکشیم،  عذاب  درخانه  باید  انتصابی   
بقیه   . شویم  خواروخفیف   ودرجهان  
وبیش  کم  هم  خاورمیانه  ملتهای 
سرنوشتی همانند ما دارند اگرچه آنها 

هرگز آریامهری نداشتند. 
شهروند  یکصد  جان  ارزش  امروز 
خاورمیانه ای ، حتی از جان یک اروپائی 

ویا آمریکائی کمتر است .

ها  ای  خاورمیانه  ما  برمرگ  کسی   نه 
میگرید و نه  کسی درد مارا می فهمد. 
 ... و  عراقی   ، ایرانی   ، افغانی  کودکان 
گویا  بدهکار همه ملتها هستند . آنها 
محکومند که چرا  یک متر مربع از فضای 
جهان را اشغال کرده اند.  سازمان دولتها 
نیز که خودرا سازمان ملل می داند  هیچ 
به  ملتها   این  شناسائی  برای   طرحی 
عنوان اجتماعی از انسانهای  خوب که 
دربسیاری از موارد از بسیاری از ملتها 

بهتر و برترند  ندارد. 
ای  خاورمیانه  داغدار   مادر  به  کسی 
مادر  برعکس  و  گوید  نمی  تسلیت 
همه  نفرین  و  لعن  مورد  ای  خاورمیانه 
فرزندی  که  چرا  دیگراست  ملتهای 
می  انتحاری  کمربند  که  کرده  تربیت 
بندد و همنوعان و همدینان و هموطنان 

خودرا می کشد.
را  فریبکاری  دولتهای   ملل  سازمان 
به  را  ای  مادر خاورمیانه  این  فرزند  که 
جهادی تبدیل می کنند  هرگز محکوم 
نمی کند.  به کشورها ومؤسساتی که  به 
آلودگی هوا که ممکن است چند نفررا 
در ایران ویا نقاطی شبیه به آن بکشد 
می  بینی  پیش  هزینه  دالر  میلیاردها 
که  تروریسم  بردن  ازبین  برای  اما  کند 
هروز چندین نفررا به کام مرگ می کشد 

برنامه ای ندارد. 
این روزها مصادف بود با اعالم  بیانیه ی 

این  خروج  بر  مبنی  آمریکا  دولت   
درسال  که   پاریس  پیمان  از  کشور 
2015 منعقدشد تا جلوی آلودگی هوارا 
از  شماتت  به  کشورها   همه  بگیرد.  
دولت آمریکا پرداختند . اعضای حزب 
دمکرات که  با هراقدام پرزیدنت ترامپ 
وحزب جمهوریخواه سرسختانه مخالفت 
می کنند  تا توانستند ازاین اقدام رئیس 
جمهور آمریکا انتقادهای بسیار وقیحانه 
کردند اما هیچکس ازبین آنها  طرحی 
برای نابودی تروریسم ارائه نکرد.  مبارزه 
با تروریسم برای بسیاری از کشورها   از 

اولویت خاصی برخوردار نیست .
و ملتهای خاورمیانه نیز که هرروز قربانی 
از  هیچیک  برای  شوند   می  تروریسم 
ارزشی  غربی   های  رسانه  ویا  مقامات 
در  تروریستی  حادثه  دومین  ندارند. 
لندن که در سوم ماه ژوئن صورت گرفت 
و 7 نفر کشته داشت بیش از 24 ساعت  
تحت پوشش رسانه های آمریکائی  بود.  
ودراین مدت گوئی در خاورمیانه امنیت 
هیچ  چون  است  بوده  برخوردار  کامل 
رسانه ای از رویداد ناگواری دراین منطقه  
شوم رخ نداده است . به دنیای مجازی 
پناه می بریم و درهرسایتی می خوانیم 
کشته شدند.  درعراق  امروز  نفر  ها  ده 
صدها نفر امروز در کابل وشهرهای دیگر 

افغانستان جان باختند. .. 
یارب روامدار چنین  نابرابری.

مرتضی پاریزی

نهای نسا  ارزش جان ا

میاهن ای خاور
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 خوانندگان

تروریسم
مدیر ارجمند نشریه آزادی 

باشایسته ترین درودها به شما وشورای 
تندرستی  همگی  برای   ، نویسندگان  
وخوشوقتی آرزومندم . امیدوارم  تنتان  
قلمتان   و  قوی  روانتان    ، تندرست 
درنوشتن  دوران شکوهمند  وپرافتخار  
یاد   وزنده  کبیر   رضاشاه  یاد   زنده 

شاهنشاه آریامهر  ، روان باد.
تقدیم  تروریست  درباره  ای  نوشته  
وعوامل  تروریسم  .تاریخچه  کنم  می 
تروریستی  به گذشته های دور میرسد 
. این گذشته های دور مربوط می شود 
به قلعه الموت  ، حسن صباح  و فدائیان 
بجای  را  فدائیان  زمان  درآن   . اسالم 
خشیش   کشیدن  با  مغزی  شستشوی 
وازخودبی خود کردن با خنجر به جان 
انداختندو  مخالفان  حسن صباح  می 

می کشتند.
امروزه جوانان  پراز عقده و طرد شده از 
جامعه و احیاناً  دارای بیماری روانی  را 
گیر آورده و با شستشوی مغزی  ودادن  
بجان    ، بهشت   ووعده  پول  مقداری 
می  ترور  و  انداخته   بیگناه   انسانهای 
کنند وخودشان را هم بکشتن می دهند.

من به این جوانان  گول خورده اعالم می 
کنم  که بعدازاین  دنیا ، دنیای دیگری 
وجودندارد  و نیز بهشتی درکار نیست 
بی  افراد  اکبر   اهلل  شعار  با  خود   بی   .
گناه  راترور نکنید. بی جهت خودتان  را 
بکشتن ندهید و نگذارید  شمارا با یک 
مشت موهومات  وخرافات  ، مغزشوئی  
کنند. اجازه ندهید  با یک سری  احادیث 
آماده   شمارا   درآوردی   من  وروایات  
برای ترور مردم بی گناه  بکنند. نخواهید  
شوند.  عزادار  وشما   آنها  عزیزان  که 
وعده بهشت  یک دروغ مصلحتی است  
. این دروغ در بدو  بوجودآمدن  اسالم 
ازطرف محمد وسپس خلفای  راشدین 
گفته شده است و آن بدین که با دادن 
را  گرسنه  بدوی  اعراب  بهشت   وعده 
تشویق  به جنگ نمایند  وبه آنهابگویند 
چنانچه  درغزوات  اسالم شرکت کنند  
درصورت فاتح شدن  غنائم جنگی  بین  
آنان  قسمت خواهدشد واگر درراه اسالم  
 . به بهشت خواهندرفت  کشته شوند  
اعراب خیلی زود  این امررا قبول کرده  
ودرزمان محمد  به کاروانها  حمله کرده  
غارت   اموال  وکشتار   کشت  از   وپس 

شده را  پس از دادن  سهم بیت المال  
و سهم محمد واهل بیت  او بقیه  رابین 
بعدها   کردند   می  قسمت  خودشان  
با  را  راشدین  جنگ  درزمان  خلفای  
کشورهای  ثروتمند  همسایگان  از جمله 
ثروت   نیرنگ  وباهمان   شروع  ایران  

بدست آ.ورده را قسمت می کردند.
 امروزه  تروریسم درسطح  جهانی برای 
ایران  به  خمینی   آوردن  با  بار   اولین 
چهاردولت   توسط  کار  این  شد.  شروع 
انگلستان ، آمریکا ، فرانسه  وآلمان در 
به تصویب رسید و  نشست گوآدلوپ  
 ، اهلل  حزب  تروریستی  گروههای  ابتدا 
بوجودآمدند   وجهاداسالمی    ، حمس 
وخمینی با دادن  دالرهای  نفتی  به آنها  
درداخل  خودرا  مخالفان   اول  دردرجه 
درسطح  وسپس  کرد  ترور  وخارج 
جهانی  اعمال تروریستی  را انجام دادند 
. بعدازاین  گروه ها  ، دسته های   دیگری 
همانند القاعده ، طالبان  ودرحال حاضر 
گروه باصطالح  دولت اسالمی  )داعش(  
عملیات تروزیستی را  انجام داده ومی 

دهند.
کشورهای  کنم   اضافه  باید  را  این 
چهارگانه انگلستان ، آمریکا ، فرانسه و 
آلمان که خمینی را  به ایران آوردند  تا 
نفت ارزان  بخرند و  نوار سبز در مرزهای  
کمونیستی   روسیه  با  ایران   شمالی  
بکشند  بیشترین  صدمه را  از تروریست 

ها خورده اند.
پرویز کالنی - آلمان 
پروفسور کالنی عزیز  مطلب شمارا بدون 
هیچ دخل وتصرفی چاپ کردیم . بدیهی 
است چنانچه  کسانی در تأیید و یا علیه 
مطلب شما  توضیحی ارسال کنند حق 
آنها برای درج جوابیه شان دراین صفحه 

محفوظ خواهد بود.

 موافق صفحات انگلیسی

نظرخواهی مربوط به صفحات انگلیسی 
مجله  را باردیگر مطرح کرده اید و برای 
نمونه دوصفحه هم انگلیسی در شماره 
این  اگر  من  بنظر  کردید.  چاپ  پیش 
دوسه صفحه ی انگلیسی را ادامه دهید 
برای ما که انگلیسی مان ضعیف است 
کارساز خواهد بود چون متن انگلیسی 
را با ترجمه فارسی آن مقایسه میکنیم 
و به این ترتیب سطح انگلیسی ما  باال 
مملکت  صالح  بازهم    . رفت  خواهد 

خویش خسروان دانند.

از ماساچوست : یافا ابراهیمی 
را  خویش  مملکت  صالح  قراربود  اگر 
نمی  نظرخواهی  که  بدانند  خسروان  
کردیم . به هرحال منتظر نظرات بیشتر 
شما هستیم . از شما خواننده گرامی نیز 

صمیمانه سپاسگزاریم .

تشکر از جناب ترامپ
تحصیلکرده  فرزند  چند  مادر  من 
هستم که دکتر ومهندس هستند.  می 
خواستم از جناب پرزیدنت ترامپ تشکر 
وسپاسگزاری کنم که حساب مردم ایران 
را از رژیم ایران جدا کردند.  وازاینکه به 
تروریست  و  تروریسم  نابودی  دنبال 
هستند بسیار از ایشان ممنونیم .وبرای 

ایشان توفیق روز افزون را خواهانم .

عشرت -  خ .  شرق آمریکا

معتاد به آزادی
آنالین  ازطریق   مجله شمارا   . درود  با 
مطالعه می کنم . باور کنید بد جوری به 
آن معتاد شده ام و برای خواندن شماره 

جدید لحظه شماری می کنم . 
برایتان موفقیت بیشتر آرزو دارم .

ج - ب  از ایران- یزد
از  اینکه   از   . فراوان   وسپاس  درود  با 
مجله ومطالبش  راضی هستید بسیار 
خوشحالیم . لطفا مارا به دوستانتان هم 
معرفی کنید و چنانچه نظر اصالحی هم 

داشتید مارا مطلع بفرمایید.   

ازقرارداد  آمریکا  خروج 
پاریس

مواقفنامه  از  آمریکا  خروج  پیرامون  
و  وهوا  آب  وضعیت  درمورد   پاریس 
وظایفی که هرکشور درقبال پاالیش هوا 
از آلودگی ها باید ایفا کند  انتقادات زیادی 
شده است که اگثراً با آن آشناهستند. 
اما صرفنظر از این که موافق یا مخالف 
آقای ترامپ باشیم  واقعا بنظر من بنفع 
آمریکاو همه ما که دراین کشورزندگی 
می کنیم  هست که آمریکا  هیچ تعهدی 
نسبت به این قرارداد نداشته باشد.   اگر 
ممکن است نظر کارشناسان مجله را هم 

منعکس بفرمائید.
باسپاس -  م.ل. آمریکا

با   مارا  مجله  اینکه  مثل  گردم  قربانت 

یکی از نشریات بزرگ آمریکائی اشتباه 
زیست  محیط  کارشناس  ما   . گرفتید 
مختصری  بودجه  یک  کجابود؟   مان 
داریم و یک کامپیوتر که این مجله را 
آماده و چاپ می کنیم .ودراختیار شما 
عالقمندان قرار می دهیم .  ازشوخی که 
بگذریم  حقیقتا نمی توان به جرأت گفت 
که خروج آمریکا از قراردادپاریس بیشتر 
به نفع ماست یا به ضرر ما . اما تا آنجا که 
خواندیم وشنیدیم میگویند کسانی که 
در چارچوب این قرارداد باقی میمانند  
برتعداد بیکارانشان  افزوده می شود و 
هزینه برق و سوخت منازل باال می رود 
و درنتیجه هزینه حمل ونقل نیز افزوده 
که  ها  این هیاهو  بیشتر  اما  می گردد. 
مثال خانم نماینده مجلس نمایندگان می 
فرمایند که بچه های ما خواهند ُمرد و 
یا چنین وچنان می شود  جنبه سیاسی 
دارد و هیچیک از اینها دلشان به حال 
دلشان  اگر  سوزد.  نمی  وشما  من  بچه 
می سوخت قدمی برای انهدام گروههای 
از  اما دریغ  بر می داشتند.  تروریستی 
یک قدم . پس زیاد حرف آنهارا جدی 
نگیرید. بنظر من پرزیدنت ترامپ بیش 
ازهمه صداقت داردو حقایق را بصورت 
گذاردویا  می  میان  در  مردم  آشکاربا 

توئیت می کند.

دلسوزی نخست وزیر 
انگلیس 

ماه  روز سوم  تروریستی  از حمله  پس 
حمله  سومین  درحقیقت  که  جون 
دوماه  کمتراز  حدود  در  تروریستی 
درپایتخت روباه پیر استعمار بود خانم 
در  انگلستان  وزیر  نخست  ترزامی  
سخنرانی خود فرمودند تروریست هارا 
تااین حد سرزنش نکنید . بعضی از آنها  
سازش پذیرند و می توان با آنها مذاکره 
کرد.  آیا ایشان با مردم خود سر شوخی 

دارند؟
مریم .س . ماساچوست 
جون  چهارم  روز  عزیز   همشهری 
فاکس  و  .ان  ان  سی  های  تلویزیون 
نیوز هردو با یک جهادیست سابق بنام 
مؤمن  شیخ  که شاید اسم مستعار باشد 
و بالهجه آمریکائی سلیس صحبت می 
که  داد  می  شرح  گفتگوگردندواو  کرد 
انجام  خونبار  مأموریت  دوسه  وقتی 
دانست  و  خود شد  اشتباه  متوجه  داد 
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آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

آزادی  مجله  یکسال  اشتراک  حق 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

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

  نشریه برای مشترکین با پست سریع 
ارسال می شود.

پیشاپیش  یکسال  برای  اشتراک  حق 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

که این اعمال با اسالم هیچ  سنخیتی 
جهادی  گروههای  از  ودرنتیجه  ندارد 
جداشد.  حال من نمیدانم منظور خانم 
نخست وزیر انگلیس ایشان بوده است 
مورد  این  بگوئیم  باید  دراینصورت  که 
اما اگر  از نوادر است و عمومیت ندارد. 
منظورشان افراد دیگراست حتما ایشان 
ازما بهتر می دانند چون بقول آخوندها 
عالم بالسروالخفیات هستند. درهرحال 
من چنین سخنرانی را از زبان ترزا می 

نشنیدم .

رنگارنگ و ازهمه رنگ
وقتی این روزها ماهنامه آزادی بدستم 
می رسد  اول یک نگاه کلی به آن می 
بقول عوام شارژ می شوم چون  و  کنم 
رنگارنگ وبسیار زیبا ست . بعد شروع 
به خواندن می کنم ومطالب  آن را که 
از همه رنگ است یعنی از هرموضوعی 
مطلبی ولو کوتاه  دارد می خوانم ولذت 
ایمیل را برای شما می  این     . برم  می 
فرستم  تا از زحمات دشما سپاسگزاری 

کنم . خسته نباشید و دست مریزاد.
سهراب - نیک از  غرب آمریکا
باتشکر ازشما وبا امید اینکه مارا هرچه 
بیشتر به دوستان خود معرفی کنید.ویا 
اشتراک مجله را به دوستان خود  هدیه 

بدهید.

خان زند دزد بوده است ؟
که  بودید  نوشته  خود  قبل  درشماره  
کریمخان  زند درجوانی دزد بوده است  

آیا این مطلب حقیقت دارد ویا طنز است 
؟ باور کردنش برای من مشکل است .

اسماعیل . آ.  نیویورک
ما هرگز با پادشاهان مملکتمان شوخی 
نمی کنیم . این مطلب حقیقت دارد ولی 
از  رسید  هم  پادشاهی  به  اینکه  بعداز 
استفاده می  ندرت  به  پادشاهی  عنوان 

کرد.

مطالب  مفید
مطلب کالهبرداری اینترنتی را خواندم . 
بسیار جالب وآموزنده بود.  در روی زمین 
که دیگر امنیت نداریم . در دنیای مجازی 
روبرو  ناامنی  با  ترتیب   این  به  که  هم 
هستیم وبنظر می رسد روزبروز ناامن تر 
هم می شود . شاید باید از دست این دو 
دنیا به دنیای دیگری پناه ببریم . شاید 
دنیای باقی  یاشایدهم  مهاجرت به کرات 

دیگر..
افتخار- ع. ورمانت 
این  بیشتر   . نباشید  بدبین  زیادهم 
دام  به  هم   خودشان  کالهبرداران 
ازقدیم  افتند.  می  دیگر  کالهبرداران 
گفته اند دست باالی دست بسیاراست 
. باید مواردی را رعایت کنید تا بتوانید 

دردنیای مجازی امن باشید. 

شرح حال شاعران
نمی دانم برای شما امکان پذبراست که  
شاعر  یک  حال  شرح  به  درهرشماره  
بپردازید؟  فکر می کنم خیلی ها ازآن 

استقبال خواهند کرد. 

یک بار امتحان کنید 
ازطرف چند ایرانی عاشق شعر وادبیات

بنویسیم  اگر  که  هست  مطالب  خیلی 
کرد  خواهند  استقبال  ازآن  ها  خیلی 
همانگونه که از مطالب فعلی استقبال می 
کنند. اما متأسفانه مجله 52 صفحه است 
لبرتعداد  توانیم  نمی  هم  ازاین  بیش  و 
دهیم  می  قول  اما   . بیفزائیم  صفحات 
که درصفحه شعر ، اشعار ناب و جالبی 

راطبق معمول بحضورتان تقدیم کنیم .

مجله را به امارات بفرستید
مجله  و  کنم  می  زندگی  دبی  در  من 
 . خوانم  می  شما  سایت  شماراازطریق 
اما چون 15 روز باید صبر کنم تا مجله 
اول ماه را در15 هرماه بخوانم مایلم آن 
را در همان اول ماه دوبی خریداری کنم 
وبخوانم . درضمن تعداد ایرانی هائی که 
خواستار مجله هستند زیاد است . اگر 
بخواهید می توانم آدرس کسی که مایل 
برایتان  شماباشد  مجله  نماینده  است 
ایمیل کنم تا هرماه تعدادی مجله را به 

دوبی بفرستید . 
خوب  نویسندگان  وهمه  شما  ارادتمند 

ماهنامه آزادی                امیر -ج.  دوبی
را  ماهنامه  ازاینکه  عزیز  دوست   
کنید  می  دنبال  ما  سایت  ازطریق 
ومورد پسندشماست بسیار خوشحالیم 
اقدام  قبال   ، دوبی  نمایندگی  درمورد   .
که  دوبی  ساکنین  از  یکی  اما  کردیم 
مجله  چون  گفت   دارد  هم  مقامی 
با  نمی خواهیم  وما  است  شما سیاسی 
جمهوری اسالمی  اصطکاکی پیدا کنیم 

لذا  نمی توانیم به شما مجوز بدهیم تا 
اما  بفروشید.  را در دوبی  بتوانید مجله 
چند نفری دردوبی هستند که مجله را 
مشترک هستند و هرماه قبل از اول ماه 
آن را دریافت می کنند. شما ودوستانتان 
حق  شوید..  مشترک  توانید  می  هم 
فقط   . دالراست   160 یکسال  اشتراک 
و  کنید  ایمیل  ما  خودرابرای  آدرس 
چکی به مبلغ 160 دالر به آدرس مجله 
بفرستید تا بالفاصله ماهنامه به آدرس 
شما پست شود. البته اگر بخواهید می 
توانید حق اشتراک را به حساب ما واریز 
کنید . دراین صورت به ما اطالع دهید 
تا شماره حساب بانکی خودرا و اطالعات 
الزم را دراختیارتان قراردهیم که بتوانید 

پول را به حساب بانکی ما واریز کنید.
قبال از حمایت شما از ماهنامه آزادی  که 
می  سپاسگزاری  است  خودتان  مجله 
را  هموطنان  شما  همه  .موفقیت  کنیم 

آرزو می کنم .
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ناشی   ،)R2P( حفاظت  مسئولیت 
 . متوسل شود  دکترین حقوقی  ازیک 
یابد  می  تحقق  زمانی   مسئولیت  این 
که یک کشور مستقل مایل یا قادر به 
جلوگیری از فجایع جمعی در محدوده  
امنیت  شورای  و  نباشد  خود  مرزهای 
به  موفق  مکررخود  های  درتالش 
متوقف کردن این جنایات نشده باشد. 
را  ازقدرت  استفاده  تنها   R2P اما 
سوریه،  در  امن  منطقه  از  دفاع  برای 
نظامی  مبارزات  در  نه  داند  می  مجاز 
همین  در  اسد.  رژیم  یا   ISIS علیه  
حال، اگر ناتو در کنار ایاالت متحده، به 
امن  بپردازد مناطق  مداخله درسوریه 
دفاع  عنوان  به  ترکیه  مرز  امتداد  در 
بشمار  ناتو   عضو  کشورهای  جمعی 
میرود. بزرگترین خطر مناطق امن  آن 
است که می توانند  ایاالت متحده را به 

جنگ بی پایانی در سوریه، بکشانند.
قوانین  به  نیاز  ترامپ   دولت  چهار: 
درگیری  برای  وشفافی   روشن 
درسوریه دارد. همانطور که در عملیات 
امن  مناطق  ایجادشد،  آرامش  عراق 
و  هوائی   قدرت  یک  توسط  باید 
به یک سلسله  که  بسیار قوی  زمینی 
پاسخگو  مشخص  فرماندهی  مراتب 
باشند  محافظت شوند. از سربرنیتسا 
دقیقا  امن  مناطق  جنوبی،  سودان  تا 
به  ازآنها  زیرا  اند  خورده  شکست 
این  شود.  نمی  محافظت  کافی  اندازه 
اراده  فقدان  بخاطر  بیشتر  شکست 
ناکافی.  تا قدرت آتش   سیاسی است 
ملل  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای 
ضعیفی  قوانین  تحت  اغلب  متحد 
عدم  ضامن  همه  که  کنند  می  عمل 
توانند  می  .آنها  است  نظامی  مداخله 
قوی  قوانین  گیرند.  کار  به  مداخله  و 
ومحکم برای مداخله  هم به  اسد وهم 
به  پناه جویان این هشداررا می دهد 
از  ایاالت متحده در مورد حفاظت  که 
غیر نظامیانی که  به منطقه امن  وارد 
می شوند جدی است. در حال حاضر،  
در  کافی  سیاسی  اراده  است  ممکن 
باشدتابه  ایاالت متحده وجود نداشته 
درگیری محکم مورد نیاز دست بزند.، 
پنج : ایاالت متحده به  یک استراتژی 
خطر  بزرگترین  دارد.  نیاز  خروج 

می  آنها  که  است  این  امن  مناطق 
آن  متفقین  و  متحده  ایاالت  توانند 
درگیربرخوردی  نامحدود  طور  به  را 
تهدید  به  توجه  با  کند.  بُعدی  چند 
رژیم بشار اسد به غیرنظامیان، ایاالت 
سوریه  از  خروج  برای   باید  متحده 
مورد  صلح  پیمان  یا  بس  آتش  به 
تعهد  صلح   المللی  بین  حافظان  نظر 
انسان  استراتژی  یک  باشد.   داشته 
ایران  تواند   می  آمریکا  دوستانه  
مذاکرات  از  حمایت  برای  را   وروسیه 
ترک مخاصمه  تشویق وترغیب کندو 
منجر به ثبات واقعی در منطقه شود . 
به  سیاست  ترامپ   دولت  که  زمانی  
منطقه  امن توجه دارد  باید  مشخص 
نظامی خودرا   کند که چگونه عملیات 
صلح  مذاکرات  در  درگیرشدن  با 
سیاسی  قدرت  انتقال  یا  و  درسوریه 
عملی  امروز  تا  که   - کشور  درآن 
 . کار خواهد گرفت  به    - نشده است 
و  نظم  با  باید   امن  مناطق   : باألخره 
به  دسترسی  از  اطمینان  با  و  قانون 
سرپناه،  و  داروئی  غذایی،  نیازهای 
اماارتش  ایجادشود.  پناهندگان  برای 
المللی  بین  حمایت  به  متحده  ایاالت 
های  گروه  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
شود  مناطق  این  داخل  به  گرا  افراط 
حفاظت  که  متحده  ایاالت  سربازان  و 
برعهده دارند  را  پناهندگان سوری  از 
بیرون  افغانستان  و  عراق  خاطرات  از 
داخلی،  امنیت  تامین  برای  بیاورد. 
متحدان منطقه ای، که سربازان آنها-
روابط فرهنگی و زبانی نزدیکتری  به 
سوری هادارند، بایدموثر تر عمل کنند. 
در واقع، بسیاری از متحدان منطقه ای 
ابراز  امن  مناطق  از  خودرا  پشتیبانی 
کرده اند. در شمال سوریه، ترکیه، که  
در حال حاضر »مناطق خالی از ترور« 
ایجادکرده  سوریه  مرز  امتداد  رادر 
نیروهای  که  زمانی  تا  تواند  می  است 
کرد درگیر نیستند یک شریک خوبی 
که  سوریه،  جنوب  در  شود.  محسوب 
حزب اهلل و دولت اسالمی در آن فعال 
نقطه  از  امن  مناطق  ایجاد  هستند، 
اسرائیل  پر مخاطره است.  نظامی  نظر 
و اردن، با این حال، هر دو، مشتاقند که 
درافت وخیزهای  مهاجرین سهمی داشته 

دولتی  غیر  بازیگران  وازحضور  باشند 
در  استراتژیک  پایی  ایجاد جای  برای 
کنند..  جلوگیری  خود  امتدادمرزهای 
دردست  تواند  می  امن  ایجادمناطق 
باشد. مؤثر  منظور  دو  این  به  یابی 
سوریه  داخل  در  امن  مناطق  توسعه 
می  باقی  واقعی  احتمال  یک  بصورت 
ماند، و روسیه در طول مذاکرات آتش 
مناطق  طرح  درمورد  آستانه   در  بس 
پس  کرد  مطرح  را  هائی  بحث  امن  
در  پیشنهاد  این  گذاشتن  درمیان  از 
الوروف  تیلرسون،  و  باترامپ  دیدار 
»آتش  است  امیدوار  روسیه  که  گفت 
به  امن   مناطق  در  بازی«دیپلماتیک 
از  حفاظت  برای  پایدار  توافق  یک 
غیرنظامیان تبدیل شود. اگر چه دولت 
ترامپ با احتیاط نیات روسیه را ، دنبال 
می کند بحث هایی که باحضور مقامات 
آن  نشانگر  گیرد  می  صورت  بلندپایه 
است که مناطق امن در راستای منافع 
وروسیه  متحده  ایاالت  استراتژیک 
سیاست  ازکارشناسان  .بعضی  نیست 
کنند  می  استدالل  هم  هنوز  خارجی 
حیاتی  منافع  متحده  ایاالت  که  
سوریه  سرنوشت  با  ارتباط  خورادر 
در  پناهندگان  بحران  اما  بیند.  نمی 
حال حاضر فراتر از سوریه را هم دربر 
می گیرد، بی ثبات کردن خاورمیانه و 
بحران  نتایج  از  اروپا  درجامعه  اخالل 
سیاست   . است  سوری  پناهجویان 
منطقه امن هوشمند می تواند سرعت 
ایجادامنیت  با  را  پناهندگان  خروج 
امنیت  کَند..  ُکند  سوریه  داخل  در 
تازه  تواندنیروی  می  درداخل سوریه  
ای برای  تالش درراه تحقق صلح از راه 
پناهندگان  مذاکره، وکلید حل بحران 
به ظاهر مقاوم سوریه باشد. استراتژی 
شفاف و قابل اعتماد می تواند مناطق 

امن بزرگ و زیبا یی را ایجاد کند.

گزازشگر   THOMAS ERDBRINK
نیویورک تایمز در تهران  روز بیستم  
ماه مه 2017 گزارشی دارد تحت عنوان 
برنده  زیاد  رأی  تفاوت  با  روحانی   «

انتخابات شد « . می نویسد:

طبقه  ایرانیان  گسترده  شرکت   با   «
این  درانتخابات   روحانی  متوسط،  
تا  شد  پیروز  بار  دومین  برای  کشور 
و  کند  فراهم  را  فردی   های  آزادی 
اقتصادبیمار ایران را  با سرمایه گزاران 
می  تحلیلگران  بخشد.  بهبود  جهانی 
گویند شاید انتخاب مجدد او موقعیت 
میانه روها و اصالح طلبان را  در زمانی 
که عمر حکومت رهبر 78 ساله  آیت 
اهلل علی خامنه ای  رو به پایان است ، 

مستحکمتر کند.
داخل  در  ساله   68 جمهور  رئیس 
جدی  دردسرهای  با   ازایران  وخارج 

روبروست .«
می  خود  مقاله  درادامه  روزنامه  این 
نویسد:»مقامات  امنیت ملی در دولت 
را  پردردسرترین کشور  ایران  ترامپ 
حال  دانندودراین  می  خاورمیانه 
کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان  
تصمیم ندارد تا تحریمهای  یک جانبه  
تجاری و بانکی را علیه ایران  لغو کند.

با  خودرا  روابط  دارد  تصمیم  روحانی 
می  و  کند  مستحکم  اروپا   اتحادیه 
ازمیان  تحریمهارا  زود  خیلی  گوید 
برخواهد داشت .بااینهمه روحانی باید 
و  بینی  پیش  قابل  غیر  تصمیمات  با 
جنگ طلبانه ترامپ ... نیز روبروشود.«

روحانی پس از برنده شدن درانتخابات 
آرای  میلیون   41 از  بیش  با   «: گفت 
شما تاریخ کشورمان از سکون و شک 
بیرون کشیده شد.« او  ضمن یادکردن 
سابق   جمهور  رئیس  محمدخاتمی  از 
که پخش  اسم و تصویرش از تلویزیون 
دولتی و رسانه های ایران ممنوع است 
گفت »من وعده هایی  را که بشماداده 

ام فراموش نخواهم کرد.«
در نشست سران کشورهای مسلمان،  
ترامپ  تشکیل شدو  عربستان  در  که 
نیز درآن شرکت داشت  ایران دعوت 

نشده بود. 

روش صحیح

 برای ایجاد مناطق امن در سوریه

 Paul R. Williams : نوشته
and J. Trevor Ulbrick
جمهور  رئیس  حمله  به  پاسخ  در 
سوریه، بشار اسد به افراد غیر نظامی 
با گاز سارین در مناطق تحت کنترل 
دونالد  آوریل،  ماه  در  شورشیان 
 59 آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ، 
موشک کروزرا بر پایگاه  های هوایی 
جهان  هنوز،  اما   . فروریخت  سوریه 
ترامپ   دولت  که   است  نکرده  درک 
دستاوردی  چه   به  رسیدن  بدنبال  
در سوریه است. این حمالت مشخص 
کرد ایاالت متحده آمریکا برای  اولین 
بار  دربرابر خودکامگی اسد  از نیروی 
معلوم  ولی  کرده  استغاده  نظامی 

نیست برای آخرین بار باشد.
 11 حدود  جنگ،  سال  هفت  از  پس 
خود  های  خانه  از  سوری  میلیون 
فراری شده -ویا کشته شده اند. واگر 
این  نکنند  دخالتی  دیگر  دولتهای 

ارقام بازهم افزایش خواهدیافت . 
اگر دولت ترامپ در  حفاظت از مردم 
به  پا  وداعش  اسد  ازظلم   که  سوریه 
یک  است،  جدی  گذارند   می  فرار 
در   . است  امن  مناطق  ایجاد  گزینه 
طول مبارزات انتخاباتی، ترامپ  حتی 
زیبا  بزرگ  منطقه  یک  “ساخت  برای 
بود.  کرده  حمایت  سوریه  در  وامن” 
ترامپ  به تازگی پشتیبانی خود را از 
مناطق امن در حین تماس با والدیمیر 
درروز  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین، 
جیم  ابرازکرد.اما   2017 مه  ماه  دوم 
در  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  ماتیس 
مورد پیشنهاد اخیربرای ایجاد منطقه 

امن،با احتیاط برخورد کرد وگفت :
 “همیشه برسرجزئیات شر بپا می شود.”

متحده  ایاالت  نظامی  ریزان  برنامه 
این  با  باشند.  محتاط  که  دارند  حق 
پاسخ  تواند  می  امن  مناطق  حال، 
مؤثری به بحران انسانی سوریه باشد.  
دفاع  برای  است  ممکن  مناطق   این 
وحمایت از مردم،  مؤثرتراز کمک های 
بشردوستانه، باشند و بهتربتوانند  از 
مدت  که  سوریه  نظامی  غیر  جمعیت 
هستند  رنج  در  است  طوالنی  زمان 

بصورتی واقعی حمایت کنند.

ازنظر  توانند  می  مناطق   این 
طف  اکثر  مؤثرترباشند..  دیپلماتیک 
از  سوریه،  در  کننده   مذاکره  های  
متحده،  ایاالت  ترکیه،  روسیه،  جمله 
مذاکرات  طول  در  سوریه   دولت  و 
نوعی  برایجاد  درآستانه  اخیر  صلح 
امن درسوریه حمایت کردند..  منطقه 
اما تاریخ به ما  می آموزد که اگر این 
مناطق  به صورت نادرست اداره شوند، 
چنین طرحی بیش ازآنکه  خوب باشد 

بسیار آسیب رسان است .. 

شانس موفقیت »سیاست منطقه امن 
تمرکز  به  نیازمند  ترامپ«   پرزیدنت 
برروی  شش عنصر بسیارحیاتی است.

تاریخ  از  باید  ریزان  برنامه  نخست، 
مناطق  تاریخی،  لحاظ  از  بگیرند.  یاد 
امن، ممکن  است  هر چیزی را داشته 
جنگ  طول  در   .. امنیت  جز  باشند 
ملل  سازمان   ،1990 دردهه  بوسنی 
متحد “منطقه امنی” برای سربرنیتسا 
غیرنظامی   50000 بیشتراز  ایجادکردو 
را تحت حفاظت  400 نفر ازنگاهبانان 
صلح هلندی که با اسلحه های سبک 
داد. جای  منطقه  درآن  مجهزبودند 

فقط درطول  چند روز، بیش از 8000 
نفر ازپسران و مردان ساکن این منطقه 
در  بوسنیائی  صرب  نیروهای  بدست  
از  که  اروپا  در  جمعی  کشتار  بدترین 
زمان  آن  تا  دوم  جهانی  جنگ  زمان 

سابقه نداشت قتل عام شدند.
داردکه  کارآئی  هنگامی   امن  مناطق 
که اراده سیاسی و توانایی های نظامی 

بکارگرفته شود..  آن  اداره  برای  باهم 
اروپا  و  آمریکا  ائتالف   ،1991 سال  در 
هم  توانست  سرباز   20،000 از  بابیش 
منطقه پرواز ممنوع و هم یک  منطقه 
حفاظت  برای  را  عراق  شمال  در  امن 
نیروهای  حمالت  از  عراق  کردهای  از 
کند. اداره  موفقیت  با  حسین  صدام 

عملیات انجام شده در این مناطق  نه 
تنهاجان هزاران غیرنظامی را از مرگ 
نجات داد، بلکه از ورود پناهندگان به 

ترکیه نیزجلوگیری کرد. 

یک  ایجاد  بیشتر،  اطمینان  برای 
منطقه امن در سوریه، تبادل فناوری 
با مبارزان کامال  ارتباطات  و  اطالعات 
مراتب  به  تواند  می  ومتحد  مسلح 

سختتر از عراق باشد.
پیامرسانی   به  مجبور  ترامپ  دوم، 
متحدان  ارضای  .برای  است  درست 
او  آمریکا،  مردم  و  متحده  ایاالت 
بایدتوجیه روشنی برای ایجاد مناطق 
پیام  کنون،  تا  اما  باشد.  داشته  امن 
بوده  مبهم  سوریه  به  ترامپ   دولت 
است . پس از حمله اسد با گاز سارین، 
در  متحده  ایاالت  سفیر  هیلی  نیکی 
تغییر  که  گفت  متحد  ملل  سازمان 
است.”  اولویت  “یک  درسوریه   رژیم 
امور خارجه رکس  در حالی که  وزیر 
آمریکا  سیاست  که  گفت  تیلرسون 
 )ISIS( برشکست دادن دولت اسالمی
و جلوگیری از حمالت شیمیایی آینده 
متمرکز است، و ووزیر مطبوعاتی کاخ 
سفید » شان  اسپایسر« گفت: حمله  

“پیامدهای بزرگ بشردوستانه دارد.”
خود  بایددرسیاست  آمریکا  دولت 
روشهای  برمبنای  سوریه  درقبال 
بشردوستانه  بازنگری کند . اگرچنین 
عنوان  به  تواند  می  امن  مناطق  کرد 
پناه  حفظ  سوی  به  موثر  گام  یک 
داعش  و  اسد  ظلم   از  سوری  جویان 
می  عمل   این  انجام   . شود  توجیه 
تواند پیامی قوی به  اسد بدهد ارسال 
و احتماال  به تقویت روند صلح کمک 

کند. 
حمالت  به  تکیه  اسد  که  آنجا  از 
تحت  مناطق  در  رویه  بی  هوایی 
دارد،  غیرنظامی  شورشیان  کنترل 
که  گویند  می  نظامی  کارشناسان 
یک  به  نیاز  سوریه  در  امن  مناطق 
منطقه پرواز ممنوع دارد تا بطور مؤثر 
ازغیر نظامیان محافظت کند. بسته به 
محدوده منطقه پرواز ممنوع می توان 
مانع توانایی اسد در استفاده ازقدرت  
هوائی اش شد. جدا ازوحشیانه ترین 
برد  می  بکار  اسد  که  هایی  تاکتیک 
ارزشها و آمادگی  بدنبال تجدید  باید 
وفصل  حل  بمنظور  مذاکره  برای 

مشکالت باشد.
منطقه  ایجاد  در  ترامپ  دولت  سوم، 
با پیروی از  امن در سوریه، می تواند 
ها  آن   رد  بجای   المللی  بین  قوانین 
دست آوردهای بیشتری کسب کند.. 
اسد می  از حمله موشکی کروز،  پس 
متحده  ایاالت  مداخله  گونه  هر  تواند 
در سوریه را به عنوان مقدمه ای برای 
اماحقوق  کند..  تبلیغ  رژیم   تغییر 
را  تشویش   این  تواند  می  الملل  بین 
متحده  ایاالت  متحدان  برای  حداقل 
ایاالت  مثال،  عنوان  به  دهد.  کاهش 
متحده می تواند با بکار گیری تعدادی 
زمینه های قانونی به حمایت از مناطق 
امن در سوریه بپردازد. در یک لحظه 
 2254 قطعنامه  امنیت  شورای  نادر، 
راتصویب کرد که عملیات  رزمندگان 
تحریم  غیرنظامیان  دربرابر  را  سوریه 
می کند. دولت ترامپ  می تواند مناطق 
امن را در صورت لزوم برای محافظت 
از غیر نظامیان سوری دربرابر  چنین 
توسط  که  کند  توجیه   ، کشتاری 
شده  نیزمحکوم  المللی   بین  ناظران 
به  تواند  می  متحده  ایاالت   . است 

 انتخابات ایران

شش مرحله برای کابینه ترامپ
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که ترامپ را زیارت کرده اند  جمله وضع 
کاخ سفیدرا باوردارند  

بعضی ازرسانه ها ی بزرگ  براحتی  می 
نویسند که  که ترامپ  سرسالم  بدرنمی 
بردو قبل از به پایان رساندن  دوره اش  

شاید به نحوی رفتنی شود.
زیرا   این  حرف دلخوش کرد  به  نباید  
حرکت  پوپولیستی  عوارضی ایجاد کرده 
است  که عرصه را بر بد منشان  شاید تا  
ده پانزده سال  باز ندارد . مردم به همان  
آسانی که  دیروکندجذب عوامبازان  می 
شوند  ولی قطعی ومصمم  زیر پای آنهارا 
ترامپ  که  ها  ورسانه  کنند.  خالی  می 
آنهارا  به بدترین واژه ها  نواخت  البته 

در کمین اند.
می گویندترامپ  مثل  فیلی عظیم  وارد 
بلورفروشی کاخ سفید شده .کاخ سفید 
بعداز  یکصدروز هنوز  دربی سروسامانی 

است .
فلوریدا  بیچ   ازپالم  ترامپ   می گویند 
پایتخت  زمستانه ساخته   به هزینه کی ؟
او  او وکسان   امنیت   بیمه  می گویند  
سر به آسمان  زده است . به هزینه کی؟ 
چنین گوئی های رسانه ها عکس العمل 
چنان گوئی های  ترامپ ازرسانه ها است 
با  بسیاراست  درصمیمیت   ترامپ  اما 
یعضی دیکتاتورها  بشرط آنکه  وابسته 
به سعودیان باشند. مورد سی سی  رئیس 
جمهور مصر  که بدست  زرین سعودیان  
آمد وباهمان دست زرین  درادامه است  
مهم است زیرا سی سی را اوباما تأیید 
عزیز  و  نواخت   اورا  ترامپ   نکردولی 
دردانه  اوشد. جبهه وسیع  دیکتاتوران  

درشرف ظهور است .
اخوان  به  ربطی  ما  حرف  موضوع 
المسلمین  و سی سی ندارد . سعودیان 
دشمن  ابدی اخوان المسلمین  و اسد 
راستای   در  عمال  وترامپ   اند.  سوری 
کند.  می  عمل  سعودیان  تمایالت  
عربستان  قلک  پولی آمریکا  درصلح 
می  پیش  که  هربحران   ودر  وجنگ  
آید  هست . آیا کسی باور می کند  که 
آمریکا بی عربستان وذخایر ارزی  چین 
قادراست  روی پای خود بایستد؟  آمریکا  
اعتبار جهانی  خودرا  ابتدا  از مبارزات  
استعمار  درکشور  مستعمره چی   ضد 
به  ازرفتن   پس  اما    . گرفت  قدیمی 
هیروشیما  و کشتار سه میلیون  کره ای  

بدست  مک آرتورها و بعد هم غلتیدن  
بدتر   وازهمه  هندوچین   دردام  جنگ 
اشغال عراق  و بدسگالی  وکج اندیشی 
های محافظه کاران  آمریکا در نداشتن  
یک سیاست خارجی در جبهه  دموکرات 
ها وبویژه  در جبهه جمهوری خواهان  به 
افول رفت  واگر استراتژی  » مذاکره و نه 
جنگ «  اوباما  به آن کمک  نکرده بود  

معلوم نیست  به کدام بحران می رفت 
اشتباهات   جبران  ازدریچه   ترامپ  
محافظه کاران  واردشد اما نشانداد  که 
متأسفانه    . نیست  بادی  چرخنده  جز 

گردو دوالخ  او به چشم  ها رفت .
برجسته ترین طرح  او  دیوارسازی است. 
پس 16 میلیارد  دالر از کنگره خواسته 
است  تا دست  به اجرای این طرح بزند. 
دیوار  ترامپ  نساخته  بین او ومردم  و 
کنگره  تبدیل به دیوارسیاسی  شد. بهانه 
ترامپ  ورود مواد مخدری است  که از 
مکزیک  میرسد.. اما کدام کشور  کوچک 
یابزرگ  توانسته است  با دیوارسازی  ، 
جاذبه  ریشه  ببرد.  ازبین  را   قاچاق 
مواد مخدر  ومصرف آن  در هر جامعه  

نزدهمان  جامعه   است .
درفهم سیاسی  ترامپ باید شک کرد.

***

چه شد که کشوری  مصنوعی  مثل کره 
شمالی  قادربه داشتن  طرحها برای:

آمریکا  که  نوع   ازهمان  بمب   یک    -
برهیروشیما افکند 

 Boosted Atomic Bomb  سه بمب از نوع -
  Layered Atomic Bomb 25 بمب ازنوع -

-  وهزاربمب  هیدروژن  شود؟ 
در علت  ولی  نیست   آسان  باورش 
نفهمیدن  مسئله کره  وعوارض تجزیه  
کشور کره است . واینک کدام راه حل  
برای نرفتن به جنگ  ، جنگی که اگر در 
گیرد  دامنگیر خود آمریکا هم خواهد 

شد
هرچه  فشار  ترامپ   امروز   استراتژی 
فشار   . است  شمالی  برکره  بیشتر  
نظامی  ، فشار اقتصادی  به مدد چین . 
کشورهای شرق  دور اگر  خوب بنگریم  
دراین راه  به سختی با  استراتژی ترامپ  
همپائی خواهند کرد.. ودراین یک مورد  
بعید است عربستان  ملک سلمان  جنگ 
را هزینه کند. پس ترامپ نمی تواند  از 
عهده برآید. آنهم در  شرایطی که  وعده  
به کاهش مالیات می دهد.وموضع چین  
ماباکره   گوید:  می  که  است  مهم  هم 
سر  آن  شما  داریم   هزارساله  روابطی  

دنیائید  وما باکره همسایه ایم .

همکاری  شمالی   برکره  غلبه  برای 
دولت  ومردم کره جنوبی  ضرور است 
تکیه   » تاد  موشک  ضد  بر»  ترامپ    .
می کند که در کره جنوبی  کار گذاشته  
اما مردم  کره    )Soseong( شده است 
جنوبی برناکفائی آن  یقین دارند  وحتم 
دارند  برحمله پیروزمندانه  کره شمالی 
. وفراموش  نکنیم که  بخش مهم ازاین 
مردم  کره جنوبی  قویاً  درآرزوی وحدت 
دوکره اند. ) آلمان  بعداز جنگ را بیاد 

آوریم (
وخوب که بسنجیم  چین مایل نیست  کره 
به چنگ آمریکا افتد. پس درباطن  امر 
شکست سیاسی  ترامپ را طالب است .

کره جنوبی  به انتخابات می رودوترامپ 
می خواهد  هم پیش ازآن کره جنوبی  را 

متعهد خود کند. خواهیم دید.
***

 درجبهه خاور میانه  ترامپ همه حرفهای 
کنار  خودرا   انتخاباتی   مبارزات  عهد 
نهاده و  غالباً  خودرا مشغول  به مسائل  
درباطن  چشم  دهد.  می  نشان  مهمتر 
انتظار  فرصتی است مگر بتواندباپوتین   

به توافقی  برسد.
چه   برای  کوشنر   و  دانفورد  ژنرال  اما 
نخست  حرفهای  واز  رفتند   عراق  به 
وزیر عراق  حیدرعبادی چه دریافتند؟ 
خواهند گفت مبارزه با داعش  وتروریسم  
حدیثی  سعد   آقای   باستناد   والبته 
سخنگوی  نخست وزیر  و البته آموزش 
ارتش عراق . ولی ترامپ  هدفش دست 
نهادن  برنفت عراق است  و اتحاد واقعی  
با نظام این کشور تاایران وروسیه را پس 

راند.
کوشنر  به ترامپ نزدیک ترین است . وی 
وزیر خارجه  نیست . پس  سفر او  غیر 
سیاسی است  وهرچه نوشتند  آبی است 
در دوغ . عراق درچشم ترامپ  عربستان 
دومی است . عراق درچشم کوشنر  باید 
به قدرتی  عظیم تراز  ایران بدل  شود. 
عراق وعربستان  درآینده  به قدرت مهار 
شوند.  می  تبدیل  والئی   ایران  کننده 
آمریکا  باترامپ  یا بدون ترامپ  به این 
برترین  این  ماند.  خواهد  وفادار  طرح  
و چشم  بماند  که  است  ترامپ  آرزوی  
ترامپ   نجات  کند.  خیره  خود   به  هارا 

دربازسازی عراق است .

بیالن حکومت آقای ترامپ تا به این ماه  
دردوبُعد افزایش  بودجه نظامی  به حدود  
54 میلیارد دالر  وبمباران  فاجعه آفرین  
شود.  می  خالصه  اسد   بشار  سوریه 
دردیگر  امور  از جمله انتصابات  و لبرکنار 
کر دن  ها درسطح مشاوران  جز تذبذب 
ایشان  از   ، بادی  و سیاست  چرخنده  
دیده نشده است . اما با یقینی که ایشان 
برحکومت هشت ساله  خوددارد  واین 
فرض که اگر هم  به نحوی  برود معاون 
او  پنس  درهمان خط و شدید تر از او  
عمل خواهد کرد  به مفسران  این امگتم 
را داده است  تابه ظهور  یکک آمریکای  

ناشناخته  باید احتمال داد.
محور وجوهر  فکر رئیس جمهور ترامپ  
قدرت کور اما قدرت برتر آمریکاست  که 
بزعم ایشان  باید هرچه بیشتر  به عظمت 

گذشته ها  برگردد.
به این سئوال  هنوز جوابی  نداده اند  که 
حدوحدود  آن عظمت  تا کجاست . اگر 
یا   ، قدرت آمریکا  هدفش  مهار چین 
روسیه  یااروپای غربی  است اسن هدف  
کشورهای  گروه  زیرا  ندارد   پروپائی 
نوخاسته  - که کم شمارهم نیستند - 
یند.  واروپا   وروسیه  چین   یه  متمایل 
ترامپ برای همین است  که با مکزیک 
وکانادا درافتاده  تادیگران  مرعوب شوند.

به اشغال عراق وافغانستان  وغیره نرفته 
است  ومشغله اش  امنیت داخلی

 است درحالی که  ارتش 1/3
 میلیونی آمریکا همیشه 

در جهانگشائی 
است .

پهلوان  امروزی کشورهای  متحد آمریکا  
به سابقه ی قدرت  طلبی و نه به اتکای 
یک برنامه ی سنجیده  رو به سیاست 
روزی  چرا   بود   این   جز  اگر  که  کرد. 
علیه ناتو  وروز دیگر  دردفاع آن باشد؟ 
دیگر   وروز  پوتین  شیفته   چراروزی 
درنهی سیاست ها وعکملکرد  های او؟ 
چرا روزی با اسد سوریه ای وروز دیگر  
دربمباران او؟ چرا قویاً علیه اوباما  وامروز 
او ؟ چرا درنفی  چین  نرمی  درباره  به 
تاحد  شیطان دیدن  آن وامروز  درتقاضا 
ازاو  ودر تشویق  او برتحریم  کره شمالی 
؟  چرا به عرش بردن  شعور ژنرال فلین و 
ئسپس اخراج  او؟ چرا دیروز درستایش  
؟  او  دست  کردن  درکوتاه  وامروز  بنن 
با  دربدگمانی  ابتدا   چرا  بدتر   وازهمه 
هرقرارداد  جهانی  مربوط به آب وهوا ، 
وامروز در تعقیب  اهداف آن  ازباب توجه 

به محیط زیست ؟
رسانه ها  به سنت از بیالن  ماه عسل 
حرف  او   یکصدروزاول  طی  ترامپ  
وتردید   بدگوئی  به   برسند  تا  میزنند 
برکفایت  سیاسی او  غافل از این نکته 
که  بیالن  ، حاصل  یک برنامه اجراشده  

است ومی بینیم که او اگر برنامه  ای 

سرهم  کرد  در رّد وعکس آن شد.
تأیید  را  ترامپ  متحد   اروپای  دنیای 
به  هائی  خاروخس  هرچند   نکرد      
بهانه ی پوپولیسم  بلندگوی او شدند. 
حتی نخست وزیر  مجیز گوی انگلستان  
ازترس افکار عمومی  هنوز جرأت  دعوت 

از ترامپ را ندارد.
رنجور  خود  نبودن   محبوب  از  ترامپ 
کوشد.  می  آن  برترمیم  وبسیار   است 
وی از  هو شدن دخترش  درآلمان  به 
با  زد   حرف  زنان  آزادی   از  که  وقتی 
ازسوی  بی سابقه   هائی   العمل  عکس 
بانوان  برجسته آلمان روبرو شد ، رنج 
کرد شاید  را  آزمایش   این  ترامپ  برد. 
بتواند  به آلمان رود  و دریافت که همان 
بهتر  که به اسرائیل  و شاید به عربستان  
سربزند که انبار اسلحه  اویند.)هم اکنون 
که این سطور تایپ می شود آقای ترامپ 
سلمان   و  .-آزادی(  است  درعربستان 
سعودی هم  عرب است ومهمان نواز  . 
اروپا  با  ترامپ   که  نیست   عجیب  آیا 
درضدیت باشد بنابر برنامه خامش و آسیا 

دردفاع از همکاری ها با اروپا؟
ترامپ با ندانم کاریها ی خود مانع شد 
علیه   خود  منطقی  مبارزات  به  تااروپا  

عملیات تجاوز کارانه خودادامه دهد.
همسایه   کشور  دو  با  بیهوده   ترامپ 
مکزیک(    ( جنوبی  و  )کانادا(  شمالی 
درافتاد  وبروحدت نظر  وروابط  خوب 
بین  سه کشور آمریکای شمالی صدمه ها

 زد وهیچ سودی  نصیب نکرد. بین کانادا 
نوعی   مکزیک   و  متحد   آمریکای  و 
وجودداشت  همیشه  سیاسی  اغماض 
که کل  آمریکای شمالی  را تسکین می 
داد. امروز آن اعتماد  زایل  شده وکانادا  
ومکزیک  هریک به شیوه ای  درمقاومت  
ومقابله با ترامپ  وافشای  بدکاری های 
اویند. آن ها که دراین دو کشور می زیند  

یکپارچه  علیه آمریکای ترامپ اند.
ترامپ خواست  از خود  استثنائی بسازد 
پس به گرایشی خطرزا رفت که درتاریخ  
معروف   1860 روسیه  نهیلیسم   بنام 
مانده   ارزشهای  کل   رد  وبمعنی   است 
از پیشینیان  است . ساده بگوئیم : نمی 
توان کشوری را باملتش  سرانگشت  یک 
تن جاه جو  نشاند بویژه که  این قهرمان  
های کاذب  ارزش هارا  به سرعت پایمال 
می کنند وهیچ ارزش هم ندارند که به 
جا نهند. زیرا گرد خود وهوس های  ارضا 
نشده  خود می چرخند.ترامپ تا کنون  
بسیار  به امور  خارجی پرداخته است . 
او  که روئی در درون ندارد  براین پایه 
درسراسر جهان  بذر نفاق  می کارد تا 
نامش سرزبان باشد  ودیگران  را باقدرت 
نظامی  بترساند. اما ازقضا  او قادر به جنگ 
نیست وآن 59 بار بمباران  که درسوریه 
کرد  به هزینه سعودی  ضد اسد  وبرای 
رضای خاطر  اسرائیل  وحشت زده حزب 
اهلل بود. درمیان مسائل  خارجی  نفس 
 North American  قرارداد نفتا  یعنی
Free Trade Agreement بود که بعداز 
حرفها که زد اینک درپس کشیدن است.

ومکزیک همه تند گوئی های ترامپ  را 
جز از مقوله  بلوف ندید. 

با  نیامده   کنار  خود  مردم  با  ترامپ 
دوهمسایه  نزدیک نمی سازداما تشنه  
اعزام ناو ها به سمت کره شمالی است. 
روز  یکصدمین   ،به  چین  بدست  آنهم 
 40 حدود  به  محبوبیتی    حکومتش 
محبوبیت   کسر  قدر  .واین  دارد  درصد 
نزد رؤسای جمهور  آمریکا طی  سالهای 
سابقه  بی  دوم   جهانی  جنگ   از  پس 
ها  کننده  هاومالقات  دیپلمات    . است 

     پروفسور کاظم ودیعی - پاریس
   

شنر
ضعف ترامپ ونسخه کو

 * آن 59 بمبی که ترامپ  برسوریه انداخت
  به هزینه سعودی  ضد اسد  وبرای رضای خاطر 

 اسرائیل  وحشت زده  ازحزب اهلل بود. 
* خوب که بسنجیم  چین مایل نیست  کره به چنگ آمریکا 

افتد. پس درباطن  امر شکست سیاسی  ترامپ را طالب است .
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این است جّو منقلب فعلی . 
جنگ واشغال سرزمین های بیگانه  از 
دستور کار قدر قدرتها  خارج شده است 
اما خودپرستی ارامپ ها  مانع آن است  
که به دموکراسی  واستراتژی  مذاکره ، 

میدان دهند.
         نگاه کنید  به نیویورک تایمز  مورخه 
چهارم ماه مه 2017و بررسی جس دروکر
درباب فعالیت  دامادترامپ درگسترش 

 ثروت  در منهتن . درتدارک  قدرت .
آرمانها  ِگرد  سیاست   که  بود   وقتی 
آرمان  تنور  در  جوانها   میزد.  چنبره 
گرائی  سیاسی می شدند. امروز  جوانان  
تجارت   و  فناوری   به  ابتدا   هوشمند  
میروند تا  به رفاه آرمانی برسند. واقع 
را  ادب  آنها  سیاسیون  مرتجع  بینی 
خواهد کرد  . این پدیده  در مکانیسم  

نظامهای  دیکتاتوری  تأثیر گذار است .
خانه  در  حمله  ما  چشم  جلو  ها  نظام 
تکانی  مدل ها  ، روش ها، و مدیریت 
هایند. تغییرراباید  فهمید نه اینکه از آن 
ترسید. کشتی ها همه بر آب می روند  
مهم این است که  کشتی ها آب نگبرند.

***
تنبل  وراست  چپ  علیه   فرانسه 
به  مکرون   امانوئل  انتخاب   . برخاست 
ریاست جمهور ننگ تکیه بر ترامپ  و 
ترامپ  مانع شد.  را  پوتین   با  السیدن 
نخستین  رئیس جمهور بود که تلگرام 
تبریک  پرمعنائی  را به مکرون مخابره 
کرد.. وی مخصوصاً  خواست به مکرون  
بگوید  که رقیب او بانو  لوپن  دوست 
مکرون    . نپذیرفت  نژادگررا  و  پوتین  
است    ، نوگرا   ، پرابتکار  سازماندهی  
به  از پیشینیان  ودیدیم که هیچیک   
به  او  قادر نشدند  ظرف دوسال   قدر 

بسیج مردم بروند.
وی بی شک از جنس  دوگل اما بسیار 
اودر    . است  دوگل  تحکمات  دوراز 
تشخیص درد  کشورش عمیق و بصیر 

است .
مکرون  مدافع سرسخت

  ارزشها ی اروپاست . واروپای
 متحدرا  ضرورت قطعی

     صلح ورونق اروپا می داند.

برنامه پنج ساله  او  در 96 بند است که 
غالباً  گشاینده  عقده های  اجتماعی 

فرانسه  امروزی است .
حتماً بیاددارید  که وی به مدت  دوسال  
دروزارت اقتصاد  دردولت فرانسوا اوالند  
بود  که درپایان  قصد ایجاد  یک حرکت  
را  دولت  و  کرد   سیاسی   - اجتماعی 
ترک نمود. اوالند  بارها اورا ستوده است 
. اوالند قبل از  همه خطر ترامپ  را به 
اروپائیان  گوشزد کرد و دراین که او بنفع 
مکرون  از نامزدی خود  برای دور دوم  

صرفنظر کرد شکی نیست .
دچار  فرانسه  قدیمی  بزرگ   دوحزب 

فرسودگیها شده بودند  .   
دوم  سال   در  سوسیالیست  حزب 
نقارهای                     دچار  اوالند   جمهور   ریاست 
ناشی از     انتفاعات  مشخصی شد . افراد   
خودرأی  علیه  گاهی  مجلس  در  آن  
ازباج  بسیار  اوالندباشکیبائی   دادند. 

دادن  پرهیز کرد.
حزب  سوسیالیست اینک  بـــه کلی 

دگرگون خواهد  شد..  
را   فرانسه  خواه   جمهوری  حزب 

سرکوزی با  قدرت طلبی های  ناشیانه 
نامزد   که  فییون  کردو  تضعیف  خود  
پوتین  به  گرایش   با  بود   دوره  همین 
وکلیسا و قدری تقلید از ترامپ  شکست 

سختی خورد.
آراء  و  شد  برنده  اول   دردور  مکرون  
بود.)66/10  لوپن  دوبرابر   از  بیشتر  او  
دربرابر 33/9( چپ افراطی  فرانسه بنام   
Insumi  گرچه گل کرد ولی در مبارزه 
انتخاباتی  رهبر آن مالنشون  ناشی گری 
ها کرد. نتیجه ای که  امروز  از پیروزی 
این است که   مکرون  بدست می آید  
روسیه پوتین  باهمه سعی  ها که کرد  
انتخابات   در جریان  نشد  خللی   قادر 
وارد کند. درست بعکس آمریکا . دیگر 
آنکه  حرفهای ترامپ  درباره  اتحادیه 

اروپا بی معنا از آب در آمد.
اما حزب لوپن  هم ناگزیر  دگرگون می 
شود. مادام لوپن  شاید  دیر یا زود  برود

 این حزب باید  در آرمان خود  تجدید 
نظر  کند  زیرا میراثی کالن  اما مخفی 
از گذشته  دارد. و آلودگی های آن  به 
آرمان  نژادی  وضد یهودی   دست وپای  
آن را بسته  است . بهمین دلیل است  
که رهبری  پدرو فرزندو خانواده آن در 

تأیید نیست .
دشمنان  از  می«    « بانو  انگلستان    -
ها   کشمکش  و   . است  مکرون  بزرگ  
از  و مکرون 39 ساله   است   پیش  در 
رویاروئی ها بیم ندارد.و به دانش  وهوش 
دولت  ترکیب   . است  مسلح  عملی  
مکرون  به بسیاری از  پرسشها  جواب 
خواهددادوپس از آن  ترکیب حاصل  از 
انتخابات  دومجلس را مشخص می کند. 
نتیجه دوم  آن که کهنه محافظه کاران  
تضعیف   در  پیوسته   و  نواز   کلیسا 
در  شفاف   دموکراسی  و  الئیسیته  
فرانسه زخمی اند.ومکرون  بابرافراشتن  
نسل جوان  و بیدار  دربرابر آنها  ، آنهارا  

به تأمل و تجدید نظر وا خواهدداشت .
امنیت  مکرون   برنامه   چهارستون   -
و  متحد  اروپای  و  پویا  اقتصاد  و  است 

محیط زیست .
احزاب  پریشان حالی   او   بزرگ  اقبال 
بزرگ قدیمی است که باید  به تجدید 
سازمان دهی  تازه ای بروند.. حتی حزب 
کار  دراین  لوپن   ملی   جبهه  افراطی  
است . هم دراین وقفه است که  مکرون 
را   راه  که  بسازد  را  تواند  مجلسی  می 

برای  تحقق برنامه های او  باز بدارد.
توچه کنیم که  برنامه مکرون  حاصل 

حزب   افراد  گروهی   کار  سلسله  یک 
En Marche  است که بشمار 30 هزار 
نفر  از 200 هزار  نفر عضو  حزب اویند 
پر  کارشناس   تن   مطالعات  500  ونیز 

صالحیت  درانواع تخصص ها.
***

هیچ گروه سیاسی  منکر  صحت شیوه 
نیست  پیروزی  به  رفتن  برای  مکرون  
اما چپ وراست افراطی  مضایقه  از زدن 
انگ  تردید برپیروزی برنامه او نکرده اند.

مکرون درعزای کهنه اندیشان  نیست . 
رسانه های  ترقی جو  و نوسرمایه  وران 
و جوانان  نسل الکترونیک ازاولین روزها 

اورا دربر گرفتند.

 - سیاسی  مجله  اینترناسیونال  کوریه 
هفتگی  فرانسه  فبل از دیگر رسانه ها  
  Relay وجایزه  دید  را  ترامپ  برآمدن  
رابرد. اینگ باید گفت قاطعیت سرمقاله  
آن - یک هفته مانده به پایان انتخابات  
دربرآمدن    - جمهورفرانسه  رئیس 

امانوئل مکرون  پُر معنا بود.
چرا یک رسانه موفق به پیش بینی  واقعه 
ای بزرگ  می شود؟  زیرا محور  حرکت  
اذهان را  در دوسمت ملی  وجهانی  را 
طی ماه ها  وماه ها  دربررسی خوددارد. 

دردوراول مردم فرانسه  با انتخاب امانوئل  
مکرون  دست رد به سینه دوحزب سنتی  
راست جمهوری خواه  وحزب  وبزرگ  
زدند  ونافذ  کهنسال  سوسیالیست 
وهمین مردم  دریافتند  که » جبهه ملی  
سابقاً نژاد گرا  ، مولود  خاندان  لوپن و  
ناسیونالیست  امروزدرکمین  بهره کشی  
از جو ترامپ وپوتین وکوشا دربرهم زدن  
زمانه   نیاز  جوابگوی   متحد«   اروپای 
نیست ودرباطن  ترک آرمانهای  افراطی  
خطرزای  خود نکرده است وپس از  این 

شکست  دگرگون می شود.
جّو  در  اش   گرائی   مردم  جذبه  اما  
پوپولیسم  جاری  بانو مارین لوپن  رهبر  
جبهه ملی  جانشین پدر »ژان ماری لوپن 
، بنیادگذار« را تا حد نفردوم  دردور آخر  

باالبرد.
مردم همیشه درست  نمی بینند  بویژه 
اگر رنجور وضع آن باشند. اما کل جامعه  
» ملت« به مدد روشنفکران  ورسانه های  
ایفای نقش  در  آنها همیشه  مستعد  

تغییر  مدار  افکار  تند است .
متأسفانه  ملت هم گاه درسایه ی خشم  
افراطیون  از ایفای  نقش  وامی ماند و 
می  که  رود  می  چیز  همه  ورّد  نفی  به 
را خوب  انقالب   فرانسه   . انقالب  شود 
. یک قرن و دودهه  وقت  می شناسد 
صرف  این کرد که انقالب را  رام کند و به 

دموکراسی رود.
انتخاباتی  ، رسانه های  درجّو مبارزات 
جهانی خطر  جبهه ملی را افشا کردند 
بزرگ سنتی  برای دوحزب  اقبالی  ولی 

راست وچپ نمی دیدند.
دخالت پوتین و حمایت او از نامزد حزب  
جمهوری خواهان  به زیان فرانسوا فییون  
نامزد آن حزب تمام شد. بویژه  که کلیسا 
هم درسایه  حرفهای ترامپ  وپوتین  به 
حرکت افتاد  ونژادگراهای افراطی  مدد 

کردند ومردم دیدند  که هیچکس  حرف 
ناموس  از دموکراسی وحقوق بشر  که 
ملی شان است  نمی زند، بلکه  نیروها  
از همدلی  باروسیه پوتین  متجاوز  به 
اروپای متحد  و یا رفتن  ودل سپردن  
به ترامپ  ضداروپای متحد  سخن می 

گویند ووجدان ملی  به بیداری رفت .
ضرورت   از  دردفاع   پیوسته   فرانسه 

اتحاد اروپاست که نقار اروپارا زدود.  
دراروپا  یک کشور  با وسعت زیاد  وجود 
ندارد. اما چند کشور  ُمعظم دارد. آلمان 
وفرانسه ودیگران همیشه  قربانی جنگ  
درراستای  نظریه  فضای حیاتی  بوده اند.

ضرورت  اتحادیه اروپا  آنجاست که  به 
برای  دهد   می  فضا  اروپائی  کشور  هر 

رشدو تجارت واقتصاد ودوری از نقار.
اروپای متحد  طبعا  خار چشم  روسیه  
ودشمنی   آمریکاست  و  طلب   توسعه 
ترامپ وروسیه  پوتین  ریشه در  این 
است   وسیع  متحد   اروپای   که  دارد  
ومستقل ودموکرات . ودموکراسی  اروپا 

از جنس دموکراسی آمریکا نیست . 
و  جنگ  سود   به  متحد   اروپای  نبود 

توسعه طلبان است .
پس مردم  فرانسه خطررا دیدند و احزاب 
بزرگ ندیدند. این شد ضرورت  ظهور  
نیروی تازه نفسی از بیرون احزاب کهن  
، تا با صراحت  و شجاعت  به میدان آید.

اقتصاد   سابق   وزیر  مکرون   امانوئل 
اوالند  به اراده خود و با احترام به اوالند  
از دولت رفت  وحرکت En Marche  را  
اعالم کرد. وظرف چند ماه حزبی ساخت  
اینک  200 هزار عضو دارد. وی در  که 
سمت وزارت  ابتکاراتی کرد  وموفق به 
جلب  نسل جوان شد. می شود  گفت 
که مکرون  از جنس ترودو نخست وزیر 
کانادا  و اوباما و رنزی نخست وزیر  سابق 
ایتالیا  است . ولی باید اورا شناخت که 
با شجاعت  و صراحت  ظرف یک سال  
دموکراسی  برکت  به  را  انحراف   جبهه 

وطنش شکست داد  .
باید   مکرون   : نوشت  تایمز   نیویورک 
ببردو منتظر  نشود تا لوپن ببازد و چنین 

شد.
روزنامه  اسپانیائی ال موندو  نوشت : آیا  
این  بد بین ترین ملت  دنیا)فرانسه( رو 

به امید می رود؟ 
ورسانه های انگلیس  درترس ونگرانی ها 
یند و مجله اکسپرت  وابسته به پوتین  از 

برآمدن  مکرون دریأس است . این مجله 
نوشت :  مکرون به اطاعت  از آلمان می 
این مجله  ندارد.  برروسیه  تأثیری  رود، 
درگرو   دل  هنوز  کرملین   به  وابسته  

فییون  دارد و فییون  بد نام شد.
را  لوپن   بانو  تهران  های   رسانه   -
نژادپرست دانستند. تهران اسناد  مهمی 

از عهد پدر او وروابط جبهه ملی  او 

پنداشتن   ودروغ  نژاد  احمدی  گروه  با 
هیتلر   نظام  بدست  یهودیان   کشتار  
در  لوپن    : نوشت  شرق  روزنامه  دارد. 
خاص   درروابط  وی   . است  ترامپ  خط 
با والدیمیروتین است  اما چین  قاطعًا  
در تأیید  برنامه های مکرون است  زیرا 
مکرون  طرفدار آزادی مبادالت جهانی 

است .
واشینکتن پست  نوشت  :

فرانسوی ها ی انقالبی  ، وفادار  به انقالب 
میزنند  جلو  قدم  یک  همیشه    1789

ورسانه های استرالیا  توفیق مکرون  را

یک زلزله  درنظام سیاسی  می دانند. 
گوئی نسل جوان  را نمی بینند.

بطور قطع  مواضع آرمانی  ترامپ دراروپا 
اثر کرد و روسیه  بُل گرفت  اما دختر 
روسیه  درباره  را   حرفهایش  ترامپ  
واروپا  و ناتو عوض کرد . اروپائی ها  بخود 
آمدند  و فرانسه جوان  و مبتکر و آزاد  
مزرعه  کهن فکرها را درو کرد  تا شاید  

بخشکند.
است   تصدیق  قابل  اکنون  هم  آنچه 
بزرگ  احزاب  رفتن   تحلیل   به  پدیده 
وزایش   ابتکار  از  دیگر  گوئی  که  است  
افتاده اند. دیروزرا می ستایند، امروزرا  
هیچ  اما  برند،  می  وسرزنش   طعنه  به 

طرحی  برای فردا ندارند.
جهانی  جنگ   بعداز  از  بزرگ   احزاب 
دوم  تا همین  دیروز ها  هرچه توانستند  
کردند. شاید مبالغه باشد  ولی در حال     

خرقه تهی کردن اند.
روئیدن   شاهد   اینک  بزرگ   احزاب 
که  است   گفتنی  هایند.  حزب  خرده 
داشت   حزب  بیست  فرانسه    1990 در 
وبررسی   دولتی  آمار  باستناد  امروز   و 
آلن پوپالرد )لوموند دیپلماتیک آوریل 
351رحزب  دارای  کشور   این    )2017
نباید  شگفتی   به  پدیده  ازاین   . است 
رفت زیرا دنیای دیروزی  از بستر سنتی 
جا  هنوز  جدید   دربستر  و  آمده  در 
       نیفتاده  است . ظرف سی سال اخیر

  دنیا بقدر  قرون بسیار  ، 
فناوریها را دگرگون

  کرده است .
این  خرده حزب ها  

رفته رفته  عوامل مشترک  خود
را بهم وصل  می کنند  و چپ وراست  
این  زمانی خواهند شد. اکنون  سران  

ُخرده حزبها  می گویند :
» نه چپ ، نه راست «  اما بعضی دیگر می 
گویند:  »معلوم نیست  به کجا می رویم  
ولی وضع موجود هم قابل قبول نیست«. 

 امانوئل مکرون
پدیده ی زمان وزمانه

پروفسور کاظم ودیعی - پاریس

حاشیه : 
مجله لوریان لوژور  دراواخر دور اول  

انتخابات  فرانسه نوشت :
فرانسوی ها  نشان دادند  نه آمریکائی 
اند   مردمانی  آنها   . انگلیسی  نه  اند  
سر  خیره   ، مزاج  آتشی   ، جوشی 
وچسبیده به ناف خود  قدری صمیمانه  
نژادگرا ، شاید نه همیشه ، اما سرشاراز 

عقالنیت ، مبتکر و پیشقدم .
شو   تاک  سلطان   - اولیور  جون   -
اشتباه  : فرانسه   در آمریکا گفت که 
آنجلس  ولوس  نکند  تکرار  مارا 
شما   «  : کرد  تکرار  او  ازقول  تایمز 
درفرانسه خودرا بهتراز بریتانیائی ها و 
آمریکائی ها می دانید. اینک فرصتی 
است  تا آن را ثابت کنید.«که سخنی 

است  دقیق و ظریف

 انگلستان  بانو » می«  از دشمنان بزرگ  مکرون است . و کشمکش ها  
در پیش است  و مکرون 39 ساله  از رویاروئی ها بیم ندارد.و به دانش  

وهوش عملی  مسلح است .
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have led to a breakdown of 
negotiations and a new world crisis. 
But, through the employment of 
warmth, patience, and goodwill; 
and after a long sleepless night, the 
Iranians and our British friends 
reached a compromise late in the 
morning. It made everyone happy, 
brought the East and the West closer 
and calmed the financial markets. 
The following day we celebrated the 
diplomatic triumph by sharing a 
Christmas lunch of brotherhood at 
our embassy.
Today, the sad recollections of the 
tragedy of September 11 and the 
1993 World Trade Center bombing 
are still in our minds. We continue 
to witness regular atrocities and 
ominous acts of terror committed 
by ISIS throughout the world. In 
cases where allies are involved, 
the U.S. often turns a kind eye. 
Through acts of terror, more than 
3,000 innocent Americans have 
been killed on their own soil. Many 
more have died throughout the rest 
of the world including the Riyadh 
and Khobar Tower terror attacks 
of 2003 and 2004 in Saudi Arabia. 
Who were these terrorists and who 
supported them? Where did they 
come from? The 9/11 hijackers had 
Saudi passports.
They were not Iranians and were 
not supported by Iran. Why are 
Iranians, my brothers and sisters, 
unfairly blamed?
In an editorial in The New York 
Times on May 3, the editors question 
the interest of the Secretary of State 
in the job he had accepted. It was a 
timely reminder to the reader that 
to find solutions for the problems of 
the world in this current turmoil, 
and in a Middle East in total chaos 
Mr. Tillerson needs a much broader 
policy and better communication 
with the diplomats and senior 
officers of the State Department. 
He needs their experience to be 
able to see and examine a wider 
range of solutions that a diplomatic 
approach can always offer.
Threats of war, the brandishing of 
military might, the use of weapons 
or sanctions can only lead to greater 
unrest and more catastrophe in 
the world. We should all learn 
from the experiences of Vietnam, 
Afghanistan, Libya, and Iraq. We 

On April 18, 2017, U.S. Secretary 
of State Rex Tillerson wrote to the 
Speaker of the House Paul Ryan to 
certify that the administration of 
President Donald Trump believed 
that Iran was complying with the 
P5+1 Nuclear Agreement. However, 
two days later, he abruptly 
announced that the U.S. would 
review its entire Iran policy. He 
went on to unfairly associate Iran 
with North Korea and stated that 
Iran and its people were a threat to 
world peace and regional security.
It was both amazing and confusing 
to see that Secretary Tillerson spoke 
of the failure of strategic policy and 
of losing patience with Iran.
Can one so easily ignore that the 
Saudis and their money were behind 
recent terrorist acts and support 
for ISIS and other radical groups? 
If the Secretary had looked more 
carefully into the history of Iran 
and the composition and character 
of the large community of Iranian-
Americans in U.S., he would have 
certainly concluded that Iranians 
are not terrorists.
America should welcome and not 
oppose relations with Iran. Iranians 
have made great contributions to the 
scientific, academic and economic 
progress of the U.S.—as well as to 
other countries of the world.
Secretary Tillerson surely knows 
that decades of sanctions and 
suspension of relations with Iran and 
other nations has only led to further 
division, misunderstanding, and 
the suffering of the people of those 
countries. During my service as 
Foreign Minister and as a diplomat 
representing Iran I repeatedly 
stated at the United Nations and 
to other international bodies that 
the age of gunboat diplomacy and 
colonial attitudes are over; the 
roars of cannons should cease, and 
that international conflicts can and 
should be resolved through the 
gentle voices of dialogue.
The wisdom of diplomacy ended 
four decades of vain, futile, fruitless 
and devastating conflict with Iran 
over nuclear projects. The Vienna 
agreement between participating 
countries paved the road to 
reconciliation and peace.
On July 1, 1968, I had the honor on 
behalf of my beloved homeland, 

Iran, to negotiate and sign the 
Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons, which helped 
prevent the spread of nuclear arms 
around the world. Since then, for 
nearly fifty years, Iran has been 
bound by international law and the 
commitments of that treaty.
There is no need for threats, 
sanctions and the waste of time and 
energy in eternal quarrels.
I have every reason to consider 
all the sanctions imposed on Iran 
throughout recent years as baseless 
and against the letter and principles 
of international law. These threats 
and sanctions go against the goals 
and missions of the United Nations, 
the United Nations Atomic Energy 
Commission, and other global 
organizations. It is regretful that 
more than 80 million innocent 
Iranians have suffered as a result. 
This is much ado about nothing.
Many years ago, in 1946, as a young 
college student in Utah, I was 
elected to represent the students in 
the local Fourth of July parade. On 
the banner I carried with me was 
written:
“Above all Nations is Humanity.”
Since 1954, beginning with John 
Foster Dulles, I have had the 
privilege of working closely and 
in cordial relationship with 14 
Secretaries of State from both 
parties. 
Since my exile from Iran after the 
1979 Revolution, I have continued 
my friendly relations with them and 
their families.
In all these long years, this is the first 
time I have heard such regrettable 
and ill-advised remarks about my 
country by the head diplomat of this 
great nation.
On January 26, a few days 
after taking office, the Trump 
administration decreed a temporary 
ban and restrictions on the entry 
into the U.S. of people of several 
nationalities including Iranians.
The order completely disregarded 
the American constitution. It 
established discriminatory religious 
tests and priorities for those wanting 
to visit.
Iran is a nation with more than 
two and a half millennia of proud 
history and peaceful coexistence.
It has enriched the world with its 

culture, literature and philosophy. 
Immigrants from all nations and 
creeds have helped build America 
and today, hundreds of thousands 
of Americans of Iranian origin live 
in the U.S. They, like their brothers 
and sisters around the globe or 
in their native land, are men and 
women of talent; scholars; artists; 
scientists; physicians; industrialists; 
and successful business people. 
Americans have admired their 
work and I am proud to be their 
compatriot. They are the promise, 
the future and the hope of our 
countries.
It is normal that at times, we have 
had differences of opinion with our 
American counterparts over certain 
issues: arms deals, the price of oil, 
trade, the situation of the Kurds, 
the Vietnam War, and Palestine. 
However, in the end, we solved 
our problems peacefully through 
goodwill, amiability, constructive 
approaches and discussions; and 
remained friends and allies.
I find it difficult to believe what 
I read in The New York Times. I 
cannot digest the unpleasant words 
of the Secretary of State about my 
noble and beloved Iranian brothers 
and sisters.
In the first two volumes of my 
memoirs, I have given examples 
of numerous cases of world and 
regional crises which were settled 
by face to face discussion. Through 
humility, empathy and dialogue we 
can convert the greatest conflicts 
into understanding and peace, and 
save human lives. When sincerity 
and goodwill exist, even hardened 
terrorists can be convinced to 
lay down their arms and talk. 
Human beings have hearts and are 
responsive to love, understanding 
and generosity of mind.
When I was serving as Ambassador 
to the Court of Saint James, after 
the failure of the Tehran oil talks, 
I had discussions with Mr. Edison 
of British Petroleum, Howard 
Page of Standard Oil (now Exxon), 
and John Loudon of Royal Dutch 
Shell. Behind the scenes, Foreign 
Secretary George Brown and Lord 
Shawcross helped push towards an 
agreement. The differences over 
the price of oil and some misplaced 
remarks from a participant could

should look again into the mirror of 
history and stop confusing the might 
of arms which cause only massive 
destruction with the legitimacy of 
rights.
Secretary Tillerson has accused Iran 
of following the footsteps of North 
Korea. I respect every nation on 
earth, be it great or small, but I need 
to remind the secretary that Iran is 
not North Korea. I share his view 
expressed in the April 18 letter to 
Speaker Ryan and not what he said 
in the regrettable interview two days 
later.
All the parties to the negotiations, in 
fact the whole world, admitted that 
the nuclear agreement had made the 
world a safer place and had set a good 
example of diplomacy and political 
maturity. Secretary Tillerson’s change 
of heart and mind in a matter of 
hours surprised everyone, especially 
America’s allies, and raised questions 
about the stability of American 
diplomacy.
I warmly recall the fifties and sixties 
when America was the harbinger 
of peace; defender of the rights of 
nations; and the liberator of colonies. 
The U.S. was admired throughout 
the world and had a special place in 
our hearts. The path of peace and 
brotherhood of nations should not 
have so easily been abandoned. Why 
should we boast and brag when 
we can settle our differences with 
dialogue and patience?
Today, all leaders of world should 
listen to the humane, clear and 
courteous call of Pope Francis on his 
visit to Cairo in April of 2017. The 
pontiff visited the ancient land with a 
message of reconciliation, summoning 
Muslims, Christians and Jews to end 
cynicism, cruelty and tribalism and 
inviting the world to “faith, humility, 
peace, tolerance, dialogue and 
tenderness.”
(NYT editorial: “A Humane Papal 
Message in Egypt,” May 2, 2017).
There is no problem, no matter how 
serious, to which a diplomatic solution 
cannot be found.
Ardeshir Zahedi,
 Montreux, Switzerland

Ardeshir Zahedi served as foreign 
minister of Iran and also represented 
his country as ambassador to the United 
States and the Court of St. James.

انتقاد اردشیرزاهدی از دولتمردان آمریکا دردفاع از شرف وحیثیت مردم ایران

 دررابطه با ایران: چگونه یک شبه ، پذیرفته شده  ها  انکار می شود؟
نوشته : اردشیر زاهدی

    
ON IRAN: HOW DID COMPLIANCE CHANGE OVERNIGHT TO UNACCEPTABILITY?                                 By:Ardeshir Zahedi

اخیراً جناب اردشیرزاهدی  درانتقاد از 
رویکرد برخی از اعضای دولت پرزیدنت 
ایران  مردم  با  دررابطه  دانلدترامپ 
مطلبی برای نیویورک تایمزفرستادند تا 
اذهان جهانیان را نسبت به واقعیتهای 
مربوط به ملت بزرگ ایران  آگاه کنند.
است  انگلیسی  زبان  به  که  نوشته  این 
درصفحه روبرو وبرگردان فارسی آن را 

درزیر می خوانید:
وزیر   ،2017 سال  آوریل   18 تاریخ  در 
رکس  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجه 
رایان  پل  مجلس  رئیس  به  تیلرسون 
رئیس  ترامپ،  دانلد  دولت  که  نوشت 
جمهوربر این باوراست که ایران توافق 
هسته ای با 1+5  را اجراکرده است با این 
حال، دو روز بعد، او به طور ناگهانی اعالم 
خودرا  سیاست  متحده  ایاالت  که  کرد 
درموردایران موردتجدیدنظرقرارمیدهد. 
اوناعادالنه ایران را با کره شمالی مرتبط 
دانست  و اعالم کرد که ایران و مردم آن 
یک تهدید برای صلح جهانی و امنیت 

منطقه بشمارمیروند.
انگیز و گیج کننده  این هر دو شگفت 
بود که ببینیم وزیر تیلرسون از شکست 
سیاست استراتژیک و از دست دادن صبر 
و شکیبایی دربرابر ایران سخن می گوید.

نادیده  راحتی  تواندبه  می  کسی  آیا 
بگیرد که سعودی ها و پول آنهادر پشت 
از  اقدامات اخیر تروریستی  و حمایت 
بوده  افراطی  های  گروه  دیگر  و  داعش 
است؟ اگر جناب وزیر با دقت بیشتری به 
تاریخ ایران و ترکیب و شخصیت جامعه 
ایاالت  در  ایرانی-آمریکایی،  بزرگ 
متحده نگاه  می کرد، قطعا به این نتیجه 
می رسید که ایرانیان تروریست نیستند.
ایران  با  روابط  برقراری  بایداز  امریکا 
استقبال کند نه اینکه  باآن به مخالفت 
در  زیادی  سهم  ایرانیان  بپردازد. 
و  دانشگاهی  علمی،  های  پیشرفت 
اقتصادی ایاالت متحده و همچنین دیگر 

کشورهای جهان داشته اند.
دهه  که  داند  می  قطعا  تیلرسون  وزیر 
تحریم و تعلیق روابط با ایران و کشورهای 
دیگر تنها به نفاق، سوء تفاهم، و درد و 
رنج بیشتر مردم این کشورها منجر شده 
وزیر  عنوان  به  خدمتم  طول  در  است. 
امور خارجه و به عنوان یک دیپلمات به 
نمایندگی ایران  بارها و بارها در سازمان 
ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی 
یادآورشدم که  دوران دیپلماسی مسلح 
و نگرش استعماری سپری شده است . 
غرش  توپها باید متوقف شود، و درگیری 
های بین المللی می تواند و باید از طریق 

گفت و گو حل شود.

خرد دیپلماسی به چهار دهه بیهودگی، 
ودرگیری بی ثمر و ویرانگر بر سر پروژه ی 
هسته ای ایران پایان داد و توافق وین 
میان کشورهای شرکت کننده،  راه را به 

سوی صلح و آشتی هموار کرد.
من   ،1968 ژوئیه،  اول  تاریخ  در 
میهن  از  نمایندگی  به  تا  افتخارداشتم 
عزیزم، ایران، به مذاکره و امضای پیمان 
ای  هسته  های  سالح  گسترش  عدم 
گسترش  از  جلوگیری  به  ،که   بپردازم 
سالح های هسته ای در سراسر جهان 
کمک کرده است. از آن زمان، نزدیک به 
پنجاه سال است که ایران به قوانین بین 
المللی وموادآن معاهده  متعهدبوده است .

اتالف  و  تحریم  تهدید،  به  نیازی  هیچ 
وقت و انرژی و نزاع ابدی نیست .

من به  دالیل بسیارتمام تحریمها علیه 
بی  اخیر  های  سال  طول  رادر  ایران 
اصول حقوق  و  برابر حرف  در  و  اساس 
این  میدانم.  شده  تحمیل  المللی  بین 
و  اهداف  علیه  ها  تحریم  و  تهدیدها 
ماموریت سازمان ملل متحد، کمیسیون 
انرژی اتمی، و دیگر سازمان های جهانی 
است. متاسفانه بیش از 80 میلیون ایرانی 
بی گناه در نتیجه این تحریمها رنج می 
برند. این هیاهوی بسیار برای هیچ است.

عنوان  به   ،1946 سال  در  پیش،  سالها 
یک دانشجوی جوان دانشگاهی در ایالت 
یوتا، به نمایندگی از دانشجویان در رژه 
محلی چهارم ژوئیه انتخاب شدم. بر روی 
بنری که حمل میکردم  نوشته شده بود:

» بشریت باالتر از همه ملل است.«
دالس،  فاستر  جان  با   ،1954 سال  از 
در  و  داشتم  نزدیک  همکاری  افتخار 
با 14 وزیر امور خارجه  ارتباط صمیمی 
از هر دو حزب آمریکا  بوده ام .از زمان 
 ،1979 انقالب  از  پس  ایران  از  تبعیدم 
روابط دوستانه ام با آنها و خانواده های 

آنها ادامه یافته است.
در تمام این سال های طوالنی، این اولین 
بار  تاسف  اظهارات  چنین  که  است  بار 
یک  رااز  کشورم  مورد  در  نابخردانه  و 
می  آمریکا  بزرگ  ملت  ارشد  دیپلمات 

شنوم.
در 26 ژانویه، چند روز پس ازروی کارآمدن 
دولت ترامپ بطور موقت محدودیتهائی 
آمریکا  به  چندکشور  اتباع  ورود  برای 
شد. گذاشته  اجرا  به  ایرانیان  ازجمله 

این دستور به طور کامل قانون اساسی 
آمریکا رانادیده گرفته است وتبعیضهای 
مذهبی را تجربه می کندو بین کسانی که 
مایل به بازدید از آمریکاهستند  تفاوت 

قائل می شود .
ایران کشوری است که بیش از دو هزار 

و پانصد سال تاریخ پر افتخار و سابقه  
اقوام  با  آمیز  مسالمت  همزیستی 
دیگردارد.این جهان با فرهنگ، ادبیات 

و فلسفه آن غنی شده است.
 مهاجران از هر ملت وهر آئین به ساختن 
آمریکا کمک کرده اندو امروزصدها هزار 
نفر باریشه ایرانی در آمریکا بسر می برند  
در  خود  وخواهران  برادران  آنهاهمانند 
اقصی نقاط جهان یا درداخل زادگاهشان 
؛  پژوه  دانش  بااستعداد؛  وزنانی  مردان 
هنرمند؛ دانشمند؛ پزشک؛ صنعتگر ؛ و 
بازرگانان موفقی هستند. آمریکائی ها  
به هموطن  من  و  اند  آنهارا ستوده  کار 
بودن با آنان افتخار می کنم . آنها آینده 

وامید  کشور ما هستند.
عقیده  با  مواقعی   در  است  طبیعی 
مسائلی  برسر  خود  آمریکائی  همتایان 
قیمت   ، اسلحه  وفروش  خرید  مانند: 
، جنگ  ، موقعیت کردها  نفت، تجارت 
اما   . نبودیم  ویتنام و فلسطین  موافق 
درپایان  مشکل خودرا در صلح وصفا ، 
حسن نیت، خوشروئی ، برخوردسازنده 
دوست  و  ؛  کردیم  می  حل  ومذاکره 

ومتحد باقی می ماندیم .
خواندم  تایمز   نیویورک  در  آنچه 
نمی   . است  مشگل  برایم  باورکردنش 
وزیر  که  خوشایندی  نا  کلمات  توانم  
خارجه آمریکا  درباره  برادران وخواهران 
رانده  برزبان  من  عزیزایرانی  و  شریف 

است هضم کنم .
بعضی  به  خاطراتم  اولیه  دوجلد  در 
بحرانهای جهانی و منطقه ای اشاره کرده ام
 که با مذاکرات رودررو حل وفصل شدند.

با فروتنی، همدلی و گفت و گو می توانیم 
متقابل  درک  به  را  درگیری  بزرگترین 
بسیاری  جان  و  کنیم،  تبدیل  صلح  و 

ازانسانهارا نجات دهیم .
بقیه درصفحه 48
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چنانکه   ، جوانی  سالهای  به 
افتدودانی ، بیست ساله بودم  با 
آرزوهای بی انتهای ایده آلیستی  
فضای  که  سالهائی  همان 
ای توده  ویروس«   « را  زمانه  

 ها پرکرده بود.
در جای جای مغزم فکر )خلق( 

اگر نبود  آرمان خواهی بود.
بودم   نگار  خبر  سالها  آن 

 ) السلطنه  )قوام  واحمدقوام  
نخست  سایر  با  مقایسه  رادر 
وزیران  ، همچون  حکیم الملک  
وحسین عال که هردو الغراندام، 
ضعیف و نحیف بودند  »قهرمان«  

می شناختم .
مسکو   درسفربه  قوام   احمد 
کاله گشادی  برسر حیدر علی 
اتحاد  دولتمردان   وسایر  اوف 

که  گذاشت  جماهیرشوروی  
درنتیجه  درآذرماه  سال 1325  
حکومت   ساله   یک  تعدیات  
دموکرات   فرقه  واوباش   اراذل 
درآذربایجان  وغائله پیشه وری  
ایران   تن   پاره  و  یافت   خاتمه 
مام  به  ایران   قلب  حقیقت  در 

وطن  پیوست .
اما باردیگر که قوام السلطنه  در

شد   وزیر  نخست   1331 سال 
خوش  گوینده  سجادی   رضا 
صدای  رادیو تهران  پیام او به 
که  نمود  راقرائت  ایران   ملت 
است  اهمیت   کمال  حائز  چون 

عینًا نقل می شود:
تردیدودرنگ   اندک   بدون   «
دعوت شاهنشاه  متبوع مفخم 
دولت  ریاست   بمقام  خودرا  

پذیرفته  ، باوجود کبرسن  این 
گرفتم.  رابدوش  بارسنگین  
مرا  وتکلیف  مسئولیت   حس 
ازفرصت   که  داشت   برآن 
در   ، کرده   استفاده  مغتنم  
برآیم. ویرانیها   ترمیم   مقام   
 ایران  دچاردردی  عمیق  شده

 وباداروهای مخدر  درمان پذیر 
همکاری ملت  باید    . نیست 

 

بی دریغ خویش را  از من مضایقه  
بیماری   باین  بتوانم   تا  ندارد 
مخصوصًا   دهم  قطعی   عالج 
دریک سال اخیر  موضوع نفت،   
بی   ، کشیده  آتش  به  کشوررا  
که  را  النظیری  عدیم  نظمی  
عمومی  رضایت   عدم  موجب  
این   . است  آورده  بوجود  شده  
ابتدا   که  است   موضوعی  همان 

که  وهنگامی  کردم  عنوان  من 
درمجلس  شمال   نفت  الیحه  
مغتنم  را  موقع  بود   مطرح 
کامل  حق  استیفای    ، شمرده  
جنوب   نفت  راازکمپانی   ایران  

درآن الیحه گنجانیدم .
تصور  وقت   درآن  ها  بعضی 
باعث  اشاره   همین  نمودند  
سقوط  حکومت من شد، اگرهم  
ازاقدام  من  باشد   چنین  فرضًا 
خود نادم نیستم  زیرا جانشین  
مصدق   آقای  جناب  من   آینده 
السلطنه  آن فکررا  باسرسختی 
ودر  نموده   دنبال  مانندی   بی 
ازپای  فشاری  هیچ  مقابل 
ننشست . اما بدبختانه  درضمن 
تدبیری  بی  نوعی  مذاکرات  
را   هدف  که  شد  داده  نشان 
کردند.ومطالبه  وسیله  فدای 
را  ازیک کمپانی   حق مشروع  
ملت  دو  بین  بخصومت   مبدل  
اززحمات  ساختندونتوانستند  
خود  کوچکترین  نتیجه بدست 

آورند.
الزم   از  یکی  مسئله   این  حل 
خواهد  من  مساعی   ترین 
معنوی  منافع   که  بنحوی  بود  
ومادی  ایران کاماًل  تأمین شود، 
بدون آن که  به حسن رابطه دو 
مملکت  خدشه وارد  آید. البته  
این امر مشکل است  اما محال 
 ، باعقل  که   واقدامی  نیست  
مطمئنًا   ، باشد   توأم    ، درایت 
بثمر خواهد  رسیدوهرگاه نرسد  
من نیز ازکار برکنار خواهم رفت.

دراینجا تذکر  این نکته  اساسی 

من  که   دانم  می  الزم   را 
عموم   با  حسته  بمناسبات 
بزرگ   دَول  با  خاصه   ممالک 
 . دهم  می  بسیار  اهمیت   دنیا 
آنها   به  نسبت   خودرا  رفتار  
الملل  بین  مقررات  با   منطبق 
می نمایم والکن  به اتباع ایران  
باتکاء   که  داد   نخواهم  اجازه 
دولت  خودرابر  اغراض  اجانب، 

من  تحمیل کنند.
از عوام فریبی   اندازه  که  بهمان 
درامورسیاسی  بیزارم  در مسائل  
وسالوسی   ازریا  نیز   مذهبی 
بهانه   به  که   کسانی   ، منزجرم 
مبارزه با  افراطیون  سرخ ارتجاع  
اند  لطمه  سیاه را تقویت نموده 
شدیدی  به آزادی وارد ساخته  ، 
زحمات  بانیان مشروطیت  راازنیم 
قرن  باین طرف  بهدر داده اند. من 
در عین احترام  بتعالیم  مقدسه 
اسالم  دیانت را  ازسیاست  دور  
نشر  از  و  داشت  خواهم  نگاه 
جلو  قهقرائی   وعقاید  خرافات  
گیری میکنم ووای بحال کسانیکه  
اخالل  من  مصلحانه  اقدامات  در 
نمایند ودرراهی که در پیش دارم  
مانع بتراشند یا نظم  عمومی را  
برهم بزنند. این گونه آشوبگران  
باشدید ترین  عکس العمل  ازطرف 
شدوچنانکه  خواهند  روبرو   من 
ام داده  نشان  گذشته  در 
  بدون توجه  به مقام وموقعیت 
را  اعمالشان  کیفر  مخالفین  
حتی   . گذارم  می  درکنارشان  
ممکن است  تا جائی بروم  که با 
تصویب  اکثریت پارلمان  دست 
انقالبی زده   به تشکیل  محاکم  
روزی صدها تبهکاررا  ازهرطبقه 
بموجب  حکم خشک  وبی شفقت  

قانون قرین تیره روزی سازم .
بعموم  اخطار می کنم  که دوره 
عصیان سپری شده وروز اطاعت 
از اوامرونواهی  حکومت فرارسیده  
است . کشتیبان را  سیاستی دگر 

آمد.«
عنوان  عصر همان روز که ضمناً 
را  پارس  خبرگزاری  خبرنگار  
تذکر  سجادی  رضا  به  داشتم  
اشرف جناب  منظور  که  دادم  

  )ُکشتنیان( بود  نه َکشتیبان.
معنای   گذشته  دردوران    «
سبیاست  مجازات بود. فالنی را  
مجازات  یعنی  کردند   سیاست 
می  دامغانی   منوچهری  کردند. 
گوید:  کشتنیان را سیاستی دگر 
آمد یعنی مجازات  اعدام به حبس  

تبدیل شد.« 
دوران نخست وزیری  این نخست 
وزیر  کاردان همچون  حباب روی 

آب کوتاه بود.
اهلل   آیت  السلطنه  قوام  بدستور 
سید ابوالقاسم  کاشانی  - دکتر 
دولت  حسام   - طاهری  هادی 
شیخ   - خلیلی  عباس   - آبادی 
حسن  لنکرانی - احمد لنکرانی 
مرتضی    - لنکرانی  حسام    -
لنکرانی  مصطفی    - لنکرانی 
قلی  مرتضی    - میراشرافی    -
  - صمصام  جهانشاه   - بختیاری 
امیربهمن  بختیاری -  سیدضیاء 
حسن   - طباطبائی  الدین  
)مورخ  سپهر  احمدعلی   - صدر 
وپیشه  وزیربازرگانی  الدوله(  
وهنر-  علی دشتی - جمال امامی 
-  ساالرسعید  سنندجی- میرزا 
کریم خان رشتی مشاور مخصوص 
محمدرضاشاه برطبق  ماده پنج  

حکومت نظامی بازداشت شدند.

  
دولت   1326 سال  مردادماه   در 
قوام  سقوط کرد . قوام السلطنه  
قوه  دخالت    : گفت  مجلس  در 
مقننه  درقوه مجریه  ، مشروطیت 

را  به تراژدی  غمناک میرساند.
که  ووزیرانی  وزیران   نخست 
ازدیدگاه  کردند   می  جرأت 
شاه  به  تذکراتی  خیرخواهی  
بدهند  برکنار و یا این که دچار  
خشم وغضب ملوکانه می گشتند. 
و  مصدق  دکتر   ، السلطنه  قوام 
ازاین  زاهدی   اهلل  فضل  سپهبد 

دست بودند.

نامه ای تاریخی 

السلطنه  قوام  که  را  ای  نامه 
سال  ماه  اسفند    26 درتاریخ 
پاریس  رافائل   ازهتل   1328
نوشت  فقید  برای محمدرضاشاه 
کند  سلطنت  کرد»  وتوصیه 
که  این  باوجود   حکومت«   نه 
اداره  مأمور  خان   علی  محرم 
انتشار  اجازه  سانسور شهربانی  
آن رادرمطبوعات  ندادومنعکس 
نگردید  بارها وبارها  می خواندم  
 ، شهامت   ، شجاعت   ودرمقابل 
سر  سیاسی   رجل   آن  قدرت 

تعظیم  فرود می آوردم .

از  پس  قوام   احمد  نامه   درآن 
قانون   خالف  کارهای  شمارش 
اساسی ، پادشاه را  اززیرپاگذاشتن  
قانون اساسی  برحذرداشته ، نوشته 
بود: این اعمال  اعلیحضرت  نتایج 
وبه خشم. داشته   وخیم  بسیار  

مردم  شدید  ومقاومت  وغضب  
منتهی  خواهدشد و آن روز است  
که سرنیزه  وحبس و زجر ، عالج 
پریشانی هارا نخواهدکرد. احمد 
قوام روز سی ویکم تیرماه  سال 
در  سالگی    82 درسن    1334
درعصر   وی   . درگذشت  تهران 
مشروطیت  مجموعاً 5 بار نخست 
وزیر بود که دردوره  اول نخست 
وزیری  ازطرف سلطان احمدشاه  
او  الوزرائی  رئیس  فرمان   قاجار 
سردارسپه   رضاخان  صادرشد. 
السلطنه   مصدق  و   جنگ  وزیر 

وزیر مالیه  کابینه او بودند.
 : که  این  گار   روز  عجایب  از 
زاده   موسوی  اکبر   سیدعلی 
محض  به  قوام   ازنزدیکان 
ناگهان  او   مرگ  خبر  شنیدن 

سکته قلبی کرد ودرگذشت ...
***

ورازها  روزها  کتاب  از  برگرفته 
نوشته » ناصر امینی «

   وقتی که نقاب ها فرو می ریزد
 حماسه های گوناگون  دردل تاریخ وطن ما

چهره بی نقاب قوام السلطنه
ناصر امینی )دیپلمات پیشین( - پاریس

قوام در دوره سه  پاد شاه ایران پنج بار نخست وزیرشد.او درسفربه مسکو کاله گشادی سر شوروی گذاشت
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28 نوامبر 1996
گزاری  شکر  روز  آمریکا  در  امروز 
است  همگی از هر مذهب و نژاد این 
روزرا جشن می گیرند. این است  که 
ناهار سنتی  یعنی   . خیلی مهم است 
  Ellen . بوقلمون  با مخلفات می پزند
ومن قراراست دو بعدازظهر  خانه خاله  
الن که اوهم اسمش الن است  برویم .

درانتخابات  ریاست جمهوری  آمریکا 
دیگر   چهارسال  برای  کلینتون   بیل 
خواهان   جمهوری  ولی  شد  انتخاب 
نگهداشته  را   سنا  و  مجلس  کنترل  
است  سخت  خیلی   Ellen کار  اند. 
کند  می  وفداکاری  مبارزه  عجیب  و 
ازشب ساعت 11 تا هفت و هضت صبح  
برسد ودراین  بیمار ُمسن   به 41  باید 
مدت  قادر نیست  چنددقیقه نشسته  
به  وکوفته   خسته  بکند.  واستراحت 
ناراحت  من   . بخوابد  تا  آید  می  خانه 
بیدار میمانم - خرید خانه  وغصه دار 
را می کنم - غذا می پزم . ضمنًا شروع 
کرده ام  به نوشتن وتنظیم  خاطراتم  
از خوی درسال 1310 شمسی  به بعد. 
بسیار  کتابخانه    » »هینگهم  ما  شهر 
جمع وجور و سمپاتیکی دارد  . اغلب  
ومجالت  کنم  می  وکار  میروم   آنجا 
هفته   . زنم  می  ورق  راهم  خارجی  
از ریچموند   پیش دکتر  رضا حسنلو  
بدیدنمان آمد . او یگانه دوست  زمان 
استانبول است  که در آمریکا می بینم.

کتابش  برای  )دخترم(که  ماریا   -
ناشر پیدا کرده است  سخت مشغول 

نوشتن است 
برای  اوت   درماه  )پسرم(  داریوش   -
درلوس  او  آمد   ما  نزد  هفته  یک 

آنجلس معلم است .
داریوش  داشت   دوست   Ellen  
موقع   درآن  که  پدرش   درخانه  را 
کند   ساکن  رفتند   می  مسافرت 
منظره  از  وهم  باشد  تر  راحت   تاهم 
زد  تلفن   Ellen پدر  ببرد.  لذت  دریا  
داریوش  اینکه  از  همسرش   پگی  که 
وهمچنین  است   خوشحال  آید  می 
شما  با  داریوش  که  است   خوشحال 
نداد   اجازه  دیگر  بعبارت  ماند.  می 

خانه  در  غیابشان   در  حتی  داریوش 
ای که با ما دوسه  دقیقه فاصله دارد  
این  سوم   درطقه   Ellen مادر  بماند. 
وتوالت   دوش  با  استودیو   یک  خانه  
وحاال   بود   Ellen برای    که  ساخت 
نمی تواند از آن استفاده کند  اوخیلی 

ازرفتار پدرش  ناراحت است .

30 دسامبر 1996
سال گذشته این موقع پاریس  بودیم. 
پارتی  میشل   و  ماریا  نو   سال  شب 
بسیار  باشکوهی  ترتیب داده بودند. 
خانه  نزدیکی  هتل   دریک   دوشب 
میشل  وماریا  ماندیم چون  پدرومادر  
میشل آنجا بودند . بعداً رفتیم  به خانه 
ای در سن ژرمن - باغ با مجسمه و گل 
کاری . ورودی مانند  ورودی یک شاتو. 
امسال  اما ، حاال ساعت  6 صبح این 
سطوررا می نویسم  . ماریا هنوز  پس 
درپاریس  جراحی  خطرناک   عمل  از 
در بیمارستان است  6 ماه تمام  از درد 
شکم می نالید  . بخودش می پیچید  و 
فرهاد  به  حتی   . دادند  نمی  تشخیص 
عدل  زنگ زدم . پروفسور جنیکولی 
شود   می  چه  ماریارا  پرسیدم   است  
 ، شناسی  می  که  زنهارا  هیچ   گفت 

استرس و ناراحتی ... 

ترکد  می  ماریا   آپاندیست  باألخره 
بسیار  که  کنند  می  عمل  وناچار  

خطرناک بوده است . 
 Ellen خواهر  خانه   کریسمس   -
 18 برگشتیم    . بودیم  مین  درایالت  
پیام  تا  بود   تلفن  پیامگیر  در  پیام  
که  خبرداد   میشل  شنیدم   هارا 
یکی  هرروز    . اند  کرده  ماریاراعمل 

دوبارزنگ  میزنم . 
است   سابقم(درتهران  )همسر  هما   -

وقراراست جمعه  به پاریس بیاید.
ازلوس  باسرماخوردگی   داریوش   -
وارد  ولرز  تب  با  افتاده   راه  آنجلس 
ترسد  می  ماریا   . است  شده  پاریس 

بچه ها ازاو سرما خورده شوند.
نرفتن  ازدوهفته   پس   Ellen   -
تصادف  بمناسبت  سرکار  به 
مختصراتومبیل  و نیز افتادن ازسکوی 
ترمینال  کشتی ، دیشب رفت سرکار.  
ازپارسال  دریغ  هرسال  ما  وضع  فعال 
بتوانیم   اگر  بااینهمه   . است  شده 
شکر  باید  کنیم   حفظ  را  فعلی  وضع 

گزارباشیم . 

7 اکتبر 1997
خانم  ویالی   از  درقسمتی  یک سال  
بابرق وشوفاژ   . ماندیم  وآقای  سامر  

ماهیانه فقط 300 دالر می پرداختیم 

.هلن و گریلی سامر  انسان های بسیار 
وخیلی  بودند  دانی  ودوست  خوب 
خیلی به ما  محبت کردندودراین یک 
بودیم  خوشبخت  آنها  خانه  در  سال  
پدر    . داشتیم  دوست  را  مان  خانه  و 
Ellen که همه هوش وحواسش  متوجه 
زنش پگی بود  به بحث پدرانه احتیاج 
تحت  سخت  جهت   این  وبه  داشت  
قرارگرفته  گریلی  های  بحث  تأثیر  
است . متأسفانه چندماه پیش  خانواده 
سامر به ما خبردادند  که می خواهند  
اکتبر   تااول  وباید  بفروشند   را  خانه 

خانه را تخلیه کنیم .
اعالن  کلیسا   و  روزنامه  درکتابخانه  
گذاشتیم . یک سرهنگ که همسرش 
بالعوض  کرد   پیشنهاد  بیماراست  
 Ellen درطبقه اول  خانه او بمانیم  و
مرد  سرهنگ  کند.  نگهداری  اززنش 
بسیار  خوبی بود ولی طبقه اول  خانه 
بوستون   نزدیکی   کانتون   شهر  در 
اوان   دراین   . داشت  کم  روشنائی 
درطبقه   که  رسید   دیگری  پیشنهاد 
در  نابینا   میلیونر  یک  خانه   باالی 
شخص  ازاین  و  بمانیم  مارشفیلد 
رو  درست  باال   طبقه   . کنیم  مراقبت 
با مبلمان   به اقیانوس و بسیار زیبا  و 

راحت وشیک است .
دوروز  رفته   وین  به  جون   درماه 
تغییر   حاال  او  ماندم   کیومرث  نزد  
  . است  شده   وزن  داده  جنسیت 
سپس در کوههای تیرول مهمان  آقای 
امیراصالن افشار  شدم که واقعًا  چنان 
یک  که  کرد   نوازی  ومهمان  مهربانی 
موسوی   آقای   . گرفت  ام  گریه  شب 
ونیز آقای ملکی  نیز چندی بامابودند. 
هلند  به  وازآنجا  ماندم  روز   ده  من 
 . رفتم  ماریا  نزد  پاریس   به  وازآنجا 

خیلی خوش گذشت
 

2 ژانویه 1998
ام وشانه  چپ  بازوی  صبح  ازدیروز 

نیستم   قادر  که  کند   می  درد  طوری 
قراراست   چون   . کنم   بلند  را  دستم 
خواهر  باتفاق   ژانویه   و9    8 بین 
درمونترال    Ellen خواهرشوهر  و 

باشیم )آنها بخاطر  برگزاری  سی امین  
سال ازدواجشان می خواهند به مونترال 
بروند.( سعی خواهم کرد  از دکتر معالجم  
؟ دردازچیست  ببینم   تا  بگیرم  وقت 
روز شکر گزاری  و کریسمس و سال نو  
میلیونر   ( ویکتور  نزد  درخانه   را  همه 
 Ellen پدر  وزن  پدر   . ماندیم  نابینا(  
وروز  آمدند  شکرگزاری   ناهار  برای 
باشوهرش   Ellen خواهر  کریسمس  

ودخترشان  بکی  برای ناهار آمدند.
مراسم  به  هرروز   صبح   8 ویکتور  
مذهبی که ازتلویزیون پخش می شود  
 ، شکالت   او  غذای  دهد.  می  گوش 
آب میوه  و گردو است . ذرت پخته  و 
جگروسوسیس ایتالیائی  را نیز دوست 
دارد هفته ای یکبار  یک پرستار  و 5 
تا  آید   می  پرستار  کمک  هفته   روز 
شستشو  واورا  بگیرد  را  هایش  ناخن 
بدهند. کار ما بیشتر  مصاحبت  و تهیه 
ما شده  بدجوری  محتاج  او   . غذاست 
تنها  اورا  توانیم   نمی  بطوریکه  است 
یک   . برویم  مسافرت  به  و  بگذاریم  
بود   حسابداراو  که  جودی   بنام  خانم  
معلوم شد مرتب  سرش کاله گذاشته  
و بیش از یکصدهزاردالر دزدیده است.
عنوان   تحت  من  کتاب  فارسی  نسخه 
وزیر  نواده  پیغمبر  سیداوالد   ... من   «
جنگ آمریکا« حاضر و قراراست چاپ 
مرابه  زاهدی  آقای  دسامبر    5  . کنند 
مدتی  اصوال  کرد.  دعوت  واشنگتن  
است  تلفن های  خیلی گرم  و محبت 
آمیزی می کند و پیام های ایشان  روی 
ضبط تلفن  با جمالتی مانند  پرویز عزیز 
من - ماه من - دلم خیلی برایت تنگ 
شده - کم شانسم که هربار زنگ میزنم 
از  تلفنت هم ه عوض شده   نیستی - 
دکتر تهرانی گرفتم .  .. برایم می گذارد.
بهر حال درواشنگتن  درهتل  واترگیت  
محبت  خیلی  و  کرد   پذیرائی  من  از 
کرد. مهناز دخترش  را دیدم  که خیلی 
الغرومتناسب شده  است . زاهدی مرا  
هارپر  انتشاراتی   مؤسسه  نماینده  به 
صفحه   یک  واو  کرد   معرفی  کالینز  
کرده   تهیه  که  خواست  مرا  سابقه 

برایش فرستادم . 
 12 ویتامین   فروش  مغازه   دریک    -
مایلی  اینجا هفته ای سه روز کار می 
کار  اقاًل  خوشحالم   است   کندوراضی 

طاقت فرسای  سال پیش را ندارد.
سر  ماه   چندین  که  ماریا   کتاب   -
عنوان آن  با ناشر بحث داشت  و ناشر  
 L›amour se nourrit de la music   تیتر
از  باالهام   باألخره   نداشت   را دوست 
به حاج لک  که  کتاب من   اول  صفحه 
شده  ام  کرده  اشاره   خوی  های  لک  
 Les cigognes š› arretent   : است 

à Tabriz  )توقف لک لک ها درتبریز(
هفته   چندین  گذشته   درسال   -
گر   مصاحبه  مهری  حسین  با 
ها   ایرانی  ساعته     24 رادیوی 

مصاحبه کردم که لبه  تیز آن  متوجه 
خاندان پهلوی بود  که سیاست وفتار 
غلطشان  مارا به این روز انداخته است  
. خیلی از  سلطنت طلب ها  روی موج 
با  که  گفتند   بیراه  بدو  آمده  رادیو 

خونسردی جواب دادم .
باصطالح   خاتمی   محمد  درایران    -
معتدل  وخنده رو  بارأی مردم  رئیس 
جمهوری شده  است . عظمی خانم از 
بستگان من که اینجا بود می گفت واقعًا 
مردم  از جان ودلولی از حرص  ناطق 
نوری )رئیس مجلس وکاندیدای خامنه 
ای ( به او رأی دادند  . البته  اختیارات 
ندارد  وحتی پلیس دراختیار ولی فقیه 
است . باب صحبت را با آمریکا  دارند 

باز می کنند.

21 مارس 1998
است  رفته   پنسیلوانیا  به  ویکتور  
هفت   . دراختیارماست  دربست  وخانه 
سین چیده ایم . دیشب پدر الن  ، عمه 
اش با دختر وشوهرش  را بشام دعوت 
کباب  با  برنج   دوجور   من   . کردیم  

کوبیده  پختم .
آنجلس  درلوس  نوروز   پیش  سال 
Sedona  دوسه روز  بودیم  وبعد  در 
که  شدیم   فرهادسپهبدی    مهمان  

خیلی خوش گذشت .
 tous تیتر   با  باألخره   ماریا  کتاب   -
mes jours sont des adieux منتشر شده 
است که معادل فارسی آن  »همه روزم 
نوشته  خوب  بسیار   . است  روزوداع« 
بین  رادیوی  فارسی   وبرنامه   . است 
کرده   مصاحبه  وی   با  فرانسه  المللی  
ومجله  Elle وروزنامه ها  مطالب خوب  
روزنامه  اند.  نوشته  او  کتاب  درباره 
رادیورا با  مصاحبه  لندن   کیهان  

همراه با مطالب  دیگر چاپ کرده است.
***

تابستان  منظره دریا و پیاده روی  روی 
شن ها  لطف مخصوص دارد  حیف  که 
دلمان  خوش نیست . ویکتور )میلیونر 
اکتبر  وتااول  فروخته   را  نابینا(  خانه 
این    . کنیم  پیدا  ای  تازه  منزل   باید  
اعالن  تازه را  در کتابخانه  ، باشگاهها 
ها  چسبانده  مارکت  ورودی  سوپر  و 

ایم .

13 اوت  1998  روز تولدم
دیشب فیلم il postino  یا »پستچی « 
رادرویدیو  تماشاکردیم . من همه اش 
دلم گرفته  وگریه می کردم . الن کارت  
نوشته  برایم   Boat امضای  با  قشنگی 
می  صدا   Boat اورا  اغلب  من   . است 
 Love Boat که خالصه شده     کنم  
نوشته  درکارت   . است  عشق   قایق 
او  ابری  روزهای   آفتاب    « که  است  

هستم .« 
 گریه من عالوه بر  سوژه فیلم  ، بخاطر  

سرگردانی  این روزهاست . 
به  نداد   اجازه  مالی   وضع  امسال    -

دیدن  ماریا و نوه هایم بروم . 

12 نوامبر 1998
کاری که یکماه ونیم پیش پیدا کردیم  
آنچنان خوب بود  که باورنکردنی  بنظر  
مارا  کاریابی   آژانس  روزی  آمد.  می 
 Fogg  خواست وگفت برایتان نزد خانم
کار پیدا کرده ام . ایشان  4 ماه  درخانه 
داکسبری   شیک  درمحله  ییالقی  
دریک خانه بزرگ به سر می برد . نود 
بینائی   با  سرحال  وبسیار   دارد   سال 
ماه   شش   . قوی  وحافظه  وشنوائی  

درمحله چسنات هیل  بوستن  زندگی 
مستقل  خانه  ودرآنجاهم  کند   می 
رود   می  فلوریدا  به  هم   دوماه  و  دارد 
 . دارد  کامل  پرسنل  با  خانه  آنجا   که 
شما دریک قسمت خانه  خانم مستقر 
می شوید . الن  از خانم پرستاری می 
تواند  خرید خانه  و  کند  وپرویز می 
دار  عهده  را  خانم   رانندگی  بعضًا 
 . گرفت  خواهید  دالرهم   900 شود. 
کردیم   نگاه  بیکدیگر  رضایت   با  ما  تا 
بودیم   خوشحال  دالر     900 وازماهی 
دالر.   900 ای  هفته  البته  کرد  اضافه 
خانه  جبهه   یک  به  ترتیب   این  به 
شهر  در  راسل   خیابان   25 درشماره 
داکسبری  اسباب کشی کردیم . تلفن 
و  بازکردن    ، بندی   بسته   ، جدید  
بستن و آویزان کردن  - خانه وسیع  و 
استخر بزرگ دارد . یک طرف باغ  گل 
پسرش    - دیگر سبزیجات   ُرز  طرف 
ژرژ  با همسرش  یک سوی باغ  زندگی 
می کنند  و ژرژ  مرتب با 12 اتومبیل  

تازه و آنتیک  که دارد  ور میرود. 
هم  وپز  پخت  الن   . نیست  زیاد  کار 
 )Open Fire( را   بخاری  من  کند   می 
اتاق   را روشن می کنم . قسمت ما دو 
 . هستیم  وراحت  است   دهلیز  ویک 

تمام اثاثیه خانه آنتیک است .
 حدود سه هفته قبل  از داکسبری  به 
کشی  اسباب  هیل   نات  چست  خانه 
کردیم . باز تلفن جدید  و آدرس تازه  
خانه وسیع با روکش سیمان  که حاال از 

دود  و خاک سیاه شده است .
 فرش ها همه آنتیک است  وخانم حتی 
نمی گذارد  با جاروی پردار  گردگیری 

بشود. 
ولی  کنیم.  می  کار  ودل  از جان  هردو 
نمی  ابتکاررا   کمترین   مجال    خانم 
دهد. سرسفره  ظرف عسل  و یا شیر  
یک میلی متر  اینور وآنور باشد ایراد 
مرخصی  دوروز  ای  هفته  گیرد.  می 
که  دوماه  درسال  است   وقرار  داریم  
مرخصی  رود   می  فلوریدا  به  خانم 
با  این مدت  دو هفته آن   باشیم  واز 

دستمزد خواهد بود.
خانم سخت گیرشده ومی خواهد  که 
اونیفورم  سرو  با  میز   غذارا سر  الن  

کند که او هم قبول  می کند. 
دوروز درهفته  که روزهای چهارشنبه 
ایم  یک  کرده  انتخاب  را  وپنجشنبه  
زنی  آید-  می  انوش   بنام  ارمنی   زن 
ها   اول  آن   . قدوچاق  کوتاه  است  
ولی  بوسید   می  مارا  روی  پرید  می 
 . است  دیگری  طور  بااو  خانم  رفتار  
وباهم  نشینند   می  سرمیزغذا  باهم  

تلویزیون  تماشا می کنند.
زند که خرج خدمه  ُقر می  بعضًا  خانم 
توانیم  می  گویم   می   . است  زیاد 

دراینباره صحبت کنیم . 
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انشااهلل گربه است
مقدس  وظیفه  زمانی  مدنی  نافرمانی 
میشود که یک رژیم فاسد و بی قانون 
است و شهروندی که با آن رژیم مبادله ای

 کند در فساد و بی قانونی آن شریک 
است. 

مهاتما گاندی

بازی  شب  خیمه  برنامه  بحمداهلل  خب 
و  آزاد  کامأل  دوازدهم  دوره  انتخابات 
از  بعد  هم  آخوندی  جمهوری  مردمی 
بحث و جدل نامزدان فیلتر شده رژیم 
با میمنت و خوشی بپایان رسید و مالی 
انتخاب شد.  دوباره  ما  بنفش  غازچران 
مردم هم با رقص و پایکوبی به خیابانها 
ریختند و این رخداد بزرگ را کلی جشن 
طرف  همیشگی  روال  طبق  گرفتند.  
عریضه  نبودن  خالی  برای  هم  بازنده 
بالفاصله بعد از نتیجه رأی گیری شکایت 
کرد و گفت تقـلب شده و فالن و بهمان. 
ها  تاب  و  تب  که  هم  فردا  پس  فردا 
خوابید ، مردم دوباره بر میگردند سر کار 
و زندگیشان تا با اقتصاد ورشکسته و غل 
و زنجیر و فساد و بیکاری و خشکسالی 
بزنند.  وکله  سر  دیگر،  دردسر  هزار  و 
گفتگوی  تلویزیونی  بازی  سیاه  نمایش 
نامزدان منتصب ، خالی از تفریح نبود 
چون این دالالن و کارچاق کنان رژیم ، 
کلی به توپ همدیگر زدند و با رو کردن 
فساد و خرابی خواستند به مردم بگویند 
که بعله من نبودم و تقصیر این و اون بود 
که امروز اوضاع انقدر خراب شده و هر 
کدامشان گفتند که فقط خودش میتواند 
مملکت را راست و ریست کند و رقیب 
انتخاباتی اش توانایی آن کار را ندارد و 
هجویاتی از این قبیل .آدم نمیداند به این 
جریان بخندد یا گریه کند، در کجای دنیا 
شما دیده اید که معاون رییس جمهور 
انتخابات  دوم  دوره  در  مملکت  یک 
ریاست جمهوری بدون اینکه از سمت 
خود کناره گیری کند ، نامزد انتخابات 
انداختند  نخودی  تا  چند  آمدند  شود؟ 
وسط معرکه که مثأل به بقیه دنیا و امت 
بعله ما هم آدم شدیم  فلکزده بگویند 
وبعد چنان صحبت از آزادی های رنگ 
و وارنگ کردند که اگر کسی نمیدانست 
، طرف مخاطب فکر  اینها کی هستند 
و  آزاد  محیط  عجب  به  به  که  میکرد 
سالم سیاسی در این کشور وجود دارد. 

مالیات  که  گفتن  دروغ  و  بستن  خالی 
ندارد تازه اگر هم میداشت این جماعت 
نمونه  برای  نمیداد.  آنرا  مفتخور  و  دزد 
آخوند ابراهیم رییسی آدمکش معروف 
خواهد  برابر  سه  را  ها  یارانه  که  گفت 
کرد ولی نگفت که پولش از کجا تأمین 
مرکزی  بانک  گزارشات  طبق  میشود. 
حدودهای  چیزی  یک  دولت  بدهی 
هزار میلیارد تومن است. درهمین رابطه 
رییس آخورگاه شورای اسالمی ، استاد 
الریجانی شرایط فعلی اقتصادی کشور 
را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت:«... 
ساالنه یک میلیون و پانصد هزار میلیارد 
ریال یارانه در کشور داده می شود که 
با توجه به درآمدها و هزینه های دولت 
افزایش آن امکان پذیر نیست چرا که 
دولت پولی برای پرداخت آن ندارد ...« و 
بعد در جواب آن رئیس ستادهای آخوند 
ابراهیم رئیسی کاندیدای محبوب رهبر 
معظم انقالب در آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه بسیاری از خانوارها به مبلغ یارانه 
نقدی نیاز مبرم دارند، گفت:«... پرداخت 
یارانه ها به بودجه عمومی کشور ربطی 

ندارد ...« البد به معجزات ائمه و امامان 
دل خوش کرده اند و یا خوابنما شده اند 
و امام صادق و جعفر پیشنهاد داده اند 
که به چه طریق این بودجه تهیه شود. 
از طرف دیگر رییس جمهور بنفش در 
راستای برنامه انتخاباتی خود در استان 
آذربایجان غربی گفت: »... آنها که زبان ها 
را بردیدند و دهان  ها را دوختند، شماها 
که در طول سال های گذشته آنچه از شما 
صادر شد کلمه ممنوعیت بود. ممنوعیت 
قلم و ممنوعیت تصویر. لطفا شما دم از 
آزادی نزنید که آزادی خجالت می کشد. 
شما دم از انتقاد نزنید که در نهادی کار 
می کنید که هیچ  کس جرات نمی کند از 
آن نهاد حتی یک بار انتقاد کند. دولتی 
می تواند از انتقاد سخن بگوید که امرو 
می بینیم حتی تخریب را بنام انتقاد در 
این کشور رقم می زنند. اما جوانان عزیز 
و غیورمردان و غیور زنان ما با آگاهی در 
برابر سیاه  نمایی آنها ایستادند...« انگار 
و  اعدامها  ایشان  دوره  در  که  انگار  نه 
کرد. جوانان  پیدا  افزایش  ببندها  بگیر 
را  ما  زنان  غیور  و  غیورمردان  و  عزیز 

نظیر است. وزیر دادگستری کابینه این 
دسته دسته دستگیر و زندانی میکنند و 
این آخوند حقه باز درغگو برای تداوم و 
بقای جمهوری نعلین و آفتابه هر حرفی 
و  وقاحت  میکند.  کاری  هر  و  میزند 
دریدگی این جماعت در تاریخ بشری بی 
جناب از اعضای کمیته مرگ دهه شصت 
جنایتکار  آخوند  یکی  آن  همدست  و 
است. همانطوریکه پیشتر گفتیم استاد 
روحانی رییس جمهور منتصب و محبوب 
ما بیماری دمانس و فراموشی اختیاری 
گرفته است.  مملکت بی قانون است و هر 
نهادی برای خودش حکومت میکند البته 
تا زمانی که همه زیر بیرق والیت فقیه و 
رهبر معظم سینه بزند. قوه قضاییه بدون 
هیچ گونه مالحظه ای در قانون هر چه 
، میکند سپاه و بیسج هم که  بخواهد 
دمبکی  دستک  خود  برای  هرکدام 
مخصوص دارند. البته باید در نظر گرفت 
که قوانین مملکت داری رژیم بدرد الی 
جرز هم نمیخورد و این خال بازی چیزی 

جز باختن مردم ایران نیست.
آب  روی  را  همدیگر  پته  کدامشان  هر 
کردند  رو  را  یکدیگر  فساد  و  ریختند 
ولی هیچکدام نگفتند که چرا متخلفین 
نگرفتند.  قرار  قانونی  تعـقیب  تحت 
بازی  سیاه  راستای  در  رییسی  استاد 
علمای  از  جمعی  درحضور  انتخاباتی 
اعیاد  و  ایام  تبریک  ضمن  سنت  اهل 
شعبانیه!!!  فرمود:«... بعد از 38 سال از 
زیبنده  مردم  معیشت  وضعیت  انقالب 
نظام اسالمی نیست، بیکاری و بی شغلی 
برای افراد تحصیلکرده ما مساعد نیست 
این زیبنده جامعه ما نیست. زیبنده نظام 
اسالمی نیست هر روز خبر از یک فساد 
بشنویم، باید ساختار نظام اداری اصالح 
شود...« خب حاال ما پیشنهاد میکنیم 
که  رضوی  قدس  آستان  از  چطوره  که 
شروع  هستید  آن  کاره  همه  جنابعالی 
کنیم مثل مالیات دادن همانطوریکه هم 
آخوری گرامتان رییس جمهور منتصب 
گفتند:«... می گویند باید مالیات داد اما 
کسی نمی پرسد آیا در آنجایی که شما 
داده  مالیات  تاکنون  میکنید  مدیریت 

اید؟...« اگر قانون در مملکت وجود 

داشت و هر کی هر کی نبود حتمأ این 
نهادهای مرموز آخوندی مالیات میدادند.  
یا اینکه بجای داللی و قاچاق کاال فکری 
یا  و  بکنید  مردم  زندگی  و  کار  به حال 
بیخود و بی جهت شغل دولتی درست 
نکنید. رییس آخورگاه شورای اسالمی 
،علی الریجانی در نشستی با جمعی از 
فرهنگیان استان قم فرمود:«...به دلیل 
اینکه حجم دولت بسیار زیاد شده است، 
امروز تمام درآمد دولت صرف پرداخت 
حقوق به کارمندان خود می شود که این 
با سیاست های کوچک سازی  موضوع 

دولت در تضاد است...«
زیاد شده است؟  خب چرا حجم دولت 
بی  بسیار  دیوانه  عزاداران  هیئت  چون 
خرد و عقب مانده است و همه کارهایش 
بدون برنامه ریزی درست میباشد. برای 
خوان  هفت  از  باید  ایران  در  کاری  هر 
رستم گذشت . از این اداره به اون اداره 
، از این نهاد به اون نهاد، از این وزارتخانه 
به اون وزارتخانه . همینطور از روی بخار 
نخور  بدرد  و  کاذب  های  شغل  شکم 
درست کرده اند. و یا اینکه الکی جواز 
ساختمان صادر کرده اند و بساز بفروشی 
میکنند بدون در نظر گرفتن توانایی مالی 
و یا احتیاج مردم.استاد الریجانی در این 
مورد نیز گفت: »... دویست میلیارد دالر 
پول برای ساخت آپارتمان هایی در کشور 
هزینه شده  در »دولت گذشته« که خالی 
جایی  کشور  منابع  و  هستند  از سکنه 
هزینه شده که کارکرد ندارد. و یا پروژه 
های آبدوغ خیاری که هیچ سودی برای 
مردم ندارد و فقط برای پر کردن جیب 
سینه زنان و امت مجذوب والیت سر هم  
این مورد  استاد الریجانی در  اند.  کرده 
پانصد هزار  و گفتند:»...  دادند  رقم  هم 
میلیارد ریال پروژه نیمه تمام و کلنگ 
زنی شده در کشور وجود دارد، توصیه 
این است که در کشور دیگر کلنگ  ما 
شدن  فراهم  از  بعد  تنها  و  نشود  زده 
اتمام  پول و اعتبار الزم برای ساخت و 
پروژه کلنگ زنی صورت گیرد...« توصیه 
قانونگذار  و  مجلس  رییس  شما  به  ما 
را  قوانینی  چطوره  که  اینست  مملکت 
مصوب بفرمایید که از این بریز بپاش ها 
جلوگیری کند. سیاستهای غلط ، دهن 
کجی و دشمنی با عالم و آدم نتیجه اش

تحریمهای  اثر  نمیشود.  این  از  بهتر   
سنگین بخوبی نمایان و اقتصاد مقاومتی 
هم که قربانش بروم تو زرد از آب در آمد. 
با همه این ادعاهای بی پولی و تورم هنوز 
با سماجت و دریدگی آخوندی میگویند 
مردم  و  بوده  موفق  مقاومتی  اقتصاد 
با  درنشستی  معظم  رهبر  فهمند.  نمی 
اعضای مجلس خبرگان با تاکید بر مساله 
معیشت و اقتصاد مقاومتی فرمودند: »...
موضوع  در  ضروری  کارهای  همه  اگر 
امروز  بود،  انجام شده  مقاومتی  اقتصاد 
تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی 
بودیم...«  شاهد  مردم  زندگی  و  کشور 
بعله منظور آسد علی این همان اقتصادی 
وابستگی  دیگر  کشورهای  به  که  است 
بتواند در مقابل تحریم  نداشته باشد و 
های احتمالی مقاومت کند. اتفاقأ کامأل 
موفق بوده چون برای دور زدن تحریمها 
بازار قاچاق و پول شویی و مافیا بازی راه 
گوناگون  بهانه صنایع  به همین  و  افتاد 
یک به یک از کار افتادند و دزدی و فساد 
در همه ابعاد جامعه رشد کرد. از طرف 
دیگر  معاون اول رئیس جمهوری یعنی 
همان نامزد انتخاباتی گفت: »... با توجه 
تورم،  از  اعم  اقتصادی  های  به شاخص 
سرمایه  رشد  میزان  و  اقتصادی  رشد 
کارنامه  مختلف،  های  بخش  در  گذاری 
دولت در اقتصاد مقاومتی موفقیت آمیز 
بوده است...« این استاد اثرات برجام را 
و  خط  این  کرده.  قاطی  مسایل  بقیه  با 
این نشون ، تا زمانی که فرهنگ درب و 
داغون در بطن جامعه ایران وجود دارد 
هیچ فرقی نمیکند که کدامین آخوند و 
روضه خوان سر کار باشد حاال اسمش را 
هر چه میخواهید بگذارید ، اصالح طلب 
پدیده  و  اعتدالگرا  رو،  تند   ، ،اصولگرا 
؟؟؟ معتدل  اصولگرای  بنام  جدیدی 
هدف جمهوری آخوندی - امتی ، نابودی 
ایران است و بس . شما واقعأ فکر میکنید 
این  کالن  سیاستهای  در  تغییری  که 
جنسیتی  آزادی  بگیرد؟  صورت  رژیم 
بین  جوامع  در  مشارکت  بود؟  خواهد 
کماکان  گرفت؟  خواهد  صورت  المللی 
رهبر معظم انقالب و مابقی آیات عظام 
خود  بشری  سیاستهای ضد  زده  کپک 
را ادامه خواهند داد و با هر چه که رنگ 
و بوی امروزی و یا ایرانی داشته باشد به 
مخالفت و دشمنی خواهند پرداخت.  تا 
زمانی که افکار و باورهای عهد دوغ  و 
سرچشمه  عرب  بیابانگرد  شترچرانان 
قانون و رفتار و گفتار و پندار هر انسانی 
بود.  و خواهد  است  اوضاع خیط  باشد، 
حاال هی رأی دهید ، انشاهلل گربه است 

و همه چیز درست میشود.

Teymour_shahabi@yahoo.com

Facebook.com/ Teymour Shahabi

تیمور شهابی 

ابراهیم رئیسی کاندیدای محبوب  و  نداریم  رایانه  افزایش  برای  پول  علی الریجانی می گوید 
رهبر در آذربایجان شرقی میگوید:»... پرداخت یارانه ها به بودجه عمومی کشور ربطی ندارد ...« 

 
کریمه-کنگو  خونریزی دهنده  ب 
 Crimean Congo انگلیسی:  )به 
Haemorrhagic Fever )CCHF(یک 
دهنده  خونریزی  و  تب دار  حاد  بیماری 
است که از طریق گزش کنه یا تماس با 
انسان  و  دام  یا الشه  ترشحات  یا  خون 
آلوده منتقل می شود.بیماری اولین بار در 
سال 1944 در کریمه اوکراین دیده  شد 
و نام تب خونریزی دهنده برای آن اعالم 
گردید. در سال 1969 معلوم شد پاتوژن 
ایجاد کننده تب خونریزی دهنده کریمه 
کنگو مشابه همان بیماری است، که در 
گردیده  مشاهده  کنگو  در   1956 سال 
و  مکان  دو  این  ارتباط  رو  این  از  است 
بیماری باعث اسم فعلی شد. CCHF در 
انسان بیماری شدیدی همراه با مرگ و 
میر حدود 30 ٪ ایجاد می کند و شیوع 

بیمارستانی آن نیز بسیار باال می باشد.
گروه  از  ویروسی   CCHF بیماری  عامل 
جنس  بونیاویریده  خانواده  آربوویروس 
نایروویروس که تحت عنوان ویروسهای 
 )arthropod-borne virus( بندپابُرد 
می باشد. شایع ترین ناقل ها کنه ای به نام 

هیالوما می باشد.
هیالوما  کنه  وسیله  به   CCHF یروس 
منتقل می شود. مخزن ویروس در طبیعت 
اصوالً کنه ها می باشد و گاو، گوسفند، بز 
مطرح  مخزن  عنوان  به  نیز  خرگوش  و 
تماس  طریق  از  ویروس  این  می باشند. 
مستقیم با خون یا ترشحات بیمار، الشه 
حیوان آلوده )انتقال به قصابها و سالخها( 
ناگهانی  همه گیری های  ایجاد  سبب 
بیماری بیشتر در مناطق  این  می گردد. 
صحرایی آفریقا، اروپای شرقی، خاورمیانه 
عراق، هند، افغانستان، پاکستان، ایران و 
شیوع  می گردد.  مشاهده  چین  غرب 
باالیی از بیماری در بین پرسنل نظامی، 
و  کشاورزان  بیمارستان ها،  کارکنان 
دارند  کار  و  سر  دام  با  که  اشخاصی 
مشاهده می گردد. بیماری در فصول گرم 

سال از اواخر فروردین تا اواخر شهریور 
شیوع  کنه ها(  تکثیر  و  رشد  )زمان 
اعضای  بین  در  مواردی  می کند.  پیدا 
خانواده بیمار و پرسنل پزشکی بعد از 
رخ  بیمار  ترشحات  یا  با خون  آلودگی 
داده است. پرندگان به بیماری مقاومند 
)غیر از شترمرغ( با این حال می توانند 
ایجاد  باعث  آلوده  کنه های  پخش  با 
در  بیماری  این  بروز  گردند.  اپیدمی 

حیوانات بدون عالمت می باشد
 7 تا   1 حدود  ناگهانی  عالئم  شروع   
3روز(،  )متوسط  می کشد  طول  روز 
لرز،  تب،  شدید،  سردرد  دچار  بیمار 
و  پشت  در  )بخصوص  عضالنی  درد 
پاها(، گیجی، درد و سفتی گردن، درد 
چشم، ترس از نور )حساسیت به نور( 
تهوع،  حالت  است  ممکن  می گردد. 
غذاخوردن  با  ارتباط  بدون  استفراغ 
اوایل  در  ملتحمه  احتقان  و  گلودرد  و 
گاهی  که  باشد  داشته  وجود  بیماری 
اشتها  کاهش  و  درد شکم  و  اسهال  با 
تا   3 بین  معموالً  تب  می شود.  همراه 
قرمزی  و  تورم  می کشد.  طول  روز   16
صورت، گردن و قفسه سینه، پرخونی 
خفیف حلق و ضایعات نقطه ای در کام 
تغییرات  هستند.  شایع  سخت  و  نرم 
قلبی عروقی شامل کاهش ضربان قلب 

و کاهش فشارخون مشاهده می شود.
مرحله  خونریزی دهنده:  مرحله   
ایجاد  سرعت  به  که  است  کوتاهی 
می شود و معموالً در روز دوم تا پنجم 
روز   10 تا   1 و  می شود  شروع  بیماری 
می کشد.  طول  روز(   4 متوسط  )بطور 
)خون  پتشی  و  مخاط ها  در  خونریزی 
حدود  در  قطری  که  زیرجلدی  ریزی 
1تا2 میلی متر دارد( در پوست بخصوص 
خط  طول  در  و  بدن  باالی  قسمت  در 
زیربغلی و زیر پستان در خانم ها دیده 
می شود و در محل های تزریق و تحت 
غیره(  و  تورنیکه  بستن  )محل  فشار 
ملنا  مثل  خونریزی دهنده  پدیده های 
خون  از  ناشی  شکل  قیری  )مدفوع 
هماتوری  گوارش(،  دستگاه  ریزی 
از  خونریزی  و  ادرار(  در  خون  )وجود 
ایجاد  رحم  از  خونریزی  و  لثه  بینی، 
شود و گاهی خلط خونی، خونریزی در 
می شود.  دیده  نیز  گوش ها  و  ملتحمه 
بینی،  از  خونریزی  موارد  برخی 
و خونریزی رحم  ملنا  استفراغ خونی، 
به  نیاز  بیمار  که  است  شدید  قدر  آن 
متأسفانه  تاکنون  دارد.   خون  تزریق 
ازاین  ایران  مختلف  درنقاط  چندنفر 
بیماری جان باخته انداما تعداد زیادی 
نیز بطور کامل معالجه و بهبودی یافته 

اند.

شیوع تب کریمه- کنگو درایران
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دست  اتهام  بودند،به  ازاوبُریده  اخیر، 
دردست بیگانه داشتن ودریافت وجوه 
جز  چیزی  ،به  کردن  متهم  بیگانه  از 
توان  نمی  ودلیل  برهان  آوردن  کم 
روشنتراینکه  زبانی  کرد،به  تعبیر 
دالر)هم  سیصدونودهزار  ازمبلغ 
ی  نوشته  ارز3264350تومان(به 
خاطراتش)  درکتاب  دکترمصدق 
هریک  به  مبلغ  چه   ،) 367و378 
مخالفان  صف  به  که  دیروز  ازیاران 
رسیده  بایست  بودند،می  پیوسته  او 
باشدتا ساز مخالفت ساز کنند،حتااگر 
ارتشی  وفرماندهان  درباریان  سهم 
وژاندارمری وسایر مخالفان  وانتظامی 
ی  گفته  به  بنا  آنان  درمیان  جمله  از 
هواداران دکتر مصدق اراذل واوباش را 

در نظر نگیریم!؟ 
دکترمصدق  است  پرسش  جای       
که نمی خواست سنگرنخست وزیری 
راتا حل شدن قضّیۀ  نفت ترک کند، 
1331که  درتیرماه  که  بود  چگونه 
مستعفی  وزیری  نخست  مقام  از 
راسخی  ایمان  چنین  بود،به  شده 
پس  که  بود  این  جز  بود.آیا  نرسیده 
گرفتن  ودردست  ازرویداد30تیر 
وبرقراری  وانتظامی  نظامی  نیروی 
گماردن  کار  وبرسر  نظامی  حکومت 
این  دررأس  اعتمادش  مورد  افراد 
حل  راغیراز  ای  ویژه  ،هدف  نیروها 

مشکل نفت دنبال می کرده است؟
ضرس  به  تواند  می  کسی  چه         
قاطع اثبات کند که اگررفراندوم انجام 
می  دایر  همچنان  مجلس  بودو  نشده 
ی  همه  با  را  مصدق  دکتر  بود،شاه 
برکنار  کار  از  ازاو،  ودلگیری  رنجش 
میکرد؟ حتا به استناد نوشته ی کیم 
روزولت ، شاه با برکناری دکتر مصدق 
باهمه ی توصیه هایی که به او میشده، 
از طریق غیرقانونی مخالف بود،تاآنجا 
باهمه  مجلس  انحالل  از  پیش  تا  که 
می  ازشاه  مصدق  دکتر  که  آنچه  ی 
شد)ازجمله  می  خواسته،انجام 
 - دولت  به  پهلوی  امالک  واگذاری 
به  شاه  خواهران  از  ویکی  تبعیدمادر 
وزیر  اختیارتعیین   - کشور،  از  خارج 
جنگ ازسوی دولت - منع دیدارشاه 
بادیپلماتهای خارجی - حذف بودجه 
مالحظه  قابل  میزان  درباربه  ی 
استحفاظی  وسایل  از  کاستن   -
واال  مخصوص  دفاتر  وبستن  شاه 
وزیردربار  عال  حضرتهاوبرکناری 
کفیل  عنوان  به  امینی  وانتصاب 
وپیشنهاد  انتخاب  به  درباربنا  وزارت 
دکترمصدق و...( که به گفته ی حسین 
مصدق  دردست  موم  چون  شاه  مکی 
کتاب  در  که  همانگونه  ذلک  بود.مع 
ازنوشته  وبعضی  آمده   روزولت  کیم 
معتبربرای  وسندی  اومدرک  های 
درآن  است،شاه  شده  شاه  مخالفان 

هدف  کشوروبه  حّساس  شرایط 
جلوگیری از خونریزی نخواست کاری 
تا  دهدویا  انجام  مصدق  دکتر  برعلیه 
مجلس  غیرقانونی  انحالل  از  پیش 
بهانه ودلیلی برای برکناری اودردست 

نداشت.
با بستن مجلس           دکتر مصدق 
،خوداین بهانه ی قانونی را به دست شاه 
شیفتگی  که  نیست  درست  دادواین 
استدالل  از  بکشاندکه  جایی  به  مارا 
منطقی بازبمانیم ویا بدخواهی ونفرت  
طرفانه  بی  وپژوهش  بررسی  از  مارا 
بازبدارد.تردیدی نیست که اگربابودن 
مجلس، شاه فرمان برکناری مصدق را 
صادر میکرد،آنگاه استنتاج همان می 
بود که مخالفان شاه عنوان کرده ومی 
کنند،چراکه شاه بدون تصویب مجلس 
حق برکناری نخست وزیررانداشت.که 
دراین صورت عمل شاه  کودتا برعلیه 

دولت قانونی به حساب می آمد.
       آنان که به اصول قانون اساسی 
خوبی  به  دارند  آگاهی  مشروطه 
تحت  شاه  وابستگان  که  دانند  می 
خالف  ارتکاب  مقابل  در  عنوان  هیچ 
سایرشهروندان  از  مستثنی  وبزه 
نبودند،بنابراین اگردولت دکتر مصدق 
وارتکاب  قانون  خالف  اعمال  شاهد 
،حق  بود  شده  ازآنان  ازهریک  بزه 
قضایی  مراجع  طریق  از  که  بود  این 
دعوی  اقامۀ  آنان  از  هریک  برعلیِه 
مجازات  دادگاه  حکم  به  کند،تا 
ویکی  تبعیدمادر  با  شوند،بنابراین 
به  خارج،تنها  به  شاه  خواهران  از 
دستورو زور دکتر مصدق ،ُمغایر بااصل 
بودکه  اساسی  قانون  متمم  چهاردهم 
رانمی  ایرانیان  از  میگوید:»هیچیک 
توان نفی بلد یا منع ازاقامت درمحلی 
نمود  معینی  محل  اقامت  یامجبوربه 
می  تصریح  قانون  که  مگردرمواردی 
منشی  آزاد  کاری،  چنین  کند.«آیابا 
دکتر  وقانونمندی  بودن  ودموکرات 
مصدق به زیر سئوال نمی رود؟ تذکار 
ابراز  که  داند  می  الزم  را  نکته  این 
از کس یا کسانی  چنین مطلبی دفاع 
ی  درباره  قانون  ایکاش  ،که  نیست 
دور  تاخواص،به  گرفته  ،ازعوام  همه 
طور  به  کاری  مالحظه  ویا  بهانه  ازهر 
کند  بلکه   شد،  می  اجرا  یکسان 
دست  واعمال  رفتار  ی  درباره  وکاو 
رویداد25تا28امردادماه  اندرکاران 

1332به منظورروشنگری است.
دکتر  که  است  نرفته  یادمان         
واتهام  ها  ناسزاگویی  باآنهمه  مصدق 
به رضاشاه،درباره ی کودتای  خیانت  
وبرسرکارآمدن  اسفند1299  سوم 
اووبرپایی راه آهن،تاسال 1319زندگی 
عادی وبه دورازمزاحمت داشته است 
کارظاهراًخالف  با  دررابطه  وزمانیکه  
)دامادش(نخست  دفتری  دکترمتین 

کوتاهی  مدت  برای  آنهم  وزیروقت، 
بیرجند   به  وآشپزخود  باراننده  همراه 
تلخ  خاطرۀ  بود،هیچگاه  شده  تبعید 
تبعید ورنجشی که نسبت به رضا شاه 
بود،حال  نبرده  بود،ازیاد  کرده  پیدا 
خود نه به حکم دادگاه، بلکه بااِعمال 
زوروفشاربه شاه ،مرتکب همان کاری 
خودداوانجام  ی  درباره  بودکه  شده 

شده بود! 
درمورد  شاه  مخالفان         
رویداد28مرداد1332 همواره به نقش 
وودهاوس  و  امریکاوانگلیس  دولت 
وچندتن  وشوارتسُکف  روزولت  وکیم 
اگرچه  کنند،که  می  دیگراشاره 
است   شده  اشاره  که  همانگونه 
پایانی  های  درماه  نامبرده  دولتهای 
سقوط  خواهان  مصدق  دکتر  وزارت 
اوبوده اند ،امانقش مؤثراکثریت مردم 
اقتصاد  بحرانی  اوضاع  از  ناراضی  
از  بویژه نگرانی قشر وسیعی  وناامنی 
ازچیرگی  وطبقه  طیف  هر  از  جامعه 
از  گیری  بهره  برکشوربا  کمونیستها 
ازاعمال  ویژه  وبه  بوجودآمده  شرایط 
رفراندوم  دربرگزاری  مصدق  دکتر 
گرفته  نادیده  نباید  مجلس  وتعطیل 

شود. 
      مخالفان شاه به نقِش جری دوهر 
کاردارسفارت امریکا درتهران وماکس 
ماوراء  مستشاران  رییس  تورنبرگ 
نفتی  مهم  مأمورشرکتهای  بحارو 
استخدام  به  حال  درعین  امریکاکه 
سازمان  در  درامورنفت  ایران  دولت 
برنامه مشغول کار گردیده وحتازمانی 
وقت  وزیر  آرانخست  رزم  مشاور 
بودوهمو  شده  نفت  درامور  ایران 
حقوق  استیفای  به  را  ایرانیان  بودکه 
وانگلیس  ایران  نفت  خودازشرکت 
کبیر  سفیر  کرد،وگریدی  می  ترغیب 
نخست  زمان  از  امریکادرایران  دولت 
وزیری رزم آراتا ملی شدن نفت که در 
از اعضای جبهۀ ملی،  با برخی  تماس 
برای تشویق شان به ملی کردن نفت 
مالی  کمکهای  خره  وباال  داشت  نقش 
دکتر  کارآمدن  امریکاباروی  دولت 
تازمان  دولت  آن  وپشتیبانی  مصدق 
در  خواهان  جمهوری  کارآمدن  برسر 

امریکا، کمترین اشاره ای نمی کنند. 
      درهمین حال سفیر امریکا»هنری 
از  خاص  باتعلیمات  که  گریدی« 
امریکاآمده وبانمایندگان جبهه ی ملی 
تحریکات  داشت،به  دوستانه  ارتباط 
وهمین پرداخت  می  آرا«  برضّد»رزم 

گریدی یکی از نخستنین کسانی بود 
درایران  را  نفت  شدن  فکرملی  که 
همزمان  اوخودکه  کرد.  عنوان 
تهران  به  آرا،  رزم  باآغاززمامداری 
ایران  به  من  وقتی  است:  گفته  آمد، 
شدن  ملی  ی  رفتم،هنوزاندیشه 
صفایی  نبود.ابراهیم  مطرح  نفت 

این  که  گیرد  می  نتیجه  سپس 
فکررا»گریدی«و»تورنبرگ«امریکایی 
ماوراءبحار  مستشاران  هیأت  رییس 
درسازمان برنامه و»دوهر« دبیر شرقی 
سفارت امریکا)از کارکنان برجسته ی

را  فارسی  زبان  که  سیا(  سازمان   
ساختند  دانست،مطرح  می  خوب 
برداری  بهره  راه  بازشدن  آنها  وهدف 
جنوب  ازنفت  امریکا  نفتی  کارتلهای 
بیشترسیاست  با  بود.تورنبرگ  ایران 
...دکتر  داشت  ارتباط  ایران  پیشگان 
خبرنگاران  با  مصاحبه  در  مصدق 
به  1331 در27اسفندماه  امریکایی 

نفت  شدن  امریکادرملی  نقش 
امریکا  کردوگفت:»...ماازملت  اعتراف 
در  که  امریکا  معنوی  ومساعدتهای 
این هدف  به سوی  ایرانیان  پیشرفت 
بسیار  ملی  مبارزه  ودراین  مقدس 
بسیار  است،  بوده  وگرانبها  ذیقیمت 
بزرگ  اشتباه  متشکریم.)صفایی- 

ملی شدن نفت- 112(
      دکتر مصدق دردوره ی 28ماهه ی 
ونظامی  مالی  کمکهای  اش  زمامداری 
امریکادریافت  ازدولت  توجهی  قابل 
نمی  اگراین کمکهارا دریافت  که  کرد 
کرد چه بسا که سقوطش زودترصورت 

می گرفت.
       دکترعلی میرفطروس درباره ی 
دکتر  ونظامی  مالی  کمکهای  دریافت 
درنوشتاری  امریکا  ازدولت  مصدق 
توده  افسران حزب  زیرعنوان»سازمان 
ورویدادهای 28 امردادماه 1332 « می 
بادادن  امریکا  رودولت  نویسد:»...ازاین 
وبهداشتی  وعمرانی  مالی  کمکهای 
تقویت  چهار،ضمن  اصل  ازطریق 
ایران  تاازتوّجۀ  مصدق،کوشید  دولت 
کشوردرایران  یاازنفوذآن  شوروی  به 
جلوگیری کند،دراین راستا،دولت امریکا 
برکمکهای  1952]1331[عالوه  درسال 
شرمن  وبهداشتی،تعداد42تانک  مالی 
دادوبیش  تحویل  مصدق  دولت  به 
دیدن  رابرای  از300افسرایرانی 
امریکادعوت  ،به  نظامی  آموزشهای 
کرد... ]وازاین راه پای مستشاران نظامی 
کلور«را  »ژنرال مک  ریاست  به  امریکا 

نیزبه ایران باز کرد[. 
باعنوان  ای  مصاحبه  در  همچنین   

»ازافسانه تاواقعّیت«می گوید:
کمکهای  مصدق  »...باآغازحکومت 
افزایش  بی سابقه  ایران  امریکابه  مالی 
یافت،آنچنانکه اگر کمکهای مالی امریکا 
نمی بوددولت مصدق چه بسا زودترسقوط 
می کرد،نیازمالی دولت دکترمصدق به 
کمکهاآنقدربود که حتا یک روزقبل از 
با  درمالقات  1332مصدق  مرداد   28
یک خواستار  امریکا   سفیر  هندرسن 

امریکاشده  از  دالری  میلیون  ده  وام 
بود...«.تارنمای دکترمیرفطرُوس.

ادامه دارد

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28 َامردادماه 1332  
قسمت دهم

پژوهشی از: ک . هومان

        آقای پزشکزاد برای به ُکرسی 
اصل  خود،عبارِت  دیدگاه  نشاندن 
اساسی  قانون  ُمتمم  وششم  بیست 
رابه صورت کامل  به این شرح:»قوای 
طریقۀ   - است  ازملت  ناشی  مملکت 
معّین  اساسی  راقانون  آن  استعمال 
به  تنها  و  کند  نمی  کند.«ذکر  می 
می  مزبوراکتفا  اصل  ذکربندنخست 
خواسته  اگر  که  است  بدیهی  نماید، 
مذکوردر  اصل  تنهابندنخست  شود 
است  همانی  تفسیر  شود،  نظرگرفته 
بینیم  می  است،اما  نوشته  وی  که 
را   » ملت  عبارت،»قوای  دوم  بنِد  که 
اساسی«کرده  »قانون  حکم  به  ُمقّید 
بیست  دراصل  قید«  این»  است،که 
این  به  اساسی  قانون  ُمتمم  وهشتم 
همیشه  مزبوره  ثالثه  شرح:»قوای 
خواهد  ومنفصل  ازیکدیگرممتاز 
وجای  است  آمده  روشنی  به  بود.« 
تفسیروتعبیرنیست. هیچگونه 

مفهوم روشنتراینکه قانون بر انفصال 
وقضاییه  ُمقّنننه   - ُمجریّه  قوای 
همواره  که  تأکیدداردوازآنجانیز 
حکم بعدی  ناظربر حکم قبلی است، 
وهشتم  بیست  بنابراین،معیاراصل 

ُمتمم قانون اساسی بوده است. 
نویسد:»... ایشان همچنین می         

دوگل  وانگلیس،به  درفرانسه 
درمواقع  وچرچیل،مجلس  وچمبرلین 

ضروری اختیارات داده است.«.
بنابر  کشوری  هر  که  ازآنجا         
ُمقتضّیات وشرایط اجتماعی وسیاسی 
خود،قوانین  وُعرفی  دینی  وباورهای 
باشد،  می  دارا  خودرا  به  مخصوص 
سایر  در  آنچه  زمانیکه  تا  بنابراین 
کشورها اجرا می شود  به صورت قانون 
نیامده باشد،مأذون به  درکشور ما در 
اجرا ی  قوانین آن کشورها نخواهیم 
دردست  که  آنچه  حال  هر  به  بود،که 
وُمقّیدبه  موظف  داشتیم،وهمگان 
اساسی  قانون  بودند،همانا  آن  رعایت 
به  اختیارات  اعطای  به  بود،که 
اشاره  رفراندوم  وبرگزاری  دولتمردان 

ای نشده است.
که  همانگونه  نیز  مصدق  دکتر         
است،بارها  شده  اشاره  این  از  پیش 
اختیارات  اعطای  با  مخالفت  دِر  از 

درآمده  وزیران  ونخست  وزیران  به 
مخالفتش  درستی  اثبات  بودوبرای 
اختیارات  اعطای  بودن  درغیرقانونی 
دردرستی  تواند  می  که  بود  گفته 
ساعت  پنج  از  بیش  به  دیدگاهش 

سخنرانی کند.
سوم  درجلسۀ  مصدق  دکتر        
گفته  ملی  شورای  مجلس  آذر1330  
اکنون  باب  دراین  خواهم  بود:»...می 
شهادت  به  خدارا  وحتی  کنم  عرض 
می طلبم که به هیچوجه مایل نبودم 
قضّیۀ   ولی  کنم  دخالت  درانتخابات 
ودر  بمانم  من  شدکه  سبب  نفت 
انتخابات هم دخالت کنم...ولی اکنون 
کاردرمرحله ای است که شانه اززیربار 
کرد  خالی  توان  نمی  ت  ـّ مسئوولی
موافق  هرگز  ُمقّننه  قّوۀ  وباتعطیلی 
مملکت  ندارم  ومیل  ونیستم  نبوده 
روشود...«صفایی- روبه  با»فترت« 
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       آیا این همان مصدقی است که در 
شانزدهم  و  چهاردهم  دورۀ  انتخابات 
امر  در  وقت  دولت  دخالت  خاطر  به 
رسیده  آسمان  به  فریادش  انتخابات 
به  شاه  با جمعی دیگربه تظلم  و  بود 

پناه برده بود؟
       ازسویی دیگر، دکتر مصدق با همه 
ی این قولهای مؤّکد که در مجلس به 
مجلسیان داده بود، نقشۀ خودرا برای 
مخالفت  به  توجه  مجلس،بی  انحالل 
اساسی،  باقانون  ومغایرت  همکارانش 
درتهران  گیری  ورأی  کرد،  دنبال 
12مردادودرشهرستانهادر  روز 
شدودکتر  مرداد1332انجام   19
رارسمًا  پرسی  همه  نتیجۀ  مصدق 
رسانیدوازاوخواست  شاه  اطالع  به 
هیجدهم  دورۀ  انتخابات  فرمان  که 
برگزاری  چون  شاه  صادرکند.اما  را 
اساسی   قانون  خالف  را  رفراندوم 
ی  خواسته  اجرای  جای  دید،به  می 
حکم  دکترمصدق،روز22مردادماه 
سر  وانتصاب  مصدق  دکتر  برکناری 
را  وزیری  نخست  به  لشکرزاهدی 
سرهنگ  صادروبابازداشت  همزمان 
 ، ،دربامدادروز25امرداد  نصیری 

کشوررا به سوی بغدادترک می کند.
       هواداران دکترمصدق ابداً به روی 
خودنمی آورند که این طرز رأی گیری 

دموکراسی  اصول  کشوریکه  کدام  در 
مصدق  میشودودکتر  رعایت  درآنها 
اجرا  دانند،  می  اصول  پرچمدارآن  را 
مخالفان  از  تعداد  وچه  است  شده 
بودند  خود،حاضر   جان  از  بیم  بدون 
که  چماقدار  ای  عده  دربرابر چشمان 
استخدام آنان در برابرپرداخت مبلغی 
امکان  بسیار  هرزمامداری  ناچیزبرای 
پذیر بوده وهست،به پای صندوق رأی 
هاییکه  درمحل  اینکه  ویژه  بروند.به 
مخالفین  اخذرأی  برای  صندوقهایی 
درنظر گرفته شده بودنوشته شده بود 
:»آنهاییکه دراین محل رأی می دهند 
نگارنده  که  به وطن هستند«  خائنین 
خود از نزدیک شاهداین ماجرا  بوده 

است.
       به هرحال درشرایط هیجانی،شتابزده 
ی  گسترده  وغیرقانونی،باحمایت 
حزب  وسندیکاهای  ها  سازمان 
برای  در12مرداد32،رفراندوم  توده 
غیر  ای  شیوه  به  را  مجلس  انحالل 
برگزارکرد...خبرنگار  دموکراتیک 
معتبرLE MONDE)چاپ  روزنامه 
چگونگی  ی  درباره  پاریس(ازتهران 
مجلس  انحالل  برای  رفراندوم  انجام 
ومخالف  موافق  اخذآرای  تیتر»  با 
،دردومرکزمختلف   مجلس  انحالل 
نظرمی  داد:»...به  شد!«گزارش  انجام 
رسد که یک توافق ضمنی بین حزب 
برقرارشده است،به  توده وجبهۀ ملی 
ملی  جبهۀ  طرفداران  که  شکل  این 
درمیدان سپه وطرفداران حزب توده 
خودرابه  آهن،رأی  راه  درایستگاه 
حزب  های  بریزند...گروه  صندوق 
وطول  هستند  تر  عظیم  خیلی  توده 
بالغ  متر  صد  چند  به  آنان  های  صف 
جبهۀ  وپالکاردهای  شود.شعارها  می 
ازدکتر  حمایت  ازاعالم  حاکی  ملی 
مجلس  انحالل  ودرخواست  مصدق 
حزب  شعارهای  است،درحالیکه 
است  مجلس  علیه   - اساسًا   - توده 
ودرخواست تشکیل مجلس مؤسسان 
است.نحوۀ  فعلی  رژیم  تغییر  برای 
فقط  زیرانه  نیست  اخذرأی،مخفی 
یک محِل جداگانه برای کسانیکه می 
خواهند رأی منفی بدهنددرنظرگرفته 
کنندگان  ازشرکت  هریک  بلکه  شده 
را  ای  ورقه  باید  رفراندوم  دراین 

خودراروی  وآدرس  اسم  که  پُرکنند 
ادامه  چنین  بنویسند...«وآنگاه  آن 
دست  »پیشوا«  میدهد:»...هنگامیکه 
اساسی  حقوق  به  آشکار  تجاوزات  به 
های  چهارچوب  زندوحتی  می 
پذیرفته شده ی اسمی رانیز زیرپامی 
گذارد،چیزی باید وجودداشته باشدتا 
کندیا  توجیه  پیشوارا  تصمیمات 
جلوی خشم مردم را بگیرد وآن را به 
ُجنبشی  دهد.در  سوق  دیگری  سوی 
آن  رهبر  مصدق  دکترمحمد  که 
انگلیسی  بود،این»چیز«غالبًا»دست 
ها«و»عوامل بیگانه« نامیده می شود.

) تارنمای دکترمیرفطروس(
چه  اگر  که  انکارنیست  جای          
ماههای  وامریکانیزدر  بریتانیا  دولت 
بهره  با  دکترمصدق  اخیرزمامداری 
دکتر  مخالِف  داخلِی  عوامل  از  گیری 
وآشکار،  پنهان  وتبلیغات  مصدق 
به  نه  اوبودند،اما  سرنگونی  خواهان 
به  خود  مصدق  دکتر  که  حّدی  آن 
تدبیروراندن  از  دور  به  رفتاِر  خاطر 
ویارانش  ن  دوستا  ازبهترین  بخشی 
واستبدادرأی  لجبازی  وبا  کنارخود  از 
کارشناسان  از  نگرفتن  ویابهره 
جنبۀ  از  ویژه  به   درامورنفت  خبره 
با  ومخالفت  آن  وبازاریابی  اقتصادی 
پذیرش  وقابل  موقتی  پیشنهادهای 
بانک بین المللی به ویژه پیشنهاددوم 
دست  از  هدّف  وامریکا،به  بریتانیا 
همانگونه  ویا  ملی   وجاهت  ندادن 
گفته  سنا  درمجلس  پیش  چندی  که 
بودکه تا حل نشدن قضّیۀ نفت سنگر 
نخواهد  خالی  را   وزیری  نخست 
کرد،می خواسته است باانجام اعمالی 
وزیری  نخست  مقام  در  همچنان 
برگزاری  با  وباالخره  بماند  پایدار 
کشاندن  تعطیل  وبه  رفراندوم 
همکاران  تذکرات  ی  همه  با  مجلس 
آن  انجام  از  خودداری  به  نزدیکش 
کم  دانان  حقوق  از  شان  دربین  که 
حزب  به  دادن  میدان  ویژه  نبودند،به 
هرچه  کمکهای  منظورجلب  به  توده 
پشتیبانی  امریکاوادامۀ  بیشتردولت 
خوددست  سقوط  در  ازاو،  دولت  آن 
چندی  تا  یاراِن  .اینکه  است  داشته 
سبب  به  راکه  مصدق  دکتر  پیش 
درماههای  او  نادرست  رفتاروسیاست 
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وخواندنیکـوتاه
کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و

پاداش درستی
داپمن   جاسپر   بنام   ای  ساله   6 پسر 
که  ای  کیسه   ماساچوست  اهالی  از 
را   است   ازبانک   پول  حمل  مخصوص 
زمین   برروی  اش  مدرسه  درنزدیکی 
را  آن  داخل  پول  وقتی   . کرد  مشاهده 
  . است  دوهزاردالر  شد  متوجه  شمرد 
بالفاصله این کیسه را به پلیس تحویل 
داد.  بعد معلوم شد که این پول متعلق به 
رستورانی است که  یکی از کارمندانش 
هنگام حمل آن به بانک  گم کرده  است. 
صاحب   ، خوشحال  رستوران  کارمند 
رستوران شاد، و پسرک هم درروز  27 
آوریل  2017  بخاطر بازگرداندن کیسه 
»شهروند   عنوان:   به   پلیس   به  پول 

برجسته« نائل آمد.

درعکس باال جاسپر ، پدرش  و پلیس 
عکسی بیادگار  گرفته اند.

صلح طلب نه تروریست
که  حکمتیار  گلبدین  آقای   دنبال  به 
دست از ماجراجوئی کشید وازایران به 
خواستار  گفت  و  بازگشت  افغانستان 
می  اینک خبر  است  دولت  با  همکاری 
برای  مردم  نیز  رسد که گروه حماس  
ما  پیام فرستاده وادعا کرده است  دنیا 
یک  جنبش  عملگرا و متمدن هستیم  
و از یهودیان متنفر نیستیم . حماس که 
گروه شبه نظامی  فلسطینی است  در 
مانیفست جدید خود  برخورد  میانه رو 
تری درقبال اسرائیل اتخاذ کرده  و حتی 
گفته می شود مرزهای قبل از 1965 را 

نیز پذیرفته است . این مانیفست قبل از 
دبیدار محمودعباس با پرزیدنت ترامپ  

منتشر شد.

 بیداد درآن جهان

مردی حجاج بن یوسف راگفت :
دوش تورا به خواب چنان دیدم که اندر 

بهشتی 
درآن  باشد  راست  خوابت  اگر    : گفت 

جهان  بیداد بیش از این جهان باشد.
عبیدزاکانی 

وزیر آبجو
جیمزمدیسون چهارمین رئیس جمهور 
ها   رسانه  نیز  او  درزمان  بود.  آمریکا 
خبرهای دروغ درباره او می ساختند و 
منتشر می کردند. از جمله بعضی منابع 
باقی مانده از زمان او    حکایت از آن دارد 
کارخانه  یک  است  درنظرداشته  او  که 
آبجوسازی ملی تأسیس کند و یک وزیر 
آب جو هم به کابینه اش اضافه کند اما 
نپذیرفته   را  طرح  این  کنگره  چون  
اجرائی نشده است . امروز دربین اسناد 
اسناد  در  ویا  ازاو  باقیمانده   شخصی  
را  حکایت  این  که  سندی  هیچ  کنگره 

تأیید کند بدست نیامده است .

دادگاه موش ها
اوتون   شهر  در  میالدی    1417 درسال 
درفرانسه  برای محاکمه موشها ی شهر 
بودند   واردساخته  زیادی   زیانهای  که 

دادگاهی تشکیل شد.
متهمین   از  هیچیک  که  است  واضح 
ووکیل  نشدند  دادگاه  حاضر  درجلسه 
مدافع تسخیری  که مقامات شهر  برای 
موشها  تعیین کرده بودند  بعنوان  دفاع  
از حاضر نشدن  متهمین دردادگاه  طی 

خطابه مفصلی  اعالم کرد:
بابیستی   می  متهمین  که   راهی   «
عیور  آن  از  دادگاه   به  رسیدن   برای 
کنند وسیله گربه ها  تصرف شده بود 
چه  که  دانستند   می  چون  ودرضمن 
دردادگاه  حاضر شوند  وچه حضورپیدا 
نکنند  سرنوشتشان  یکی است بنابراین  

از حضور دردادگاه خودداری کردند.
ممکن است این داستان را باور نکنید. اما  

حقیقت دارد.

سیگار های کوتوله
سیگار   نوع  یک    1956 درسال 
درانگلستان  به معرض فروش  گذاشته 
شد  که فقط  سه سانتیمتر  طول داشت 
. این سیگار  که » لیلیپوت «  نام داشت 
مخصوص کسانی بود که می خواستند  
نمی  ولی  کنند  ترک  خودرا  سیگار 
توانستندو با کشیدن این سیگار کوتاه  

ناچار کمتر دود می کردند.

سینما ومجرمان فراری
مثل  درآغاز  آمد  بوجود  سینما  وقتی 

امروز جنبه سرگرمی نداشت بلکه بیشتر  
مانند  رپرتاژ  و  مستند  اولیه   فیلمهای 
برای  هم  سینما   ازسالن  ضمنا  بودند. 
کارهای عام المنفعه  نیز استفاده می شد. 
از جمله درسال 1911 پلیس پراگ  برای 
یافتن مجرمان  فراری تصویر آنها را در  
سینماها به معرض نمایش می گذاشت تا 

مردم  آنهارا دستگیر کنند. 

برکناری ازکار
برای  رسما  پاریسون   جان  آقای 
پاکسازی موشهای شهر  »اکهامپتون«  
در انگلستان استخدام شد.او باسرعت 
انجام داد وپس  و دقت زیاد کار خودرا 
از مدت کوتاهی حتی یک موش درشهر 
پیدا نمی شد. انجمن شهر ناحیه ، پس از 
قدردانی  فراوان  از او ودادن  یک مدال  
چون  کرد   کاربرکنار  از  را  وی  یادبود  

محلی برای خدمت او  وجود نداشت .
این داستان واقعی  یک بد آموزی دارد 
و آن این که  هرگز کار خودرا با سرعت 

ودقت انجام ندهید. 

بزرگترین المپ در نیویورک
درسال 1953  برای یادبود  هفتادمین  سال

روشنائی خیابانها ی نیویورک  بوسیله  
المپ برق  و همچنین بجهت  بزرگداشت  
خاطره ی ادیسون  مخترع المپ برق ، 
بزرگترین  المپی که  در جهان ساخته 
شده بود  درنیویورک روشن شد. قدرت 

این المپ هفتادوپنجهزار شمع بود.

مرگ باکافئین 
در  دبیرستانی  آموز  دانش  یک  اخیراً 
کارولینای جنوبی  براثر استفاده زیاده 
دانش  این    . باخت  کافئین جان  ازحد 
با  دوساعت  درمدت   ساله    16 آموز 
دو مانتن  بزرگ  بطری  یک  نوشیدن  
Mountain  Dew  یک نوشابه حاوی 
قهوه و یک  قوطی نوشابه انرژی زا  دچار 

حمله قلبی شد و درگذشت .

 
ازدواج آمریکائی

از  سال  پنجاه    2017 جون   12 درروز 
تصویب قانونی می گذرد که آمریکائی 
هارا برای انتخاب همسر آزاد می گذارد. 
یا  و  وسفید  سیاه  ازدواج  آن  از  قبل 
با یکدیگر در آمریکا  نژادهای مختلف 
بیش  ها  آمریکائی  امروز  بود.  ممنوع 
از هرزمان دیگر مایلند با نژاد یا ملیت 

دیگری ازدواج کنند.

ازدواج همجنس ها در تایوان
ازدواج  درآن  که  آمریکا  دنبال  به 
بایکدیگر آزاد شده است   همچنس ها 
بار در  اولین  برای  تایوان   اینک دولت 
آسیا  ازدواج دو همچنس را قانونی اعالم 
کرده است . دادگاه قانون اساسی تایوان  
قانون فعلی را که ازدواج بین دو جنس 
مخالف را مجاز می داند  خالف قانون 

اساسی دانسته است .

بیمار خسیس
یک پزشک اسکاتلندی  تابلوئی را بااین 
مضمون در اتاق انتظار خود آویزان کرده 
بود:» حق ویزیت باراول 5 پوند دفعات 

بعد  دو پوند«. 
یک اسکاتلندی خسیس  برای آنکه پول 

کمتری  بپردازد  به محض آنکه به اتاق 
معاینه  رفت خطاب به پزشک گفت :

خدمتتان  من  بازهم   دکتر   سالم   -
رسیدم .

به  بیمار  قیافه  کرد   دکتر هرچه دقت 
خاطرش نیامد وفهمید که می خواهد به 
او حقه بزند. به اینجهت پس از آنکه اورا 

معاینه کرد  گفت :
گذشته   دفعه  به  نسبت  شما  حال   -
بهترشده است  بنابراین توصیه می کنم  
بودم  داده  قبال  که  را  ای  نسخه  همان 
یکبار دیگر بگیرید  ورژیمی هم که آن 

بارگفته بودم  تکرار کنید.

 اختراع تانک 
جنگ  های  میدان  در  امروز  که  تانک 
درسال  دارد  عهده  بر  ای  عمده  نقش 
اختراع  ها   انگلیسی  بوسیله    1916
ی  ها  جبهه  در  ها  تانک  شدواولین 
رفت  بکار  ها  انگلیسی  فرانسه وسیله 
جنگی  وسیله   یک  با  که  ها  آلمانی   .
به  ناچار  آغاز  در  روبرو شدند   جدید  
عقب نشینی  شدند تا آنکه  توپ هاتی  
ضدتانک را  اختراع کردند.ضناً خود به 

ساختن تانک هم اقدام کردند. 
بخار   اسب  دارای  106  اولیه   تانکهای 
وفقط  بودند  وزن  تن    28 و  قدرت  
کیلومتر  سه  باسرعت  توانستند   می 

درساعت  حرکت کنند.

تراشیدن ریش با عذاب
دررم باستان  آرایشگران  برای تراشیدن 
ریش  فقط مقداری آب  سرد به صورت 
مشتری می پاشیدند وچون تیغ هاهم  
می  بیچاره   مشتری  نبود   تیز  زیاد 
بایست  در مقابل درد  مقاومت زیادی  از 

خود نشان دهد.

صهیو نیسم
درشهراورشلیم   کوهی   نام  صهیون 
قدیم بوده است  مه معبد مقدس  یهود  
بردامنه ی آن  بناشده  ویهودیان  سراسر 
جهان  مایل بودند  درفلسطین  متمرکز 
تشکیل  یهود   مستقل  ودولت  شوند  
دهند. نام کنگره ای  که درسال  1897 
درشهر  بال سویس  باشرکت یهودیان  
معتقد به تأسیس  دولت مذهبی یهود  
شد   تشکیل  فلسطین   درسرزمین  
کنگره  صهیونیسم  بود وطرفداران  این 
فکر  یعنی جمع شدن  همه یهودیان 
جهان  در فلسطین را  صهیونیست می 
گویند. تئودور  هرصل  یهودی مبتکر  
دهنده   وتشکیل  صهیونیسم   اندیشه 

کنگره مزبور بود . 

ترسوهای تاریخ
می  گربه  از  روسیه   ملکه   »کاترین« 
مأمورین  که  بود   ودستورداده  ترسید 
مخصوصی  معین کنند  که مانع ورود  

گربه به کاخ وی  گردد. 
»پطرکبیر«  امپراتور  پرقدرت  روسیه از 
سوسک می ترسید وپیش از خوابیدن  
دقت   به  را  وی  ورختخواب   اتاق   ،
بازرسی می کردند  تا سوسکی  در آنجا 
روسیه  فرمانروای   اتفاقاً   نباشدواگر 

سوسکی  را مشاهده می کرد  بسرعت 
می گریخت  ودرضمن فرار  ، به زمین 

وزمان ناسزا می گفت 
از  آنقدر   روم   قیصر    » »اگوست 
صدای  رعد  به وحشت می افتاد  که 
به محض  ابری شدن هوا  به زیر زمینی  
بودند   ساخته  او  بخاطر  مخصوصاً   که 
پناهنده می شد  وتازمانیکه هوا  ابری 

بود  از آنجا بیرون نمی آمد/.
»فردریک ششم«  پادشاه دانمارک  از 
کسانیکه عینک  به چشم میزدند می 
عینک  با  را  زنی  که  روز  ترسید.ویک 
کردوبزمین  غش  ترس  ازشدت  دید  
افتاد)البته  درآن موقع عینک  تازه رایج 

شده بود.(
»ماری دو مدیسی«  ملکه فرانسه  ازگل 
سرخ می ترسید وهیچیک از درباریان  
به  او گل سرخ   حق نداشتند دربرابر  

سینه خودبزنند.

اشراف روسیه تزاری
دردوران کاترین  ملکه روسیه  رجال و 
اشراف  روسیه بسیار  بی نزاکت بودند  

و آداب  حضور در میهمانی ها  را نمی 
دانستند. کاترین دوم  که زنی آلمانی بود  

این بخشنامه را صادر کرد:
 آقایان رجال و اشراف 

لطفاً  پس از خوردن غذا  صداهای عجیب  
وغریب که  از دهان هیچ جانوری  بیرون 
نکنید.  خارج  خود  دهان  از  آید   نمی 
بینی  درسوراخ   انگشت  نزنید.  آروغ 
نبرید.  فرو  ثانیه   یک  برای  ولو   خود 
نزنید و آه  به سینه  مشت های خودرا 

های عمیق نکشید...

نویسنده  سطر حساب
الکساندردوما  )پدر(  که رمانهای بزرگ 
وپرهیجانی  از تاریخ فرانسه نوشته است  
وقتی برای مطبوعات فرانسه می نوشت 
طبق قراردادی که با صاحبان مطبوعات 
داشت سطی پول می گرفت . به اینگونه 
گویند.   می  نویسندگان  سطر حساب 

دوما سعی می کرد  گاهی  با کلمات :
- بلی 

ویا : - نه  و کلمات کوتاهی که در محاوره 
حساب  به  سطر  یک  رفت  می  بکار 
مورد  او  کار  این    . بنویسد  روزنامه 
واقع شد   اعتراض  مدیران مطبوعات  
بطوریکه مجبور گردید سطرهارا بطور 

کامل بنویسد.
کاش دومای پدرزنده بود ومی دید که ما 
روزنامه نگاران ایرانی درغربت حتی یک 
کتاب هم که بنویسیم رایگان است و به 

ما » رایگان نویس« می گویند.
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علمی

 قهوه مضراست یامفید

باألخره پس از مدتها  اعالم مضربودن 
و نافع بودن قهوه اینک پژوهشکگران 
با اطمینان  اعالم می کنند که  ازسال 
2001 تا 2015  بیش از 400 گروه درباره 
نوشیدن قهوه مطالعه کرده اند و نتیجه 
یکسانی که همه ی آنها گرفته اند  این 
است که نوشیدن 4  فنجان 8  اونسی  
ندارد.   دربر  خطری  هیچ  درروز   قهوه 
بنوشید .نوش جانتان . اما به شرط اینکه 
قهوه خالص باشد نه اسانس قهوه با طعم 
های مختلف  که بعضی شرکتهای قهوه  

آن را بخورد شما می دهند.

رابطه گرما و سالمت
واطالعات  تحقیق  پیرامون   گزارشی 
بدست آمده درمورد  درجه حرارت محل 
زیست   منتشر شده که نشان می دهد 
درجه حرارت محل زندگی افراد اگر بین    
حداقل کمی سرد و حداکثر  گرم باشد، 
از چاق شدن افراد  جلوگیری می کند. 
به این معنی که اگر در حرارت باال  نفس 
بکشید انرژی کمتری مصر=ف می کنید 
درنتیجه چاق می شوید اما  وقتی درجه 
حرارت برروی کمی سرد  تنظیم شود 
بدن مجبوراست برای گرم شدن انرژی 
بیشتری مصرف کند ودرنتیجه  چربی 

های اضافی آب می شود. 

ساعت آغازکارمدرسه
و  برنامه  برمبنای  چیز  همه  آمریکا  در 
مطالعه انجام می شود. ازجمله عده ای 

مطالعه کرده اند و به این نتیجه رسیده 
دانش  کالس  شروع  ساعت  که   اند 
نباید  دبیرستان   و  راهنمائی  آموزان 

زودتراز ساعت 8/5 شروع شود.

آمریکا رسما  آکادمی  پزشکی  خواب 
اعالم کرده است که این نوجوانان چون 
شبها باید بیشتر مطالعه کنند و دیرتر 
دیرترازخواب  کمی  صبح  باید  بخوابند 
بلندشوند وبنابراین کالس درسشان نیز 

باید دیرتر شروع شود.

فواید نمک طعام
بازهم سردرگمی برای   مصرف کننده ها.  
تاکنون گفته می شد نمک زیاد هم مانند 
شکر باعث فشارخون می شود و برای 
. اینک  دریافته اند که  بدن مضراست 
کسانی که نمک طعام بیشتر می خورند 
از کسانی که  نمک طعام کمتری مصرف 
می کنند به فشارخون دچار نمی شوند.  
حدود 89 درصد آمریکائی ها  نمک زیاد 
می خورند  و اینک به آنها گفته می شود 
که بدون نگرانی  درروز می توانند 2300 

میلی گرم نمک طعام نوش جان کنند.

بیماری ُمسری تازه
ویروس  اکنون   هم  چین  درسرتاسر 
آن   به  که  پیداکرده  شیوع  خطرناکی  
  H7N9  ویروس  آنفلوآنزای  مرغی  یا
می گویند. بیشتر ماکیان به این بیماری 
ها  مرغ  از  اخیراً    اما  شوند  می  مبتال 
کرده  سرایت  هم  انسان  به  وپرندگان 
است و به شدت درحال پیشروی است.  
این خبر بسیار بدی است زیرا ویروس 
که  مواردی  در    . است  کشنده  مزبور 
مبتالیان   درصد  دیده شده  88  اخیرا 
دچار ذات الریه شده  سه چهارم آنها  به 
اتاق مراقبت های ویژه منتقل شده اند و 

41 درصد آنها نیز جان باخته اند. 

دانشمند ایرانی
جدید  مدارس  گشایش  بعداز  چون 
درایران ، مثلثات  ازراه مغرب زمین  وارد 
مدارس ما گردید  نسل جوان  شاید تصور 
کند  که علم مثلثات  را مغرب زمینی ها  
ابتکار کردند درصورتی که  مثلثات هم  
دانشمندان   توسط   جبرومقابله   مثل 
از کسانی  که  ایرانی وضع شد  ویکی 
علوم جبر  ومقابله ومثلثات  را توسع داد  
ابوالوفاء بوزجانی   است که از دانشمندان  
برجسته ایران  و دنیا بشمار  میاید  وچون 
مثل  سایردانشمندان  گذشته شرق  ، 
نوشته   عربی   بزبان  خودرا   کتابهای 
محققین اروپائی  و آمریکائی  درباره علم  
وفرهنگ  مشرق زمین  مطالعه کرده اند  

اورا عرب  دانسته اند.
نوشته  ابوالوفاء  که  کتابهائی  از  بخشی 

مانده  ازاوباقی  چه  آن  اما  رفته   ازبین 
دانشمندان  برتمام   اورا  برتری  است  
ریاضی  مغرب زمین  درعلوم جبرومقابله  

و مثلثات  نشان می دهد.

 بزرگترین پرنده
اما  کند  نمی  پرواز  اگرچه  شترمرغ  
داردو  جای  پرندگان  بندی  دسته  در 

بزرگترین پرنده محسوب می شود.
وزن شترمرغ بالغ  حدود  340 پوند)156 
کیلوگرم( و بلندای قامتش  9 پا )2/7 
متر(  است و تخم هائی که می گذارد 
هریک حدود  4 پوند)1/7 کیلوگرم( وزن 
مگس  مرغ  هم  پرنده  دارد.کوچکترین 
بدنش   که  طول  است  کوبائی  خواراس 
دو اینچ )5 سانتیمتر( و ورن بدنش 0/05 

اونس )1/6 گرم( است . 

مفهوم آواز پرندگان
پرندگان خوش صدا مثل بلبل و قناری 
درحقیقت   دهند  می  سر  آواز  وقتی 
هشدار می دهند به هر جنبنده ای که 
بخواهد به منطقه ی آنها نزدیک شود. 
منطقه  هرپرنده آوازخوان همان محلی 

است که درآن آواز می خواند. 

ناخن ومو
ناخن ها از سلولهای  مرده که محتوی  
کراتین  بنام  و سختی  پروتئین  سفت 
اند.پوست بدن و  هستند ساخته شده 
موی سرهم از همین ماده ساخته شده 
است .ناخن های ما درهرهفته حدود نیم 

میلیمتر رشد می کنند.
و   دارد  مو   درپیاز  نیزریشه  بدن  موی 
شکل موها بستگی به  شکل پیاز مودارد.  
رنگ مو نیز  به مقدار  مالنین )ماده رنگی   
که رنگ پوست را نیز تعیین می کند(  

داردکه درآن موجود است .

هورمونهای جنسی
سیر تکمیلی جنسیت   به هورمونهای 
جنسی بستگی دارد. هورمونهای جنسی 
رشد ویژگی های اولیه وثانویه جنسی 
وتنظیم همه فعالیتهای جنسی رابرعهده 
شامل  جنسی  اولیه  های  دارند.ویژگی 
رشد اندامهای  اصلی جنسی هستندو 
خصوصیات ثانویه جنسی اختالف های 
دیگری است که بین زن ومرد وجوددارد.
مانند رویش ریش یا سبیل درمردان. سه 

نوع هورمون جنسی وجوددارد:
اندروژن : هورمون مردانه است که باعث 
رویش موی صورت ،کلفت شدن صدای 

پسر، ورشد  عضو چنسی او می شود. 

اندروژن  هورمن   نوعی  تستوسترون  
است .

استروژن : هورمن جنسی زنانه است که 
اندام جنسی دختران را  بوجود می آورد 

و عادت ماهانه را کنترل می کندو...
پرو جسترون :  هورمن زنانه است  که 
برای حاملگی در هرماه آماده  را   رحم 

می کند.
بعضی از قرص های ضدبارداری  حاوی 
از   را  دان  تخم  که  هستند   استروژن 

ایجاد تخمک درزن  باز می دارند.

ماهی آزاد
ماهی آزاد در رودخانه ها و دریاها زندگی 
در  آزاد  های  ماهی  همه  اما  کند  می 
رودخانه ها  ودریاچه های دورازخشکی  
تخم ریزی می کنند و بعد با نوزادان خود 

به سوی  دریاها می روند.
شاید تعجب کنید که همه ماهی های 

آزاد سرانجام به محلی که  متولد شده 
اند  باز می گردند. سئوال مهم این است 
که  چگونه بعضی از آنها با طی مسافتی 
رودخانه  به  کیلومتر  هزار  سه  از  بیش 
محل تولدشان باز می گردند و برخی از 
کارشناسان می گویند  آنها با حس کردن 
درآب  که   معدنی  یا  و  شیمیائی  مواد 
وجوددارد می توانند  مواد موجود در آب 
رودخانه محل تولد خودرا تشخیص داده 

و به سوی آن پیش بروند.
آال   قزل  و  آزاد  ماهی  نقاط  دربعضی 
آب  مسیر  جهت  برخالف  تواند  می 
های بسیار خروشان نیز شنا کند تا به 

زادگاهش باز گردد..

بو و حس بویائی
معطریا  ملکولهای   درحقیقت  بو 
ناخوشایندی هستندکه درهوا موجودند 
واز طریق ورود این ملکولها در بینی که 
عضو بویایی است آن بورا احساس می 
مخصوص  بوی  از  ملکول  یک   . کنیم 
حتی اگر با میلیونها ملکول هوا مخلوط 
احساس  و  است  تشخیص   قابل  باشد 
می شود.بینی ما انسانها قادر است بوی  
بیش از  ده هزار ماده شیمیایی را از هم 
تمیز دهد. سگها می توانند بوی ماده ای 
را که ده هزاربار ضعیف ترازاز بوی قابل 
احساس توسط  بینی ماست تشخیص 

دهد.
وقتی ملکولهای بو وارد بینی ما می شوند 
توسط یک سری از سلولهای بهم پیوسته 
شوند  می  نامیده  بویائی  بافتهای  که 
جذب می گردند.  این بافتها شامل 25 
میلیون  گیرنده  حسی هستندهریک از 
این گیرنده ها  شامل 20 مژه یا مویچه 
هستند که بورا دریافت کرده وازطریق 
عصب های ویژه به مغز منتقل می کنندو 
را  آن  درمغز  بویائی  مخصوص  قسمت 

احساس می کند.

آسیب های روانی  اینستاگرام
اجتماعی  رسانه  بدترین  اینستاگرام 
نظر  از  را  آسیب  بیشترین  که  است 
روانی به کاربران خود وارد می کند.طبق 
نوجوان   1500 برروی  که  هائی  بررسی 
وجوان صورت گرفته این نتیجه بدست 
آمده است که استفاده از اینستاگرام که 
برمبنای مبادله عکس  صورت می گیرد 
با میزان باالئی از دلواپسی ، افسردگی، 
ازدست  ترس  و  زورپذیری   احساس 

رفتن  همراه است .   
نظیر  اجتماعی  های  شبکه  برعکس 
یوتیوب برای سالمت روح بسیار مفید 
. تویتر مقام  تشخیص داده شده است 

دوم و فیسبوک مقام سوم را داراست .

ضررهای نگاه کردن به 
صفحه تلفن

به  توان  می  ساعت  چند  روز  درشبانه 
صفحه تلفن همراه نگاه کرد؟  درحقیقت 
دیگر هیچیک از دارندگان تلفن همراه  
پرسش  این  برای  پاسخی  توانند  نمی 
درخواب  اگر  چون  باشند  خودداشته 
نباشند و اگر درحال رانندگی  یا ورزش 

نباشند بدون شک به صفحه تلفن همراه 
خود خیره شده اند. پس از 10 تا 14 ساعت 
کاربران   همراه   تلفن  به  شدن  خیره 
با  خودرا  چشمان  کنند  می  احساس 
می  کارشناسان  اند.  شسته  نرم  ریگ 
این سوزش وخارش چشم پس  گویند 
از ماراتن نگریستن به تلفن همراه نتیجه 
سوئی ندارد اما ممکن است پس از سالها 
به این نتیجه برسیم که خیره شدن به 
تلفن همراه عواقب وخیمی دارد. درحال 
حاضر تنها سردرد ، خشک شدن چشم 
و فشار چشم از عوارض کوتاه مدت آن 
می  تلفن  روشن  بسیار  .صفحه  است 
تواند چشمهارا ناراحت کند . تنها توصیه 
ای که به کاربران تلفن همراه می شود 
آن است که نور صفحه تلفن یا وسیله 
الکترونیکی خودرا تا آنجا که مقدوراست 
کم کنیدو زمینه آن را بجای رنگ سفید 
به رنگ سیاه و نوشته هارا به رنگ سفید 

تغییر دهید تا کمتر چشم شمارا خسته 
کند.و فراموش نکنید افراط در هرامری 

آسیب هائی بهمراه دارد.

فقط یکصدسال 

استیفن هاوکینگ کیهان شناس معروف 
انگلیسی که به علت بیماری سالهاست 
به  چرخدار  صندلی  وبرروی  است  فلج 
بینی  پیش  است   کاروتحقیق مشغول 
یکصدسال  فقط  بشر  که  است  کرده 
فرصت دارد تا خودرا آماده کوچ به کرات 
دیگر کند چون پس ازاین مدت زندگی 
نیست.  امکان پذیر  برسطح کره زمین 
تغییرات  خطر  که  می دهد  هشدار  او 
زمین،  به  سیارک ها  برخورد  اقلیمی، 
جمعیت  رشد  و  همه گیر  بیماری های 
می تواند زمین را غیر قابل سکونت کند.

جلوگیری از بروز سنگ کلیه
»سنگ کلیه« از بیماری هایی است که 
شکل گیری  ابتدایی  مراحل  در  چون 
مراحل  در  عمدتا  نیست،  دردناک 
پیشرفته  تشخیص داده می شود. ولی 
رعایت  با  که  می گویند  پژوهشگران 
این  به  ابتال  از  می توان  توصیه  پنج 
کلیه«  «سنگ  ماند.  امان  در  بیماری 
امالح  و  اسیدی  نمک های  از  اصوال 
به  می شود.  ساخته  ادرار  در  موجود 
امکان  شده  غلیظ  ادرار  دیگر  عبارت 
مواد  چسبیدن  و  کریستالی شدن 
را فراهم می سازد.  به یکدیگر  معدنی 
میزان  با  مستقیم  رابطه ی  حالت  این 
دارد.  بدن  در  مایعات  و  آب  مصرف 
غلظت  از  روز  در  آب  لیتر  دو  مصرف 
بیمارکننده ی ادرار جلوگیری می کند.
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ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از شاهپور غالمرضاپهلوی درگذشت

 

فرح فاست کار خود را در سال 1968 با 
و  تلویزیونی  ظاهرشدن در آگهی های 
نقش هنرپیشه مهمان در مجموعه های 
تلویزیونی آغاز کرد. با این حال، پوستر 
لباس شنای قرمز او)پائین سمت چپ( 
آن  اوشد.  المللی  بین  شهرت  عامل  
پوستر خاص بهترین فروش پوستر در 
اختصاص  به خود  زمان  آن  تا  را  تاریخ 
داده بود. با توجه به توانایی های بازیگری 
شگفت انگیز او مجله راهنمای تلویزیون 
ستاره  بزرگترین   50« میان  در  را  او 
تلویزیون همه زمانها«.نفر بیست وششم 

صدای آلمان -بخش فارسی:
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق 
بشر، نرگس محمدی فعال مدنی  به دلیل 
به  زندان  از  خون ریزی  توقف  عدم 
بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت 
نائب  محمدی،  نرگس  گرفت.  قرار 
در  بشر  حقوق  مدافعان  کانون  رییس 
پی خون ریزی شدید رحم روز یکشنبه 
7 خرداد )28 مه( از زندان به بیمارستان 

منتقل و بستری شد.

معرفی کرد. .این بمب جاذبه دهه 70  با 
موهای پر پیچ وتاب وبلوند  اینک به زنی 
فرتوت باموهای خاکستری تبدیل شده 
نمی  او  طرفداران  از  بسیاری  که  است 

خواهند ظاهر امروزی اورا باور کنند. 
فرح فاست درایران با سریال مهیج مرد 
شش میلیون دالری درکنار همسر آن 
زمانش لی میجر  به شهرت رسید. درجه 
به  بود که   به حدی  او درایران  شهرت 
تهران  سفر کردودرتلویزیون ملی هم در 
یکی از شوهای  معروف آن زمان ظاهر 

شد. 

بشر  مدافعان حقوق  گزارش سایت  در 
دو  به  محمدی  نرگس  که  است  آمده 
بیماری آمبولی ریه و فلج عضالنی مبتال 
است و به نظر پزشکان متخصص این دو 
محیط های  و  زندان  فضای  در  بیماری  
تنش زا تشدید شده و در نهایت در پی 
بی توجهی می توانند جان بیمار را به خطر 
بیاندازند. در گزارش هم چنین آمده است 
که به همین دلیل پزشکان ادامه زندان را 

برای نرگس محمدی خطرناک می دانند.

ب

صدای آلمان - بخش فارسی :
غالمرضا  شاهپور  رسانه ها،  گزارش  به 
پهلوی، برادر ناتنی آخرین شاه ایران و 
پهلوی،  از رضاشاه  بازمانده  تنها فرزند 
اردیبهشت( در سن 94  روز 7 مه )17 
سالگی در پاریس درگذشته است. علت 

مرگ او کهولت سن اعالم شده است. 
غالمرضا پهلوی ششمین فرزند رضاشاه 
توران  با  ازدواج  از  او  فرزند  تنها  و 
در  در سال 1302  او  بود.  امیرسلیمانی 
تحصیالت  از  پس  و  شد  زاده  تهران 
به  تحصیل  ادامه ی  برای  مقدماتی 

سوئیس فرستاده شد.
غالمرضا پهلوی سپس به ایران بازگشت 
و به خواست پدرش وارد دبیرستان نظام 

به گزارش خبرگزاری آناتولی، لؤی شبانه 
سازمان  عربی  کشورهای  بخش  مدیر 
یک  از  بیش  گفت:  ای  بیانیه  در  ملل 
میلیون زن باردار یمنی که مبتال به سوء 
تغذیه هستند نیاز به مراقب های فوری و 

خدمات بهداشتی و درمانی دارند.
وی در مورد شیوع وبا در یمن و ابتالی 
روزانه حدود دو هزار نفر به این بیماری 
هشدار داد و گفت: درگیری های فعلی 
ساخت  زیر  تخریب  به  منجر  یمن  در 
است  شده  بهداشتی  و  پزشکی  های 
و زنان باردار و کودکان شیرخوار که از 
سوء تغذیه رنج می برند، بیشتر از دیگر 

از سلطنت  رضاشاه  برکناری  با  او  شد. 
مجبور  پدرش  همراه  به  در سال 1320 
به ترک ایران شد و پس از مرگ پدر نیز 
اجازه ی بازگشت به ایران را نداشت. در 
نتیجه برای ادامه تحصیالت به آمریکا 
رفت و سرانجام در سال 1324 به ایران 

بازگشت و وارد دانشگاه افسری شد.
تا  را  ارتشی  مراتب  پهلوی  غالمرضا 
مهم ترین  و  گذراند  سرتیپی  درجه 
مشاغل او در آن سال ها ریاست کمیته ی 
ملی المپیک ایران، آجودان ویژه ی شاه 
و عضویت در شورای نیابت سلطنت بود. 
او با وقوع انقالب در سال 1357 ناچار به 
ترک ایران شد و در سال های زندگی در 

خارج از کشور چهره ی خبرسازی نبود.

افراد در معرض ابتال به وبا و خطر مرگ
 هستند.

عربستان همراه با چند کشور دیگر از 
ششم فروردین سال 94 اقدام به تجاوز 
نظامی به یمن و محاصره زمینی ،دریایی 
و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن 
جمهوری  رئیس  هادی  منصور  عبدربه 
مستعفی یمن به قدرت کرد .این تجاوز 
نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشتار بیش 
از 12هزاریمنی و زخمی شدن ده ها هزار 
تن دیگر و همچنین آواره شدن میلیون 
این  ویرانی زیرساخت های  و  یمنی  ها 

کشور نداشته است.

دبی- العربیه فارسی
یک شهروند سعودی به دلیل عالقه به 
رئیس جمهوری  دختر  ترامپ،  ایوانکا 
دختر  برای  را  “ایوانکا”  نام  آمریکا، 

نوزاد خود برگزید.
در  دختری  نوازد  تولد  گواهی  برگ 
بیمارستان زنان شهر عرعر در استان 
والدین  می دهد،  نشان  شمالی  مرز 
او  برای  را  “ایوانکا”  نام  نوزاد  این 

برگزیده اند.
نوزادان  برای  مشاهیر  نام  انتخاب 
شهروندان  میان  در  که  است  مدتی 

پادشاهی سعودی مرسوم شده است.
پدر  و  العنزی، شهروند سعودی  سالم 
ایوانکای جدید گفت: »در حال گفتگو 
با دوستانم درباره روابط بین پادشاهی 
سعودی و ایاالت متحده آمریکا بودم 
در  روابط  این  بهبود  به  دوستانم  و 
اشاره  اوباما  باراک  دوران  با  مقایسه 
که  شد  انگیزه ای  موضوع  این  کردند. 
نام ایوانکا، دختر دونالد ترامپ را برای 
برای  که  زمانی  کنم.،  انتخاب  دخترم 
احوال ثبت  اداره  به  ایوانکا  اسم  ثبت 

رفتم، کارمند این اداره پس از شنیدن 
کرد.  تعجب  شدت  به  ایوانکا  نام 
نام  این  انتخاب  که  گفت  کارمند  این 
ممنوع است، لیکن با مراجعه به رئیس 
و  اوراق  شد،  بنا  احوال،  ثبت  اداره 
کشور  وزارت  به  مرتبط،  گواهی های 
شود  تکلیف  کسب  و  ارسال  سعودی 
ایوانکای سعودی، رئیس  به گفته پدر 
اداره ثبت احوال پیش بینی کرده بود 
و  نباشد  ممکن  نام  این  انتخاب  که 
نام  اینکه  علیرغم  او  دلیل  همین  به 
ایوانکا را هم معنای پیشرفت و توسعه 
جایگزین  نام  شد  ناچار  می دانست، 

“لما” را برای دخترش انتخاب کند.
“العربیۀ.نت”  به  پایان  در  العنزی 
کهنساالن  و  جوانان  »خداوند  گفت: 
دلیل  به  تنها  ببخشد.  را  جامعه  این 
انتخاب نام ایوانکا برای دخترم، برخی 
لیبرال معرفی کرده  از آنها مرا فردی 
آنها چرا  کردند.  تکفیر  مرا  دیگران  و 
در برابر انتشار نام های ترکی از جمله 

“لمیس” واکنش نشان نمی دهند؟«

 شیوع وبادریمن

نام دختر ترامپ برای  یک نوزادسعودی

تفاوت فرح فاست  امروز با دهه 70

نرگس محمدی در بیمارستان بستری شد

یکی از طراحان ایجاد جمهوری اسالمی درگذشت

 Zbigniew برژینسکی  زیبیگنیو 
سیاستمدار   Kazimierz Brzezinski
 28 متولد  آمریکائی   - لهستانی 
مارس 1928 درورشو،  درروز 26 ماه 
درویرجینیا  بیمارستانی  2017در  مه 
 1968 تا   1966 ازسال  او  درگذشت. 
وازسال  جانسون  پرزیدنت  مشاور 
ملی   امنیت  مشاور   1981 تا   1977

پرزیدنت کارتر بود .
درزمان  که  ای  عمده  کارهای  از 
فعالیت سیاسی اش روی داد  عادی 
با  چین  خلق  جمهوری  روابط  شدن 
با جمهوری   رابطه  برقراری  و  آمریکا 

امضای   همچنین  ؛  درتایوان   چین 
محدود  قرارداد  دومین  یا   2 سالت 
استراتژیک؛  سالحهای  کردن 
دیوید؛  کمپ  به  قراردادمعروف 
ایران  کردن  تبدیل  مهمتر  وازهمه 
اسالمی  جمهوری  به  آمریکا  متحد 
مسئله  بر  تأکید  و  غرب  مخالف 
حقوق بشر برای رویاروئی با شوروی 
کردن  مسلح  دیگراو  ازکارهای  بود. 
مجاهدین افغان برای مقابله با اشغال 
شوروی  نیروهای  توسط  افغانستان 
 89 مرگ  هنگام  برژینسکی  بود. 

سال داشت .

شاه ایران درمالقات با برژینسکس ، پرزیدنت کارتر ، سایروس ونس وویلیام سالیوان درسال 1977 

تب کریمه کنگو درایران شایع شده است
گرما  فصل  در  سال  هر   :BBC  
گزارش هایی از شیوع برخی بیماری ها 
خونریزی  تب  که  می شود  منتشر 
دهنده کریمه کنگو یکی از آنها است. 
ایران  در  بیماری  این  که  شده  اعالم 
امسال دست کم 28 نفر را مبتال کرده 

است. 
این بیماری در ایران اولین بار در کتاب 
گنجینه خوارزمشاه جرجانی در حدود 

 سال 1110 توصیف شد و در سال 1970 
وجود بیماری در ایران ثابت شد. عالئم 
بیماری در انسان: سردرد، تب شدید، 
کمردرد و درد مفاصل و عضالت، دل 
درد، اسهال، استفراغ، قرمزی چشم و 
)مثال بصورت  سرخی گونه، خونریزی 
یا  سوزن  سر  مثل  ریز  نقطه های 
خونریزی های وسیعتر یا خون دماغ(، 

یرقان است .



29
حه 

صف
89-

ی 
اد آز

89 
ی -

اد آز
28

حه
صف

 به مردم نژاده وپاکدل ایران،
به پارسی زبانان جهان ،

به همه کسانی که بایران وایرانی مهر می 
ورزند،

به دوستداران هنر و آفرینش هنری ، 
درراه گسترش پرفروغ وفرهنگ  پرتوان  

سرزمین مهرواهورا،
در آرایش زبان وفرهنگ واالی ایرانی ،

به کنونیان و آیندگان :
پارسی  و  گفتن  سخن  پارسی  نهال   تا 
نوشتن  را دردل همگان  بنشانندو آنرا 

بارور سازند.
و  زبان  فرزند   ، گذشته   ایرانی چون  تا 
هنرهای خویش باشد، پیشکش می شود.
خانک عشقی صنعتی 
در  تر  درست  باواژگانی  یا  پیش   سالها 
سال 1991 میالدی در چنین روزهائی - 
15 جون- زنده یاد دکتر خانک عشقی 
صنعتی که از دیپلمات های پیشین ایرانی 
در کانادا بود و پس از دگرگونی های ایران 
 ، درگذشت  درهمانجا  و  ماند  کانادا   در 
کتابی نوشت بانام » پیراستن زبان پارسی 
ازواژگان تازی«- پارسی بگوئیم و پارسی 
بنویسیم . دراین کتاب که نخستین برگ 
آن نوشته باالرا دربر دارد  با نمونه هائی 
و  گفتن  پارسی  فردوسی   شاهنامه  از 
نوشتن را به ما می آموزد. . دراین شماره 
و شماره های بعد  فرازهائی از این نسک 
یا دفتر)کتاب( را برای آگاهی خوانندگان 
گرامی  » آزادی« چاپ می کنیم تا گوشه 
درراه  اورا  پاکدالنه  های  کوشش  از  ای 
پارسی   زبان  داشتن  پاس  و  شناساندن 

سپاس گوئیم .

***
بسی رنج بردم دراین سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
پی افکندم از نظم کاخی بلند

که ازبادوباران نیابد گزند
نمیرم ازاین پس که من زنده ام

که تخم سخن را پراکنده ام 
جهان وجهانیان  با نام فردوسی  وشاهنامه  

او آشنائی  دیرین دارند.
سخنان  بلند پایه و پرآوازه او  را بسیاری 
بهر  و  درهرجا  ودانشوران   ازبزرگان 
پیوندی  باز می گویندوگفتار خودرا بدان 
بر می  بهره ها  استوار  می دارندواز آن 

گیرند..
نام شاهنامه  ، درونمایه  داستانهای آن ، 
تالش درزنده نگاهداشتن  زبان پارسی  
، دوری وخودداری  از بکاربردن  واژگان 
، درستکاری  دربازگو کردن وباز  تازی  
نمودن اندیشه های پیشینیان  ، پاسداری  
وشناختگی  پذیری  خو  ویژگیهای  از 
گذشتگان  میان  همبستگی    ، ایرانیان 
پارسی   زبان  پایدار  پیوند    ، و کنونیان  
هویت   « مردمی   وهستی  باشناخت  
ملی( که ما به استواری و جداسری  ایران 
درسراسر  وایرانیان   ایران(  )استقالل 
تاریخ پرفرازونشیب  میهن ما ایران  بوده 

است ، همه وهمه  نشانی از بیزاری  وروی 
تازی  و  ازتازی  فردوسی   ژرف  گردانی  

پرستان  است .
گفتار  از  هارادربسیاری  نشانه  این 
می  که  بینیم  می  آشکارا   فردوسی  

فرماید:
زتازی ستمکارتر  دیو نیست

برایران ازاین دیو باید گریست
ددی خیره سر سنگدل ، سخت روی

تبه کارو ناپاک وبی آبروی
ودرجای دیگر می فرماید:

ازاین مارخواراهرمن چهرگان
زدانائی وشرم بی بهرگان

ازاین زاغ ساران بی آب ورنگ 
نه هوش و نه دانش نه فرونه چنگ

نه گنج و نه نام و نه بخت ونژاد
همی دادخواهند ایران به باد

کسی  کو خرد جوید و ایمنی
 نتازد سوی کیش اهریمنی 
... سراسر  شاهنامه انباشته از  اینگونه 
برداشت ها  واندیشه هاست و آماج  همه 

آنها  نیز تازیان و تازی پرستان بوده اند.
ماردوش   ضحاک  که  باشیم  بیادداشته 
تازی بوده وروی سخن فردوسی  درهمه 
جای شاهنامه  پیوسته با  اهرمن کیشان  
وتازی  تازیان  همان  یعنی  وماردوشان  

پرستان و  بازماندگان  آنان بوده است .
  این سخنان وبسیاری از  سروده های 
فردوسی ، کین جوئی  گذشت ناپذیری  
دستاربسر   مویشگران   و  او  میان   را 
برانگیخت  که چه رنج ها وگمراهی ها  
ازآن برخاست وچه ناکامی ها ودربدری 
ها  بهره فردوسی  گردید بگونه ای  که  
»سلطان محمود سبکتکین«  را تا ُکشت 

او  بر وی شورانیدند و پس از مرگ  نیز 

همچنانت  واورا  برنداشته   ازاو   دست 
دنبال می کردند . به این نوشته بنگرید:

» ... چنین گویند  که چون فردوسی  را 
وفات رسید  هم درآن تاریخ  اورا دفن 
که  گرکانی   ابوالقاسم   شیخ  کردند. 
و آیت  زمان  )آخوندآن  بود  بزرگ عصر 
حاضر  او   چنازه  بنماز  زمان(   این  اهلل 
نگشت  وگفت فردوسی  مردعالم وزاهد 
بود ترک سیرت خودکرد  وعمر در سخن  
کرد،  صرف  پرستان   آتش  و  دینان  بد 
برچنین کسی  نماز واجب نیست ونباید 
کرد....«)دیباچه شاهنامه  چاپ امیربهادر 
و پیشگفتار بایسنقری  بنام پیشگفتار  

نوین شاهنامه (
پاسبان   که  دیگری   ک.ردل  وآخوند 
گورستان مسلمانان  ! بود چون آخوندهای
تا  نکنم   رها  من   ...  «: گفت  زمان  این   
جنازه او  در گورستان مسلمانان برند...« 
وسرانجام  فردوسی را  درباغی که ازآن او 

بود بخاک سپردند.
شگفتا ! چنین دشمنان آشتی ناپذیری 
فرهنگ  و  زبان   ، تاریخ   با  که 14 سده 
بستیزو   گون   گونه  های  ببهانه   ایران 
دشمنی برخاستند ، کمر بسختی بستند 
وزبان بناروا گشودند ، سالوسی ها  کردند 
بکاربردند  ها   خیرگی  و  ها  ودغلکاری 
تاهرگونه   پرداختند   سخت  وبتالشی 
نشانه های مردمی  ونوشته های باستانی  
و  فردوسی   شاهنامه  چون   وتاریخی 
میان  از  اینهارا   وجرز  باستانی   بناهای 
بردارند. پاسداران زبان  وفرهنگ  ومیهن 
پرستان ایرانی  را بدنام  و نابود کنند  واین 
ستیزه گرائی  تا این زمان  نیز همچنان  
پایدار می بوده  که پارسی زدائی  و روان 

گردانیدن  واژگان  تازی و برداشتن  نام 

فردوسی  ازدانشگاه فردوسی مشهد  و 
تاالرفردوسی  دانشگاه تهران  و «مصادره 
فقهی«  شاهنامه  در دهه پسین  سر آغاز 

آن بوده است...
 این سالوس گران  نیرنگ لباز لبخوبی 
می دانند  که مردم نژاده ومیهن پرست  
دروغگویان  با  هم  ازدیرباز  ایران  
وترفندهای گونه گون  آنان آشنائی دارند 
، هم فردوسی وشاهنامه اورابخوبی  می 
شناسند و هم به چه بود دشمنی  دیرین 
آنان بازبان وفرهنگ ایرانی آگاهی دارند. 
یاوه گویی ها  این  به  پروایی  ازاین روی 
وژاژ خایی ها ونمایش های رسوا کننده 
کردن   دردیگرگون  تالش  ...چون  ای  
فردوسی  وجاویدان   پرارزش  مانداک 
ودستبرد  به شاهنامه  وی نداشته  وگمراه  
نخواهند شد که همه اینها  آنانرا واداشته  
میهن  ازمردم  وهراسان   سراسیمه   تا 
پرست )ناسیونالیست(  ایرانی که براستی  
به تاریخ ، زبان وفرهنگ وشناخت مردمی 
)هویت ملی( خود دلبستگی ناگسستنی  
وباشاهنامه فردوسی همدمی وهمخویی  
کاربی  چنین   به  دست  دارند   دیرینه 
خردانه  وبی زار کننده زنند وبیش ازپیش 
آشکار  خودرا   وخوی(  )خصلت  خیم 
چامه  بگفته  سازندکه  رسواتر  وخودرا 

سرای بلندآوازه ایران » شهریار«: 
اهل اسالم اگر مانده پس از اینهمه آالم

گوبیاگردهم آییم وبگرییم باسالم
مسجدی هست ولی مسجد بوزینه به منبر
کعبه ای هست ولی کعبه آلوده به اصنام

آخوندی   دژاندیشان   را  فردوسی  مرده 
پارسی  وفرهنگ  اززبان  جویی  بکین 
ولی  ندادند  راه  همگانی   گورستان  در 
ونژاده  گوهر  خوسش  مردم  میلیونها  
پاکدالنه   باز  از هزارواندی سال   ایرانی  
اند  اورا ومهراورا  دردل خود جای داده 
وورجاوند شاهنامه  اش را واالتراز »قرآن 
درراه  را  وآن  داشته   گرامی  تازیان«  
رستگاری خود  وسرزمین  خودفرهش 
می  وازآن  دانند  می  یزدانی)وحی(  

فرهند)الهام می گیرند(
درکره خاکی ودرگردش زمانه  بسیاری 
وفردوسی  بدسرشت   های  گرکانی  از 
های  پاک سرشت ... می آیندومی میرند 
وبخاک سپرده می شوند ولی یکمی ها  
باسرافکندگی ونفرین وبیزاری که یادی 
ودومی  شود  نمی  بدنامی  به  جز  ازآنان 
یادشان  که  ونیکنامی   باسرافرازی  ها  

پیوسته جاویداست .
ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                      بخش  سیزده

زانن شاهـناهم   )سودابه(

یافت  خبر  کیکاوس  ایران  شهریار 
است  دختری  را  هاماوران  پادشاه 

بهشتی روی که جز شاه را نزیبد.
که از سرو باالش زیباتر است

ز مشک سیه بر سرش افسر است
به باال بلند و به گیسو کمند

زبانش چو خنجر لبانش چو قند
بهشتی است آراسته پر نگار

چو خورشید تابان به خرم بهار
نشاید که باشد بجز جفت شاه

چه نیکو بود شاه را جفت ماه
دانش  مردی  و  بجنبید  دل  را  کاوس 
پژوه و بیدار دل برگزید و به هاماوران 
فرستاد و از او خواست تا دخترش را 

به همسری او درآورد و به او بگوید
هر آنکس که در سایه من پناه

نباید از او کم شود پایگاه
کنون با تو پیوند جویم همی

رخ آشتی را بشویم همی
چو داماد یابی چو پور قباد

چنان دان که خورشید داد تو داد
مرد روشن روان به نزد ساالر هاماوران 
رفت و از کاوس بر او درود فرستاد و 

پیام شاه را بدو رساند.
دل  و  سرگردان  را  هاماوران  شاه 
هر  گفت  خود  با  گشت.  درد  از  پر 
پیروز  و  جهاندار  شهریاری  او  چند 
در جهان  هم  مرا  ولی  فرمانرواست  و 
من  برای  که  است  دختر  یک  همین 
میباشد.  تر  گرامی  شیرین  جان  از 
اگر  اندیشید  خشمناک  و  غمگین 
گردانم  باز  خوار  و  سرد  را  فرستاده 
این  در  که  گردم  کارزار  آماده  باید 
صورت تاب برابری با کاوس را ندارم. 
تحمل  را  درد  این  که  است  آن  بهتر 
تا  خورم  فرو  را  خود  خشم  و  کنم 

بتوانم چاره ای بیاندیشم.
من  از  شاه  گفت:  کاوس  فرستاده  به 
برای  دو  هر  که  خواهد  می  چیز  دو 
خواسته  .یکی  است  گرامی  بس  من 
که پشت گرمی من بدان است و دیگر 
دختر که به مهر او سخت دل بسته ام 
بستاند  من  از  شاه  را  دو  هر  این  اگر 
نخواهد  باقی  دیگر  جایی  من  برای 
او می  به  را  دو  این هر  با وجود  ماند. 
او سرپیچی  از رای و فرمان  و  سپارم 
نمیکنم. شاه هاماوران غمگین سودابه 

را پیش خواند و خواهش کاوس را با او 
در میان نهاد و عقیده اش را خواستار 
این  جز  ای  چاره  گفت  سودابه  شد 
نداریم و برای من هم غمخواری بهتر 
از این پیدا نخواهد شد. از پیوند با او 
دژم مباش و دم شام را به غم مسپار. 

ساالر هاماوران چون سودابه را راضی 
و خرسند یافت فرستاده شاه را پیش 
نشاند  برتر  نامداران  همه  از  و  خواند 
آیین خویش  بر  که  داد  دستور  آنگاه 
و  عماری  چهل  و  پرستنده  سیصد 
و  دیبا  بارشان  که  اشتر  و  اسب  هزار 
عیار  تمام  ماه  کنند،  آماده  بود  دینار 
را  ها  خواسته  و  نشاند  عماری  بر  را 
سودابه  همراه  به  آراسته  لشکری  با 

دالرام به درگاه کاوس فرستاد.
چو آمد به نزدیک کاوس شاه

دالرام با زیب و با فر و جاه
نگه کرد کاوس و خیره بماند

به سودابه بر نام یزدان بخواند
شاه انجمنی از بخردان و موبدان بیدار 
دل تشکیل داد و سودابه را چون در 
خور خود دید وی را بر آیین و کیش 

به عقد خویش درآورد.
 شاه هاماوران یک هفته با غم و اندوه 
گذراند و هشتم روز فرستاده ای نزد 
کیکاوس فرستاد و او را به دربار خود 
میهمان کرد. شاه هاماوران قصدش از 
تا  بود  کاوس  بند کردن  میهمانی  این 
کشور  و  دختر  و  او  گرفتاری  از  پس 
بدون باژ و خراج برای وی باقی بمانند.

و  بود  آگاه  پدر  اندیشه  از  سودابه 
میمانی  این  پس  در  که  میدانست 
خواهد  وجود  ناراحتی  و  گرفتاری 
به  تو  رفتن  گفت:  کاوس  به  داشت. 
هاماوران مصلحت نیست و پدر قصد 
گفته  کاوس  دارد.  را  تو  کردن  بند 
و  دلیران  با  و  نکرد  باور  را  سودابه 
هاماوران  شاه  میهمانی  به  بزرگان 
شهری  هاماوران  شاه  پایتخت  رفت. 
مناسبت  به  که  نام  شاهد«   « و  بود 
بودند.  بسته  آذین  را  کاوسآن  ورود 
کاوس گردنفراز چون وارد شهر شاهد 
شد مردم شهر بر او مشک و زعفران 
از شهر  و  کردند  نثار  دینار  و  عنبر  و 
آوای رود و سرود برخاست . سپهدار 

هاماوران و بزرگان شهر 

چون او را دیدند از اسب پیاده شدند. 
از  او  نثار  بهر  بزرگان  و  شاه  طرف  از 
از  بارانی  گویی  در  جلوی  تا  ایوان 
گرفت. شاه  باریدن  زر  و  در  و  یاقوت 
هاماوران کاوس را برتخت زرین نشاند 
با می و رود به خوشی و  و یک هفته 
از »  از یک هفته  خرمی گذراند. پس 
آمد.  هاماوران  به  گران  بربر« سپاهی 
کاوس   . شد  شاد  هاماوران  شاه  دل 
و  گیو  و  گودرز  چون  ایران  بزرگان  و 
طوس را به بند کشید و در دژی که سر 
بر آسمان داشت به زندان افکند. هزار 
نفر نگهبان بر دژ گماشتند و سراپرده 
شاه  پاد  کردند.  غارت  نیز  را  شهریار 
رویان  پوشیده  از  ای  عده  هاماوران 
شبستان خود را به نزد سودابه فرستاد 
تا او را به کاخ پدر باز گردانند. سودابه 
جامه خسروی بر تن درید و چنگ بر 
ناجوانمردی  چه  این  گفت  زنان  روی 
تا  گرفته  پیش  در  پدر  که  است 
تن  بر  رزم  لباس  بزرگانش  و  کاوس 
داشتند پدر جرأت به بند کشیدنشان 
را نداشت اما چون به شادی نشستند 
به  بزم  مجلس  از  دستان  و  حیله  با 

زندانشان کشید.
فرستادگان را سگان کرد نام  

همی ریخت خونابه بر گل مدام
جدایی نخواهم ز کاوس گفت

وگرچه لحد باشد او را نهفت

*
 چو کاوس را بند باید کشید

مرا بی  گنه سر بباید برید
و  گغتند  پدر  به  را  گفته های سودابه 
پدر را دل پر از کین و س پر از خشم 
زندان  به  نزد شوی  نیز  را  او  و  گشت 

فرستاد.
نشستن به یک خانه با شهریار 

پرستنده او بود و هم غمگسار
ای  نامه  رستم  رسید.  رستم  به  خبر 
به  او که  از  و  به شاه هاماوران نوشت 
بود  کشیده  بند  به  را  کاوس  نامردی 
آماده  یا  و  سازد  رها  را  شاه  خواست 

کارزار گردد.
رستم  نامه  پاسخ  در  هاماوران  شاه   
کوه  و  دشت  دیگر  کاوس  که  نوشت 
و هامون نخواهد دید و او برای پیکار 

آماده است.
تو هر گه که آیی به بربرستان 

نبینی مگر تیغ و گرز گران
همین بند و زندانت آراسته است

اگر رایت این آرزو خواسته است
رستم از راه دریا به هاماوران تاخت . 
شاه هاماوران خبر شد و آماده کارزار 
کمک  بربر  و  مصر  شاهان  از  و  گشت 
خواست. آنان نیز به یاریش شتافتند. 
پیغام  کاوس  برای  پنهانی  رستم 
از  و  بیمناکم  بر جان شاه  که  فرستاد 
آن میترسم که با جنگ با سه پادشاه 
جان آن شهریار در امان نماند. کاوس 
پاسخ داد که یل بی نشان بیم به خود 
سودابه  پدر  با  رزم  برای  و  ندهد  راه 
او  گفتار  چون  تهمتن  کند.  شتاب 
حمله  یکدیگر  به  لشکر  دو  شنید  را 
سرانجام  گشت.  جنگآغاز  و  کردند 
کاوس  و  آمد  ستوه  به  هاماوران  شاه 
و دیگردلیران را آزاد ساخت و کاوس 
تاج و گوهر و  و  با سراپرده و گنج  را 
رستم  نزد  به  خدمتگزاران  و  دینار 
ماجرا  این  در  که  سودابه  فرستاد. 
نزد  بود  بر پدر ترجیح داده  را  شوهر 
کاوس گرامی تر از پیش گشت. کاوس 
راهی  و  نشاند  زرین  تختی  بر  را  وی 

ایران شد.
ادامه دارد.

 شاه هاماوران یک هفته با غم و اندوه گذراند و هشتم روز فرستاده ای نزد کیکاوس فرستاد 
و او را به دربار خود میهمان کرد. شاه هاماوران قصدش از این میهمانی بند کردن کاوس 

بود تا پس از گرفتاری او ، دخترش و کشور بدون باژ و خراج برای وی باقی بمانند.

پارسی بگوئـیم وپارسی بنویسیم
نوشته ای از: جاویدنام دکترخانک عشقی صنعتی
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داداه و بـیداداهی اتریخی 
 از: مجید زندیه 

نام مردی که این گفته را برزبان آورد  
دکتر  وبگفته  بود  بیدرانی«  »علی 
از  سال  وپنج  سی  حدود  کلوکه«    «
تا  صبرکرد  وی   . گذشت  می  سنش 
سکو  کنار  به  خودرا  زند  لطفعلیخان 
برساند  ونزدیک اوشود. بمحض اینکه 
نزدیک  غران   بااسبش  زند   خان 
به پشت اسب رساند  اوشدند  خودرا 
زد.  غران  پای  به  محکمی  ی  وضربه 
دراثراین ضربه  رگ پای  »غران« قطع 
شد وآن حیوان  از حرکت بازماند. خان 
زند که هنوز نمی دانست پای اسبش 
را  اسب  ی  دهنه  است   شده  زخمی 
کشید ولی متوجه شد  که اسب قادر   
به حرکت نیست  ومی لنگد. خان زند  
که  شد   ومتوجه  آمد   پائین  اسب  از 
است  دیده  سختی   آسیب  اسبش  
لحاظ  بدین   . نیست  حرکت   وقادربه 
شمشیر خودرا  بدست گرفت  وآماده 
 « ضمن   دراین  گردید.  ودفاع  حمله 
خان   محمدعلی  به  بیدرانی«   علی 
می  ترسو  مرا  حاال   « گفت   بم  حاکم 
خوانی؟« سپس بسوی محمدعلی خان 
رفت  تا ازوی انعام دریافت کند. خان 
»غران  که  کرد  نمی  بینی  پیش  زند 
قادر  که  باشد   دیده  آنطور صدمه    »
آگاهی   این  از  پس  نباشد.  حرکت  به 
متوجه شد که غافلگیر شده است .وتا 
خواست به دفاع از خود بپردازد  یکی 
ضربه  خان   محمدعلی  سربازان   از 
زد   چپش  شانه  به  باشمشیر  شدیدی 
که دیگر قادر نبود  شمشیر را بدست 
ضربات   با  وجود   بااین  بدهد   چپ 
شمشیر که بدست راست  داشت  یک 
نفس به مبارزه پرداخت و با هر حرکت  
انداخت  می  ازپا  را  نفر  یک  شمشیر 
بسیار  مهاجمین   تعداد  چون  ولی   .
آنها   باتمام  نبود    قادر  وی  بود   زیاد 
به مقابله بپردازد. دراین موقع  فکری 
بود  این  بخاطر  خان زند رسید  وآن 
که اگر او بتواند   خودرا به باالی سکو 
بتواند    ی وسط اصطبل برساند  شاید 
این  از  بپردازد.  مقابله  به  باال   آن  از 
باالی  به  خودرا   خیز  یک  با  لحاظ  
سکو  رساند . مهاجمین  ازاین حرکت 
او  و اینکه می دیدند  خان زند  برآنها 
مسلط است  ، کسی جرأت  باالرفتن  
از سکو را نداشت چون  می دانستند  

چنانچه  قصد مقابله با خان زند  را 

قادربه  باشند  داشته   سکو   درباالی 
مقابله  بااو نخواهند بود وشمشیر خان 
زند  آنهتارا به هالکت خواهد رساند. 
رفت   سکو  باالی   به  زند   خان  وقتی 
از قصد به روی شکم  دراز کشید تا از 
تیررس گلوله های سربازان محمدعلی 
زند   بااینکه خان  باشد.   خان  مصون 
بااین  بود   کشیده  دراز  شکم  بروی 
ازسربازان   جرأت   وجود  هیچکدام  
نداشتند  بااورا  ومقابله   تیراندازی  
واین درتاریخ  جنگ های تن به تن  بی 
نظیر است . دکتر کلوکه اظهار میدارد  
که فقط  شاعری مثل »ویرژیل« قادر 
حماسی   شعر  به  را  صحنه  این  است  
در آورد  چون سابقه ندارد  جمعی از 
سربازان که قصد جان  کسی را دارند  
در  حتی  شخص  آن  با  نکنند   جرأت 
دراز کشیده   مقابلشان   در  موقعیکه  
کلوکه   دکتر  کنند.  تیراندازی  است 
تاریخ  تمام  در  که  کند   می  اضافه 
جنگهای حماسی  جنگیدن خان  زند 

بی نظیر است وقلم یک تاریخ نویس

رشادت   این  عظمت   شرح  به  قادر   
محمدعلی  وقتی   .. نیست  ودالوری 
حرکت  بی  سربازان   که  دید  خان  
کنند   نمی  تیراندازی  و  مانده  
چرا   «: که  کشید  فریاد  برسرشان 
ایستاده اید  وحرکت نمی کنید شاید 
نهیب  از  سربازان   . باشد«  مرده  او 
وشروع  ترسیده  ختان   علی  محمد 
ولی  نمودند  بروی سکو   باالرفتن   به 
زند   خان  سکو   از  باالرفتن   بمجرد  
برخاست وشمشیررا به حرکت درآورد 
. بااولین ضربت گردن  یکی از سربازان  
در  که  دونفرسرباز    . جداشد   ازبدن 
عقب خان  زند قرارداشتند  مقتول را  
از پلکان  پائین  آورده ودرکف حیاط  
قراردادند . دراین موقع تعداد دیگری  
از سربازان  بخود جرأت داده  به باالی 
حرکت  با  زند   خان   . رفتند  سکو 
شمشیر  دونفر از آنها را از پا انداخت 
دراین   . گذاشت  بفرار  پا  ونفرسوم 
را  سربازان   خان   محمدعلی  موقع 
تشویق کرد که از چهارطرف  به باالی

 سکو   رفته واورا محاصره  کرده  - 
دستگیر یا به قتل برسانند.

» سر هرفورد جونزبریج « می نویسد  
محمدعلی  فرمان   که  سربازانی  
به  چهارطرف  از  شنیدند  را  خان 
موقع  دراین  سکورفتند.  باالی 
رفته  سکو  باالی  که  تعدادسربازانی 
بودند حدود 70  نفر بود« ا واضافه می 
چگونه  کند   می  تعجب  انسان  کند» 
دستش  یک  که  کسی  دارد   امکان 
است  کارافتاده  واز  شده  فلج  تقریبًا 
قادرباشد بادست دیگر  در مقابل  70 

سرباز بایستد و با آنها مبارزه کند.«
می  غروب  کم   کم  خورشید 
که  کردند   می  حس  کردوسربازان  
زند  خان  مقاومت  قدرت  رفته   رفته 
تحلیل می رود چون سرعت شمشیر 
با  وقادرنبود  بود  زدنش  ضعیف شده 
حرکات شمَشیر  کسی را از پادرآورد 
درجا  را  سربازان  که  فریادهائی  وآن 
زند  خان  دیگر   کرد   می  میخکوب 
شنیده نمیشد.وگاهی نیز پلک هایش  

ازفرط خستگی بهم می آمد. 
محمدعلی خان  پیروزی خودرا مسلم 
می دانست  وامیدواربود  که خان زند  
از غروب آفتاب  تسلیم گردیده  قبل 
ویا جان به جان آفرین   تسلیم کند. 
تنها یک نفر  می توانست  از دستگیری  
آن  و  کند  جلوگیری  زند  خان  یاقتل 
محمدعلی  برادر  جهانگیرخان   هم 
خان  حاکم بم بود  وچنانچه او به بم 
می رسید  احتمال داشت  که آزادی  
خان زند  را به برادرش وساطت کند.  
راعقیده  اروپائی   نویسان  تاریخ 
براین است  که محمدعلی خان  برای  
آقامحمدخان    از  پاداش   دریافت 
حاضر نبود  خان زندرابه هیچ قیمتی  
آزاد کند حتی اگر  برادرش جهانگیر  
کرد  می  وساطت  مورد   دراین  خان 
خان   محمدعلی  گوش   به  او  حرف 
خورشید  رفته   رفته  نبود.  کارگر 
به  رو  اصطبل   غروب  میکرد  ومحل 
تاریکی  می رفت که  محمدعلی خان  
متوجه شد  شمشیر از دست  خان زند  
برزمین افتاد ووقتی  بیشتر دقت کرد  
دید که  یکی از سربازانش  ضربه ای 
به شانه راست  خان زند ودست راست 
از  شمشیر  همینکه  کرد.  فلج  اورا  
افتاد  و سربازان  قصد قتل  او  دست 
اورا داشتند  محمدعلی خان فریادزد  

» اورا نکشید. اورا نکشید«  خان زند  
که  خودرا   شمشیر  که  کرد   حرکتی 
ولی  بردارد   اززمین  بود   آلود  خون 
دردوخستگی   شدت   واز  نتوانست  
سربازان   وقتی  زد.  برزمین   زانو 
زند   خان  به  داشتند   قصد  مجدداً  
خان   محمدعلی  باز  ورشوند   حمله 
را  نکشید،  دستهایش  اورا  فریادزد:» 
مشغول  سربازان   ووقتی  ببندید.«  
بستن  دستهای  خان زند بودند  او از 
موقع  محمدعلی  دراین   . هوش رفت 
دست  را  زند  خان  دستورداد   خان  
بسته  به خانه او ببرند وتحت محافظت 
قراردهند. مردم بم عقیده داشتند که  
شیخ  ی  بسته  کمر  زند   خان  چون 
شبستری است   از این لحاط ازاو نیرو  

می گیرد.
لطفعلیخان   جنگ  از  دوقرن   از  بیش 
هر  وتاامروز    گذرد   می  دربم   زند 
مورخ  اروپائی که  شرح حال  خان زند 
را نوشته  نتوانسته  از اظهار تحسین  
وحیرت خودداری  کند. دکتر  کلوکه  

می نویسد:
بود  دربم  جنگی  زند   »  جنگ خان 
ای   افسانه  خدایان  پیکار   مانند   
یونان قدیم و بعدازاو در مشرق زمین  
سرداری وجود نداشت  که قدرت خان  
زند و دالوری  اورا داشته  باشد وفقط 
شجاعت و پهلوانی  اواست که انسان 
را  یاد هرکول پهلوان یونان  یا رستم  
پهلوان افسانه ای  ایران می اندازد.« و 

ادامه می دهد:
شجاعت  که   چیزهائی  از  یکی    «
فطری را به ثبوت می رساند این است  
شدن   مغلوب  بعداز   دلیر   مرد   که 
واظهار  نداده   دست  رااز  شجاعت  
این موضوع  درمورد  نمی کند.  عجز  
خان  زند  کاماًل صادق است  زیرا وقتی 
قرار گرفت  حاضر  قاجار  مقابل خان  

نشد  از او طلب بخشش کند.«
محمدعلی  خانه  به  زندرا  خان  وقتی  
داخل  به  شهربم   مردم  بردند   خان 
جمع  را  قربانیان  تا  رفتند  اصطبل  
را  ودفن   کفن  وبساط  کرده   وجور 
یا  شدکان   کشته  سازند.  آماده 

سیستانی بودند  یا از اهالی بم .
برای بردن  الشه ی » غّران«  دو گاو  
آوردند  وآن حیوان  را به صحرابردند  
تا پوستش را کنده  و بفروش برسانند. 
وقتی مردم بم  متوجه شدند  که افراد  
خانواده شان    به دست خان زند  به 
به خانه  محمد علی  اند   قتل رسیده 
خان  هجوم آوردند تا انتقام خون  از 
از خان بگیرند ولی  دست رفتگان  را 
خانه  محمدعلی خان  تحت محافظت  
و  بود   سربازان  شدید   ومراقبت 
نشدند.  کار  این  انجام  به  آنهاقادر  
آنها قول داد  که  به  محمدعلی خان  
خون بهای  اقوام آنهارا  بهرطریق شده   

تهیه کرده  و آنهارا راضی خواهد نمود. 
بااین قول  مردم کم کم  متفرق شدند  
واطراف خانه  محمدعلی خان  را خالی 

کردند. 
به  ای   نامه  خان  محمدعلی 
ودرآن  نوشت   قاجار  آقامحمدخان  
به  سربازانش  چگونه  که  داد   شرح 
فرمان او  خان زندرا  ازپای در آورده  
ودستگیر کرده اند. درنامه اضافه نمود  
که وی حاضر  به اجرای  فرمان  بعدی 
خدمتگزاری   ودرراه  است  قاجار  خان 
به او   از هیچ چیزی   دریغ نمی کند.و 
زحماتش   جبران   بخاطر  که  افزود  
ورضایت  مقتولین   اقوام  وخونبهای  
دارد   تقاضا  قاجار   خان  از  سربازان   
بیشتر   تا  کرده   اقدام  مورد   درزاین 
ودرپایان  بکوشد  وی  خدمت  درراه 
تحت  زندرا   خان  که  نوشت   نامه 
تا  فرستاد   خواهد  بکرمان  الحفظ  
می  قاجار  صالح  که  شهریار  هرطور 
این  او   وانتظار  کند.  رفتار  بااو  داند  
را   خدمتش  قاجار   شهریار  که  است 
از نظر ئدور نداشته  و پاداش فراخور 
مردم   بین  که  بدهد  او  به  آن  خدمت 

سرفراز باشد. 
برادرش   نام  از   ذکری  نامه   دراین 
میرساند   واین  نکرد  خان   جهانگیر 
نبوده  برادرش   آزادی  قصدوی   که 
به  داشت   چشم  فقط  بلکه  است  
محمد  آقا  سوی  از  وخلعتی   پاداشی 
نامه  اینکه  .بعداز  است  راداشته  خان 
نوشته شد  پیکی را انتخاب کرد  ونامه 
روزوشب  که  گفت  و  سپرد   او  به  را 
کرمان  به  تا  نایستد   باز  حرکت  از 
خان   محمد  آقا  بدست  را   برسدونامه 
بدهد  واگر اورا نزد  خان قاجار نبردند  
ی نامه  حامل  بگوید   نگهبانان  به 
 مهمی درمورد  دستگیری ختان زند   
درنگ   بی  اورا  بدینوسیله   که  است  
وقتی   . برد  خواهند  قاجار   خان  نزد 
خان    محمدعلی  کرد  حرکت  پیک  
اش   خانه  اطراف  هنوز   مردم  که  دید 
لحاظ صالح دید   ازاین  اند  جمع شده 
 . کند  خارج  بم  از  را   لطفعلیخان  که 
بعضی عقیده داشتند  که اورا به وکیل 
آباد  ببرند. ولی بعداً  تصمیم گرفتند 
دور  کرمان  از  که  آباد   وکیل  بجای 
بنام » دارزین«   به شهری   اورا  است  

که بین راه بم وکرمان است  ببرند.
 محمدعلی خان می دانست  که خان 
قاجار  به او پاداش  بسیار خوبی خواهد 

داد  ولی از مقدار آن بی خبر بود .
 بدین لحاظ به مردم قول داد  که خون 

بهای اقوامشان درراه است .

ادامه دارد.

ت .
اس

ن  
هرا

د ت
 زی

ده
مزا

اما
از 

ی 
ه ا

وش
رگ

و د
برا

. ق
ند

ن ز
خا

علی
طف

ز ل
ی ا

ور
یات

مین

 
شاهزاده عباس میرزا  ازسالها پیش توقع 
داشت  برسر راه بلیه ی عود کننده  آبله  
مانع ایجاد کند. عباس میرزا به توصیه 
وطبق  انگلیسی   پژشک  کارمک   ی 
تجویزهای او  ، اطرافیان  خودرا به قبول  
مایعی  از  ای  وقطره  نیشتر   وساطت 
 ، بود   گاو  گرفته شده  ماده  اززخم  که 
ناگزیر می کرد. آیا این ماده جادوئی بود؟  
دالکهای محله  مأمورشدند قدرت اقناع 
کننده شان  را  به کار ببرند  تا مردم  ، 
این مداخله   به   ، را  به خصوص کودکان 
که   دانستند  می  همه  کنند.   راضی 
دلبکان  درسایه ی  فردی مقتدر  که از 
آن ها  حمایت می کند  ، قراردارند. هیچ 
کس نمی توانست  شک داشته باشد  که 
ابتدا  خود شاهزاده  وفرزندان خردسالش  
اند. تا آن زمان  ، به این کار تن درداده 
شاهزادگان  نیز تابع قانون مهیب  بلیه 
همگانی  بودند. یک ضربه ی نیشتر  آنان 
را ازبلیه  مصون می داشت . ولی باوجود  
، آیا ازاین کار  بوی کفر  نتایج حاصله  

برنمی خاست ؟
مطمئن   افراد  که  خصوصی   درمحافل   
ازیکدیگر ، گرد هم  می آمدند  ، با حالت 
جوانان  از  دسته   ازآن  اندوهبار  های  
متعلق  به خانواده ای اعیان یاد می شدکه 
عباس کیرزا  آنان را  برای تحصیل  به اروپا 
فرستاده بود. آیا به این علوم ناشناخته  
نیازی بود؟  حس کینه نسبت  به چیزهای 
گاهگاه    ، ومهارشده  درپرده  هنوز   ، نو 
چون نسیمی تند  وگزنده  ، که گندم را به  
تکان در می آورد وضمناً  تلخه را نیز بلند 
می کند، می گذشت وهمه چیزرا وارونه 
جلوه می داد.جوانه های خشم ، هوائی را 

که شاهزاده  همیشه درصدد  پاک نگاه 
داشتن  آن بود خفه کننده می گرداند. 
کردند   می  جرأت  مردم  پیش   از  بیش 
بگویند  کسی که باید روزی سلطنت کند  

امکان دارد کافرباشد....
ساکنان  ه.ق.(   1235(  1820 درحدود 
خوی  شاهد نمایشی  کامالً نو بودند: یک 
فراوان  باسروصدای  مالی  پشم  ماشین 
به کار می  از میدان های شهر   دریکی 
نفررا   بیست  کار  تنهائی  به  و  پرداخت 
تولید شده  هنوز  انجام می داد. کاالی 
نبود.  زمخت  نمد  نوعی  از  بیش  چیزی 
اقدامات فراوانش   ولی عباس میرزا  که 
اورا ناگزیر می گرداند  درآمدهای ایالت را  
بانهایت صرفه جوئی  به مصرف برساند، 
آینده را  درنظر مجسم می کرد . به خود 
می گفت  روزی خواهد آمد که  بتوانند  
کنند. را  محدود  گران خارجی  واردات 

مداوم  توجه   براثر  که  خوی   درشهر 
شاهزاده  پیشرفت می کرد ، درشهری 
می  شادی  نظامیان   وآمد   ازرفت  که  
هرنقطه   از  بیش  که  درشهری   ، گرفت 
دردل شاهزاده جای داشت  ، شعارهای 
بدبینانه  ، شادی مردم کنجکاوی را که 
ازدحام  نوظهور   نمایش   تماشای  برای 
نیز  درآنجا   میزد.  هم  به   ، بودند  کرده 
مانند  هرجای دیگری  درمورد آینده ای 
که شاهزاده اصالح طلب  تدارک می دید 

ابراز شک می شد.

***
امینه  نوشته  میرزا«  »عباس  کتاب  از 
پاکروان  ترجمه قاسم ُصنعوی ص 205 
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عباس میرزاو نوگرائی های او 
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                                       دکتر همایون آرام - نیویورک

                                 روش های ساده  برای 
               

بهبود حافـظه
                                      

دچار   ازافراد  مواردبرخی   دربعضی 
سن   باافزایش  شوند.  می  فراموشی 
یابد.  می  کاهش  نیز  حافظه   قدرت 
گرچه نقصان  حافظه  عارضه ای است  
سبب   به  نیز  تر   پائین  درسنین  که 
نحوه ی زندگی  نامناسب رخ می دهد.

روش های گوناگون   که به پیشگیری  
کم حافظگی  ، وحفاظت  توان فکری 

کمک می کند  به قرارزیر است :

فعالیت بدنی : 

مانند  هرصورت   به  روزانه   ورزش 
 ، ، شنا  ، دوچرخه سواری  پیاده روی 
وغیره گردش خون را  در مغز افزایش 
باال می  داده  ومیزان اکسیژن  مغزرا 
بردوموجب تقویت  حافظه می گردد. 
بعالوه  با  تحرک  جسمی  خطر بروز  
کم  که  قلبی   وبیماری  قند   بیماری 
کاهش  گردند   راسبب می  حافظگی  

می یابد.
گیری  پیش  به  بدنی  فعالیت 
بیماریهائی که منجر  به کم حافظگی  
، فشار  بیماری قند  مانند  می گردند  
خون ، کلسترول باال ، چاقی ، وسکته 

کمک می کند.
مطالعات نشان داده است  که ورزش 
آمدن   بوجود  موجب   همچنین 
 Brain به:   موسوم  خاص  پروتئین 
به  یا    Drived Neurotrophic Factor

این  گردد.  می   )BDNF( اختصار 
پروتئین  به سالمت  سلولهای عصبی  
حافظه  تقویت   به  ودرنتیجه   مغز 

کمک  می کند.

خواب کافی 
هستند  خوابی  کم  دچار  که  افرادی 
غالبًا  دچار  نقصان حافظه می گردند.

کمبود خواب  موجب کم شدن  توان 
و  ، اشکال در حل مشکالت   اندیشه 
تحقیقات   بنابر  گردد.  می  خالقیت 
یا 8 ساعت   جدید  خواب کمتراز  7 
 ، تفکر  قدرت  کاهش  سبب  درشب  
آلزایمر  بیماری  وحتی  حافظه  نقصان 

)زوال مغزی( می گردد.
جانوران  برروی   مطالعه   یک 
پنسیلوانیا   دردانشگاه  آزمایشگاهی  

نشان  داد که کم خوابی  دردراز مدت  
برگشت  بدون  مغزی  آسیب  به  منجر 
می شود.وبه نورون های مغز که برای 
هستند  مهم  وکارفکری  هشیاری 

آسیب دائم میرساند.
برای خواب بهتر  باید از خوردن غذای 
سنگین  قبل از خواب خودداری کرد. 
بستررفت  به  معین  دروقت  هرشب 
خواب  از  معین  وقت  در  نیز  وصبح 
نیز  از نوشیدن قهوه والکل  بیدارشد. 

قبل از خواب  باید احتراز نمود.

مقابله با فشارروحی 
افسردگی  و  استرس   یا  فشارروحی 
میگردد.  حافظه  شدن  کم  سبب 
موجب  مدت   دردراز  فشارروحی 
مراکز  آسیب  و  مغز  سلولهای  آزار 
گردد.   می  خاطره  به  مربوط  مغزی 
)هورمون  کورتیزول  میزان  افزایش 
آوردن  بیاد   ، درخون  فشارروحی(  
مشکل  درمغزرا  شده  ضبط  اطالعات 
مدی  مانند   هائی  روش  کند.  می 
برای  ماساژ  یا   ، یوگا  ، ورزش  تیشن  

آرامش فکری مؤثرند.

برنامه غذائی مناسب
سالم   غذائی  برنامه  یک  از  پیروی 
مانند رژیم  غذائی مدیترانه ای )میوه 
بجای گوشت  ماهی   ، فراوان  ، سبزی 
حفظ  برای    ) زیتون  وروغن  قرمز 
حافظه  وتقویت   وبدن  مغز   سالمت 
داده  نشان  بررسی   ویک  است  مؤثر 
افرادی که ازاین برنامه غذائی  پیروی 
کردند ، به تقریب 20 درصد کمتر در 
معرض خطر  کمی حافظه و مشکالت 
اسیدهای   مصرف  اند.  بوده  فکری 
آزاد   ماهی  در  موجود    3 امگا  چرب 
سرد  آب  چرب   های  وماهی  تونا،   ،
های   پژوهش  دارد.  بسیار  اهمیت 
مصرف   که  است  داده   نشان  چندی 
بهبود   برای  این چربی های سودمند  
بروز  خطر   وکاهش  مغز  توانائی  

بیماری الزایمر مؤثر است .
ها  اکسیدان   ضد  حاوی  غذاهای 
مانند  میوه ها و سبزی ها  و خوراک 
 )Whole Grain( کامل  دانه  های  

نقش  مغز  سلولهای  محافظت  در 
مؤثردارند.

در  که  زیر   های  وسبزی  ها  ازمیوه   
می  مؤثرند  مغز  وکار  حافظه  تقویت 

توان نام برد:
مطالعات  مغز:  غذای   ، بلوبری   *
آشکارساخت   انگلیسی  دانشمندان  
مواد  داشتن   سبب  به  بلوبری   که 
به  )فالونوئیدها(  ضداکسیدان 

افزاایش  حافظه کمک می کند.
 sage سلوی  یا  گلی   مریم   *
در  مردوک  دانشگاه   بنابرتحقیقات  
دارای خاصیت ضداضطراب  استرالیا  
، ضدافسردگی و تقویت کننده حافظه 

می باشد.
 :)Rosemary( کوهی  اکلیل   *
بسیار  کننده   وتقویت  ضدافسردگی 

مؤثر حافظه است .
*  چای سبز: به تقویت  سلولهای مغز 
وبهبود حافظه  کمک می کند. کافئین 
بهتر  را  فکری  تمرکز  درآن   موجود  
از آسیب سلول  پیشگیری   وبا  کرده 
های مغز مانع بروز  بیماری الزایمر می 

گردد.
خاصیت   دارای    : زعفران   *
آوراست   وشادی  ضدافسردگی  
می  افزایش  را  حافظه  و  وهشیاری 

دهد.
های  چربی  از  سرشار   غذائی  برنامه 
 ، قرمز  گوشت   مانند  شده  اشباع 
حافظه  برروی  کره  و  چرب  شیرکامل 

اثر منفی دارند.
که  است   داده  نشان  ها  بررسی   
اینگونه خوراک ها  خطر بروز  نقصان 
تفکررا  افزایش داده  و توانائی شخص 
را درتمرکز  فکر و بیادآوردن  ، مختل 

می کند.

ترک سیگار
کشیدن سیگار  به سرعت  به نقصان  
حافظه درسنین باال  می افزاید. سبب 
این امر  سکته های  کوچکی است  که 
می  مغزبوجود  در  سیگار  کشیدن   با 

آید.
داروئی  های  روش  سیگار  ترک  برای 
توان  می  موجودرا  وغیرداروئی 

بکاربرد.

فعالیت وورزش مغز
به  بدنی  فعالیت  مانند  مغز  ورزش 
داشتن ذهن   نگاه  وروشن  هوشیاری  
 ، شرنج   ، ورق  بازی  میکند.  کمک 
برنامه  تماشای   ، نوشتن   ، خواندن 
های ورزشی با دوستان  ، وحل جدول  

درتقویت حافظه اثر بسیاردارد.

فعالیت اجتماعی 
 ، خانواده  با  بیشتر  هرچه  رابطه 
خانوادگی  سالم  درتفریحات  شرکت 
و مسافرت دسته جمعی  درمحافظت 
دارد.  بسیار  نقش  وحافظه   کارفکری 
افسردگی   دچار  بیشتر  منزوی  افراد 
خود   بنوبه  گردندوافسردگی  می 
ممکن است منجر به فراموشی ونقص 

عقالنی گردد.

پرهیز از آسیب رسانی به سر
کرد.  جلوگیری  باید  خوردن  اززمین 
سالمندان  بیشتر در معرض این خطر 
میباشند. درخانه وسائل را باید طوری 
به  افراد   مانعی درحرکت  دادکه  قرار 
اطراف نباشد. ورزش هائی مانند تای 
می  کمک  بدن  تعادل  حفظ  به  چی  

کند.

مصرف داروهای
 تجویزشده

برای  ضروری   داروهای  درمصرف 
درمان بیماریهائی مانند فشارخون باال 
ازدستورات  کرد.  انگاری  سهل  نباید 

پزشک معالج پیروی کنید.

مقارن  وسالهای  مشروطه  دردوره 
درایران   ، مشروطیت  های  بااندیشه 
منتشر  متعددی  ادبی  های  بیانیه 
ازلحن  جدا  که  بیانیه  نخستین  شد. 
تقدم  و  اهمیت  از   ، آن  تندوشدید 
ازآِن  است   برخوردار  نیز  تاریخی 
که  است  آخوندزاده  فتحعلی  میرزا 
ناصرالدینشاه   پادشاهی  دراواسط 
ی  شیوه  و  ایران  کهن   ازادبیات 
انتقادی  ؛  وستایشگرانه   مداحی  
سخت کرد. وی با نوشتن  نمایشنامه 
نمونه  نخستین   که  متعددی  های 
نمایشنامه  نویسی  درادبیات  مکتوب 
انتقادی  دیدگاههای   ، بود   ایران 
خودرا  تجسم بخشید. پس از او  میرزا 
)1314-1270ه.ق.(  کرمانی   آقاخان  
اصول  نهفته درسخنان آخوندزاده  را 
بسط داد . دربیانیه ای تازه  ، ادبیات  
کالسیک  را مورد داوری قرار می دهد 

و آن را نقد می کند:
» باید دید نهالی را که شعرای ما درباغ 
سخنوری نشانده اند  چه ثمر داده  و 
آنچه  ؟  است  بخشیده  نتیجه  ئچه 
نتیجه اش  ، اند   گفته  واغراق  مبالغه 
مردم   مرکوز ساختن  درطبع  ساده   
بوده است . آنچه مدح ومداهنه  کرده 
به  وملوک   وزراء  تشویق  اثرش  اند 
است  شده  سفاهت  و  رذایل   انواع 
اند   سروده  وتصوف   عرفان  آنچه   .
حیوانی  کسالت   و  تنبلی  جز  ثمری 
و تولید  گدا و قلندر و بی عار نداده 
است .  آنچه  تغزل  گل وبلبل  ساخته 
اند  ، حاصلی  جز فساد  اخالق جوانان  

نبخشوده است .«
شعر  نقد  از  است  ای  نمونه  این    
ومحتوا   وموضوع  اندیشه   درزمینه  
اندیشه  همین    ، مشروطه   دردوران 
را  درنوشته های ملکم خان  نیز می 
توان دید.همانگونه که در  شعر دوره 
مشروطه  مانند  اشعار ادیب الممالک 
فراهانی  تصویرهای کلیشه ای  شعر 

مرسوم  مورد انتقاد  قرار می گیرد: 
ای شعرا چند هشته درطبق فکر

لیموی پستان یا دوسیب زقن را
اما ادیب الممالک ، خودازجمله کسانی 
بود  که از دید  مسایل فنی  شعر به 
زقن  سیب  و»  یار«   پستان  لیموی   «
شعراو  که  فرق  بااین  بود.  محدود   »

اجتماعی   داغ  مضامین   از  آکنده  
استحکام  از  بیان  ودرعرصه  است 

صورت وقالب  برخوردار است .
عقاید   اغلب   دوره   این  شاعران  
خودرا  دربیانیه ای  اعالم می دارند. 
آنان  تندروترین   از  یکی  که  عشقی 
است  )ودرپایان این دوره میزیست ( 
، دیدی اصالح  طلبانه  درموردقافیه  
اصالح  درباره  نیز   شعرا  سایر  دارد. 
اصالح  این  گویند.  می  سخن  ادبی  
طلبی  عمومًا  از حد موضوع  ومحتوا  
فراتر نمی رود. نخستین  تجاربی که با 
این حال وهوا  درادب  پارسی پژواک  
یافت  از آن  شاعرانی چون قائم مقام  
های  آذرخش  این  و...  بود  شیبانی  و 
میهنی  وهیجان  کشاکش های   شعر 
درسخن   اساسًا    ، خواهی   مشروطه 
  ، الممالک   ادیب  چون  شاعرانی  
پژواک  وبهار  دهخدا،    ، اشرف  سید 
بودند  که  اینان مردانی   . یافته است 
های   کوشش  با  زمان   هم  شعرشان  
سیاسی ، اجتماعی  درراه  دموکراسی  
کردواشاعه  پیدا  ومقبولیت   تشخص 

یافت .
در   مشروطه   شعر  های   ویژگی 
سنجش  بادوره های پیشین  ،ویژگی 

های عام شعر مشروطه  اینهاست: 

 - درحوزه محتوا و اهداف ، شعر، دربار  
را ترک می گوید  و به کوی وبرزن می 
گرمی  وفریاد،  خون  از  وسرشار  آید 
شعری  این   . است  وآرمان  زندگی 
است  که هرانتقادی  برآن وارد باشد  
ازاین اتهام  که بازندگی  تماسی ندارد  
مبراست . شعرفارسی، قرنها  اززندگی 
عصر  شاعران   تالش  همه  بود.  جدا 
به تحول،  یافتن   برای دست  صفوی  
ایجاد  خودآنان(   زبان  )به  و  اصالح 
یک  طرز تازه به چیزی  جز دگرگونی  
وماهیت   شعری   بیان   درسطح 
شعر   اما  نینجامید.  شاعرانه  تصاویر  
دامنه  ونفوذ   محتوا  مشروطه   دوره 
عاطفی  را درشعر فارسی چنان  تغییر 
پیوندهای   همه  معنی   بیک  که  داد  
آنچه درشعر   با گذشته  گسست.  آن 
از  که  که   ای  دوره   ، مشروطه   دوره 
پادشاهی  مظفرالدینشاه  تا چندسال  
می  شامل  را    1299 کودتای  از  پس 
از نظر  زبان   شود  به چشم می آید  
درچند  شعر   فنی  ومسائل   قالب 

»موج«  کلی قرار می گیرد:
1- هواداران توده مردم 2-  موج ادیان 
)هواداران   اعتدالی   موج    -3 سنتی 

اصالحات   متکی برسنت  (.
های   ویژگی  به  پرداختن   از   پیش 

چند  باید  موج   سه  ازاین   هریک  
نکته  رادرباره  خصلت های  عام شعر  
دوره مشروطیت  یا  مشروطه خواهی  
)درشعر(  یادآوری کنیم :1- درعرصه 
که  موضوعاتی   ومحتوا   اندیشه  
نخستین  بار وارد شعر  فاریسی شد  
با  آشنائی   واز  بود  غرب   وازواردات 
فرهنگ  واندیشه غربی  سرچشمه می 
گرفت :1- وطن 2-  آزادی وقانون 3-  
فرهنگ  نو وتعلیم  وتربیت جدید5-  
زن ، مسئله  زن وبرابری  او بامرد 6-  
انتقاد  از اخالقیات  سنتی 7-  مبارزه 
خود  با  )وگاهی  مذهبی  خرافات  با 
دررویاروئی   شاعران   البته   مذهب( 
یکسان  رویکردی   موضوعات   بااین 
»وطن«   مثال  برای  نداشتند. 
معانی  آنان   متعدد  دردیدگاههای  
متفاوتی  دارد. وطنی که  سید اشرف  
)نسیم شمال(   ازآن سخن می گوید  
کامل  خصوصیات   که  است   وطنی 
درحالیکه   دارد.  شیعی  و  اسالمی  
از وطن سخن می گوید   چون عشقی 
ترین   درناب  ایران   درجستجوی  
ترقی  همه  ومانند   است   آن  معنی 
درروزگار   آنرا    ، رمانتیک   خواهان  
می  عرب  غلبه   از  وپیش  ساسانیان  
یک  عشقی   درشعر  رو  ازاین  جوید. 
بچشم  ستیزی   عرب  مشخص  حس 
اشرف   سید  درصورتیکه   آید.  می 

عرب را  می ستایدومیگوید:
مردمان  طعنه زنندم  که مده دل به عرب

به عرب چون ندهم دل  که محمد عرب است 
خرافات   با   مبارزه  موضوع   و... 
مذهبی  پا میانی  مذهب نیز  بیش از  
یک  جنبه داشت  وبرداشت  شاعران  
ازآن متفاوت بود ... مثاًل روضه خوانی 
انتقاد   مورد  زنی   وسینه  نوحه  و 
دیگران   که   درحالی  بود  میرزا  ایرج 
کردند.  می  انکار  را  بنیادی  قضایای 
گرا  داروین   یک  که  چنانکه عشقی  

بود  به صراحت تمام  می گفت :
قصه آدم وحوا  همه وهم است ودروغ
نسل میمونم  و افسانه بود  از خاکم .

از  فارسی   ادبیات  ببعد    71 صفحه 
چاپ   - کنی  کد  شفیعی  محمدرضا 

تهران  نشر نی چاپ دوم 1382

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

شعری هک زندگی است
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مجیدهاشمی

کرمان من
عشق من ایران من  ای شهرمن کرمان من

ای شکفته همچوگل  دردامنت ماهان من
خاک پاکت  توتیای چشم خون پاالی من

شهدمن شیرین من ای کوکب تابان من
پایداری ، استواری ازخرابیهای دهد

شیرمن ، شبدیزمن ، شاهین پرکیهان من
همچو کوی آهنین برجای مانی استوار

خان من ، جانان من ای خاک توسامان من
تاج زرین هنربرزیب اورگت سزاست

یال من ، کوپال من ، ای رستم دستان من
سرزمین شعرما ازطبع تو نیروگرفت  

حافظ شیرازمن     ازخواجوی کرمان من

معصومه ثمره

وطـنم کرمان
چوجانم عزیز است  کرمان زمین 
زمین ایران  بزرگان  سرای 
شهرشعروشعور شهرمن  زهی 
دهد جان به دلهای بی ذوق وشور
کتاب است سربسته کرمان من
کهن های  وافسانه  زتاریخ 
وفر است  وشکوه  جمال  سراسر 
مقر کرمان  به  دارد  خوشاآنکه 
باگذشت  ، بود مردمش مهربان 
چه درشهر باشند یااینکه دشت
او جای  بَود  کرمان  آنکه  خوشا 
او ومأوای  سرپناهی  بود 
کویر پاک  خاک  عاشق  منم 
اسیر کرمان   سرزلف  دام  به 
بود ایمان  شرط  وطن  حب  چو 
ازاین رو مرا عشق ِ کرمان بَود.

بتول شیردل

شـهر کرمان
برین بهشت   ، شهرکرمان   ، فری 
عین حور  جملگی   ، آن  خواتین 
سخن آساوشیرین  لیلی  همه 
ازدهن حرف  جای  چکد  عسلشان 
است ایرانی  که  آنکس  داند  یقین 
که شیرین ترین لهجه کرمانی است
ُگردودلیر جمله  آن  خواتین 
تیر زرو  دوانگشتشان  میان 
َفَعل فعولُن  َفعلَن  آهنگ  به 
ملل جمله  برگوش  بخوانیم 
وبس« است  کرمانیان  هنرنزد   «
دسترس از  خارج  بودشعرشان 

مال بمانعلی راجی

وصف کرمان
زمین کرمان  بروبوم  ای  ببال 
برین چرخ  به  تا  وشرف  زعّز 
آسمان باالتراز  تو  زمین 
المکان باالتراز  تو  مکان 
است دم  عیسی  تو  هوای  فضای 
همدمست دمی  عیسی  تو  با  مگر 
است مایل  دل  اهل  دل  بسویت 
است؟ دل  اهل  جای  دردلت  مگر 
همدمی؟! ازشرف  باخلیل  مگر 
عالمی؟! ی  قبله  برعالمی  که 

اکبرجمشیدی

شهر      کرمان
شهرکرمان شهعرکاروکوشش است
است وشهرمهروجوشش  شهرعشق 
کارور وزنان  شهرمردان 
هنر کسب  کوشادرپی  جمله 
اندیشمند ازمردم  پر  شهر 
مند بهره  ودانش  علم  ازفنون 
قلم صاحب  شهرپرازمردم 
محترم عالم  دراقطار  جمله 
ازوجودشاعران شهرپرشور 
بیان وشیرین  فاضل  شاعران 
عظیم بالهای  بس  شهردیده 
وازعهدقدیم پیش  اززمان 
شادمان نهایت  بی  اکنون  هستم 
حضوردوستان شهرم   دراین  چون 
وکمال علم  طالب  دوستان 
خصال ونیکو  فاضل  سرورانی  
دربوستان آمدم  فیض  درپی 
دوستان ندارم  عرضی  ازاین  بیش 

ویژه  کرمان

ماهان کرمان- ورودی باغ شاهزاده

محمدحسین کسرایی

کرمان

آرد کرمان  ی  ازخطه  من  پیغام  یاکه  صبحدم بادصبا  نکهت جانان آرد       
هرکجانام تورا   بشنوم ای شهرعزیز            به تن مرده و  افسرده ی من جان آرد
مردم شهر تودرپاکدلی مشهورند         هرکسی باتو  نشسته به تو   ایمان آرد
خط وخطاطی وشعروهنر وفضل وکمال              به تو   ومردم هشیارتو  اذعان   آرد
قرن ها گر گذرد بر شعرای دیگر          کی تواندکه چوخواجوی تو دیوان آرد؟
بودازبخت بلندم که جهان یک روزی              همچومن  را به سِر خوان تومهمان   آرد
شعر » کسری«  که برآورده   عشق توبود                  همچو آبی است که از چشمه ی   حیوان    آرد

سعیده رحیمی صادق

کرمون
کرمون قربون  من  جون  الهی 
کرمون پاک  پای  خاک  فدای 
ورنگش آب  بی  ی  لهجه  فدای 
فشنگش بس  های  کوچه  فدای 
زیرش)زیره( و  حناوسدر  قربون  به 
شیرش زنهای  و  دختر  فدای 
شیراز وشهر  اصفهون  فدایش 
قفقاز شهر  دستش  گردون   بال 

محمد همایون

کرمان بهشت ماست
کرمان یگانه خطه خوش آب وخوش هواست

گرمن بهشت روی زمین خوانمش رواست
شادوخرمند همه  بهشت  گوینددر 

بهشت ماست و وکرمان  بهشتی  مامردم 
ماه اردیبهشت  برابر  مهش  بهمن 

نماست تیر مهش فرودین  وین خوبتر که 
اختران زیبای  نمایش   شب  هنگام 

غمزداست دلجوی  نمایش  خودبهترین 
آن مردمی که به بود از مردمش کدام ؟

وان کشوری که خوشترازاینجا بود کجاست ؟
 یک ره بیا به قریه ماهان که بنگری

آنجا به یادگار ، یکی کاخ دیرپاست 
رودی شگرف وتندوخروشان زکوهسار

پیچان همی میانه ماهان چو اژدهاست
کرمان دل جهان بود از اهل دل بپرس

هرجا که سرزمیندگرهست  دست وپاست 
کند پُرشکر  جهان  کام  که  هندوستان 

گداست  شهدادوبم  شهدپرور  برنخل 
اش وساده  پاک  پارسی  زبان  بااین 

دیگر نه جای یاوه سرایان ژاژهاست
گرآوری بیاد ز»خواجو«ی و» وحشی«1 اش

زین بلبالن  هنوز به گلزارها نواست
ورز»اوحدی« و»شاه ولی« آوری بیاد

جداست دفتر  صد  به  نیازمند  دفتر 
 این شهر گوشه گیر چو پیری کنارجوی

آزاده است زانکه زهرگفت وگو رهاست
فرخنده است بخت » همایون« که جاودان

دراین بهشت وبرسراو سایه ی هماست 

1- برای دفاع ازحق  یزدی ها باید اشاره کنیم که وحشی،  بافقی بوده است 
وبافق از توابع یزد است .ومدفن وحشی هم درمحله پیربرج یزد قراردارد.

احمد نیکوهمت

کرمان مهد کریمان
باصفاست مهد کریمان  زمین که  کرمان 

چئن روضه بهشت صفا بخش و جان فزاست
جادرآمدم بدین  خلوص  جهان   بایک 

آزادوباصفاست مردم  مقام  جا  کاین 
مقیم بود  کرمان  به  کریم  مردم  بس 

آری به چشم من همه جا مکرمت نماست
ازجان ودل درود به کرمان که این دیار

وفاست وبا   آزاد  مردم  داراألمان  
وفا از  که  کرمان  بجانب  بازآمدم 

تسخیر گنج مهرومحبت  به سر مراست
شد پدید  زکرمان   کریم   مردم  بس 

این نام  فرخجسته چه شایسته ورواست
شبهای پرستاره کرمان چه دیدنی است

پُرضیاست خطه  این  آسمانی   اجرام 
بس نقش دلفریب  به بینی به فرش آن

فرش نفیس خطه کرمان چه دلرباست
»خواجو« که بود شاعر فرزانه ی زمان

زین خاک مشکبیز وطرب خیز و عودساست
لطف بیان  دلکش »مشتاق« و »اطهری«

ماست درمیان سخن گستران  مشهور 
با آفرین به شعر »همایون« که گفته است :

»کرمان  یگانه خطه خوش آب وخوش هواست«
دل اهل  بزم  دراین  باد  بخیر  یادش 

» همت« ستایش هنری مردمان ، سزاست .
 

کرمان- حمام گنجعلیخان
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کوپنی شد
درکشورما آب روان هم کوپنی شد

روزی خبرآرند که نان هم کوپنی شد.
قندوشکروتاید اگر سهمیه بندی است

 دیدیم که  بنزین ژیان هم  کوپنی شد
 ازروژ لب وسرمه وسرخاب وسفیداب

 تا وسمه ی  ابروی بتان هم کوپنی شد
 گفتم که خبردار کنم  کله پزان را

 پاچه کوپنی  مغز و زبان هم کوپنی شد
  این قثه شنیدم که  شبی محتضری گفت:
 امروز دگر دادن جان هم کوپنی شد
گر مرده ی ما  بی کفن اینجاست  عجب نیست
 چلوار کفن بود که آن هم کوپنی شد

 ترسم به قیامت  ملک آواز برآرد
 دوزخ کوپنی  باغ جنان هم کوپنی شد

***
از  بود   طنزی  شعر   ، خواندید   آنچه 
کاوه  پور  اکبر  همشهری طنازم  علی 
که می خواستم    بود   مدتها  شیرازی. 
این همشهری  شاعروطنازم  را معرفی 
تاشرح   به هردری می زدم   اما   . کنم 
حال وآثاری ازاو پیدا کنم  میسر نمی 
بسوی  یاری  دست  سرانجام   تا  شد 
آوازه  بلند  ، شاعر  دیگرم   همشهری 
کردم   دراز  خائفی   پرویز  شیراز   ی 
واین رفیق شفیق  و بزرگوار  تقاضایم 
را  اجابت کرد  و با طنزی شیرین  به 
توللی   فریدون   التفاصیل  ی   شیوه 
شرحی اززندگی  و آثار کاوه را نوشت  

وروانه کرد که عینًا درزیر  می آید. 
استادپرویزخائفی   از  باسپاسگزاری 

گرامی .
***

شمه ای اندر حاالت حکیم !
 علی اکبر پورکاوه شیرازی

جویای   ، ریش  دلی  با  پیش  سالیانی 
خویش  تن  جراحت   برای  مرهمی 
اندر  کاوه   علی  حکیم  دارالشفای  به 
تقریب   به  و  باال   میان  مردی   . شدم 
میانسال به پشت جعبه ای از آبگینه 
دریافتم   احوال   مشاهده  وبه  دیدم 
برتری  ِسَمِت  و  است  همگان  ساالر 
به  که  است  وزبردستی   بااوست 
زبر  شیراز  الشیوخ  شیخ  قول  خالف 
وریاست  نیست  آزار  زیردست  دسِت 
کفایت  رابه  اندرکاران  دست  ی  همه 
یافته است نه به تلمیح اشارت وتأیید 

عنایت .
دریافت  مرا  فراست  به  که  عجبا 
برمن  خویش   وکرامت  وبشناخت 
به  پرسیسدم  نام   . داشت  عرضه 
بشناختم    . گفت  پاسخ   فروتنی 
ودانستم  که در شیوه ی طنز  ، چکامه  
حضرت  یا    : گفتم  دارد.  بسیار  نغز 
وجوبیای  دردمندم     ، تن  به   ، کاوه  
از گنجینه    !! نه  مشابه  اصل  مرهمم 
ی پسین  ؛ چیزی  نهان  در آستین  به 
من داد  وباب آشنائی  گشوده شد وبه 
شناختم    معرفتش  اهل  دیگر   کالمی 
ودل بدو باختم  وخدای را سپاس گفتم  
که بعد ازو تحمل نیرنگ رفیق  ، اینک  
ام   یافته  غمخوار   وهمدلی  غار  یاری 
که نه آنکه  مرهم جراحتم  داشت ، بل  
به  از حکایت  وروایت  طنز   دفتری  
قالب  نظم برای شفای روح خسته ی 

 شکسته دالن  به  فرودین جعبه ی  

هزارپیشه  از چشم  نابخردان  نهفته 
دارد.

شعر
مرهم ترا اثر نکند بی دوای روح

آن کس که این  دقیقه نداند حکیم نیست
آورند هدیه  گرت  حلیم  بادیه  یک 
 گرشکری برآن نفشانی حلیم نیست!

کشید   مؤانست   به  مجالست   باری 
که   آنجا  تا  استوار  مودت   وپیمان 
به  و  نکنم  زیارتش  که  نبود   روزی  

عیادتم  قدم رنجه  نکند.

شعر
گرچه  همه مدعی که یارند

دلسوز تواَند و مهر دارند
هنگامه ی سختی ومصیبت

 سنگند که برسِر تو بارند
عمری  به  آنچه  نیز  بنده  این  القصه  
بالد   ودارالکتب   شیراز  دارالعلم  در 
داشتم   اندوخته  و  بودم   آموخته 
برابراو  درویشانه   ای  سفره  چونان 
وقاد   طبع  که  وشگفتا  گذاشتم  
وچشمه ی فیاض  او جوشش  فراوان  
گرفت وروزی به بستر  کسالت افتاده 
آستین   وبه  اندرشد   سرا  به  بودم  

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی
به  وابیاتی  بسُترد  دردم   اشک   مهر 
زمزمه  زیرلب  البدیهه   فی   ، تسکین 

کرد:
ای که در آزادی و وارستگی

 سرورا  آزادگی آموختی
 افتخار شاعرانی  این زمان

 چون به سیم  وزرقلم نفروختی
اینک به پاس  مصاحبت ایام  ومجاورت 
مدام  به سطوری کوتاه  ،  شرح احوال  

او به دفتر  روزگار می نگارم .
پورکاوه   اکبر  علی  حکیم   والدت 
مبارکه   سال  به  کاوه   به  مشتهر 
پس   . است    1325 شمسی  هجری 
وواپسین   نخستین   تحصیالت   از 
برای تأمین  معاش به تالش  پرداخت  
ودربسیاری از دارالشفاهای شیراز  به 
کار شریف  و پیچ درپیچ  نسخه پیچی  
پرداخت  وباسرمایه ی تجربت  درسنه 
آرامگاه  جوار   میدانگاهی  در    1353
به  بزرگوار شیراز خواجه  حافظ  رند  
همت  پاسارگاد  دارالشفای  تأسیس  
فراگیری  به  سال   همان  واز  گماشت 
علوم ادبی وحکمت  رغبت یافت  ودر 
محضر استادانی  شریف چون حضرت 
مزارعی   آقاسیدعلی  امیرالشعرا 
و  اجتهادی  ناصر  میرزا  سعید  وفقید 
محالتی   الدین   شکوه  اشرف   جناب 
و  پور   عباس  آقای  حسین  والنهایه  
این بنده ی  عبد حقیر فقیر  به کسب 
ظریف   هنر  دقایق   ودرک  حقایق  

شعر ولطایف  وظرایف آن  پرداخت .
نمی  جّد  به  چندان   طنزرا  درآغاز 
گرفت  ولی هم اکنون  ضمن اشتغال  
به کار ، باقی  اوقات را  نیمی به مطالعه  
ومداّقه  ونیمی را به مستامحه ومباطله  
تأمین  قوت  برای  از صفوف   درصفی 

الیموت  می گذراند
والقصه  ساعاتی رابه طنز  می پردازد

کار  طنازی   با  دیگر   عبارتی  وبه   
خالیق را به بازی می گیرد  و آثارش  
دست به دست  بلکه لب به لب  وسینه 
دیار   شهرو   فراسوی   به  سینه   به 

واکناف واطراف  بالد  می رود. 
چکامه زیر  ازطنازی های  این جناب 

است :

تخم مرغ
روزوشب بنشسته ام من درعزای تخم مرغ
اشک افشانم  زمژگان  دررثای تخم مرغ
ایستادم درصف و تخمی مرا حاصل نشد
برم  دست دعا  پیش خدای تخم  می 
مرغدرعزای  تخم ، هرجا ماتمی برپابود
درحقیقت مانده خلقی درعزای تخم مرغ
گر شبی درخواب بینم مرغ را  فرهادوار
جان شیرین رافداسازم به پای تخم مرغ
همچو آرش گر بدست من کمانی می رسید
مرغ تخم  ازبرای  فکندم  می  تیرآخر 
ارسالنی گرشود پیدادراین قحط الرجال
لقای تخم مرغ اندر پی فرخ  روند  می 
تخم مرغ رنگ کرده گرنباشد روز عید
 دنبالن را  رنگ باید کرد جای تخم مرغ!
پورکاوه  اکبر  علی  حضرت  محضر 
شیرازی محفل همه ی صاحبان  ذوق 
وشوق  است ومحل  دیداریاران  سخن 
سازی  بداهه  درفن  حکیم    . سنج 
ماهراست واسماء خفیه ی او  درجراید  
مختلف از جمله توفیق  علیه الرحمه و 
خورجین و خبر و... با اسماء همشهری 
حافظ ،  اکبرزاوش  وقس علیهذا به طبع 

می رسد..
واناث  ذکور  واوالد  همسر  صاحب  وی 
است که بحمداهلل والمنه درعصر مضایق 
و قحط آذوقه همگی درقید حیاتند و 
از مکاید روزگار درامان.واما بهداز نوادر 
سوانح عمر این عزیز ، وفات غم انگیز 

مرحوم مغفور ناصر اجتهادی شاعر  شوخ 
طبع المستشهر و ملقب به زاالس  است 
که درسنه ی 1362 به دیار باقی شتافت 
وروح وروان حکیم سخت مکدر گردید. 
نمونه دیگر از چکامه حکیم  کاوه  این 

است  . چکامه ای  طنز وتلخ : 
 

مستکبر
دوستی دارم بودگردن کلفت

روزوشب باشد به فکر مال مفت
من گمان می کردم اویک تاجر است

لیک ، یارو واقعاً مستکبر است
بسکه باشد ناقال ونابکار

جنسهارا  می نماید احتکار
ازبرنج وروغن و نتاید و شوما

خانه اش انبارشد جان شما
 ده برابر می دهد اجناس را

می نماید لخت  ، خلق الناس را
 بسکه باشد  اخم رو و خشم گیر

 کس حریفش نیست حتی شمرو شیر
 روزوشب درخانه دعوا می کند

بهردعوا هی دهان وامی کند
 الغرض اومرد خیراندیش نیست

 ازتفرعن جز بفکر خویش نیست
دارد  کاوه کالمی شیرین  باری  حکیم 
شعرش  کاهد.  می  دارو  تلخی  از  که 
عاجز  دردمندان   وتن   روح  مرحم  
ازهمه جارانده است و امید که دیوانش 
بسته  ولب  گردد  آراسته  زیورطبع   به 
بندگان خدارا  به شکر خندی  بگشاید. 

ادام اهلل عمره.
ختم کالم وحسن ختام  چکامه ی طنز 
دیگری است  ازحکیم علی اکبر پورکاوه 

شیرازی:

بدبیاری
منقل آتشی و یک قوری

دورآن چند نفر وافوری
چای پررنگ وقندونقل ونبات

 بادوتا ظرف پشمک وشکالت
دوستان مست ونشئه ازتریاک

هریکی چون دالوری بی باک
این یکی  قصه ها بیان می کرد

 وان دگر دائماً  چاخان می کرد
توی وافور ، آنکه پُف می کرد

 صحبت از بوش وگرباچف می کرد
 تاکه بودند گرم قال ومقال

 ناگهان گشت رورزشان چوزغال
گشت والعادیات پیداشد

مشت تریاکیان ما واشد
الغرض جمله تارومارشدند

ازپس نشئگی خمارشدند
 هرکه را هست  هوش وعقل وشعور

 دل نبندد به منقل و وافور

کاوه طناز شیرازی
* علی اکبر پورکاوه  ابتدا طنز را  چندان به جّد

 نمی گرفت .  ولی اکنون با   طنازی کار خالیق
 را به بازی می گیرد.

* کاوه در فن  بداهه سازی  مهارت دارد.
* او ابتدا در داروخانه های شیراز کار خودرا
 شروع کرد و سرانجام باتجربه ای که اندوخته

 بود  دارالشفای پاسارگادرا برپا کرد.

کاریکاتور

کارهایی از کاریکاتوریست های ایرانی
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دیوارمابود  دیواربه  همسایه  پرندک 
بزرگترها اورا  وروجک صدا می کردند.

ازبسکه ورجه ورجه می کرد. یک روز 
من که چندسالی ازاو  بزرگتر بودم  باو 
می  باال  درخت  از  که  شدم   نزدیک 

رفت . گفتم : بزرگ خانوم سالم.
گرفت  فاصله  درخت  از  پرندک  
مرا  :همه  کردوگفت  نگاه  من  به  ومات 
وروجک صدا می کنن . اوچرا؟ ... گفتم 
میدونم    . ندارم   همه  به  کاری  من    :
اسم تو پرندکه . پرسید:  وروجک بَِده؟ 

جواب دادم : نمیدونم . ولی پرندک 

خواستم  که  همچو  و  قشنگیه  اسم 
راهم را بگیرم  و برم  شنیدم که گفت:  
  : گفتم  منهم  خداحافظ.  خان  برمک 

خداحافظ پرندک . 
اگر بگو یم این خداحافظ های دوطرف  
از  زیرا   . نیست  بود خالف  عین سالم 
همان روز پرندک دوست من شد. ومن 
دوست او شدم . بی آنکه حرفشو بزنیم 
مادرپرندک  لحظه  سروکله  . درهمان 
پدیدارشدکه  شان  خانه  درب  ازالی 
خوب  وروچک   اهلل  بارک   : گفت  می 

بلدی با بزرگتراز خودت حرف بزنی . 

پرندک سالم  مادر   وبه  برگشتم  ومن 
که  دیدم  را  پرندک  ناگهان  .اما  کردم 
 : گفت  می  مادرش  به  اخمو   قدری 
بابا  .تنها  وروجک  نه  پرندکه  من  اسم 
پرندک صدا می کنند.  منو   برمک   و 
مادرپرندک دریافت  وآرام اورا  دربغل 
گرفت وگفت البته  که اسم تو پرندک 

هست . عزیز دل من
این واقعه را برای  مادرم  دوسه ساعت 
بعد تعریف کردم .ومادرم گفت :  حق با 
پرندک است وحتما مائدر پرندک می 
دونه که  این دختر  هفت هشت سال 

چه با شخصیته درآن عالم کودکیش . 
ومن که هم افقی مادرم را  حس کردم 
 . پرندک  داره  چشمهائی  چه    : گفتم 
آدم نمی فهمه چه رنگه  ازبس که رنگ 
برنگه . مادرم پرید  توحرف من وگفت:  
توهم؟ یک وجبی ؟ گفتم : چرا؟ گفت: 
پدرت  هم یک روز همین حرف رازد.

ولی   . پدراوست  جای  پدرت  خوب 
درسهات  به  بهتره   ای   غوره  توهنوز 
بودم،  ساله  دوازده سیزده  من  برسی. 
نگفتم  هیچ  بود.  خوب  هم  درسهام 

ورفتم .
وارد  که  همچو  مادرم  بعد  روز  دوسه 
زمین  را   باروبنه  وهنوز   شد   خونه 
فکر  ومن  کرد.  صدایم  بود   ننهاده 
نه   : اوگفت   . کمکش  برم  باید  کردم 
کمک نمی خوام  اآلن پرندک  را دیدم. 
سالم کرد. نگاهش کردم . بوسیدمش . 
دیدم که پدرت حق داره و هم تو... چه 

چشمهائی داره این دختر!
***

سردرآهنی خانه ما  به نوعی  اقاقیای 
ومورد  آراسته  پیچی  صورتی    ، آبی 
تحسین عابران بود.یک روز که از خانه 
در می آمدم  پرندک را دیدم  ایستاده  
بی  بود.  واقاقیاها   برسردر   خیره  و 
تأمل  گفت :  چرا ما نداریم ؟  گفتم:  از 
علیرضا باغبان  بخواه . علیرضا باغبان  
چند خانه ی اطراف بود  ودارودرخت  
با  را  وشمشادها   وچمن  وگیاه   وگل 
عشق حرفه ای  اش اداره می کرد.وگاه 
بما طعنه میزد که عیش این باغچه ها 
نصیب منه . شماها  صبح زود میروید  
و شب بر می گردید . بمن پول میدید  
تا لذت ببرم . من مردی صمیم  ترازاو 
گاهی جمعه    . نشناختم  وگیاه   به گل 
ها که روز تعطیل اش  بود با زن  وبچه 
چای  استکان  یک  میزد.  سر  بما  اش 
. دوروبر  تلخ سر می کشید  ومیرفت 
احوالپرسی  به  گوئی   ، ها   دارودرخت 

آشنا  میرود.
یکی از این جمعه ها بود  که من دویدم 
رفتم  پرندک را آوردم  وگفتم :  مشت 
میخواد.  چی  پرندک   ببین  علیرضا  
ازاو  اش   کودکانه  دلیری   با  وپرندک 
خواست  اقاقفیای پیچی  برسردر خانه 
ای   : بکارد. مشتی علیرضا  گفت  اش 
بچشم ... ولی سردرخانه شما  مثل این  

یکی طاق نما نیست .
اما   . کنم  می  کاریش  یک  بچشم 
خرجسش زیاده . پرندک گفت : باشه 
اگر بابام نداد  قلک ام را می شکنم . 
ومشت علیرضا  گفت : عزیزم شوخی 

کردم .
سردرخانه  پرندک   هوس  بخاطر 
تن  بعد   ماه  ودوسه  بازساختند  را  
پیچاپیچی اقاقیای آبی - صورتی  برآن 
پرندک  وشنیدم  برد.  می  دل  سردر 
باغبان را بوسیده بود  چه دلکش بودند 
این عوالم .! پرندک  هرروزدوسه بار به 

پای اقاقیای پیچی  آب میریخت  باین 
خیال  که زودتر  بزرگ وتناور بشه  . 
و  باغبان سررسید   روز علیرضا   یک 
تو   . نمیشه  . نشد.  نه دیگه   باو گفت 
داری  اقاقیارو میُکشی. ِمن بعد اقاقیا 

مال تو . باغبونیش  ازمن .
خجالت  خیلی   : گفت  بمن  پرندک 
نکرد  .اما مش علیرضا دعوام  کشیدم 
وعروسک بزرگش را هدیه دختر مش 
علیرضاباغبان   به  کرد.وقتی  علیرضا 
دعواش  بود  ترسیده  پرندک    : گفتم 
کنی ... خندید وگفت : بهش بگو  من 
گل پرورم . اوهم یک گله مثل گلهای 
گلی  .پرندک  گفت  می  راست  دیگه... 

بود.
*

دانا  نکرد.  عوض  را  پرندک   ، مدرسه 
می شداما زیبائی دخترانه اش  دست 
اما  زیبائی،  میگویم  ماند.  می  نخورده 
به  آمیخته  زیبائی   آنگونه  منظورم 
دررفتار  که  است  هائی  هوشمندی 
وسال  هرسن  در  شخص  وکردار 

انعکاس دارد هست .
*

نبود  ممکن   ، دیدم   هرباراورامی 
اقاقیای  نیاورد.  بمیان  حرف  ازاقاقیا 
ما.  مشترک  فصل  بود  شده  پیچ 
تو    : اینکه  به  برمیگشت   همیشه 
مثل   ... دارم  آنرا  هم  من   ، آنراداری 
اینکه می خواست  بفهماند  که هردو 
هم سلیقه ایم .ومن با میل شدید اورا  
تأیید می کردم . اما بهمین  اکتفا نمی 
کرد  ودرپروازی بلند بود. وروزی بمن 
بشم   که  بزرگتر  خان   برمک    : گفت 

همه جا  اقاقیای پیچ  میکارم .
 درچشم او اقاقیای پیچ باآن  خم وچم 
ها  که درشاخه ها دارد وبا آن گلهای 
زیبای  بانوی   یک  به  برنگش   رنگ 
ریشه  که   بود  شبیه  ای  خودآراسته  
اقاقیای  ازدرخت  را   آن  اش   افقی 
بسیار  سپید   گلهای  آن  با  رو  عمود  
خوشبو متفاوت میسازد. او حتی  یک 
بار به من  گفت :  تو یک درخت اقاقیا  

برای خودت بکار ومن کاشتم .
پرندک  که  داشت   عقیده  مادرم 
راازاقاقیای  چشمانش   برنگی  رنگ  
فهمیدم   من  بعدها   . است  گرفته  پیچ 
ومادرپرندک  برام گفت  سرپرندک که 
لمیده   خوش  نهال  ازاین  بود   آبستن 
خوشبو لذت می بردم . که حرفی بود 
وسال   سن  درآن  .ومن  خودش  برای 
پرندک  نمی شدم  که پس چرا   قانع 
اهل  لمیدن های  تنبالنه نیست ؟  که 
درچشمانش  قدری  اثر   آن  تنها  چرا 

هست ؟ !
هیچ  به  اورا  دوچشم  توانستم   نمی 
آنها  کردم   می  فکر   . دهم  ربط  چیز 
زیر  آنهارا  که  بوقتی  اند  آسمانی 
چتری  گاهی   که  دنگ  پیشانی   آن 

موهایش  آنهارا می پوشاند. بااینهمه، 
هرگز  نشد به چشمان او  خیره شده 
او بمن خیره  یادندارم  که  . من  باشم 
بعد  که  اینطوربودیم   باشد.  شده 
ازبرخورد  وسالم  بی آنکه بهم خیره 
شویم  حرف میزدیم .وهرگز نه از من  
ونه از او حرف درمیان نبود. وهمیشه 
حرف بیک  موضوع دیگر  ربط داشت 
. تربیت جاافتاده ای داشتیم . مثال من 
به او می گفتم  نگاه کن  اون گربه را  
که خیره به ماست . وانگارداره  بما خط 
میده ... وپرندک  میگفت : یا میترسه  
روبروی   نشد  هرگز  میخواد.  ویاچیزی 
می  کنارهم   همیشه    . بنشینیم  هم 
نه،  نگاهمان  درتقاطع  نشستیم  پس 

درموازی بود.
 . کنیم  لمس  همدیگررا  نشد  هرگز 
حتی یاد ندارم به او دست داده باشم . 
اما ازدور که اورا می دیدم  طوری آن 
گوئی  داد   می  تکان  را  دست چپش  
پرچمی  به افتخار وطنی درالتوا است . 
شدم.  پدرش  اتومبیل  سوار  بار  یک 
اورفت عقب ومرا نشاند جلو. روزهای 
آنکه   برای    : گفت  چرا؟  پرسیدم  بعد 
نبینی ام ونه بینمت ولی نشد  هم رو 

دیدیم یک جورایی.
اورا  تصادفًا   بعد  سال   وچند  بیست 
ایستادم   . دیدم  تاکسی  درایستگاه  
آمد. پرسیدم : جلو دوس داری  بشینی 
یا عقب ؟ جواب داد: ای بال... ومن فقط  
برای دوروز درشهر او می ماندم . قرار 
گذاشت فردا بیاید  مرا ببرد رستوران . 
آمد  دیدمش . ساکت . زیبا. می راند و 
باز نگاهمان  موازی شد. اوبادست چپ  
فرمان را می گرداند  و دست راستش  
 ... را آرام  و باز می نهاد  روی فرمان 

بعد هم مرا رساند.
***

را  نوشتنم  بُرید   ، بعد   به  گریز  واین 
ازآن شرح کودکی . پس برگردم به آن 

تابرسم به این .
***

شهرمان   ، وروزی   چهارشب  برف 
شعفی  چه  ها  مابچه  کردولی  فلج  را  
تحرکی  چیزو  همه  توقف  از  داشتیم  
شادی بخش  دربرف ها . گاهی  پیرزنی 
می آمد  وبرایمان ترانه ای می خواند 

که :
» ننه برفی اومده ... برف هم سفیدیه 
...« وامیدها می  اون سیاهیه  . دشمن 
دادومیرفت . وبزرگترها  هدیه ها می 
دادندش . بعدازآن برف کالن  ، دوسه 
روز  باران داشتیم . سیل ، ویرانی ها 
.ودیواربین  گرفت  ماراهم  آوردویقه 
 . فروریخت  پرندک  وخانه  ما  خانه 
معموالً دیوارهای  این چنینی  دربنای 
بحث  به  بزرگترها  مشترکند  خود  
است  طرف  کدام  از  کوتاهی  رفتندکه 
درحالیکه   . رفت  تلخی  به  . حرفشان 

من وپرندک  روی خرابه  دیوار ورمی 
بازی   : شنیدیم  ناگهان   . جهیدیم 
موقوف . دیگه حق ندارید باهم باشید. 
پدرپرندک   ودیدم  کشیدم   پس  من 
کردم   بغض  من  کشاند.  اوراپس 

واوگریست .
فردای همان روز  مادرپرندک  بدیدار 
مادرمن آمد. من شنیدم  که میگفت : 
مردها موجوداتی اند  خودخواه . وقتی 
چهارروز توی خونه  بخاطر برف  وسیل 
نیستند  بلد  که  کاری  باشند  حبس 
نه   ، نه ظرفشوئی   ، نه آشپزی  بکنند. 
بهانه  دنبال   که  ذاینه  ها،  بابچه  بازی 
می گردند  تا ثابت کنند  که وچودی 
وچله   ای  چاق  بهانه  اگر  ووای  دارند. 
مثل قضیه این دیوار  پیش بیاد میشه 
اینی که شد. من اومدم ازشما معذرت 
بخوام . پرندکم  دیشب تا صبح  گریه 
نگیرید.  دل  به  بخدا  شمارو  میکرد. 
آخه 22 ساله ما همسایه همیم ... من 
جستم بیرون شاید پرندک را پیداکنم 
. نشد. دربازگشت مادرش مراگرفت تو 
بغل وبوسید ودوسه بارگفت  دیوارمهم 

نیست  همه چی درست میشه .
آمدن   ، رفتاری  شدت  آن   بعداز 
شدودیدم  روانی  فرجی  مادرپرندک  
همه  دارند  بخود می آیند. یادم است  
حرف  پدرم  با  مادرم   روزی  دوسه 
آمد معمارباشی   است  یادم  نمیزد. 

پرندک  وپدر  پدرمن  گفت   هرچه   
گفتند قبوله . اما این دومرد  باهم حرف 
نزدند. یادم هست  تا ماهها  از جلوی 
شدند.  نمی  رد  همدیگر  خانه   درب 
آخردوستی   . بهم  برگشتند  بعد  اما 
پدرپرندک  آنها.  بین  بود   محکمی 
دوباره  هزینه   واقعی  آشتی   برای 
بپردازد   سازی دیوار را خواست یکجا 
ها  روبوسی  و  نکرد  قبول  پدرم  اما 
کردند . من درسی گرفتم  ازاین واقعه  
که زنها دربحران ها بهتراز مردها فکر 
اشک   تحمل  نه  پس  وازآن  کنند.  می 
قاروقورهای  به  اعتنا  ونه  کردم  زنان 

بزرگترها.
دیدن   طاقت  هفته   یک  از  بیش  تا 
چشمهای  .آن  نداشتم  را  پرندک 
کشانیدنش   پس  رفتار   وآن  گریانت  
بسیارمرارنج می داد. میدانستم  لطمه 
خورده . اما مادرم بمن حالی کرد  که 
اثر  ها   بچه  روی  پدرومادر   تندی 
گفت  چرا؟   پرسیدم   . نمیزاره  زیادی 
: برای اینکه  زیرش یک  دریا محبت 
پرندک   . میگفت  راست   ... وجودداره 
نگفت  واقعه  آن  از  هیچ  دیدم   که  را 
گفتم   . دارم  فکری  من    : گفت  ولی   .
 . :  باید توهم کمکم کنی  : بگو. گفت 

گفتم : بگو.  

ادامه  در شماره آینده
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بهمن 1327  مشهد زادروز: 
اردیبهشت 1375 )47   21 درگذشت: 

سال( درجواهرده، رامسر
محل زندگی:تهران

ایرانی ملیت: 
نویسنده پیشه: 

آثار:خانه ادریسی ها، شب های تهران
***

غزاله علیزاده بهمن 1327 در مشهد 
زاده شد. مادرش منیرالسادات سیدی 
بود. غزاله  نویسنده  و  نیز خود شاعر 
بازیگوش  درون گرا،  کودکی  در 
با  گاه  مدرسه  در  بود.  باهوش  و 
بازیگوشی ها و شجاعت هایش دیگران 
را نگران می کرد اما شاگرد زرنگی نیز 
علوم  دبیرستان  در  را  مدرسه  بود. 
در  و  برد  پایان  به  مهستی  انسانی 
همین زمان به گیاه خواری روی آورد. 
او در کنکور رشته ادبیات فارسی در 
در  فلسفه  و  حقوق  کنکور  و  مشهد 
تهران قبول شد و به خواست مادرش 

در رشته حقوق وارد شد.
سیاسی  علوم  لیسانس  مدرک  با  او 
در  تحصیل  برای  تهران،  دانشگاه  از 
دانشگاه  در  سینما  و  فلسفه  رشته 
واقع  در  رفت.  فرانسه  به  سوربن 
پاریس  به  حقوق  دکترای  برای  ابتدا 
را  رشته اش  زیاد  زحمت  با  ولی  رفت 
قصد  و  داد  تغییر  اشراق  فلسفه  به 
مولوی  درباره  را  پایان نامه اش  داشت 
پدرش  ناگهانی  مرگ  با  که  بنویسد، 

آن را نیمه کاره رها کرد.
ی دهه  از  را  خود  ادبی  ی  پیشه  وی 

در  خود  داستان های  چاپ  با  و   1340
ناگذشتنی«  »سفر  کرد.  آغاز  مشهد 
غزاله  داستان  مجموعه  نخستین  نام 
شد  منتشر   1356 سال  در  که  است 
اما از معروف ترین آثار وی می توان به 
و  ادریسی ها«  »خانه  جلدی  دو  رمان 

مجموعه داستان »چهارراه« نام برد.
***

الهی  بیژن  با  ابتدا  علیزاده  غزاله 
نام  به  دختری  صاحب  و  کرد  ازدواج 

سلما شد. سپس از او جدا شده 

نظام  محمدرضا  با   1362 سال  در  و 
علیزاده  غزاله  کرد.  ازدواج  شهیدی 
چند ماه قبل از غروبش در گفتگویی 
)شماره  گردون  ادبی  مجله  با  که 
511-21مهرماه 1374( داشت در مورد 

خودش چنین می گوید:
را  دنیا  بودم،  ساله  سیزده  »دوازده، 
می شناسد؟  را  دنیا  کی  نمی شناختم. 
حال  در  مدام  بی شکل  ی  توده  این 
از  و  را که دور خودش می پیچد  تغیر 
یک تاریکی می رود به طرف دیگر. در 
این فاصله، ما بیش و کم رؤیا می بافیم، 
انسان  سرشت  می شود  می کنیم  فکر 
را عوض کرد، آن مایه ی حیرت انگیز 
ما  را.  دیگران  و  خود  در  حیوانیت  از 
نسلی بودیم آرمان خواه. به رستگاری 
اعتقاد داشتیم. هیچ تاسفی ندارم. از 
کابوس از  فارغ  نوجوانان  خالی  نگاه 

درجه  این  تا  می کنم.  حیرت  رؤیا،  و 
وابستگی به مادیت، اگر هم نشانه ی 
عقل معیشب باشد، باز حاکی از زوال 
داشتیم:  مقدس  واژه های  ما  است. 
آزادی، وطن، عدالت، فرهنگ، زیبایی 
شاخه،  بر  برگ  هر  تکان  تجلی.  و 

معنای نهفته ای داشت «
از بیماری سرطان رنج می برد  وی که 
ناموفق،  خودکشی  بار  دو  از  بعد 
سال  اردیبهشت   21 در  سرانجام 
رامسر  جواهرده  روستای  در   1375
کرد. حلق آویز  درختی  از  را  خود 

به خاک  کرج  طاهر  امامزاده  در  را  او 
سپردند.

***
آذر   12 تاریخ  در  که  مختاری  محمد 
زنجیره ای  قتل های  جریان  در   1377
جمهوری  اطالعات  وزارت  توسط 

مرگ  از  بعد  رسید  قتل  به  اسالمی 
»همیشه  نوشت:   رثایش  در  غزاله 
می گفتند تاوان عمر دراز این است که 
آدم به سوگ عزیزانش می نشیند. اما 
اکنون انگار این قرار هم برهم خورده 
درازا  به  عمر  آن که  بی  پس  است. 
شتابناک  ضایعات  شاهد  باید  کشد 
می خواهد  که  بود  فرهنگی  پیکِر  این 
با اندام هایی بی قرار و پراکنده برقرار 

بماند«

آثارونوشته ها

رمان ها:
دو منظره، 1363

خانه ادریسی ها، 1370 )2 جلدی(
شب های تهران

ملک آسیاب

مجموعه داستان ها
بعد از تابستان 1355
سفر ناگذشتنی 1356

چهارراه

سایر آثار
تاالرها

رؤیای خانه و کابوس زوال
با  مجموعه ای  در  نخست  اثر  چهار 
 1378 سال  در  ناکجا  تا  غزاله  با  نام 
شده است.  منتشر  توس  نشر  توسط 
پس  سال  سه  ادریسی ها  خانه  کتاب 
سال  بیست  جایزه  غزاله،  مرگ  از 

داستان نویسی را از آن خود کرد

جایزه ها
جایزه ی قلم طالیِی مجله ادبی گردون
 1999 »جزیره«،  کوتاه  داستان  برای   

میالدی
جایزه ی بیست سال داستان نویسِی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
رمان خانه ادریسی ها، 1999 میالدی

رویم   می  کجا  وبه  کجائیم  از  »اینکه 
را  بشری  همین   ، بشر  ذهن   همواره 
به   ، می شود   که هموساپین  خوانده 
خود  مشغول  داشته است . انسانهای  
نمی  را  پکن  انسانهای  یا  نئاندرتال  
دانم ولی می پندارم  این انسان همین 
اوییم   هستی   ماادامه  که  موجودی  
هرگاه  کر،  راست  قامت   که  اززمانی  
فراغتی  یافت ونیازهای  اولیه اش چون 
امنیت  وغذایش  ویحتمل  سرپناهش  
تأمین گردید چشم به آسمان  دوخت  
ومبهوت ابهت وشکوهی شد که درآن  
فرازین  جای دردوردست  نگاه او جای 
داشت  واگرچه  آن آسمان  پرستاره  ؛ 
ستود  می  طنازرا  طالیی   ماه  آن   
وناز  کرد   می  طلوع  کشان  دامن  که 
کنان  تا سپیده دمان می خرامید  ولی 
آن  به  یافتن   دست  اندیشه  پیوسته  
افق های  دوردست  یک لحظه رهایش 
نمی کرد  واین گونه بود  که به تحقیق  
نخستین   از  نجوم  گفت   توان  می 
به  درآن  بشر   نوع  که  است  علومی 
یافته   دست  عظیمی   های  پیشرفت  
به نوعی که  هزاران سال پیش بابلیان  
وسومریان ونیز ایرانیان  دراین عرصه 

سرآمدبودند...«
خدایان   - نخستین  انسانهای  کتاب 
آرا«  »واژه  انتشارات  از  نخستین  
اکبر  علی  ونگارش  تحقیق  درتهران  
از  چندسالی  اگرچه  که  است  آریان  
توسط  اخیراً  اما  گذرد  می  آن  انتشار 
از  که  »آزادی«   خوانندگان  از  یکی 
سفر به تهران بازگشته است  بعنوان ره 
آورد سفر به دفتر مجله پیشکش شده 
درباال خواندید چندسطر  آنچه   . است 
از مقدمه کتاب است که مهدی افشار 
کتاب  براین  درتهران   پژوهنده  یک 

نوشته است . 
که  گرفته  شکل  فصل   ده  از  کتاب 
شمسی  ومنظومه  ازسیردرکائنات 
تاریخ  نگاه  از  نویسی  تاریخ  به  و  آغاز 
نویسان  ختم می گردد.  در بخش سیر 
اطالعات  شمسی  ومنظومه  درکائنات 
زمین  گیری  شکل  درباره  جامعی 
اقیانوسها  سنگها  وخورشیدشهاب 
خواننده  دراختیار   دیگر  مطالب  و 
انسانهای  پیدایش  به  گذارد.بعد  می 
نخستین می پردازد و آنچه به زندگی 
بررسی  مورد  شود  می  مربوط  انسان 
، انسان  قرار می دهد. انسان دین دار 
وافسانه  ها  اسطوره  پیدایش  جادوگر  
انسانهای  های  ویژگی  و  کهن   های 
بدوی  ونخستین  از مطالب موردبحث 
در بخش دوم کتاب است . فصل سوم 
درایران   نخستین  انسانهای  به  کتاب 

اختصاص دارد.
درایران   نخستین  انسانهای  دربخش 

آمده است :
» زمانی که اروپا دوران یخبندان راطی 
می کرد وشرایط زندگی  درآنجا فراهم

 نبود ، بارانهای پی درپی  اغلب مناطق  
گیاهی  راباپوشش  ایران  سرزمین 
علت  بهمین  بود.  نموده  سبزوخرم 
دریای مازندران  پرآب تر ازوضع فعلی 
بود و بخش مرکزی ایران  که امروز از  
بیابان ها ، نمکزارها وکویر تشکیل شده  
دردوره باران  ، دریاچه بزرگی  بود. این 
دریاچه  بزرگ سراسر فالت مرکزی  را  
کوههای  ازدامنه   آن   آب  و  فراگرفته 
می  سرچشمه  وزاگرس   البرز  مرتفع  
گرفت . بقایای موجود  ماهیان ، صدفها 
وحتی  بیابانها   دراین  آنها   فسیل  و 
درارتفاعات  بلند کویرلوت ایران  این 

گفتارعلمی را  اثبات می کند.«... 
نواحی  دربرخی  نوسنگی   دردوران   «
از  انسان  )خاورمیانه(   غربی  آسیای 
مرحله  به  آوری  وشکار   مرحله جمع 
جانوران   برخی  کردن   واهلی  کشت 
قبل  ایران   ساکنین   . یافت  انتقال 
توان   می  را  آریایی  اقوام  ازرسیدن  

کلی کاسپی نامید. کاسپی ها

  نخستین کشاورزان  در جهان هستند. 
به خاکهای  آنها  ازسرزمین   کشاورزی 
سندوسیحون  های  رودخانه  رسوبی 
رسیده  وفرات   دجله   ، وجیحون   
سکونت  آثار  ترین  قدیمی   . است 
زاگرس   درغرب  اولیه   روستانشینان  
 . است  شده  یافت  خوزستان   وشمال 
برخی ازاین روستاهای  اولیه گنج دره ، 
سراب وآسیاب  درنزدیکی کرمانشاه  ، 
علی کش  دردهلران ، گوران درهیالن  
و چغابنوت  درشمال خوزستان  است 
شدن  اهلی  مدارک   ترین  قدیمی   .
کرمانشاه   نزدیکی  دره   گنج  در  بز  
قدمت  سال  هزار  ده  که  شده   کشف 
دارد.بین 7 تا 8 هزارسال پیش مراکز  
، در  ازایران  روستانشین  درچندنقطه 
تپه  درتمدن   جیرفت   تمدن   منطقه 
ودراطراف  کاشان  نزدیک  سیلک  
ازشوش  کمی   ودرفاصله  مرودشت  
 ، دنیا  موجود   شهر  ترین  قدیمی  

وجودداشته است .«

» کهن ترین  نشانه های تمدن  انسانی  
از میالد   به  پنجهزارسال  قبل  مربوط 
شهرسوخته   تمدن   درایران  که  است 
درسیستان  ، تمدن ایالم  درخوزستان 
تمدن   ، کرمان   در  جیرفت  تمدن    ،
سَیلک   تمدن    ، دردامغان  تپه حصار  
درکاشان  ، تمدن  اوراتور درآدربایجان  
، تمدن  گیان  درنهاوند وتمدن کاسی 
ها  درلرستان امروز  پیداشده است .«

درفصل ششم کتاب که به دین وآئین 
آمده  دارد  اختصاص  باستان  ایرانیان 
ایران  درفالت  زروان   آئین    «  : است 
اورمزد  واژه   . گرفت  شکل  زمین  
دارد   زروانی  آئین  در   ریشه  واهریمن 
. دردورانهای  بهد اورمزد  وارد مذهب 
تبدیل  اهورامزدا   به  و  شد   زرتشت 
دانشمندان   از  برخی   اگرچه  گردید. 
ازدین  ای   شاخه  را  زروان   آئین 
دراین  تفاوت  ولی  دانند   می  زرتشت 
است  که آئین  زرتشت مبتنی  برگوهر 
نیکی    ، اهریمن   و  اهورامزدا  دوگانه  
است   یاتاریکی  وروشنائی   یابدی 
درحالی که زروانیان  به گوهر  سه گانه 
عبارتنداز  گوهر  سه  اعتقاددارندوآن 
داور(  و  نامتناهی  زمان  )پدریا  زروان 
می  مزداواهریمن   دیگر  ودوگوهر 
باشند. زروان بوجود آورنده  دوحقیقت  
درجهان است . اهرمزد واهریمن  یکی 
نورانی  یکی   ، ویرانگر  یکی  سازنده  
بد  ویکی  خوب  یکی   ، ظلمانی  ویکی 

یکی خیر و یکی شر  است «
تاریخ  درباره  آخرکتاب  ودربخش 
می  نویسان   تاریخ  ازنگاه  نویسی  
هرانسان   حقیقی  عمر   «: خوانیم 
 . اوست  تاریخی  بااطالعات   مناسب 
بداند  دوربیشتر   ازدورانهای   هرقدر  
واطالعات تاریخی  خودرا افزایش دهد  
درواقع  بیشتر عمر کرده است . تاریخ 

حافظه مکتوب وسایه انسان است . 
اززمانی که انسان ابزارسازشد وفلزات 
را کشف کرد  ازبیابان گردی ها رهائی 
یافت ودرروستاها سکنی گزید. تمدن 
اجتماعی   وانسان  زندگی  ریشه دواند 
نمود   آغاز  درروستاها   باسکنی  را 
بوجود  روستاها   ازگسترش  وشهرها 
آمدند. ایرانیان  درساختار تمدن جهانی  

درعهد باستان سهامداربودند...«

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران                                                                              محمودنفیسی

ـغزاهل علـیزاده
بیماری سرطان دوباراورا واداربه خودکشی کرد که ناموفق بوداماسرانجام 

قبل از سرطان ، خود به زندگی کوتاهش پایان داد.

   کتاب رسیده

    پیش نیاز تاریخ:

انسانهای نخستین - خدایان نخستین
                                                                                                        تحقیق ونگارش  : علی اکبرآریان
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با آنکه ازسیروس آرین پور  این شاعر 
ترانه   ونوآور  سه  باذوق   ُسرای  وترانه 
ماندگار بیادگار  مانده است  وسه نسل  
بااین ترانه ها  زندگی کرده  ودرجشن 
وشادی  خوانده اند  ، اما کمتر  نامی از او  
درردیف  ترانه ُسرایان  ایران برده شده 

است .

آغازراه
سیروس آرین پور  ِ جوان  درسال 1330 
خورشیدی وارد  کار  ترانه ُسرائی شد  
و با نوآوری  وزبانی ساده  ودلنشین  از 
دختران    ، درشالیزارها   باران   لطافت 
برنجکار  و دلدادگیشان گفت  وچه زود 
این  ترانه ها بردل نشست  ودر موسیقی  
نوین  ایران  جای واالئی  گرفت.  او از 
.وپس  آورد  روی  ادبیات   به  نوجوانی  
به  اتریش   در  تحصیالت    پایان   از 
ایران  برگشت  و به جمع نویسندگان  
وشاعران ایران  پیوست وبابزرگان این 
رشته  دوستی ومراودت  پیدا کرد  وبا 
مطبوعات آن زمان  به همکاری پرداخت  
چاپ   مختلف  نشریات   در  او   واشعار 
با  دوران   دراین   . شد  می  ومنتشر 
منوچهر سخائی  آواز خوان خوش صدا  
که درآن  زمان روزنامه نگار  و خبرنگار 
خرم   عطااهلل  با  و  بود  کیهان  روزنامه 

موسیقی دان  و آهنگساز آشناشد.
این آشنائی ها  موجب شد  که آرین پور  
درترانه ُسرائی  ذوق آزمائی کند. عطااهلل 

خرم  سه آهنگ دراختیاراو گذاشت

  وازاو خواست  که روی این آهنگ ها  
ترانه بگذارد. چنین کرد  وسه اثر ماندگار 
بوجود آمد. آهنگ های » بارون بارونه« ، 

» شادوماد« و » پرستو«

شرح زندگی 
 

 1317 درسال  پور   آرین  سیروس 
خورشیدی دربردسیر  شهری در  استان 
کرمان  زاده شد. درده سالگی همراه با 
کرمانشاه  به  تهران وسپس  به  خانواده 
رفت وسرانجام  مقیم  تهران شد ودر 
دبیرستانهای » ایرانشهر«  و » مروی «  
دوران دبیرستان  رابه پایان بردو برای 
ادامه تحصیل  به اتریش رفت  وپس از 
دانشگاهی  دررشته   پایان  تحصیالت 
اقتصاد وجامعه شناسی  به ایران برگشت 

ودرسازمان برنامه وبودجه استخدام شد. 
درزمان ریاست  جمهوری ابوالحسن بنی 
صدر  درارائه  طرح های توسعه وتدوین 
درسی  کوشابود.  عمرانی   های  برنامه 
خرداد سال 1360 دستگیرشد وبه زندان 
: » درزمانی که   افتاد. بگفته بنی صدر 
اززندان رهاشد  ، گرچه تن رنجور  گشته 

بود اما عزم استوار  بود تا پایان عمر.«
سیروس آرین پور  باافزایش فشارهای  
میالدی    1980 دهه  دراوایل   سیاسی  
به  به مهاجرت  شد ودرفرانسه  ناگزیر 
خود   فرهنگی  وتالش  مطالعاتی  کار 
ادامه داد. از نیمه سال 1391 به بیماری 
سرطان  مبتال شد وسرانجام روز دهم 
دی ماه 1391 )30 دسامبر 2012( در74 
سالگی  دراثر سکته مغزی  درپاریس 

درگذشت . 

آثار بجامانده 
زبان های  به  پور   دکتر سیروس آرین 

آلمانی وفرانسوی تسلط داشت .
وفلسفه  اقتصادی  درحوزه  آثاری  ازاو 
مانده است که  بیادگار  فارسی  زبان  به 
معروفترین آنها ترجمه کتاب روشنگری 
شناخت   نظریه  پیرامون  ؟  چیست 
آلمانی  نامدار  فیلسوف  کانت   امانوئل 
وترجمه کتاب  » وجدان بیدار« نوشته 
مشهور  نویسنده  تسوایک   اشتفن 

اتریشی است .

بارون بارونه 
این ترانه که یکی از برترین آثار موسیقی 
یادگارهای  از  رود   می  بشمار  ایران 
جاویدان  سیروس آرین پور  است . که 
به نوشته  آرین پور  نام بارون بارونه  را 
عطااهلل خرم  انتخاب کرد وخود آن را  در 
دستگاه  ماهور  تنظیم کرد. این آهنگ 
گویا برداشتی است ازیک آهنگ محلی 
کردی  که با صدای ویگن  اجراشده است 
وبعداز ویگن خوانندگان  بسیاری آن را 

باز خوانی کرده اند.
بارون بارونه ، زمینا تر میشه

گلنسا جونُم  ، کارا بهتر میشه
گلنسا جونُم ، تو شالیزاره

برنج می کاره می ترُسم بچاد
طاقت نداره ، طاقت نداره

دونه های بارون  ببارین آرومتر
 بهارای نارنج ، داره میشه پرپر

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت بیستم(

گلنسای منو ، میدن به شوهر
خدای مهربون  ، تو این زمستون

 یامنو بکش  ، یا او نستون
یامنو بکش ، یا اونا نستون

بارون بارونه ، زمیناترمیشه
گلنسا جونم  ، کارا بهتر  میشه 

گلنسا جونم غصه نداره 
زمسون میره پشتش بهاره 

شادوماد جاودانه ای دیگر
درتاریخ  ترانه ُسرائی ایران ، ، بجز ترانه 
مبارکباد  که با صدای همدانیان  اجراشده 
است  ، ترانه دیگری  را نمی شناسیم  که 
مانند  شادوماد  سرود زندگی  وشادی 
مجالس  جشن عروسی باشد. این ترانه 
که گویا ریشه ای  ُکردی  داشته ودرگام 
بیات اصفهان  است ، درمورد  خلق آن 
آرین پور  می نویسد:»  هنگامی که  می 
نزد   ، بنویسم   را  ترانه  این  خواستم  
مادرم  رفتموازاو خواستم  تارسم ورسوم  
عروسی هایی که دربردسیر کرمان برپا 
آنچه  دهد.  شرح  من  رابرای  شود  می 
دراین ترانه  بازتاب دارد ، همه گفته های 

اوست  که من به شعر درآورده ام .«
غنچه بیارید ، الله بکارید،

خنده برآرید ، میره به حجله ، شادوماد
بعله برونه ، گل می تکونه 

دسته به دسته دونه به دونه شادوماد
کف بزنیدوشادی کنید ،
کف بزنید وشادی کنید،

نیت به دومادی کنید
چه بلنده  موی بافتش ، 
چه قشنگه تازه عروس

چه قشنگه ، شوخ وشنگه 
همه رنگه  مثل طاووس
خوش به حال شادوماد

روجهازش ، خنده نازش  ، سینه بازش ،
مرمریه.

همه دور آینه وشمعدون ، پرده ایوون 
کورکوریه 

ُخنچه بیارید ، شادان ، الله بکارید ، خندان
دوماد کجائیه ؟ دستاش حنائیه

عشقش خدائیه ، ُگل پسره
ُزلفاش گالبتون ، لُپاش مثال خون ،

خوش خلق ومهربون  شادوماد.

چگونگی خلق ترانه پرستو
خلق ترانه  پرستو ، داستانی دارد  که 
ُسراینده آن سیروس آرین پور درمورد 
های  سال  دوروبر    «: است  نوشته  آن 
خانه  به  روزی   13334 یا   13333
آباد تهران  منوچهر سخائی  دریوسف 
بیابان  آباد  یوسف  ایام   درآن   . رفتم 
بزرگ  ولخت وعوری بود  که تک وتوک  
خانه هائی  درنقاط مختلف آن  ساخته 
فرزند  منوچهر  عکس  مادر  بود.  شده 
ازدست رفته  خود  سرگرد سخائی  را 

بود   کرمان  رئیس  شهربانی   قبالً   که 
به   1332 مرداد   28 های  آشوب  ودر 
این جرم که از دوستداران  دکتر مصدق  
بشمار می رفت  به وضع فجیعی به قتل  
پذیرائی  اتاق  طاقچه   روی  رساندند 
های   ُقپه   ، عکس  ودرکنار  بود   نهاده 
سرگردی او قرارداشت . آن روز غروب  
رفتیم   بیرون  خانه  از  ومنوچهر  من 
کناررودخانه   در  رومی   پل  ودرحوالی 
کم آبی نشستیم . درحالی که  منوچهر 
می گریست  وبه یاد  برادر از دست رفته 
خود آوازی  زمزمه می کرد  ،  من شروع 
بند  او   . به سرودن  شعر پرستو کردم 
بند  شعررا  با آوازحزین ودردمندخویش 
می خواند ومن بند بند  شعر آن را می 
سرودم  وسرانجام  آنچه از کار در آمد  
ترانه پرستو  به صورت  امروزین آن بود. 
امروز من دقیقاً  به یاد ندارم  که منوچهر  
این آهنگ را قبالً  ازعطااهلل خرم  شنیده 
بود ویا این که بعدهابرای تنظیم به خرم 

سپرده شد. چندی بعد من  دستکاری 

مختصری  درترانه انجام دادم  وچندواژه 
بجای  ستاره شونه  مثال   . یافت  تغییر 
گذاشتم    ، طاقچه   لب  مونده  هات  
گلوبند طالت  مونده لب طاقچه  وترانه 
بصورت  امروزین آن  درآمدوشعر  جنبه 
عاشقانه  تر وعمومی تری یافت . ترانه ای 
که  بردل ها وجان ها  نشست  وبسیاری

 

از مردم  را تحت تأثیر قرارداد.«
این آهنگ  که عطااهلل خرم  با برداشت  
ازیک آهنگ  بلوچی آن  را تنظیم کرده 
آن   خواننده  موردعالقه   بسیار  است  
اسم  که  بطوری   . بود  منوچهرسخائی 
دختر خود را پرستو  گذاشت  وهمچنین  
پرستو  نام اسب محبوب  منوچهر هم 

بود
پرستوئی شد و پرپر زنون رفت 

به صحراهای بی نام ونشون رفت 
حریفون  پیش من با طعنه میگن 

ستاره شد به طاق آسمون رفت 
به صحراهای بی نام ونشون رفتی 

به من میگن  به من میگن رقیبون
ستاره گشتی وروآسمون رفتی

گُلم بودی ، ُگلم بودی کجارفتی ؟
تو که جون ودلم  بودی چرارفتی ؟

 هنوزم  جای پات  مونده لب تاقچه 
گلوبندطالت  مونده لب تاقچه 

بگردم من  فدای  خال سیاه تو
 کجارفتی خدا پشت وپناه تو

 ُگُلم بودی ، ُگُلم بودی  ، کجارفتی ؟
توکه جون ودلُم  بودی چرارفتی ؟

 

سیروس آرین پور خالق سه ترانه ماندگار
   *  بارون بارونه ، شادوماد، و پرستو  سه آهنگ ماندنی آرین پوراست که دوترانه توسط ویگن ویک ترانه با     

       صدای منوچهر اجرا شد.
 *  آرین پور متولد بردسیر کرمان  وفارغ التحصیل رشته اقتصادوجامعه شناسی ازاتریش  بود.

طرح چهره منوچهرسخائی از کیخسروبهروزی

ویگن
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مرده  مردان  کارائیب:  دریایی  دزدان 
فیلم  ترین  تازه  نمیگویند«  قصه 
دریائی  دزدان  فیلمهای  ازسری  
  2017 مه  ماه   25 از  که  است  کارائیب 
معمول  طبق   . سینماهاست  برپرده 
اسپارو   کاپیتان  نقش  در  دپ  جانی 
را   قبلی  فیلمهای  تکراری  های  صحنه 
خلق می کند. کاپیتان  اسپارو همیشه 
با  دردست   مشروب  شیشه  و  مست 
بسیار  و ظاهری  مندرس  لباس  و  کاله 

کثیف و  بهم ریخته ظاهر می شود.  
نخستین فیلم  ازسری فیلمهای دزدان 

دریائی کارائیب در سال 2003  با نام :
مروارید   : کارائیب  دریایی  »دزدان   
جان  سینماها  برپرده  لعنتی«   سیاه 
را  آن  فیلم  منتقدان  هم  که  گرفت 
سینما  عالقمندان  هم   و  پسندیدند 
به  دالر  میلیون   654 حدود  مبلغی 
کردند.پس  سرازیر  سینماها  گیشه 
والت  شرکت  اولیه   فیلم  موفقیت  از 
گانه  سه  یک  که  کرد  اعالم  دیسنی  
کرد.  خواهد  عرضه  را  فیلم  این  از 
دومین فیلم ازاین سری با نام سینه ی 
مردان مردهDead Man’s Chest  بعنوان 
شد  معرفی  سال  فیلم  ترین  پرفروش 
درسطح  دالر  میلیارد   1/1 مبلغ  که 
فیلم   سومین  .و  داشت  فروش  جهانی 
دنیا  عرضه  آخر  نام  با  درسال 2007  
شد  باعث  سری  این  موفقیت  اما  شد. 
این سری  به ساخت  والت دیسنی  که 

ادامه دهد. چهارمین فیلم  با عنوان : 
 2011 درسال    ,On Stranger Tides  
بصورت معمولی و سه بعدی  دیجیتال 
آمدکه  ببازار  آیمکس  بعدی  سه  و 

فروش  دالر  میلیارد  یک  حدود  آنهم 
فیلم  سری  این  دوم  مقام  و  کرد. 
پرفروش  فیلمهای  هشتم  ومقام  
داد. اختصاص  بخود  سینمارا  درتاریخ 

اکنون»دزدان دریائی کارائیب : مردان 
تا  میرود  گویند«  نمی  قصه  مرده 
موفقیت دیگری را نصیب شرکت والت 
برخالف  فیلم   دراین  کند.  دیسنی 
اپیزودهای دیگر که تا حدودی داستان 
می توانست حقیقی باشد  کال تخیلی 
که  اسپانیائی  کاپیتان ساالزار    . است 
کند  می  بازی  بارِدم  هاویر  اورا   نقش 
بصورت اسکلت دردریاها  می چرخد تا 
انتقام بگیرد. و کاپیتان اسپارو که  بوی 
شکست را احساس کرده  کار چندان 

درخشانی انجام نمی دهد. 
دزدان  از  قسمت  این  آفرینان  نقش 

دریائی کارائیب عبارتند از:
کاپیتان جک اسپارو - جانی دپ 

کاپیتان  آرماندو ساالزار- هاویر باردم
که   Brenton Thwaites  - ترنر  هنری 
سعی می کند باپدرش ویل ترنر تماس 

برقرار کند.
 Kaya باربوسا-  اسمیت  کارینا 
شناس  ستاره  درنقش  که   Scodelario

دربیشتر قسمتهای فیلم حضوردارد
 Geoffrey-باربوسا هکتور  کاپیتان 
در  هم  قبال  که  پا  یک  کاپیتان   Rush
از  قسمت  نخستین  سیاه   مروارید 

دزدان دریائی کارائیب حضور داشت .
که   Kevin McNally گیبس-  جاشامی  
اسپارو  جک  کاپیتان  وفادار  دوست 

است .
جادوگر دریائی، شانسا- گلشیفته

از  دیگر  یکی   Martin Klebba- مارتی 
اعضای گروه کاپیتان اسپارو

که   Keira Knightley- ترنر  الیزابت  و 
 2011 سال  دریائی  دزدان  درفیلم 
نیز  فیلم  دراین  و  نداشت  حضور 
شود. می  ظاهر  لحظه   آخرین  در 

دراین  او  نقش  اعتبار  ودرحقیقت 
قسمت به قسمتهای اول و دوم  فیلم 

بستگی دارد.
را  اصلی  رل  فیلم  دراین  دپ  جانی 
برعهده ندارد و بیشتر بار نقش نخست 
هاویر   اسپانیائی  هنرپیشه  دوش  بر 
درنقش  که  کند  می  سنگینی  بارِدم 

کاپیتان ساالزار بازی درخشانی دارد
نیز چند دقیقه ای  گلشیفته فراهانی  
مقابل  دارد که در  بازی  دراین قسمت 
باربوسا ظاهر می شودو نقش  کاپیتان 

خودرا بسیار خوب ایفا می کند. . 

“Pirates of the 
Caribbean:

 Dead Men Tell No 
Tales.”

باربوسا  کاپیتان  متحد  که  فراهانی 
است .

David Wen- اسکارفیلد-  ستوان 
سلطنتی   دریائی  نیروی  افسر   ham

انگلستان
از  یکی   Stephen Graham   - اسکروم 

اعضای گروه اسپارو
 Orlando Bloom-ترنر ویلیام  کاپیتان 

آهنگری که دزد دریائی شده است

یوآخیم   عهده  بر  فیلم  کارگردانی 
اسپن  و   Keira Knightley رونینگ 

سندبرگ Espen Sandberg است .
داستان فیلم از آنجا آغاز می شود  که 
دوسال پس ازماجرای آخر دنیا  هنری 
هلندی   کشتی  برعرشه  ساله   12 ترنر 
را  ترنر  ویل  پدرش  تا   می شود  سوار 
سه  نیزه  که  بگوید  او  به  و  کند  پیدا 
شاخه  پوزوئیدن خدای دریا قادراست  
طلسم اورا بشکند واورا از کشتی اش 
وجودنیزه سه شاخه   به  ویل   برهاند.  
پوزوئیدن  باورندارد. وبه پسرش هنری 
دستور می دهد که کشتی اش را ترک 

کند و دیگر هرگز  پیش او باز نگردد. 
کشتی  یک  در  هنری  بعد،  سال  نه 
جنگی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا 
دزدان  کشتی  یک  تعقیب  مشغول  که 
شود.   می  بکار  مشغول  است  دریائی 
هنری متوجه می گردد که کاپیتان می 
ببرد.  به مثلث شیطان  را  آنها  خواهد  
را  هنری  خاطر  اطمینان  برای  کاپیتان 
زندانی  شورش  برای   تالش  اتهام   به 
به  آنها  کشتی   که  همانطور  کند.  می 
سوی  مثلث شیطان میرود، به کشتی 
به سرعت جان  شکسته ای میرسدکه 
آن  هدایت  ساالزار  گیردوکاپیتان  می 
رابرعهده دارد خدمه کشتی  که بصورت

مسیر  در  را  کس  هر  هستند  ارواح 
ساالزار،  کشند.  می  بینند   می  خود 
می  روبرو  زندان  درسلول  باهنری 
به   مربوط  پوستر  که  بیند  ومی  شود 
هنری  سلول  در  اسپارو  جک  تعقیب 
هنری  کشتن  از  دلیل  این  به  است 
را  پیامی  بتواند  تا   شود  می  منصرف 
بگوید  او  به  و  برساند  اسپارو  جک  به 
آید.. می  سراغش  به  دارد   مرگ  که  
در سنت مارتین، یک زن جوان به نام 
وبه  سحروجادو  بخاطر  اسمیت  کارینا 
تعیین  و  شناسی  ستاره  دانش  دلیل 
است.  شده  محکوم  مرگ  به  اوقات 
شود   می  سلول  از  فرار  به  موفق  او 
وخودرا  به جک، که  با خدمه اش در 
می  است  بانک  یک  از  سرقت  صدد 
می  ترتیبی  اش  و خدمه  .جک  رساند 
دهند که از دست افراد ارتش بریتانیا، 
فرار کنند.در عین حال آنها متوجه می 
ازبانک  به سرقت  شوند کیسه ای که 
او  جک  خدمه  است.  خالی  اند  برده 
کنند.  می  ترک  بدشانسی  رابخاطر  
کارینا با هنری، که اوهم ظاهرا بااتهام  
دریایی  نیروی  کشتی  روی  خیانت 
سلطنتی  به مرگ محکوم شده است، 
گوید یک  می  او  به  کندو  می  برخورد 
پوزوئیدون   نیزه  کردن  پیدا  برای  راه 
می  کمک  هنری   فرار  به  او  داند.  می 
گرفتار  بریتانیا  ارتش  توسط  اما  کند  
می شود.ازسوی دیگر کاپیتان اسپارو 
خدمه  حمایت  دادن  دست  از  از  پس 
اش افسرده حال، به شهر می رودو در 
داخل یک میخانه محلی. بدون داشتن 
پول برای نوشیدنی  به میگساری می 
پردازد.، او با اکراه قطب نما ی باارزش 
میخانه  صاحب  به  پول  بجای  خودرا 
مثلث  شود  می  باعث  این  دهد.  می 
خدمه  و  ساالزار  کاپیتان  که  شیطان 
اش در آن هستند فروبریزدو آنها را به 
دریای آزادبرساند. دیری نمی گذرد که  
گرفتارمی  بریتانیا  ارتش  توسط  جک 
اعدام  کارینا  و  او  اینکه  از  قبل  شود. 
شوندهنری  باکمک خدمه جک آنهارا  
فراری می دهد، و با هم سواربرکشتی 
جک، بنام  Dying Gull.  از آنجا دور می 
شوند.کارینانقشه ای را  نشان می دهد 
که آنها را به نیزه سه شاخه می رساند، 
و  باهنری  گیرد  می  تصمیم  اکراه  با  و 
جک به منظور دستیابی به اهدافشان 
هرچه  هنری  و  کارینا  کند.  همکاری 
هم  به  یابد  می  ادامه  ها  ماجراجوئی 
نزدیک تر می شوند .ساالزار و خدمه 
دریاها  اسپارو  جک  درجستجوی  اش 
را در می نوردندو کشتی ها ی ناوگان 
برند. می  ازبین  را    Barbossa کاپیتان 
دیدار  به  گیرد  می  تصمیم  باربوسا 
که  کند  پیشنهاد  او  وبه  برود  ساالزار 
دستگیری  برای  او  به  کمک  درازای 
اورا  ناوگان  باقیمانده   اسپارو  جک 
محفوظ   اش  وخدمه  خود  گزند  از 

نگهدارد. ساالزاربه باربوسا توضیح می 
دهد  که چگونه او و خدمه اش یک بار 
تا همه دزدان  بردند  به دریاها  هجوم 
فاتح  جا  همه  آنها   بکشند.  را  دریائی 
می شدند تا زمانی که به جک اسپاروی 
رافریب  آنها  که  کردند  برخورد  جوان 
که  کشاند،  شیطان  مثلث  به  و  داده 
اش کشته  و خدمه  جا ساالزار  آن  در 
شدند و به نفرین گرفتار آمدند که  به 
صورت ارواح باقی بمانند. قطب نما ی 
از  آنها  کردن  آزاد  برای  کلیدی  جک 

مثلث شیطان بود. 
کشتی ساالزار به کشتی حامل  جک، 
هنری و کارینا میرسد اما آنها با قایق 
که  حالی  در  کنند  می  فرار  پارویی 
خدمه در عرشه باقی میمانند تا  حواس  
کنند..  پرت  را  اش  وخدمه  ساالزار 
جک  تعقیب  به  اش   خدمه  و  ساالزار 
می پردازند، اما پس از رسیدن به یک 
می شود  متوجه  کوچک، جک  جزیره 
ارواح  بصورت  ساالزارکه  خدمه  که  
هستند قادر به پا گذاشتن به خشکی 
می  جزیره  به    Barbossa نیستند. 
رسد  و تصمیم می گیرد به جک کمک 
کند؛ او مروارید سیاه را از بطری خارج 
می  باز  خود  اصلی  اندازه  به  را  آن  و 
گرداند. Barbossa فرماندهی کشتی 
را برعهده می گیرد، و اجازه می دهد تا 
کارینا حرکت آنها را به جزیره هدایت 
جک  دو  هر  زمان،  این  طول  در  کند. 
که  شوند  می  متوجه   Barbossa و 
که  ست  باربوسا  گمشده  دختر  کارینا 
گذرد.   می  گمشدنش  از  طوالنی  مدت 
او  که  گوید  به جک  می   Barbossa
را در یتیم خانه با دفتر خاطراتش رها 
کرده تا  مطمئن شود که او یک زندگی 
متفاوت پیدا خواهد کرداما هرگز تصور 
نمی کرد روزی او را دوباره در وضعیت 

فعلی ببینید.
کوتاه زمانی  پس از این، کشتی جنگی 
حمله  قصد  که  بریتانیا  دریایی  نیروی 
نابود  ساالزار  کشتی  با  آنهارادارد،  به 
به  آن   از  پس  جک  خدمه  میشود. 
در  میکنند.  حمله  ساالزار  مردان 
سه  نیزه  محل  به   آنها  مبارزه،  طول 
شاخه، دریک جزیره کوچک ناشناخته 
ساالزار  بدست   هنری  و  رسند،  می 
پس  کارینا  و  جک  شود.  دستگیرمی 
از پیداکردن مسیر  دست یابی به نیزه 
پنهان  اقیانوس  کف  در  که  شاخه  سه 

است از صخره ای سقوط می کنند، .
که  خواهد  می  هنری  از  ساالزار   
به  برودو  راه  خشک،  زمین  روی  بر 
دست  به  برای  دهد  امکان  ساالزار 
با  مبارزه  و  شاخه  سه  نیزه  گرفتن 
موقع  دراین  کند.  کمک  او  به  جک، 
از ساالزار دورشده فکر می  هنری که 
ببرد  ازبین  را  نیزه سه شاخه  اگر  کند 
خواهدشکست.  دریاهارا  طلسم  همه 
و  برد  بین می  از  را  نیزه سه شاخه  او 

می  باز  زندگی  به  اش  ساالزاروخدمه 
گردند.   و باربوسا برای خوشبختی

 دخترش با ساالزار به جنگ
می پردازدو خودرا قربانی میکند
 کارینا به هنری می گوید که  نام

 خانوادگی او دیگر اسمیت،

جانی دپ

  نیست و Barbossa  است.
چند ی بعد، هنری و کارینا به ویل پدر 
را  وقتی عشقشان  و  هنری می رسند 
نیز  ویل  کنند   می  اعالم  ای  بوسه  با 
با  الیزابت  می رسد.جک  به همسرش 
خدمه اش، به همراه میمون باربوسا از 

ساحل دور می شوند. 

جانی دپ- جک اسپارو

بارِدم - کاپیتان ساالزار
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ت ترنر
Keira Knightley- الیزاب

 گلشیفته فراهانی

Kevin McNally- دوست وفادار جک

Geoffrey Rush کاپیتان باربوسا

Brenton Thwaites- هنری ترنر

مرور فیلم                                                  از غزاله یزدی                

 گلشیفته فراهانی- شانسا جادوگردریائی
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جایگاه  درایران  تاریخ  آغاز  از  هنر 
صفوی  درعصر  ودارد.   داشته  خاصی 
اما  هنر دررشته های گوناگون  بسیار 
در  هنرمندان  تدبیر  .از  گرفت  رونق 
کتاب نویسی و جلد سازی برای کتاب  
   ، ، معماری  ، نقاشی  گرفته تا خطاطی 
هنرهای  و  پارچه  بافت   ، بافی  فرش 
گذاران    بدعت  ایرانیان  دیگر   ظریفه 
بی همتایی بوده اند. پیشرفت ایرانیان 
صفویان  درزمان  معماری    درصنعت 
 - آنها  پایتخت  در  را  آثاربزرگی 
اصفهان -  برجای نهاده است که امروز 
نیز  تعجب بسیاری از  آرشیتکت های 
شیخ  مسجد  انگیزد.  می  بر  را  جهان 
عالی   ، جهان  نقش  میدان   ، اهلل  لطف 
دیگر  بسیاری  و  پل  وسه  سی   ، قاپو  
زمان  در  رضاعباسی  اند.   جمله  ازآن 
بنام  هنرمندان  از  یکی  عباس   شاه 
بیادگارمانده  ازاو  زیبائی  آثار  که  بود 
نقاش  اصغر  علی  فرزند   .او  است 
معین   وشاگرد  صفوی   دربار  معروف 
باآنکه  بود.  عصر  آن  معروف  نقاش 
میراثی  معین  واستادخود  پدر  از  او 
دراختیارداشت  را  سنتی  مکتب  از 
بوجودآورد  نوینی  مکتب  خود  اما 
نقاشان  استفاده  مورد  نیز  هنوز  که 
که  بود  زمان  دراین  گیرد.   می  قرار 
های  ، خلوت  برهنه  نیمه  زنان  تصویر 
جای  الغراندام  جوانان  و  عاشقانه 
 . گرفت  را  شاهنامه  قهرمانان  تصویر 
اگرچه در همین زمان  کتاب شاهنامه 
فردوسی و خمسه نظامی که باتصاویر 
بسیاری  درآثار  است    زیبائی  همراه 
از هنرمندان  این دوره دیده می شود.  
نقش های زیبائی که در کتاب ها  جای 
قالی  و  ها  پارچه  خلق  در  گرفت  می 
  . گرفت  می  قرار  تقلید  مورد  نیز   ها 
مسی   ظرفهای   ساخت  در  هنرمندان 
می  استفاده  نیز  خوشنویسی  هنر  از 
کردند وبربدنه ظرفهای خود شعرهای 
از  یا  عصر  شاعران  از  را  انگیزی  دل 
حافظ وسعدی وموالنا  نقش می کردند.

خوشنویسی  در  خود  عباسی  رضا 
تاریخ  و  خود  عصر  سرآمدان  از 

خوشنویسی درایران بشمار می رود.به 
دلیل این که صفویان مذهب تشییع را 
درایران رواج دادند و به شعائر اسالمی 
اهمیت زیادی می دادند  از همان زمان 
وارد  اسالمی   هنر  بانام  هنرایرانی 
وقاموس  ها  جنگ  و  المعارفها  دائره 
حدود  یعنی  زمان  درهمین  شد.  ها 
نمایندگان  پای  میالدی  هفدهم  قرن 
دولتهای خارجی به ایران بازشد و این 
که  چینی  و  اروپائی  بازرگانان  و  سفرا 
هائی  نمونه  کردند  می  سفر  ایران  به 
خانه  به  باخود  را  هنرمندان  آثار  از 
دلگرمی  باعث  امر  همین  و  بردند  می 
چون   اما  شد.  می  ایرانی  هنرمندان 
کتاب نویسی دراین زمان  رواج زیادی 

نفیس  مینیاتورهای  با  کتابها  و  یافته  
ها  از  خارجی  برخی  و  می شد  مزین 
نداشتند   را  کتاب  همه  خرید  قدرت 
اوراق  خوشنویسی شده و یا مزین به 
کار نقاشان  خریداران بسیاری یافت .

پیشرفت هنر در دوران جانشینان شاه 
عباس اول  نیز ادامه یافت اما از شدت 
و سرعت پیشرفت  در زمان او کاسته 
معروف  کاخ  دوم   عباس  شد.شاه 
دیوارهای  که  ساخت  را  ستون  چهل 
هائی  نقاشی  عرصه  برای  محلی  آن 
شد.  ایران  وادبیات   تاریخ  به  مربوط 
هشت  عمارتهای  نیز  سلیمان  شاه 
که  ساخت  را  اشرف  تاالر  و   بهشت 
بشمار  ایران  معماری  شاهکارهای  از 

میرود.
هنرهای نمایشی نیز در دوران صفوی 

مورد توجه قرار گرفت . اما از آنجا که 
زیادی  توجه  اسالم  به  صفوی  شاهان 
تعزیه  صورت  به  نمایش  هنر  داشتند 
رواج یافت .تعزیه درحقیقت  مراسمی 

نمایشی ، مذهبی و  آئینی است 
عبارتی  به  یا  تعزیه   گردانندگان 
مذهبی   های  نمایشناممه  بازیگران 
به دلیل اعتقاد دینی خود به این هنر 
موارد  از  دربسیاری  آوردند.  می  روی 
ماهرانه  نقش خودرا  آنچنان  بازیگران 
صحنه  تماشاچی  که  کردند  می  تایفا 
درنتیجه  و  پنداشت  می  واقعی  را 
آمد.  می  بوجود  نیز  ناگواری  حوادث 
شمر  درنقش  کسی  وقتی  مثال   برای 
ظاهر می شد ونقش خودرا ماهرانه ایفا 
می کرد مردم متعصب درحین 
به  ازآن  ویا پس  تعزیه  اجرای 
او حمله می کردند واگر بعضی 

مسئولین  از 
نچی  میا
شدند  نمی 
توضیحات  و 
را  الزم 
دادند   نمی 
به  بازیگر 
مردم  دست 

متعصب  ،
کشته می شد.

تعزیه  عموما به شرح 
شخصیت  مصائب  
به  و  مذهبی  های 
رسیدنن  شهادت 
دارد  اختصاص  آنها  
ای  تعزیه  اگر  و 
حسین  امام  درمورد 
شیعیان   امام  سومین 
نداشته  ارتباطی 
بااینهمه  باشد  
صحرای  به  گریزی 
کربال  و واقعه عاشورا  
زده می شود تا اشک 
جاری  تماشاچی 
بدون  تعزیه  شود. 
تماشاچی   گریه 

بازیگران تعزیه   . تعزیه موفقی نیست 
شخصیت  اول  دسته  هستند:  دوگروه 
و  پیامبر  از خانواده   که  هائی هستند 
 ، حسین  امام  هستند.  شیعه  امامان 
علی اصغر فرزند 6 ماهه او ، خواهرش 
طفالن  و  سگینه   دخترش   ، زینب 
امام  برادر  عباس   وحضرت  مسلم 
حسین و علی اکبر پسر بزرگ حسین 
که در نمایش تعزیه به شرح مفصلی از 
رشادتهای او دربرابر دشمن  بازگو می 
شود و دسته دیگر دشمنان امت شیعه 
هستند  مذهب  سنی  درحقیقت  که 
ذی  شمر   ، یزید  ازجمله  قراردارند. 
همه  که  دیگران  و  حرمله    ، الجوشن 
نمادهای بدطنتی و ستمکاری هستند. 
امروز   تعزیه  در  که  آدابی  و  مقررات 
در  که  است  هائی  همان  دارد  کاربُرد 

عهد صفوی ودرآغاز پیدایش تعزیه  

بنا نهاده شده است .درمورد تعزیه می 
حد  همین  به  اما  نوشت   بسیار  توان 

بسنده می شود. 
هنرهای تزئینی در دوران صفویه  رواج 
 ، تشعیر  و  تذهیب  هنر  ازجمله  یافت 
فلز   ، ، سرامیک  قلمکاری   ، میناکاری 
بسیاری  و  سنگتراشی  حجاری  کاری، 
که  تذهیب  برد.  نام  دیگر  هنرهای  از 
برای  ها  بوسیله خوشنویس  نیز  امروز 
کنند  می  خطاطی  که  قطعاتی  تزئین 
درزمان  گیرد   می  قرار  استفاده  مورد 
تنها  نه  کردو  پیشرفت  بسیار  صفویه  
در کار خوشنویسی مورد استفاده قرار 
از  بسیاری  درتهیه   بلکه  گرفت  می 
طرح قالی های نفیس نیز از همان طرح 
تذهیب  در  که  شد  می  استفاده  هائی 

کاربرد داشت .
صفویه  زمان  هنرمندان  از  یکی 
خوشنویسی   در  که  بود  میرعماد 
مکتب خاصی داشت . نمونه ای از خط  

اورا درصفحه فبل مشاهده می کنید.
دوران  صفویه   سلسله  انقراض  با 
افول  به  رو  نیز  ایران  هنر  شکوفائی 
راه  به  دیگری  درمسیر  ایران  و  نهاد 

خود ادامه داد .  
الزم بیادآوری است  درزمان صفویه به 
دلیل ارتباط اتباع خارجی با ایرانیان ، 
ایرانی در اقصی نقاط  نه تنها هنرهای 
و  پیداکرد  وخریدار  خواستار  جهان  
کشورها  دیگر  هنرمندان  تقلید  مورد 
قرارگرفت  بلکه هنر  دیگر کشورها نیز

ی  وبوسیله  یافت   راه  ایران  به 
هنرمندان ایرانی  تقلید شد.اما تقلید 
که   گرفت  می  صورت  ماهرانه  آنچنان 
ابعاد ایرانی بخود می گرفت و از رونق 

هنر ایرانی نمی کاست .
درعصر  ایران  هنر  پیرامون   بحث 
گنجد.  نمی  مختصر  دراین  صفوی  
توصیه  »آزادی«  خوانندگان  همه  به 
زمینه  دراین  که  کتابهائی  به  می شود 
و  شده  نوشته  مختلف  زبانهای  به 
مراجعه  است  بسیارزیاد  تعدادآنها 

فرمایند.

کاخ چهلستون

کاله مخصوص اشقیا در تعزیه  
صفوی دوره  هنرمندان  کار 

بشقاب سرامیک با نقش اژدها 

هنری  صفوی  درزمان  تذهیب  
نه  هنرمندان  چشمگیرشد.  بسیار  
می  تزئین  کتابهارا  صفحات  تنها 
کردند )سمت چپ( بلکه همان نقش 
استفاده  مورد  فرشها  درطرح   هارا 

قرارمی دادند.)سمت راست(

عمارت هشت بهشت یکی از عمارت های تاریخی موجود در شهر اصفهان و به ساخت 
و کاله فرنگی هائی که در  با صفا  از کلیه کاخهای  است.  رسیده در دوران صفویان 
این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت بهشت باقی مانده است. 
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بقیه انتقاد  اردشیرزاهدی

نیت  حسن  و  صداقت  که  هنگامی   
وجود داشته باشد، حتی بی رحم ترین 
تروریست ها می تواند متقاعد به زمین 
گذاشتن سالح شودو به گفتگو تن دردهد. 
انسان ها قلب دارند و به عشق، تفاهم و 
سخاوت ذهن  واکنش نشان می دهند..

وقتی که من به عنوان سفیر دردربارسنت 
جیمز خدمت می کردم ، پس از شکست 
آقای  با  بحث  تهران،  در  نفت  مذاکرات 
ادیسون از بریتیش پترولیوم، هوارد پیج 
ازاستاندارد اویل )در حال حاضر اکسون(، 
و جان  لودون از رویال داچ شل  به مذاکره 
پرداختم . در پشت صحنه، جورج براون، 
برای  شاوکراس  لُرد  و  خارجه  امور  وزیر 
رسیدن به یک توافق کمک کردند. تفاوت 
قیمت نفت و برخی از اظهارات نابجای یکی 
از شرکت کنندگان به شکست مذاکرات و 
بحران جهانی جدید انجامیده بود. اما، از 
طریق کار صمیمانه، صبر، و حسن نیت؛ و 
بعد از یک شب بی خوابی طوالنی، ایرانیان 
بامدادان  در  ما  بریتانیائی  دوستان  و 
را  همه  توافق  این   . رسیدند  توافق  به 
خوشحال، و شرق و غرب را  به هم نزدیک 
تر و بازارهای مالی را آرام کرد. روز بعد ما 
برادرانه  ناهار  با  را  دیپلماتیک  پیروزی 
کریسمس در سفارت ما ن جشن گرفتیم.

امروز، خاطرات غم انگیزی از تراژدی 11 
سپتامبر وهمچنین انفجار مرکز تجارت 
ما  در ذهن  هنوز  در سال 1993  جهانی 
به طور منظم شاهد  ما همچنان  هست. 
سراسر  در  ترور  شوم  اعمال  و  جنایات 
هستیم. در مواردی   ISIS جهان توسط
که متحدان درگیر ند، ایاالت متحده اغلب  
با نگاهی مهربانانه . باآن برخورد می کند. 
از طریق اعمال تروریستی، بیش از 3000 
خودشان  خاک  در  گناه  بی  آمریکایی 
کشته شده اند. بسیاری دیگر در سراسر 
جهان از جمله حمالت تروریستی ریاض 
در   2004 و   2003 ُخباردرسال  برج  و 
این  شدند.  کشته  سعودی  عربستان 
تروریست ها که بودند و چه کسی از آنها 
حمایت میکرد؟ آنها از کجا آمده بودند؟ 
هواپیماربایان دریازده سپتامبر گذرنامه 
ایرانی  داشتند.آنها  سعودی  عربستان 
نمی  پشتیبانی  ایران  سوی  از  و  نبودند 
شدند. چرا ایرانی هارا، برادران و خواهران 

من را، ناعادالنه مقصر می دانند؟
تاریخ 3  تایمز در  نیویورک  در سرمقاله 
ماه مه، سردبیر عالقه  وزیر امور خارجه 
رابه  کاری که  پذیرفته است زیر سوال 
برده است. این یک یادآوری به موقع به 
راه  کردن  پیدا  برای  که  بود  خوانندگان 
حل مشکالت جهان در این نا آرامی ها، 
و در یک خاور میانه که سراسردر هرج 
و مرج  است آقای تیلرسون نیاز به یک 
سیاست بسیار گسترده تر و ارتباط بهتر با 
دیپلمات ها و کارمندان ارشد وزارت امور 

خارجه دارد. او به  تجربه آنها نیازدارد تا 
بتواند طیف وسیع تری از راه حل هایی 
را که یک رویکرد دیپلماتیک همیشه می 

تواند ارائه دهدببیندو بسنجد.
تهدید به جنگ،  به رخ کشیدن زرق وبرق  
قدرت نظامی، استفاده از سالح و یا تحریم 
ها می تواند تنها به ناآرامی های بیشتر 
وبروز فاجعه در جهان منجر شود. همه ما 
باید از تجربیات ویتنام، افغانستان، لیبی 
به  دوباره  باید  ما  بگیریم.  درس  عراق  و 
آینه تاریخ نگاه کنیم . صاحب سالحهای 
ویرانگربودن و توانائی نظامی وزوربازوبه 
اعمال  وبه  نیست  حق  داشتن  معنی 
خودسرانه هیچ کشوری  مشروعیت  نمی 

بخشد.
وزیر تیلرسون ایران را متهم کرده است 
که  قدم به قدم کره شمالی را تعقیب می 
احترام  جهان  در  ملتی  هر  به  من  کند. 
میگذارم چه بزرگ باشد چه کوچک .  اما 
باید به آقای وزیریادآوری کنم که ایران 
کره شمالی نیست. من نظر او را که در نامه 
18 آوریل برای رئیس مجلس نمایندگان  
پُل  رایان فرستاده را می پذیرم  و لی آنچه 
که متأسفانه در مصاحبه  دو روز بعدگفت 

برای من قابل قبول نیست  .
در  مذاکرات،  در  کنندگان  شرکت  تمام 
واقع تمام جهان، اعتراف کردند که توافق 
هسته ای، جهان را به مکانی امن تر تبدیل 
کرده  و نمونه  خوبی از دیپلماسی و بلوغ 
وزیر  ذهن  و  قلب  تغییر  است.  سیاسی 
تیلرسون در ظرف چند ساعت همه، به 
زده،  راشگفت  امریکا  متحدان  خصوص 
دیپلماسی  ثبات  مورد  در  را  سواالتی  و 

آمریکا مطرح کرد.
من به گرمی به یاد دهه پنجاه و شصت می 
افتم که امریکا منادی صلح؛ مدافع حقوق 
ملت ها؛ و آزادکننده کشورهای مستعمره 
بود. ایاالت متحده در سراسر جهان مورد 
تحسین قرارمی گرفت و جایگاه ویژه ای 
در قلب ما داشت. مسیر صلح و برادری 
ملت ها نباید خیلی به راحتی رها شود. 
چرا وقتی می توانیم  اختالفات را با گفت 
و گو و صبر و شکیبایی حل و فصل کنیم 

به الف زدن ورجزخوانی می پردازیم ؟
به  باید  جهان  رهبران  همه  امروز، 
درخواست  انسانی، روشن و مؤدبانه پاپ 
ماه  در  قاهره  به  ش  سفر  در  فرانسیس 

آوریل سال 2017. گوش دهند.
پاپ دربازدیداز سرزمین باستانی با پیام 
و  مسیحیان  مسلمانان،  وآشتی،  صلح 
بدبینی،  به  پایان دادن  برای  را  یهودیان 
و  فراخواند  گرایی  قبیله  و  ستم  و  ظلم 
جهان رابه » ایمان، تواضع، صلح، مدارا، 
گفتگو و محبت « دعوت کرد.)نیویورک 
در  پاپ  انسانی  »پیام  سرمقاله:  تایمز 

مصر،« دوم ماه مه  2017(.
هیچ مشکلی، هر چقدر جدی باشد، نمی 
دیپلماتیک  راه حل  یک  که  یافت  توان 

نداشته باشد.
اردشیر زاهدی، مونترو سویس
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جنگی   کفار   جهادبا  در  مسلمانان  
وطاقت  توان  آورند12-  بدست 
 - عرض  کم   - ازاتومبیل  جزئی   -
13-  مرضی که غالبًا  کودکان به آن 
اهل  ندا-   حرف   - شوند  می  مبتال 
مشجر   های   دامنه   -14 ها  محلی 
وجنگلهای انبوه  بلوط  منظره  جالب 
توجهی  بآن بخشیده است - هوائی 
که  بجهت معینی  تغییر مکان دهد 
15-  طوالنی  نرشاخدار  گوسفند    -
ترین دویدن - مخترع میزان الحراره

*** 
حل درشماره آینده

جهانگیر  یاد  زنده  از  جدول  طرح 
1362در  ماه  بهمن  اول   - پارساخو 
چاپ  دانستنیها  مجله   108 شماره 

شده است .

 
افقی: 1- گوشه گیران آلتونا- 2-و- آواکس - اداره - م-3- هر- ملس - م - 
فنا  ابرام -  ینا- شی4- راج -شاهدانه - تکل 5- نهنگ - ندیمه - فرنی 6- 
- نامجو-7- مه - لنگ - ه- راس -هش 8- ه- سودان - نیشتر-ا-9- پر- ارم 
- م - اتو- سر10- نارنج - سلف - انجیل -11- دیزی - ممتنع - یابو - 12- نزم 
- شهرفرنگ - هرت -13- ان - گیج - ت - ارس - یو 14- م- سالوس - دیدرو 

- ا- 15- هوس زیر درخت نارون  

ازکلیه خوانندگان گرامی تقاضا می شود تغییر آدرس پستی خودرا بالفاصله با 
ایمیل مجله به ما اطالع دهند تا هم در ارسال مجله برای آنها  تأخیری حاصل 

نشود وهم  برهزینه های پستی ما اضافه نگردد. 
حق اشتراک خودرا نیز لطفا به موقع پرداخت فرمائید  ودرنظرداشته باشید که 

حق اشتراک  یکسال،   پیشاپیش دریافت می شود.               باسپاس از مهرتان

جدول کلمات متقاطع

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود

 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت دوستداران 

کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب 

شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه 
ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

بقیه : خاطرات دکتر عدل 
الن که درهرجا وهرکار  محبوب همه 
می شود  نمی تواند  با خانم خصوصیت  
انوش   . است  سرد  روابط  کند.  ایجاد 
هم با ما  سرد شده است  مثل اینکه 
آب زیر کاه شده است . هروقت دوروز  
خدمت او تمام می شود  خانم ایراد می 
است   کثیف  یخچال   دسته  که  گیرد 
یا زیر میز  آشغال است . ظن من این 
است  که انوش  پشت  دسته یخچال  
می  آضغال  میز  وزیر  میمالد   عسل 
ریزد  وخانم را صدا می کند  ومی گوید 

مالحظه بفرمائید  چقدر کثیف است .
دیروز چهارشنبه که روز مرخصی مابود 
صبح زود لباس  پوشیده به  آشپزخانه 
رفتیم  تا طبق قرارقبلی  به یک دهکده  
که در آنجا سمیناری  برای پارکینسون  
انوش   تا  قراربود   . برویم  بود  خواهد 
موقع  دراین   . کنیم  حرکت  ما  رسید 
خانم  زنگ زد  و الن را خواست . ژرژ  
پسر خانم هم رسید من در آشپزخانه   
روی صندلی منتظر  ماندم . انتظارطول 
کشید . من نگران شدم . دارند چه می 
گویند. پریروز  اتومبیل انوش  را همراه 
یک اتومبیل  دیگر در خیابان  مقابل 
خانه پارک شده بود دیده بودیم نکند  
یکی را آورده  بجای ما ارزان تر  معرفی 
کند؟   پس از 20 دقیقه الن  آمدوگفت  
از  باید  یکشنبه   تا  شد   تمام  پرویز 
است   عجیبی  جامعه   . برویم  اینجا 
خدمه هیچ   حامی ندارند  میروم  پیش 
خانم وازاو می پرسم  گناه ما چیست ؟  
جواب : هیچ  خیلی هم راضی هستم  
ورضایت نامه هم می نویسم  ولی دونفر 
نمی توانم  نگاه دارم . می گویم : ازاول 
هستیم   دونفرز  ما  که  دانستید   می 
مصاحبه کردید و پذیرفتید.  می گوید 
: دوهفته  به شما اضافه می دهم . خرج 
اسباب کشی  از اینجارا هم می دهم 
برای  نفر  برای جمعه وشنبه   چند   .
وخدمه  اند.   آماده  شما  اثاثیه  انتقال 

جدید روز یکشنبه می آیند.
دنیای ما بازهم فرو می ریخت . به الن 
صرفنطر  دسمینار   به  ازرفتن  گفتم 
کنیم وبه  آپارتمانی که ازطرف دولت 
اداره می شود  و اجاره آن کم وتحت 
به  دوروزقبل   ودرست  است   کنترل 
ما نامه نوشته اند که درخواست شما  
قبول شده  ، برویم  بلکه آنجارا بگیریم 
. وتوهم کارسابق را که خیلی دوست 
است   آپارتمان  این  ونزدیک  داشتی  
)خانه سالمندان   داکسبری(  درقسمت 

کنترل ورود وخروج(  ازسر بگیری .
حدود  ناراحتی  با  تند   باران   زیر 
داکسبری  به  تا  راندیم  مایل   50
رسیدیم  خانم متصدی  با گرمی مارا 
پذیرفت وامیدواری زیادداد. قراراست  
فردا)یعنی امروز -حاالساعت 5 صبح 
 ). نویسم  این سطوررا می  است دارم 

 جواب قطعی بدهد. اگر جواب منفی 
باشد  واقعا بی خانمان می شویم ونمی 
دانیم چه باید بکنیم . فکروتصورش هم  

وحشتناک است .

ادامه دارد

جغرافیای خانم ها
* خانم ها در سن 18 تا 21 سالگی ، 

مانند آفریقا یا استرالیا هستند : 
با  زیبایی   نیمه کشف شده، وحشی 

های افسون  کننده ی طبیعی.
* در سن 21 تا 30 سالگی، مثل امریکا 

یا ژاپن هستند:
 کامال کشف شده، بسیار توسعه یافته، 
آماده برای معامله، مخصوصا معامله با 

پول نقد یا اتومبیل . 
* در سن 30 تا 35 سالگی، مانند هند 

یا اسپانیا هستند:
 بسیار داغ، آسوده خاطر و آرام، و آگاه 

به زیبایی های خود.
مانند  سالگی،   40 تا   35 سن  بین   *

فرانسه یا آرژانتین هستند:
 بدین معنا که اگر چه ممکن است در 
جریان جنگ نیمه ویران شده باشند، 
تماشا  برای  بسیاری  جاهای  هنوز  اما 

دارند . 
مثل  سالگی،   50 تا   40 سن  در   *

یوگسالوی یا عراق هستند:
گرفتار  هنوز  اند.  باخته  را  جنگ   
سازی  باز  به  اندو  پیشین  اشتباهات 

کامل نیاز دارند .
* بین 50 تا 60 سالگی، مانند روسیه یا 

کانادا هستند:
بدون  ها  مرز  و  آرام  پهناور،  بسیار   
مرزبان، اما  سرمای زیاد، خالیق را از 

آنان مي رماند..
مانند  سالگی،   70 تا   60 سن  در    *

انگلستان یامغولستان اند:
بدون  و  درخشان  ی  گذشته  یک  با   

آینده .
یا  آلبانی  شبیه  سالگی،  از 70  بعد   *

افغانستان اند:
اما   همگان مي دانند که در کجایند، 

هیچ کس به  سراغ شان نمی رود.

جغرافیای آقایان
*از 18 تا 50 سال مثل ایران  :

 راهنما و حالل مشکالت دنیا ولي در 
کار خود مانده .

مانند  سالگی،   65 تا   50 سن  در   *  
کشورهای تازه استقالل یافته شوروی 

سابق:
 با یک گذشته ی درخشان. 

* بعد از 65 سالگی، شبیه عربستان 
هستند:

 همگان فقط به خاطر مال و ثروت به 
آن ها احترام مي گذارند
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خبرهائی از سینما
 2017 سپتامبر   8 درتاریخ    it فیلم 
کمپانی  را  فیلم   خواهدشد.  اکران 
وارنر( ساخته  )برادران  نیوالین سینما 
موشیه  اندی  را  آن  کارگردانی  است  
آن  هنرپیشگان  و  دارد  برعهده  تی 
جیدن  گرد،  اسکارس  بیل  عبارتنداز: 
لی  صوفیا  تیلور،  ری   جرمی  لیبرر، 
لیس، فین  ولفهارد ودیگران . این فیلم 

درژانر ترسناک ساخته شده است .

 4–2 از  اکران  فیلمهای روی  فروش   
جون به شرح زیر بوده است 

Wonder Woman .1 100.5 میلیون  
دالر

 Captain Underpants .2
23.5 میلیون دالر

 Pirates of the Caribbean  .3
21.6میلیون دالر

Guardians of the Galaxy .4
9.7 میلیون دالر

Baywatch .5  8/5 میلیون دالر
 2017 ژوئن  درماه  که  فیلمهایی   

برپرده سینماها خواهد بود:
 - The Mummy باشرکت تام کروز از 

9 ژوئن
باشرکت جوئل   It Comes at Night -

ادگارتُن درژانر ترسناک  از9 ژوئن
- Megan Leavey  باشرکت  کیت مارا 

)عکس زیر( از 9 ژوئن 

- دخترعموی من راشل  باشرکت  :
از  درام  درژانر  زیر(  وایز)عکس  راشل 

9 ژوئن.

- مدرسه شبانه بکارگردانی آندرو 
کهن  از 9 ژوئن 

افشاگری ناخواسته  
سینمای ایران

است  ای سینمائی  رسانه  سینماپرس  
که گاهی  ناخواسته مطالبی می نویسد 
رژیم  به  را  ایران  مردم  که عدم عالقه 
این  از  یکی  کند.  می  برمال  آخوندی 

نوشته هارا درزیر می خوانید:
عنوان نوشته این است :

کسی  فرهنگی  ولنگاری  دوران  »در 
اهلل«  »روح  حضرت  از  نمی شود  پیدا 
فیلم بسازد / مردی که سینمای ایران 

را احیا کرد!« 
وبعد ادامه می دهد:

فیلمسازی  تا  بگذرد  باید  قرن  ربع   «
پیدا شود و اثری در مورد امام بسازد. 
آیا مثل ماجرای تسخیر النه جاسوسی 
باید منتظر باشیم که هالیوودی ها در 
پی  در  ما  و  بسازنند  فیلم  امام  مورد 

پاسخ سینمایی باشیم.«
بود  آن  نوشته   این  نقل  از  منظور 
رژیم  چگونه  دهیم  نشان  شما  به  که 
را  ایران  هنرمندان  موفقیتهای  همه 
نشریه  و  نویسد  می  خود  حساب  به 
خمینی  که  معتقداست  آن  سینمائی 
سینمای ایران را احیا کرده است . جل 

الخالق!

نمایش پالک 729

نمایش »پالک 729« که مهدی کردی 
کارگردانی آن را به عهده دارد کاری از 
بندرگز  شهرستان  محراب  تئاتر  گروه 
از توابع استان گلستان بوده و تاکنون 
تاتر  استانی،  جوایز  دریافت  بر  عالوه 

برگزیده تماشاگران نیز بوده است.
شاهد  حالی  در  شهر  تئاتر  مجموعه 
بود  ای  دقیقه   60 نمایش  این  گشایش 
که چهره های مطرحی از حوزه سینما 

و تئاتر بیننده آن بودند.

آمده  نمایش  این  داستان  خالصه  در 
در  کریسمس  شب  در  زوجی  است: 
هستند  مراسم  و  جش  برگزاری  حال 
که ناگهان پستچی وارد منزل می شود 
و با یک نامه زوج را به یک بازی دعوت 

می کند....
 »729 »پالک  نمایش  عوامل  سایر 
کارگردان:  و  نویسنده  از:  عبارتند 
مهدی  بازیگران:   ، کردی  مهدی 
امیرحسین  عمرانی-  فرهنگ  کردی- 
سیده  کاویان-  مهدیه   - آبادی  صید 

فاطمه میرکریمی و...
محراب  تئاتر  گروه  است  ذکر  شایان 
استان  باسابقه  گروههای  جمله  از 
دهه   4 طول  در  که  است  گلستان 
فعالیت افتخارات بسیاری را در عرصه 

نمایشی کشور کسب نموده است.

مادر مهربان بالیوود 
درگذشت

بی بی سی، ریما الگو که با ایفای نقش 
بالیوود  فیلم های  در  مهربان«  »مادری 
بود،  رسیده  محبوبیت  و  شهرت  به 
شب چهارشنبه 17 می در 59 سالگی 

درگذشت.
اعالم شده  قلبی  ایست  او  دلیل مرگ 

است.

او در ده ها فیلم و مجموعه تلویزیونی، 
نقش مادر شخصیت اصلی را به عهده 
داشت و در چندین تئاتر به زبان مراتی 

هم بازی کرده بود.
او در فیلم های معروف بالیوود از جمله 
»من برای تو چه کسی هستم؟«، »داره 
یه اتفاقایی میفته« و »من عاشق بودم« 

حضور داشته است.
ریما الگو فعالیت حرفه ای را در اواخر 
خیلی  و  کرد  آغاز  میالدی   1970 دهه 
شخصیت های  مادر  نقش  ایفای  با  زود 

اصلی فیلم ها به شهرت رسید.
خان،  سلمان  که  فیلمی  چندین  در  او 

بازیگر سرشناس بالیوود، در آنها نقش 
اصلی را دارد، نقش مادر او را به عهده 
دارد و به همین دلیل، مادر روی صحنه 

سلمان خان هم خوانده می شد.
ریما الگو حدود 28 سال پیش و زمانی 
که تنها 31 سال داشت، در اولین فیلم 
سلمان خان، نقش مادر او را بازی کرد.

کنسرت مجدد آریاناگرانده
مه   ماه   22 درروز  که  گرانده  آریانا 
داده  ترتیب  منچستر  در  کنسرتی 
ترک  منچستررا  بد  ای  خاطره  با  بود  
گفت. درست درلحظه پایان کنسرت او 
یک تروریست انتحاری  بمب  کمربند  
کنسرت   محل  از  دربیرون  خودرا 
درمنچستر منفجر کرد و عالوه برخود 
وخون  خاک  به  را  وکودک  جوان   22
بیمارستان  روانه  نفررا  ها  ده  و  کشید 
کرد.  آریانا چندروز بعد اعالم کرد برای 
کمک به خانواده قربانیان و مجروحین 
حادثه باردیگر به منچسترباز می گردد

های  خانواده  به  را  کنسرت  عواید  و   
مقتولین ومجروحین اهدا می کند. 

به  نیز  دیگر  خواننده  چند  بالفاصله 
حادثه  تکرار  پیوستندوعلیرغم  او 
تروریستی درلندن  درروز سوم ماه مه  
این کنسرت یک روز بعد یعنی درروز 
منچستربرگزارشد.  در   2017 مه   4
آمریکا  در  زنده  بصورت  کنسرت  این 
پخش  جهان  کشورهای  بیشتر  و 
افراد  به   توانستند  بسیاری  شدو 
کنسرت   برگزاران  به  اعانه  اهداکننده 
 One  love کنسرت   این  بپیوندند. 
وورودبرای  داشت  نام    Manchester
به  هرکس  ولی  بود   رایگان  عموم 
دلخواه مبلغی بعنوان  کمک ، پرداخت 

نمود.
آریانا گرانده درکنسرت دوم خود پس 
از خوانندگان دیگر بروی صحنه آمد و 
ابتدا از همه قربانیان  حادثه تروریستی 
باخته  او جان  اول  کنسرت  از  که پس 
عمیق خودرا  تأسف  و  کرد  یاد  بودند  
ابراز کرد ودرحین اجرای کنسرت بارها 
بهمراه شرکت کنندگان دراین کنسرت 

گریست.

فستیوال کن بپایان رسید
به گزارش رسانه ها، فستیوال کن روز 
و  گرفت  پایان   2017 مه   28 یکشنبه 
داوران  هیات  اهداشد.   جوایزبرندگان 
جایزه ویژه ای به نیکول کیدمن به دلیل 
کشتن   ‹ های  فیلم  در  آفرینی  نقش 
و  شدگان‹  ›اغوا  و  مقدس‹  گوزن  یک 
›باالی  سریال  دوم  فصل  در  مشارکت 
دریاچه‹ و ›چطور با دخترها در مهمانی 

صحبت کنیم‹ اختصاص داد. 
دوربین طالیی بهترین فیلم اول به لئونور 
سرائیب برای فیلم »زن جوان«،جایزه ی 
چین  از  یانگ  چو  کوتاه  فیلم  بهترین 
برای فیلم یک شب آرام ،جایزه بهترین 
فیلمنامه مشترکا به فیلم »تو هرگز واقعا 
اینجا نبودی« لین رمزی و »کشتن گوزن 

مقدس« یورگوس النتیموس رسید. 
جایزه ویژه هیات داوران به »بی عشق« 
،جایزه  زویاگینتسف  آندری  ساخته 
بهترین بازیگر زن به دایان کروگر برای 
شدن«  محو  حال  »در  فیلم  در  بازی 
ساخته فاتح آکین، جایزه بهترین بازیگر 
مرد به جواکین فینیکس برای »تو هرگز 

واقعا اینجا نبودی« رسید. 
سوفیا کوپوال برای »فریب خورده« جایزه 

بهترین کارگردانی را به دست آورد. 
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تپش در دقیقه« رسید.
 هفتادمین جشنواره فیلم کن با اعالم 
اسامی برترین ها از سوی هیات داوران 
و اهدای نخل طال به فیلم › مربع › ساخته 
روبن اوستلوند سوئدی به کار خود پایان 

داد.
»بهمن و بهرام ارک« دو برادر فیلمساز 
ایرانی با فیلم کوتاه »حیوان« جایزه دوم 
دوره  هفتادمین  فونداسیون«  »سینه 

جشنواره کن را از آن خود کردند.
در  که  است  بنیادی  فونداسیون  سینه 
پایه  ژاکوب«  »ژیل  توسط   1998 سال 
جشنواره  پوشش  تحت  و  شد  گذاری 
فیلم کن برای حمایت از نسل بعدی فیلم 
سازان بین المللی و الهام بخشیدن به 

آنان ایجاد شده است.
وابسته  که  سینماپرس،   گزارش  به 
به  رژیم جمهوری اسالمی است  فیلم 
سینمایی » لرد« در حالی در جشنواره 
کن جایزه بخش نوعی نگاه را از آن خود 
کرده است که فیلم در امتداد سیاه نمایی 
درباره ایران و ساختار حاکم بر آن، در 
تقدیس...  به  علناً  فیلم  از  سکانسی 
دانش آموز  یک  است؛  پرداخته  بهائیت 
به اتهام بهائی بودن از مدرسه ای اخراج 
می شود و بعد از خودکشی، حتی اجازه 

دفن وی در گورستان داده نمی شود!
... که البته همه شاهدیم درجامعه ایران 
این قبیل رویدادها کم نبوده ونیست . 
اُف  رسول  مثل  کارگردانهائی  شجاعت 
برای ساختن  چنین فیلمی ستودنی است

 راجرمور جیمزباند سینما 
درگذشت 

بازی  با  که  ای  هنرپیشه  راجرمور 
درنقش جیمزباند  به شهرت زیاد رسید 
درسن 89 سالگی براثر ابتال به سرطان 
بود  جیمزباند  سومین  او   . درگذشت 
وقبل از او شون کانری  از طریق اجرای 

این نقش به شهرت رسیده بود.

فیلم جدید اصغرفرهادی
اصغر فرهادی  فیلمسازایرانی وبرنده دو 
جایزه اسکار  دست اندرکار فیلم جدیدی 

با شرکت هنرپیشگان غیرایرانی است .
به زبان اسپانیائی است و در  این فیلم 
ماه اوت 2017 فیلمبرداری آن در اسپانیا 
قسمتی  سه  فیلم  خورد.  خواهد  کلید 
که  است  دختری  سرگذشت  و  است 
دزدیده می شود و با گمشدن او رازهای 

خانواده اش فاش می گردد. 
اسپانیائی  هنرپیشه  دارین«  »ریکاردو 
دراین فیلم بازی می کند. قبال قراربود 
فیلم  دراین  شوهرش  و  لوپزکروز  پنه 
توافق  به  فرهادی   امابا  کنند  بازی 

نرسیدند.

فیلم حرمت شکنانه 
خبرگزاری فارس در خبری مدعی شد 
که اخیرا فیلمی حرمت شکنانه و ضد 
پروانه  مجوز  دریافت  مدعی  خانواده 
نمایش شده است. این در شرایطی است 
که این فیلم کپی فیلمی است که وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی سابق را مجبور 

به عذرخواهی کرد.
داستان فیلم زندگی  دو زوج را روایت 
می کند که برای ثبت ازدواج به محضر 
عاملی  محضر  شلوغی  ولی  می روند 
دو  نام  محضردار  اینکه  برای  می شود 
دو  در شناسنامه  اشتباه  به  را  عروس 
رخ  شرایطی  در  این  کند.  درج  داماد 
می دهد که آخرین روزهای هفته است 
را  یکدیگر  هستند  مجبور  زوجین  و 
تا اول هفته آینده تحمل کنند و این 
یعنی زنها باید چند روز  با مردانی که 
و....   کنند  زندگی  نیستند  همسرشان 
موقعیت های  ایجاد  موجب  همین  و 
مختلف می شود . همان  موقعیت هایی 
هم  آلبالو«  کیلو  »پنجاه   فیلم  در  که 
ایجاد شد و منجر به عذرخواهی وزیر 
اساس  بر  گاه  هیچ  که  فیلمی  گردید. 
ارائه  امکان  ارشاد،  وزیر سابق  ادعای 
در شبکه نمایش خانگی پیدا نمی کند 
هنر،  اهالی  دانشجویان،  واکنش  و 

برخی از مراجع را برانگیخت.

 
نودمین مراسم اهدای چوایز اسکار در 
برگزار  آنجلس  درلوس   2018 مارس 
هشتادونهمین  همانند  و  خواهدشد 
دوره از اهدای این جوایز جیمی کیمل  
اجرای مراسم را برعهده خواهد داشت 
. او گفته است که اجرای مراسم اسکار 
بشمار  او  کارهای  ترین  درخشان  از 
او  که  باورند  براین  بسیاری  میرود. 
درمراسم  را  ترامپ  به  حمله  پاداش 
این  و  کند  می  دریافت  اسکارقبل 

انتخاب جنبه کاماًل سیاسی دارد.
هائی  حاشیه  با  امسال  اسکار  مراسم 
بهترین  جایزه  از جمله  که  بود  همراه 
بود که اشتباها  اعالم شد  فیلم سال 
وپس از لحظاتی  نام فیلم اصلی برنده 
اکادمی    برای  گردیدو  اعالم  اسکار 
علوم وهنرهای سینمائی  سرافکندگی 

ببارآورد.

عروس فرانکشتین

درباره  فیلمی   1935 درسال 
 Elsa فرانکشتین ساخته شد که درآن
Lanchester  نقش عروس فرانکشتین 
را اجرا می کرد.  اکنون گفته می شود 
باردیگر کمپانی یونیورسال می خواهد 
برای  و  کند  بازسازی  را  فیلم  این 
آنجلینا  فرانکشتین   عروس  نقش 
نقش   . است  گرفته  درنظر  را  جولی 
عروس  فرانگشتین درفیلم اصلی کم 
با  اما گویا  ودرآخرفیلم ظاهر می شد 
تغییراتی درسناریوی فیلم  این نقش 
درحقیقت  آنجلینا  و  ترشده  پررنگ 
نقش اول زن را برعهده خواهد داشت 
دواین  نیز  فرانگشتین  نقش   برای   .

جانسون  برعهده خواهد داشت .  
بنام  درفیلمی  اخیراً  جانسون  دواین 
بازی کردکه موفقیت چندانی  بی واچ 

برایش بهمراه نداشت .
قراراست  فرانکشتین  جدید  فیلم 
هنوز  ولی  شود  عرضه   2019 سال  تا 
آنجلیناجولی  شرکت  نیست  معلوم 

درآن تا چه حد صحت دارد.

آنتونی   2010 درسال  بار  آخرین 
نقش  انگلیسی  هنرپیشه  هاپکینز 
بازی  را   Wolfman یا  گرگینه 
این  قراراست  جانسون  کردواینک 

نقش را تجربه کند.

 خبراهی هـنری

مجری اسکار 2018 ازهم اکنون اعالم شد
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