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نشریه ماهانه
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اول امرداد ماه 1396
 ناشر:  رسانه گروهی پارس

مدیر مسئول : مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله به ما 

تلفن  ویابا آدرس زیرمکاتبه 
کنید:

Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455

Westwood, MA 02090

* حق اشتراک سالیانه 50 دالرفقط 
برای داخل آمریکاست و برای خارج 
ازآمریکا، اشتراک یکسال 50 دالر 
باضافه  هزینه پُست است. برای 

کسب اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  
ازساعت 9صبح تا 12 ظهر به وقت 

شرق آمریکا  تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190

* لطفا مقاالت خودرا به 
فارسی تایپ کرده وبه یکی از 

آدرسهای زیر ایمیل کنید:

azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org

*  آرشیو مجله برروی سایت 
زیر برای همگان قابل دسترس 

است:
www.parsmassmedia.org

*لطفا چک حق اشتراک خودرا 
pars  mass media  پیشاپیش  دروجه

به آدرس صندوق پستی مجله ارسال 
بفرمائید

* زمانی که مدت اشتراک 
به پایان میرسد لطفًا نسبت 
به تمدید آن اقدام فرمائید 

وگرنه ممکن است ارسال 
مجله برای شما قطع شود.
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هبر فرمان ر مرج هب  رهج و

اخیرا رهبر جمهوری اسالمی از 
هرجا  تا  خواست  رژیم  گزمگان 
اصطالح  به  بینند  می  الزم  که 
عمل  اختیار   به  آتش  نظامی  
باالتر  منتظر دستور  کنند.یعنی 
نمانند و به سلیقه خود واردعمل 
شوندو مخالف جمهوری اسالمی 
به  من  بنشانند.  سرجایش  را 
با  اما  ندارم  کار  دستور  این 

صادرکننده دستور کاردارم .
رهبر  اطراف  لیسان  کاسه  به 
این  رهبر  با  من  کار   . کاردارم 
است که اگر دستور غلطی صادر 
اشتباه  به  مردومردانه  کند  می 
مملکت  و  کند  اعتراف  خود 
را  واجدادی  آباء  ودین  ما  
کاسه  با  من  وکار  بخطرنیندازد. 
آگاهشان  که   است  آن  لیسان 
غلط  دستور  یک  به  وقتی  کنم 
به به و چهچه می کنند  درنظر 
سرنوشت  با  که  باشند  داشته 
بازی  مملکت  یک  و  ملت  یک 
کسانی  باید  رهبر   . کنند.  می 
ادب  گویند   می  را  مجیزش  که 
بگیرد  را  کارشان  جلوی  و  کند 
پایه  با تعریف های بی  اینکه  نه 
باورش  بیشتر  هرروز  واساس  
و  نظیر  بی  دستوراتش  که  شود 

حالل همه مشکالت است . 
رهبران برجسته  با سالوس های 
رفتار  دیگری  طور  خود   درگاه 
می  داستانی  یاد  به  کنند.   می 
شما  برای  نیست  بد  که  افتم 
تعریف  هم  عزیز  خوانندگان 
و  واقعی  رهبر  بین  فرق  تا  کنم 
رهبر  سالوس پرور را برای شما 

مشخص کنم : 

»کریم خان زند هر روز صبح علی 
الطلوع تا شامگاه برای دادخواهی 
احقاق  و  رفع ستم  ستمدیدگان، 
می  شاهی  ارک  در  مردم  حقوق 
نشست و به امور مردم رسیدگی 
می کرد. یک روز مردی حقه باز 
همین  و  آمد  پیش  چاپلوس  و 
افتاد،  کریم خان  به  که چشمش 
شروع به های های گریستن کرده 
فرو  دیدگان  از  اشک  سیالب  و 
ریخت، او طوری گریه می کرد که 
هق هق هایش اجازه سخن گفتن 

به او نمی داد.
الرعایا می  شاه که خود را وکیل 
به گوشه  را  او  داد  نامید؛ دستور 
به  پس  زان  کنند  آرام  برده،  ای 
را  باز  حقه  مردک  برسد.  حضور 
و در فرصت  آرام کردند  و  بردند 
کریم  حضور  به  دیگری  مناسب 

خان آوردند.
کریم خان قبل از آنکه رسیدگی 
و  نوازش  کند  آغاز  را  او  کار  به 
عمل  به  وی  از  فراوانی  دلجویی 
آورد و آنگاه از خواسته اش جویا 
مادر  از  “من  گفت:  مرد  آن  شد. 
و سالها  متولد شدم  نابینا  و  کور 
با وضع اسف باری زندگی کرده و 
از نعمت بینایی و دیدن اطراف و 
اکناف خود محروم بودم تا اینکه 
روزی افتان خیزان و کورمال خود 
را روی زمین کشیدم و به سختی 
به زیارت آرامگاه پدر شما رفته و 
برای کسب سالمتی خود، متوسل 
ابوی مرحوم شما  به مرقد مطهر 
آنقدر  متبرک  مزار  آن  در  شدم. 
گریه کردم که از فرط خستگیو 

خواب  به  شده  بیهوش  ضعف  
عمیقی فرو رفتم! در عالم خواب و 
رویا، مردی جلیل القدر و نورانی را 
دیدم که سراغ من آمد و گفت: من 
ابوالوکیل پدر کریم خان هستم. 
آنگاه دستی به چشمان من کشید 
و گفت برخیز که تو را شفا دادم! 
را  بیدار شدم،  خود  که  از خواب 
پیش  تاریک  جهان  و  دیدم  بینا 
چشمانم روشن شد! این همه گریه 
و زاری امروز من از باب تشکر و 
والد  از  سپاسگزاری  و  دانی  قدر 

ماجد شما بود!”.
این  ادای  با  که  باز  حقه  مردک 
جمالت و انجام این صحنه سازی 
خام  را  خان  کریم  بود  مطمئن 
کرده است، منتظر دریافت صله و 
هدیه و مرحمتی بود که مشاهده 
برافروخته شده،  خان  کریم  کرد 
موقعی  گردد!  می  د ژخیم  دنبال 
کریم  گردید  حاضر  دژخیم  که 
مرد  چشمان  داد  دستور  خان 
حقه باز را از حدقه بیرون بکشد! 
به  زندیه  قوم  بزرگان  و  درباریان 
دست و پای کریم خان افتادند و 
شفاعت مرد متملق و چاپلوس را 
کرده و از وکیل الرعایا خواستند 
از گناه او در گذرد. کریم خان که 
ذاتا آدم رقیق القلبی بود، خواهش 

درباریان و اطرافیان را پذیرفت، 
ولی دستور داد مرد متملق را به 

فلک بسته، چوب بزنند!
نوکران شاه مشغول  هنگامی که 
سیاست کردن مرد حقه باز بودند 
گفت:  او  به  خطاب  خان  کریم 
من  پدر  سوخته!  پدر  “مردک 
بید  گردنه  در  بود  زنده  وقتی  تا 
سرخ، خر دزدی می کرد من که 
مقام و مسند شاهی رسیدم عده 
ای متملق برای خوشایند من و از 
آرامگاهی  برایش  چاپلوسی  باب 
ساختند و مقبره ای برپا کردند و 
آنجا را عنیان ابوالوکیل نامیدند. 
اکنون تو چاپلوس دروغگو آمده 
صاحب  مرا  دزد  خر  پدر  و  ای 
کرامت و معجزه معرفی می کنی؟! 
داده  اجازه  مجلس  بزرگان  اگر 
بودند چشمانت را در می آوردم تا 
بروی برای بار دوم از او ، چشمانی 

تازه و پر فروغ بگیری!” .

به  شرمسار  و  سرافکنده  مردک 
سرعت از پیش او رفت و ناپدید 

شد.«
این داستان رهبران  خداجوی و 
متملق  به  که  است  مردم  حامی 
وچاپلوس اجازه نمی دهند به کار 
رهبر  اما  دهد.  ادامه  خود  زشت 
داستانهارا  این  نه  ایران   امروز 
به  تمایلی  نه  و  است  خوانده 
دانستن آنهادارد.  رضا شاه بزرگ 
راه بدست  ازهمین  را  بزرگی  هم 
آورده بود که متملق وچاپلوس را  
سر جایش می نشاند. اگر بخواهم 
زمینه  دراین  کشورمان  تاریخ  از 
هفتاد  مثنوی  بیاورم  هائی  مثال 

من کاغذ شود.
پس از آنکه رهبر جمهوری اسالمی 
اختیارراداد   به  آتش  دستور 
چاپلوسان مزور از اطراف واکناف  
زبان به تحسین گشودند که به به 
آگاه  رهبر  این   . دستوری  عجب 
می داند چه دستوردهد و درچه 
ما  و  بدهد  دستوررا  این  زمانی 
درسایه این دستور چنین وچنان 
را  فلک  پشت  و  شد  خواهیم 
بخاک میمالیم و... هیچیک از این 
این  که  است  نفهمیده  متملقین 
دستور ربطی به دشمنان خارجی 
سرکوب  دستوربرای  این  ندارد 
زبان  و هنوزهم  ایران است  ملت 
های چرب ونرم به ستایش عقل و 
خرد و شم سیاسی رهبر عالیمقام 
هم  ایشان  و  مشغولند  وفرزانه 
ها  تملق  این  شنیدن  با  هرروز 
کند  می  باد  بیشتر   و  بیشتر 
ومتورم می شود و خیال می کند  
واقعا یک ژنرال فاتح جهانی است 
که دستورش  حالل همه مشکالت 

است . 
 این جوانان که تصویرشان را در 
روی جلد می بینید  هرسال زمان 
سال تحویل به پاسارگاد می روند 
پیش  سال   2500 که  رهبری  و 
میکرد  حکومت  مردم  دلهای  بر 
ایران  تک  تک  دردل  نیز  وامروز 
دوستان جای دارد را می ستایند. 
واین جوان ایرانی نه هرگز به تملق 
آخوند می نشیند ونه به دستورات 

او اهمیت می دهد.
مرتضی پاریزی 
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مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

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

azadi@parsmassmedia.org

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.

درشب چارده چو دیدم قرص ماه
ازتو وسیمای زیبای توأم آمدبیاد

دربهاران سرو دیدم قد کشیده تا فلک
ازتو وآن قدرعنای توأم آمدبیاد
آلمان پرویز کالنی
پروفسور کالنی عزیز از صمیم قلب برای 
 . دارم  بهروزی  و  سالمتی  آرزوی  شما 
درضمن یکی از دوستانم که دردانشکده 
کشاورزی  دانشگاه پهلوی شیراز  افتخار
شاگردی شمارا داشته است واکنون در 
را  آزادی  مجله  کند  می  زندگی  ایران 
ازطریق اینترنت مطالعه می کند و هربار 
می  شود  می  چاپ  شما  از  مطلبی  که 
خواند و برای شما سالم مخصوص دارد. 

شعر صحیح
صفحاتی  نخستین  شما  شعر  صفحات 
است که هربار مجله برروی اینترنت می 
آیدآن را می خوانم . معلوم است که برای 
این صفحه زحمت بسیاری می کشید. اما 
گاهی درصفحات دیگر اشعاری به چاپ 
میرسد که از نظر مضمون بسیار خوبند 
اشکال  پراز  شعری  قواعد  نظر  از  ولی 
از  اشعار ی که  هستند.  معتقدم چاپ 
لحاظ فن بدیع وقافیه  و وزن نادرست 
هستند خواننده شمارا به گمراهی می 
کشاند. لطفاً ازاینگونه اشعار چاپ نکنید. 
ویا اگر هم چاپ می کنید الاقل توضیحی 

مرقوم فرمائید تا کسی گمراه نشود.
منصور .خ- ایران
مجله  که  کردم  فکر  لحظه  یک  برای 
آزادی چه اهمیت واالئی پیدا کرده است 
که چاپ یک شعر غلط درآن  وضع شعر 

مملکت مارا دگر گون می کند. اما وقتی 
 . کمی فکر کردم دیدم حق باشماست 
اگر من غلط بنویسم ، او غلط بنویسد 
وشما غلط بنویسید و هیچکس هم در 
ندهد  توضیحی  ها   غلط  این  تصحیح 
کم کم ادبیات ما ،  رو به قهقرا خواهد 
رفت .اما از سوی دیگر ما فکر می کنیم 
ادعای  هیچ  کسانیکه  اشعار  چاپ  که 
شاعربودن هم نمی کنند  نوعی تشویق 
است و در جوار آن باید فکری هم برای 
تصحیح اینگونه اشعار بکنیم . مثال بد 
برای  انواع شعررا  قواعد  شعرو  نیست 
وشاعری،  شعر  به  عالقمند  خوانندگان 
با  ما  دوستان  تا  بنویسیم  درهرشماره 
آگاهی بیشتر به سرودن شعر بپردازند. 
تجارب  از  استفاده  با  کاررا  این  و حتما 
انجام  کشورمان  ادبیات  شعرو  بزرگان 
خواهیم داد.وازاین ببعد نیز اگر شعری 
از نظروزن وقافیه و سایر قواعد شعری 
و  داد  خواهیم  توضیح  داشت  اشکالی 
امیدوارم ُسرایندگان آن شعرهاهم ازما 

دلگیر نشوند.

چاپ رنگی وقیمت مجله
مدتی است مجله با صفحات رنگی  به 
چاپ میرسد و عالوه بر مطالب آموزنده 
. من  نیز هست  نواز  ای که دارد چشم 
منتظر بودم که شما بخاطر چاپ رنگی 
کمی بر قیمت مجله بیفزائید اما چنین 
 . نگرفت  صورت  شما  ازطرف  اقدامی 
باور کنید ناراحت شدم چون فکرکردم 
چاپ  زیاد  هزینه  بخاطر  است   ممکن 
خودادامه  کار  به  نتوانید  شما  رنگی  

دهید و خدای ناکرده مجله تعطیل شود. 
لطفا تا دیر نشده فکری بکنید و درحد 
معقول برقیمت مجله بیفزائید. باسپاس 

اززحمات شما.
منوچهر -ک  واشنگتن -سیاتل
از روز  دوست عزیز  هزینه های مجله 
نخست تاکنون تقریباً  50 درصد افزایش 
یافته است  اما بارها گفته ایم که هدف 
ما از انتشار این مجله سودجوئی نیست. 
تا زمانی که بعضی از دوستان وسروران 
برای چاپ رنگی مارا یاری می کنند  به 
ادامه خواهیم داد. هرزمان هم  این کار 
که بودجه کافی دراختیار نداشته باشیم  
دوباره به دوران سیاه وسفید برمیگردیم.
بازهم اگر نشد چهارصفحه از مجله کم 
می کنیم . واگر هیچ عالجی نبود اضافه 
اقدامی  آخرین  تکشماره  بهای  کردن 
البته همه  داد.  انجام خواهیم  که  است 
اینها بستگی به وضع سالمتی دارد . اگر 
زنده بودیم این کارها صورت می گیرد اما 
اگر  جناب عزرائیل به دفتر مجله قدم 
رنجه بفرمایند و مارا باخودببرند دیگر 
کاری ازدست ما ساخته نیست و ازهمه 
شما طلب بخشش می کنیم . درضمن 
اگر دوستان حق اشتراک خودرا بموقع 
نخواهیم  کمبودی  هیچ  ما  بپردازند  
داشت و هیچ نیازی به اضافه کردن بهای 
مجله نیست .برای همه ی شما دوستان 

باوفا سالمتی وطول عمر آرزو دارم .

شهرهای ایران
در شماره های نخستین ، هربار یکی از 
شهرهای ایران را به ترتیب حروف الفبا 

این  مدتی  بعداز  اما  کردید  می  معرفی 
همین  در  بعدها   . کردید  تعطیل  کاررا 
کاررا  این  دوباره  که  دادید  قول  صفحه 
شروع خواهید کرد. پس چه شد؟ ماهنوز 

درانتظاریم .
سرناچی از اروپا

از  چندتن  با   . بدقولی  از  باشرمندگی 
دوستان ساکن ایران صحبت کرده ایم 
شهرهای  از  اختصاصی  گزارشهای  که 
امیدوارم  دارندکه  ارسال  برایمان  ایران 
در  دوباره  را  این صفحات  زودتر  هرچه 
که  آنها  درضمن   . باشیم  داشته  مجله 
می گویند با استفاده از اینترنت شهرهارا 
که  رسانیم  می  اطالع  به  کنیم  معرفی 
آنچه برروی اینترنت می خوانید  معموال 
مسئولیتی  هیچ  متأسفانه  آن  ناشران 
اکثراًمطالب  و  نیستند  خودقائل  برای 
اشتباه  منتشر می کنند.امیدوارم تا یکی 
دوشماره آینده بتوانیم بعهدخودوفاکنیم.

پبام های 
 خوانندگان

علیرضاعباسی
درشماره پیش مطلب جالبی درباره هنر 
. اوال  درعصر صفوی چاپ کرده بودید 
ازدوستانم که  و چندتن  استدعای من 
خواننده ماهنامه آزادی هستیم این است 
که اینگونه مطالب را بیشتر جاپ کنید. 
ثانیاً فکر می کنم منظور از خوشنویس 
زمان صفوی که بنام » رضاعباسی« ذکر 
شده بود باید » علیرضا عباسی « باشد 
و  بود  مینیاتوریست  رضاعباسی  چون 

خوشنویس نبود.
ارادتمند  ن . ل.  از کانادا

کامال حق باشماست . واحتماال نویسنده  
درنوشتن مطلب کمی شتاب بخرج داده 
است چون درچندسطرباالتر می خوانیم 
که  آورد  بوجود  نوینی  مکتب   ... که:» 
هنوز نیز  مورد استفاده نقاشان  قرار می 
گیرد.« درضمن فراموش نکنید که هیچ 
نشریه ایرانی چه درداخل وچه درخارج 
ازکشور پیدا نمی کنید که بدون اشتباه  

باشد. به بزرگواری خود ببخشید.

مردی شریف بنام زاهدی
انتقاد دولتمرد پرآوازه کشورمان آقای 
اردشیرزاهدی را خواندم . هزارها آفرین 
که  بالیدم  خود  به  و  کردم  ایشان  نثار 
چنین هموطنی دارم . ایشان هموطنان 
متأسفانه  و  اند  ستوده  بخوبی  خودرا  
نمی کنند  از دوستان من درک  بعضی 
و  انسانیت  و  دراین مطلب  شرف  که  
ایران مورد ستایش قرار  فرهنگ ملت 
ایران  رژیم  به  ارتباطی  و  است  گرفته 
تا  دهید  توضیح  لطفا  هم  شما  ندارد. 
سیاه  ایران   درباره  چیزرا  همه  آنهاکه 
وسفید می بینند متوجه شوند که گاهی 
نیز باید خاکستری دید. بازهم درود به 

مردی شریف بنام زاهدی .
درضمن چون اصل مطلب وترجمه آن را 
باهم چاپ کرده بودید کلی هم انگلیسی 
ما پیشرفت کرد و چند لغت یاد گرفتیم. 
کسانی  ردیف  در  هم  را  من  اسم  لطفا 
که با دوزبانه شدن مجله موافقند ثبت 

فرمائید.
موفقیت   . فشارم  می  را  دستتان 

روزافزون شمارا خواستارم .
مریم - از تهران

با سپاس از اینکه وقت صرف می کنید 
مطالعه  ما  سایت  ازطریق  مارا  ومجله 

بسیار  نظرتان  اظهار  از   . فرمائید.  می 
سپاسگزارم .

یادآوری 
الوآزادی؟

- بله بفرمائید. سالم برشما 
با سالم وتبریک روز پدر  به شما  یک 
این است که برای  . وآن  پیشنهاددارم 
یادآوری به کسانی که باید حق اشتراک 
خودرا بفرستند  یک پاکت که روی آن 
آدرس مجله نوشته شده  بهمراه مجله  
بفرستید تا یادشان بیاید که باید حق 

اشتراک خودرا بفرستند.
- بله اینهم فکر خوبی است  . امتحان 
پیشنهادتون  از  هم  خیلی   . کنیم  می 

ممنونم.
- از تکزاس زنگ میزنم . حق اشتراکم 

راهم پست کردم .
- ممنونم خانم  عزیز

کتاب تاریخ ایران
بنام  هستم   کتابی  خواندن   سرگرم 
  Michael   تاریخ ایران که نویسنده آن
سپتامبر  در26  او  است.     Axworthy

1962 در نزدیکی لندن متولد شد .

مفسر  و  نویسنده   ، دانشگاهی  او   
بیاد می آورد که  او   . متون کهن است 
چون  بود  درتهران  سپتامبر 1978  در 
کار  بانکها  از  یکی  با  درایران   پدرش 
می کرد. درآن زمان او شاهد تظاهرات 
بزرگی بود که علیه محمدرضاشاه پهلوی  
درتهران برگزار می شد.  پس از انقالب 
اسالمی نیز دررأس هیئتی  برای  یکی 

 Foreign از دوایر دولتی انگلستان بنام
از   and Commonwealth Office (FCO
درایران  میالدی   2000 تا   1998 سال 
ایران  به    او  عشق  بود.  بکار  مشغول 
ریشه  در   همین سفرهایش به ایران و 
زندگی درآنجا برای مدتی  کوتاه دارد . او 
در کتابش که » تاریخ ایران : امپراتوری 
»ایران   نویسد:  می  دارد  نام  مغزها«  
سرزمین تناقض هاست. ایران  جمهوری 
از  درصد   1.4 تنها  اما  است،  اسالمی 
جمعیت آن  در نماز جمعه حضور می 
یابند. فرهنگ مذهبی ایران از روحانیون 
مسلمان شیعی شکل می گیرد که عیب 
جو ترین روحانیون مسلمان در جهان 
بشمار می روند. اما ادبیات ایران به شدت 
از  خوشی های زندگی  : شراب، زیبایی، 
عشق ورزیدن حکایت می کند.  پوشش 
از محدود  تأثیریکی  ایرانی تحت  زنان 
پوشیدن در جهان  لباس  قوانین  ترین 
اسالم است، بااینهمه این زنان تقریبا 60 
درصد از جمعیت  دانشجویان دانشگاه 

های کشور را تشکیل می دهند.«
مشهور  مورخ  ایران،  تاریخ  درکتاب 
ملت  غنی  تاریخ  اکسورثی،  مایکل 
امپراطوری  از  را  ایران  پررازورمز 
هخامنشی در قرن ششم پیش از میالد 
تا به امروز که حکومت جمهوری اسالمی 
از  کتاب  این  در  کند.  می  بازگو  است 
و  مذهبی  سیاسی،  نظامی،  نیروهای 
فرهنگی ایران که یکی از قدیمی ترین 
تمدن های مستمر جهان را شکل می 
دهد بحث می کند و ما را به دوران امروز 
ایران  رهنمون می شود. آقای اکسورتی 
زمان  از  که  بزرگی  تغییرات  ارزیابی  با 
انقالب در سال 1979 رخ داده است به  
نتیجه گیری وارزیابی موقعیت ایران می 
پردازد، از جمله نگاه دقیقی  به تالش 
شدن  تبدیل  برای  ایران  مداوم  های 
به یک قدرت هسته ای، دارد.  »تاریخ 
ایران« ، بطور کلی  راهنمایی های  مهمی 
برای درک این ملت بی نظیر  که یک بار 
دیگر در مرکز توجه جهان قرار گرفته 
است ، به خوانندگان خود ارائه می دهد.

مایل بودم به خوانندگان شما یالدآوری 
کنم که اگر مایلند کتابی درباره تاریخ 
ایران کهبدون حب و بغض نوشته شده 
بزبان  راکه  کتاب  این  بخوانند  است 
انگلیسی است   خریداری کرده ومطالعه 
صادقپور-  فرهنگ  باسپاس  بفرمایند. 

ماساچوست
استاد  به  درودها  ترین  صمیمانه  با 

فرهنگ صادقپور که مثل همیشه  وقتی 
به  مختلف   های  کتاب  مطالعه  ضمن 
مطلب جالبی درباره ایران برمی خورند 
نیز  آگاه می کنند. بسیار ممنون  مارا 

وسپاسگزاریم .

 ایران
جناب نصراهلل بهادری افسر بازنشسته 
ارتش شاهنشاهی  شعر زیبائی ارسال 

کرده اند که درزیر می خوانید:
زمین ایران  عاشق  من  عاشقم 
نگین ایران  و  انگشتر  جهان   این 

کشوری  ندیدم  رفتم  هرکجا 
بهتری نشاِن  ازایران  دارد 
داشتیم خواهی  هرچه  درایران  ما 
کاشتیم مهرومحبت   کین  جای 
روزوشب مردم  هست  بیادم  من 

تعب  و  رنج  با  میکردند  کار 
مشهوربود مادرجهان  میهن 
بود زور  نیازاز  بی  کشورما 
بخود گو   ، باعدالت   قاضی  باش 
خود؟ ملک  از  شدم  ویالن  چرا  من 
اوست نام  ایران  که  تسخیری  ملک 

درجستجوست  نگین  بهر  دشمنش 
نگین بر  مانده  خیره  دنیا  چشم 
وچین روس  برایران  حیله  میکنند 
ماست دنیای  انگشتری  حلقه 
ماست دنیای  این  برروی  نگین  این 
است دیده  فراوان  دست  نگین  این 
است خندیده  ددان  ریش  برسرو 
خواهدبرید ناکسان  از  الجرم 
درید. خواهد  را  خویش  دشمنان 
زمین ایران   ، هموطن  آگه  باش 
یقین آغوشت  به  گردد  می  باز 
داالس -فوریه 2017

غنچه ی خندان
این شعررا برای دو دختر خوب ومهربانم 
سیماورعنا سروده ام .باالهام از سروده ی

 » شعله سرکش«  استاد زنده یاد رهی 
را  آن  مقدوراست  چنانچه  معیری. 
تقدیم به همه  زنان ودختران  هموطنم 

درآزادی بچاپ برسانید:

ژاله دیدم اشک چشمان توأم آمد بیاد
هاله دیدم  هال ابروی توأم آمدبیاد
غنچه ی سربسته دیدم خنده کردوبازشد
ازتو ولبهای خندان توأم آمدبیاد
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چیز درنهایت  روشن است : بزرگترین 
بازنده  درهمه این ماجرا  ممکن است 
علیه داعش وارد جنگ شود. هیچکس 
بااینهمه   ندارد.  دوست  را  داعش 
متحدکشورهای  جبهه  ایجاد  ه  نظری
خلیج ]فارس[ علیه  گروه تروریستی 
تضاد  و  نفاق  و  است  نرسیده  جائی  به 
پابرجاست  . دراینجا به موقعیت اولیه  
بعضی ازبازیکنان اصلی این قطع رابطه  

می پردازیم : 
قطر: هفته گذشته )  اواسط ماه ژوئن(
ایالت متحده آمریکا  جنگنده های اف -15
به قطر  به ارزش  12 میلیارد دالر    را 
دریائی   نیروی  کشتی  دو  و  ت  فروخ
برای مانور با نیروهای قطر وارد منطقه 
واقعی  تهدید  بعنوان   قطر  اگر  شد. 
معامله  این  میرود   بشمار  یسم   ترور
.  واقعیت این   نباید صورت می گرفت 
است  درازی  زمان  قطر مدت  که  است 
که به حمایت مالی از اخوان المسلمین  
یک شبکه  سیاسی  بانفوذ متهم شده 
است .اخوان المسلمین رسمًا  خشونت 
بااینهمه   . است  گذاشته  نار  ک را 
پادشاهانش  که  سعودی  تان  عربس
هنوز  درهراسند  اسالمی  پولیسم  ازپو

آن را گروه  تروریستی می دانند.
قطر  به جهادیون در سوریه نیز کمک 
می کند - مانند شعبه القاعده  که گروه 
الُنصره نامیده می شود - و گروه هائی 
اما  عربی.  کشورهای  دیگر  و  یبی  ل در 
شورشی  های   ازگروه  هم  تان  عربس
افراطیون  جمله  از  کشورها   ن  درای
اینکه    قطر ضمن   . است  کرده  حمایت 
منطقه  میانجی   نقش  تا  داشت  درنظر 
بخاطر   هارا  سعودی  کند   بازی  ا  ر ای 
ارتباط های خود با گروه های متخاصم  
اهلل  حزب   ، افغانستان  طالبان  له  ازجم
پخش  و   نوارغزه   در  حماس  و  ن  لبنا
تلویزیون  از  گروهها   این  های   پیام

الجزیره   خشمگین کرده است .
قطر  مذاکره  از  همچنین  ها  ی  سعود
عصبانی  ایران،   خود  عمده  قیب  ر با 
که  است  این  عجیب  اما  د  هستن
میدان  از  برداری  دربهره  ایران  قطرو 
باهم  فارس  خلیج  در  بیعی   گازط

همکاری دارند.
داوری های آمریکا درباره ی فعالیتهای  
مخدوش  قطر  سوابق  اندازه  به  قطر 

است .درسال 2014 وزارت امورخارجه 
آمریکا  قطر را  بخاطر حمایت مالی از 
 »permissive  jurisdiction  « یسم  ترور
نامید.اما  گیر   آسان  قضائی  و  قلمر
ازآن زمان  تالش کرده است  تا چنین 
عبور  کندو  قطع  را   مالی  ت  حمای
بعنوان  را  مرزهایش  از  یستها  ترور
مانع  پرتوان   همکاری  برای  سندی 

شده است .
 11 حمالت  از    : سعودی  تان  عربس
متولد  هواپیماربایان  که  مبر   سپتا
عربستان عامل آن بودند و سری حمالت 
القاعده و داعش علیه پادشاهی سعودی 
عربستان نسبت به  افراط گرائی  جدی 
نسبت  گذشتی  .کمترین  است  ده  تر ش
به داعش  نشان نداده و به گروه تحت 
گروه  با  جنگیدن  برای  آمریکا  ی  رهبر
داعش پیوسته است . بااین حال گزارش 
حمایتهای  درمورد   آمریکا  دولت  های 
مالی عربستان از تروریسم آن را »تهدید 
برای پادشاهی عربستان  و جامعه بین 
این  اما  است.  قلمدادکرده    » لی  المل
نادیده  ترامپ  پرزیدنت  توسط  یت  واقع
با هزینه  گرفته شده است، و عربستان 
وهابیسم  گسترش  به  دالر   اردها  میلی
خودازطریق  کار  فرامحافظه  الم   اس و 
شبکه های ایمان و مساجد درکشورهائی 
مانند کوسوو اندونزی و پاکستان  ادامه 
می دهد- که بنوبه خود باعث  دلگرمی 
های  سنی  دیگر  و   ، القاعده   ، داعش 
افراطی می شود.سعودی ها  از کمکهای 
اطالعاتی و نظامی آمریکا سودمی برند 
ایجاد  به  با جنگ دریمن  ودرعین حال 

افراط گرائی  می پردازند.
ایران :  برخالف قطروعربستان سعودی  
ایران یک ملت شیعه دارد. بدیهی است 
که  دشمن طبیعی  گروه تروریست سنی 
مذهب همانند  داعش  است که درعراق 
می جنگد. درسال 1984 ، پنج سال پس 
از انقالب ایران  وزارت امور خارجه آمریکا  
ایران را حامی تروریسم نامید. همراه با 
سودان وسوریه  ایران هنوز دراین لیست 

قراردارد.
کارشناسان آمریکائی می گویند  هرچقدر 
شکست  با  سعودی   وعربستان  قطر 
مواجه بوده اند ، ایران  بخاطر درگیر بودن 
گروه های افراطی اش که  تحت حمایت 
دولت هستند از قطر و عربستان  بدتر 

بوده است . برمبنای  گزارشهای  وزارت 
ارسال  در  ایران   آمریکا   رخارجه   امو
کمکهای مالی ،  آموزش و مسلح کردن 
حزب اهلل ودیگر نیروهای شیعه  درسوریه 
که به نقض حقوق بشر  در جنگ  سوریه 
از قصاب  بدنام سوریه متهم  و حمایت 
هستند ونیروهای حزب اهلل ضد اسرائیل  
درلبنان و شبه نظامیان  شیعه دربحرین 

دخالت دارد .
 ، آمریکا  که  است  آن  است  مهم  ه  آنچ
متحد اصلی ایران یعنی روسیه را که با 
نیروهای نظامی خود از بقای دولت  اسد 
نمی  بمیان  یبانی می کند   حرفی  پشت
آمریکا  دولت  که   2017 درفوریه  د.  آور
تروریستی   حمله   78 حاوی  تی  لیس
عمده  را منتشر کرد هیچ نامی  از ایرانیان 
نبود. وبعضی از فعالیتهای  ایران  بخصوص 
جنگ علیه داعش  به بلندپروازی های 

غربی ها ارتباط داده می شود.
نام  بازی گر عمده که  ازاین سه  ک  هری
بردیم نقشی برای شکست دادن داعش 
نقش  گرفتن    نادیده  در  افراط  ند  دار
قطروایران  درحالیکه به عربستان  عبور 
آزاد داده می شود  تنها بنفع  تالشهای 
عربستان سعودی  است تا نفوذ منطقه ای

 خودرا  گسترش دهد .

پاسخ ایران به دونالدترامپ
8 ژوئن 2017- پالسی اند فارین افرز

ایران درپاسخ به دونالد ترامپ که حمله 
تروریستی تهران راکار خود ایران بخاطر 
دیگر  تروریستی  گروههای  از  یت  حما
نامیدو  آمیز«  »تنفر  را  آن  بود  سته  دان

تقبیح کرد.
و  مسلح  افراد  ازحمله   پس  ها  ت  ساع
انتحاری وابسته به  دولت  بمب گذاران 
اسالمی عراق و شام در تهران که در روز 
چهارشنبه هفتم ژوئن رخ داد، کاخ سفید، 
بیانیه ای آمیخته  با همدردی  ودرعین 
حال سرزنش  ایران صادرکرد:»ما با اندوه  
برای قربانیان بی گناه حمالت تروریستی 
در ایران، و برای مردم ایران، که در چنین 
زمانی پراز چالش به سر می برند دعا می 
کنیم . پرزیدنت ترامپ گفت :» ما تأکید 
می کنیم دولت هائی که ازخطر تروریسم 
می  شرارتی  قربانی  کنند   می  حمایت 

شوند که زائیده آن است .« 

محمد  خشم   پراز  واکنش  بیانیه  این 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را، 
برانگیخت که در توئیتر خود تالش های 
مجلس سنای ایاالت متحده برای اعمال 
مورد  را  ایران  علیه  جدید  تحریمهای 

انتقاد قرار داد.
»بیانیه نفرت انگیز]کاخ سفید[  وتحریم  
ایران ضد تروریست  توسط نمایندگان 
متحده  ایاالت  همراهان  حمایت  با  سنا 
»مردم  گفت:  ظریف  آقای  شد.  روبرو 
ایران ادعای دوستی امثال آمریکارا  رد 

می کنند.«
تر ساده  پیام  با  ترامپ  آقای  بیانیه 

وزارت  توسط  ازآن   قبل  که  همدردی  
امور خارجه آمریکا منتشر شده ، وحمله 
و  کرده   رامحکوم  درتهران  تروریستی 
جایی  تروریسم  »شرارتهای  بود:  گفته 
در جهان صلح آمیز  ومتمدن ندارد« در 

تضاد بود.
درتوییت  ایرانی   شهروندان  همچنین 
برابراظهارات  در  را  خود  خشم  هایی 
از  بسیاری  و  دادند،  نشان  ترامپ  آقای 
آنها عکسی را به اشتراک گذاشتند که  
شمع  با  تحصن  برگزاری  در  را  ایرانیان 
از  بعد  بالفاصله   2001 سال  در  روشن 

حمالت 11 سپتامبرنشان می دهد.
وزارت کشور ایران در عین حال تمام پنج 
به عنوان شهروندان  را  مهاجمان  از  تن 
ایرانی شناسایی کرد که قبل از بازگشت 
داعش  به  گذشته  تابستان  در  ایران  به 
ملحق شده بودند و همراه با گروه های 
جهادی در عراق و سوریه می جنگیدند. 
در یک ویدیو ی منتشرشده  افراد مسلح 
عربی صحبت می  زبان  به  دراین حمله 
است  ممکن  آنها  دهد  می  نشان  کنند، 
از غرب ایران در نزدیکی مرز عراق آمده  
باشند. هنوز روشن نیست که آیا آنها از 

اقلیت سنی بودند یاخیر.
با اشاره به نشست  ایران  سپاه پاسداران 
عرب  رهبران  و  ترامپ  آقای  بین  اخیر 
این  مسئول  سعودی  عربستان  گفت: 
اطالعات  معاون   است.  تهران  در  حمله 
از  پس  ]حمالت[  دو  گفت:»این  سپاه 
دیداردرعربستان  به این معناست که ایاالت 
متحده و رژیم عربستان به اعوان و انصار خود 
دستور دادندتا این حمله را انجام  دهند،« 

پرزیدنت ترامپ 
وخاورمیانه

ترامپ نمی دانست خاور میانه تا 
این حد می تواند پیچیده باشد

 
روزنامه واشنگتن پست درشماره هشتم 
ژوئن خود  مقاله ای تحت عنوان باال دارد 

که فرید ذکریا آن را نوشته است 

رئیس جمهور ترامپ در بازگشت از اولین 
که  کرد  متقاعد  را  خود   ، خارجی  سفر 
متحدان تاریخی ایاالت متحده  در دنیای 
، ضربه  است  کرده  متحد  باهم   را  عرب 
محکمی برپیکر تروریسم وارد کرده است  
آرامش  سرکش  میانه  خاور  آبهای  به   و 
بخشیده است    . از آن زمان ما شاهد 
یک سری از حمالت تروریستی در اروپا و 
خاور میانه، و شکاف در جهان عرب بوده 

ایم. چه خبراست؟
عربستان  از  حمایت  ترامپ   ژی  ت استرا
سعودی، با این باور بود که می تواند با 
حمایت از عربستان  باتروریسم  به  مبارزه 
بپردازد و    در منطقه ثبات ایجاد کند. در 
واقع، ترامپ به عربستان سعودی چراغ 
سبز دادتا این کشور     ، سیاست خارجی 

فرقه ای  وتهاچمی خود.را دنبال کند
این  از  ظاهرشده  عنصر  ن  نخستی
خود،  دیرینه  رقیب  تکفیر  سیاست 
قطر، وقطع روابط با آن کشور و فشار 
ترین متحدان خود  نزدیک  بر  آوردن 
برای قطع رابطه با قطر بود سعودی ها 
همواره قطر را به عنوان یک همسایه 
مزاحم بشمار می آوردند و باتالش های 
آن کشور برای ایفای یک نقش منطقه 
پایگاه  یک  میزبانی  ا  ب هانی  ج و  ای 
شبکه  تاسیس  مریکا،  آ بزرگ  نظامی 

برای  برنامه ریزی  لجزیره،  ا تلویزیونی 
درسال  فوتبال  جهانی  جام  ی  ن میزبا
آن  دیپلماتیک  وزن  از  ر  ت باال  ،  2022

کشور می نگریستند.
از  برخی  قطر  که  ت  س ا ست  ر د این 
افراطی   گرای  الم  س ا ای  ه جنبش 
راحمایت کرده است.  عربستان سعودی

کشور  دو  هر  است.  ه  د کر ن  ی چن هم 
خود  درون  در  دو  هر   ، د هستن وهابی 
واعظان افراطی دارند، و هر دو به طور 
در  گرا  اسالم  های  روه  گ ای  ه  گسترد
سوریه و جاهای دیگررا مسلح کرده اند.

 در هر دو مورد، خانواده های سلطنتی 
برای همبستگی با نیروهای بنیادگرای 
شبه  از  برخی  مالی  ین  م تا و  مذهبی 
نظامیان،  نقش داشته اند اگرچه  زمانی 
آمیز  دیگر  با گروه های خشونت  هم 

جنگیده اند.
به عبارت دیگر، تفاوت های آنها واقعا 
به  اغلب  گرچه   است   ، یتیک ل ژئوپو

عنوان ایدئولوژیک بنظر می رسد.
در  ثباتی  بی  کشور،  دو  بین  تفرقه  
منطقه را بسیار بیشتر خواهدکرد. قطر 
های  گروه  و  ترکیه،  و  یران  ا به  اکنون 
ضد عربستان در سراسر جهان اسالم. 
نزدیک تر خواهدشد آتش جنگ بین 
 - نظامیان  از شبه  مختلف  های  جناح 
در سوریه، عراق، یمن و شمال آفریقا - 
گرم تر خواهد شد. حمالت تروریستی 
در تهران در روز چهارشنبه 7 ژوئن، 
را  آن  مسئولیت  المی  اس ت  ل دو که 
به  ایران  دولت  بنظر  ت،  گرف ه  برعهد
عنوان بخشی از یک کمپین عربستان 

علیه ایران محسوب می شود .

نظامیان  که شبه  باشیم  انتظار  بایددر 
تحت حمایت ایران به نوعی نسبت به 
این حمله تروریستی درتهران ،  پاسخ 

دهند. 
ی  همه  درمیان  متحده  الت  ایا و 
نزدیک  روابط  ویدادهاست،  ر این 
امارات  و  سعودی  عربستان  با  خودرا 
حالی  در  کند  می  حفظ  عربی  متحده 
خودرا  نظامی  نیروهای  لیات  عم که 
قطر  در  خود  پایگاه  از  طقه،   من در 
درتوئیت  ترامپ  کند.  می  رهبری 
نویسد،  می  قطر  ضد  البی  خودمط
این  با  درقطر  آمریکایی  یروهای  ن اما 
متحد  و  آنها  میزبان  قطر  که  ت  واقعی
آمریکا  جنگ  در  نظامی  نزدیک 
هستند.     روبرو     است  داعش   علیه 
برای یک ابرقدرت مانند ایاالت متحده، 
بهترین سیاست در خاور میانه همواره 
منطقه  بازیکنان  تمام  با  وابط  ر حفظ 
بزرگ  های  موفقیت  از  یکی  ت.  اس ای 
خارجی  سیاست  و  نیکسون  د  ریچار
هنری کیسینجر آن  بود که آنها قادر 
به کشاندن مصر به حوزه آمریکا،شدند 
در حالی که به طور همزمان متحد شاه 
ایران بودند. برای چند دهه، واشنگتن 
که  بیسمارکی  بازی   به  ود  قادرب
ایجادروابط خوب با همه کشورها، ودر 
واقع بهتر ازروابطی که  این کشورها با 

یکدیگر داشتند  بپردازد.
دو زمین لرزه ! چشم انداز جغرافیایی 
آن   اولین   . داد  تغییر  را  میانه  خاور 
که  1979بود،  سال  در  ایران  ب  انقال
طلب   نظر  تجدید  قدرت  یجاد  ا به 
باعث  و  انجامید،  منطقه  در  کال  رادی
عربستان  جمله  از  کشورها  ش  واکن
برای  ایران  وعده  گردید.  ی  سعود
باعث  خود   روایت  به  اسالم  گسترش 
تالش  بر  سعودی  اعربستان  ت شد 
نفوذ  و  ها  ایده  گسترش  برای  هایش 
اسالم  برای جهان  نتایج  بیفزاید.  خود 
جا  همه  در  را  وجوامع  بود،  گین  زهرآ

رادیکالیزه کرد.
به   متحده  ایاالت  حمله  بعدی  ه  زلزل
توازن  که  بود،   2003 سال  در  عراق 
طلبی  جاه  زد.  برهم  رادرمنطقه  قدرت
در  حسین  صدام  توسط  ایران  های 
به  کمااینکه  شد  می  کنترل   ، عراق
ایران  علیه  خونین  ساله  هشت  جنگ 

ایران  نفوذ  صدام،  بارفتن  مید.   انجا
درعراق گسترش یافت، بطوری که در 
خارجی  نفوذ  ترین  مهم  حاضر  حال 
اتحاد  میرود.  بشمار  بغداد  لت  دردو
بشار  بقای  منجربه  سوریه   و  ن  ایرا
اسد شد. روابط  ایران با جوامع شیعه 
تقویت  بحرین،  تا  یمن  از  جا،  مه  ه در 

گردید.
اگر دولت ترامپ خواهان ثبات در خاور 
میانه است، بایدبرای ایجاد یک توازن 
قدرت جدید کمک کند. این توازن قوا 
عربستان  شرایط  صرفابا  توان  می  ن را 
بزرگ  بازیکن  یک  ایران  دآورد.  بوجو
و  واقعی  تاثیر  لذا  است،  نطقه  م در 
نقش آن باید به رسمیت شناخته شود. 
کار،  این  انجام  در  درواشنگتن  هرچق
تأخیر کند بی ثباتی درمنطقه  بیشرر 
خواهد شد. این بی ثباتی  هیچ ربطی به 
تهران ندارد. ترکیه، عربستان سعودی، 
مقابله  ایران  نفود  با  دیگران  و  مصر 
استکه  خواهندکرد. هدف خاور میانه  
ای منطقه  های  قدرت  همه  ن  آ در 

قدرت  کافی  اندازه  به  کنند   س  احسا
نیابتی    به جنگ  پایان دادن  برای  آنها 
مرگ  اینهمه  باعث  که  وریسم   تر و 
انسانی  بالهای  ایجاد   و  وخرابی  ومیر 

می شود ، سرمایه گذاری شده است .
نیویورک تایمز درشماره  بیستم ژوئن 
خود  مقاله ای تحت عنوان : » مبارزه  
مالی  حمایت  درحالیکه  ها  فراطی  ا با 

می شوند« می نویسد: 
حتی آگاه ترین ناظران  به سردرگمی 
و تهدید در مورد خاورمیانه، جایی که 
به  آن  ملل  میان  در  و حسادت  رقابت 
سطوح جدیدی از پیچیدگی و بغرنجی  
عربستان  دارد.  اعتراف  است   رسیده 
تصمیم  همسایگانش  وبرخیاز  سعودی 
ظاهراً  را  شهروندانش  و  ندقطر  گرفت
اسالمی  تروریسم  پروردن  ر  بخاط
این  از  مالی  حمایت  و  خود  مان  دردا
گروه تنبیه کنند.اما عربستان سعودی 
خود ، متهم است که دربرابر جهادیون 
پرزیدنت  نیست:  دارد.  مهم  تعهداتی 
ترامپ اسیر خاندان  سلطنتی  سعودی 
باوجود داشتن دو پایگاه   شده است و 
طرف  قطر،  در  آمریکا  مهم   ی  هوائ

عربستان را گرفته است .
گیج کننده است . نیست ؟ اما یک 
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شوریده سران وروان زده های  مذهبی 
است . معهذا  جز به گروههای  همجنس 
خود  مثل مجاهدین  به آسانی دسترسی 

ندارد.
قرار  درتنگنا  ایران   که  یسند  و ن می 
گرفته است . اما بیاد نمی آورند  که ایران  
بدترازاین ها  را ازسر گذرانیده  است . 
ایران  درقضایای هسته ای  را بیاد آورید  
که ازسوی اسرائیل  وازسوی مجاهدین  
وبعضی محافل  عربستان گرا  دراهواز 

چه صدمه ها خورد.
ازقول داعش می نویسند  که ایرانیان باید  
ترک تشییع کنند و به تسنن روی آورند. 
والبته نمی دانند » ملل ونحل«   یعنی چه 
ونمی دانند  که چه نقشی  دراستقالل 
کشورها  دارد.  همین » ملل« و همین 
» نحل«  که مسیحیت هم  ازآن ازباب 
حرمت استقالل بهره گرفت.  این بازی 
آمریکا که  درظهور  داعش دست داشت  
باستناد  وزیر خارجه دولت اوباما  )بانو 
تروریست  کلینتون(  درخرید  هیلری 
ها  ودادن غسل  تعمید سیاسی  به آنها  
وخارج کردن نام سازمان  آنها از فهرست  
تروریست  وپوشانیدن  آنها به لباس گل 
نهادن   ودررابطه  دموکراسی   د  ا گش و 
هریک  با دیگری  هرگز سیاه را  سفید  
ادامز   مک  دانیل   مثالً   . است  ه  نکرد
می گوید  ومی نویسد که : آمریکا نام 
القاعده  سوریه را  ازفهرست سازمانهای  
مثل   « است  کرده  حذف  ستی   ی ترور
مورد مجاهدین ایرانی « .  خوب اینگونه  
و  مجهز  به  الت  مشهر می شود   معام
اتفاق  مسلح کردن  نوسازمان ها. ولی 
افتاده است  که آمریکا  گاهی  دوباره 
بسبب نارضایتی ها  از آنها ، نامشان  را 
بهمان فهرست  سازمانهای تروریستی  

برمیگرداند.
باقدری شعور  اجتماعی می شود دریافت 
که آمریکا در » سفیدگری« های سیاسی  

- امنیتی است .
به  موسوم   تروریستی   گروه  ان  داست
نورالدین  زنگی  مورد حمایت  اردوغان 
هم  از همین نوع  سفیدگری هاست که 
سفیدش  کردندومجهزش کردند وپولش 

را هم دادند  وهیچ کار از پیش نبردند.
این بازی  یعنی کمک  به تروریست  و 
سفید کردنش  خالف قانون  آمریکاست 
.ودرآمریکا هنوز ندیدیم کسی یا یکی از 

قضات را تا پیگیر آن شود.
درآن  که  ترورها   این  با  ایران    ، باری 
، نظام  . برعکس  ه تضعیف نرفت  شد ب
به بهانه  » خطر عاجل«  و » دشمن«  ، 
یکجا تقویت شد.واگر درروزها و هفته 
ویا خواندید  که  های دیگر  شنیدید  
رهبروسپاه  ودولت به وفاق بیشتر  می 

روند یقین کنید اثر همان واقعه است .
امروز دَول عرب  و غیر عرب  مسلمان  
به مذاکرات سازنده  نمی توانند رو کنند. 
زیرا  به قالب  بزرگترها  خودرا آویزان 

کرده اند.
که  است   الزم   ، دراز  قدری   ، ی  زمان
  ) الزاماً  کل غرب  ونه   ( متحد  ای   اروپ

نقش آفرینی  کند. 
***

بسیار  واقعه    می گویند  مردم دراین 
نگران شدند  ویادشان رفته  که مردم 
نگرانندودراین  است   ایران چهل سال 
دوسه سال بسیار مفتخر  بودند  به اینکه  

امنیت دارند.
و  هاست  مگو  بگو  موضوع  قطر  اینک 
دیپلمات ها بسود این یا آن  درافشاگری 
است  آن  تر  پیچیده  ازهمه  هایند.   
از  بازان  روسیه هم  دردفاع  که  هکر 
عربستانند.وعربستان وروسیه  چندی 
پیش  قراری امضاء کردندتا سقف تولید  
نفت  پائین باشد تا بها باال رود. و نفت  
رفت به  53 دالر  برای هربشکه  و بعد 
به 48/39 سقوط کرد و درروز یکشنبه 
یازدهم ژوئن  2017  به نوشته فیگاروی 

اقتصادی  به کمی کمترازآن  رسید .
پس روسیه هم  ازاین ببعد  درهکربازیها  

دررقابت با دیگران ، در حساب است .
نیویورک تایمز  معتقد است  البی های  
قدرتمند  اتازونی که با عربستان سعودی  
ابسته  تجارت  وامور مالی اند درکار بی 
اعتبار ساختن  قطرند.   که البته عجبی 
نیست . ودراروپا  ، دیپلمات ها  در کار 
روشنگریند  تا قطر طعمه ی سعودیان 

نشود.
از جمله کشف کردند  خبرگزاری قطر  
حرفی را  به امیرقطر  در مراسم  توزیع 
دیپلم  ، نسبت داده است  که دروغ است  
زیرا امیر درآن مراسم  لب به سخن  باز 

نکرده بوده است .
***

و حکومت  بغرنج   وضع  درعربستان 

سیاست وجامعه  ، ریشه درعقب ماندگی  
دوره   عبوراز  به  که   واینک  دارد.  ها 
انتقالی خوددارد  مجبور است کند برود. 
تبلیغات نظام  برای خوب وخوش   جلوه 
دادن  ها وبه تجدد رفتن ها  یک سویه 
اند. بجای آنکه  جّو مفتیان  و قدرت  مانع 
شوند  آن را برمال کنند  درتبلیغات  خود  
عمارتهای بلند و آسمان خراش هارا می 
آورند  که بمعنای آمریکا ئی شدن باشد.

واقعیت همان است  عربستان پایش در 
ُکند و زنجیر  مفتی ها  است که میراث دار
قرارداد 1744 جده است . قراردادی بین 
وهاب )محمدبن(  ورئیس قبیله سعودی .
 کمک های کشور سعودی  بظاهر  جنبه 
دهان   بستن  ودرباطن   دارد   انسانی 

مخالفان  درسراسر جهان است .
خطر دائم ، حسد قبایل  مدارس قرآنی 
پس   . است  ناامنی  موجب  جهادگرا  
خرید.  آمریکا   از  را   امنیت  بایست  
نگهداشت  دردوستی  اروپارا   بایست  

.تاازآن حامی دومی ساخته شود. 
دیگر امارات  خلیج فارس هم  کم وبیش  
کمک   ، قرآن   چاپ  وضعند.  درهمین 
به 20 کشور  باضافه  یک کمک خاص  
ملل   سازمان  به  ساالنه   میلیونی    31
وچلشته خور کردن  دیپلمات ها  برای 
برای  منفی  عالمات    ، نفوذ  گسترش  
کشوری هستند که می توانست  نمونه 
اسالم صالح وعارف و دنیا پسندی باشد 

نه توطئه گر عامی

***

قطر می ماند. چرا؟
 آمریکا درقطر  پایگاهی  نظامی دارد  بنام 
» العدید«  که ده هزار نفر  نظامی وجز آن 
درآن ساکنند. این پایگاه  مؤتلفان   علیه 
داعش است . ادامه ی محاصره  ی هوائی، 
دریایی ، رقبای قطر ، عملیات  پایگاه را 

مانع می شود.
فرانسوآ کلمانسو  مفسر فرانسوی می 
گوید : بعید نیست  که ترامپ  بی خبرازاین 
داده  ریاض  به  سبزی   چراغ  واقعیت  
انتقامجو   و  )1(وعربستان  عجول  است 
نفع   که  زده   بکاری  دست  وقشری  

آمریکا درآن نیست
مدار   تصحیح   به  باید  ترامپ   اینک 
تضعیف ایران  و قطر رود.  وزیرخارجه  
قطر سریعاً  به مسکورفت  واز الوروف  
شنید که :» مایل نیستیم  طرف تجاری 
روسیه  که  یعنی  رود«   تضعیف  به  ما  

آماده میانچیگری هاست .
ترامپ ووزیر خارجه اش  شاهد مواضع 
هستند.  مسکو  و  آنکارا  و  تهران 
آکه  مسکورا   شنوند  می  مخصوصاً  

آمریکارا مسئول این بحران  میداند.)2(
تهران میخندد. محاصره قطر  برچیده 

باید شود. ترامپ  بازهم عوضی رفت .

MSNBC  1(- خبرگزاری(
Clemenceau @ -(2)

سعودی  عربستان  بین  اختالف   موارد 
وایران  والیت فقیهی  زیادترازآنند که به 

این زودی ها به حل وفصل روند.
اما  بروند   جنگ  به  توانند   نمی  آنها 
برای عربستان تضعیف ایران والئی  هم 
دردستور کار است وهم با حمایت  اخیر 

ترامپ ، شدنی است .
کافی است قطر ازبیطرفی نسبت به ایران  
دست بکشد ودر الجزیره  تبلیغ نکند که 
» ایران نیرومند است  ونمی شود  منکر 
آن شد.«  تا درریاض ، قطر مورد عنایت  
ملک سلمان  وولیعهد  جوان او  قرار گیرد.

اما این همه ی قضیه نیست . عریستان   
بی شبهه چشم برذخایر  گاز قطردارد.  
زیرا با تولید  نفتی که  دارد  با آمریکا  
فعال قادر نیست  وترامپ برای  آن مقدار 
نفت  که سعودی به آمریکا صادر می کند  
هزینه   زیرا  دارد  دربها  تخفیف   انتظار 
امنیت عربستان  سنگین تراز همیشه 
است . پس اگر  سعودی  برقطر دست 
نهد  بهمان گونه  که بر بحرین دست نهاد 
درحقیقت بااعمال نفوذی  برذخایر  گاز 
می تواند  درکار ذخائر  زیردریائی  گاز ها 
در خلیج فارس که حوزه نفتی پارس نام 

دارد،  ُمخل ایران شود .
مذاکرات پیچیده ی ریاض و دوحه  در 
پنهانی ترین صورت خود هم اکنون  با 
میانچیگری های  دولتهای  بزرگ وذینفع  

درقطروعربستان  درجریان است .
راه حل ها  نابسته نیستند. اگر امیر قطر  
امتیازی ندهد   به توصیه ی میانجی ها 
کودتا   ازنوع  ای   ضربه  درانتظار   باید 

وحذف  مرسوم اعراب باشد.
 . نیست  قطر  حذف  موافق   اروپا   اما 

آمریکا نیز ، چون  چلشته خور قطرند.
مخصوصاً ترامپ  مایل نیست ریاض  یک 
شبه برکل قطر دویست هزار نفری  ویک 
میلیون مهاجر  آلوده و آمیخته به اقتصاد  
و دار و ندار  قطر ِ صاحب گاز دست نهد .

 ولکن  غربی ها ممکن است  با کسب  
عربستان   اساساً  ازقطر   امتیازاتی 
وابوظبی را  به تندروی ها  مالمت کنند. 
زیرا  طبق توصیه ترامپ  قرار بود  اعراب  
علیه ایران به اتفاق  روند  ونه به انشقاق !

درچنین حالت  هدف غرب  این است  که 
» سعودی ها  قوی تر از اینکه  هستند 

نشوند«  تأمین است .
درست است که قطر درانزوا قرار گرفته 

است  ولی قطر  شاخک ها وشبکه ها  
درغرب داردوهم اکنون پرونده محکمی 
دردست دارد تا به آنها که  داوطلبانه  در 
ارائه شود. اساس  اند  کار میانچی گری 
این پرونده  براین اصل  ساده است  که 
اظهارات  یک رسانه قطری   عربستان  
 . را بجای نظر  دولت قطر گرفته است 
وانگهی قطر  یک دولت مستقل است  
ومی تواند نظری  متفاوت  از عربستان  
قطر  واینکه   باشد.  داشته  سعودی  

نادیده  را  ایران  » قدرت   نباید  بگوید  
گرفت « منحصر  به قطر نیست  وبسیار  
از سران  دولتها  برین عقیده اند. دیگر 
اینکه  درست است که  قطر جیء و کل 
عرب  توان  می  ولی  است  عرب   خود 
بود  وقبول کرد  و دید که جوامع  عرب  
دردرون خود  تفاوت ها دارند. وتفاوت 
طوائف  و قبایل  واقعیتی است  که قرآن 

هم  برآن اشاره دارد.
سلمان    وملک  سعودی   عربستان 
قدری تند رفتند ومی بینیم  هیچ صدا  
درتأیید  ریاض  از اکثریت  دَول  عرب 
مسلمان  بر نخاست . ومتفقان  زر خرید  
ملک سلمان  )مصر ، مالدیو، بحرین ،  ( 
ویا پیروی  کور مثل امارات  متحد  که 
پیوسته دررابطه باایران رنگ عوض می 
کند   هنوز نتوانسته اند  عمل نا برادرانه  
سعودی را توجیه کنند. اما کشوری مثل 

را  دارد   پایگاه  آمریکادرآن  که  قطر  
می شود به آسانی  منزوی کرد؟  قطر 
منزوی نشده  ، فقط در  معرض  تعدی 
دیپلماتیک  سعودیان قرار گرفته است .

ی  درباره  روزی    ، سلمان   ملک 
  : گفت  عربستان  با  ایران   رابطه  قطع  
ایران  نزد خدای اسالم  - اهلل  رهبران 
-  مسئولیت دارند. درحقیقت  این جمله  
میرساند که  مایل به قطع  رابطه با ایران 
نبوده است  زیرا اختالف  بین مسلمین  

همیشه بوده و هست  ولی هرگز نباید  
مانع  تجارت شود.مانع  رابطه باشد.

اگر این نظریه  رابپذیریم  قبول خواهیم  
کرد که ملک سلمان و ولیعهد او درمورد 
قطر به اشتباه رفته اند. بهمین دلیل  نزد 

دیگران  درتأیید نیستند.
ترکیه اردوغان هم اکنون  صریحاً دردفاع  
قطر است . ایران وترکیه  پیشنهاد کمک  
ازباب موادغذائی  کرده اند. اما دولت قطر 

می گوید  ما دچار کمبود نخواهیم شد.
مردم قطر  یک جا درحمایت  امیر قطرند 
و تظاهرات  وسیع ادامه دارد. حتی  با 

شعارهائی  علیه عربستان سعودی .
اززبان   عمان   سلطان  میان   دراین 
رسانه ها  ومردان نظام  در افشای نکته 
با  عواملی   اینکه  وآن  است  حساسی 
حمایت  سعودی  درسال 2011 درعمان  
قصد کودتائی  بسود عربستان  سعودی 

غرب  مفسران   بنابراین    . اند   داشته 
براین  عقیده اند  که عربستان  سعودی  
به مدد  نسل جوانی  اداره می شود  که 
قدرت طلب  تراز نسل  پیش است .هدف 
ولیعهد سعودی  برتری دادن  وسروری 
وعمان  متحده   امارات  برکل   است  
توسعه  این   اما   . کویت  و حتی  قطر  و 
طلبی  مورد قبول  هیچ یک از  قطب 
های قدرت  درخاورمیانه  عربی نیست 
. زیرا قطر  ودیگر امیر نشین ها  برای آن 
تأسیس  نشدند تا امپراتوری  سعودی 
را  بنیان کنند. بخصوص  که  بعضی از 
همین  امیر نشین های  مسلمان عقب 
گرا  باهمه تعصبات  خود درچشم سران  
غرب وشرق  متجددتر  وقابل  قبول تر ند

آنها واز جمله همین عمان وقطروکویت  
باایران  در تطابق سیاسی نیستند  ولی 
ایران )آنچنان که هست(   منکر وجود  
باایران  دادوستد   در  نیستند. پس  هم 
هم هستند  واین دادوستد  سابقه های  
تاریخی  وهزاره ای دارد. آنچه  جاه طلبی 
نسل جدید  سعودیان  حکمران را باعث  
شده است موضع  سیاسی  آقای ترامپ 
است که درست هم مفهوم  ولیعهد جوان  
ترامپ   آقای  زیرا  است   نشده  سعودی 
گفت متحد شوید  درحالیکه عربستان  

به جداسریها  میل کرده است .

وایران ...
منجر  ازوقایع   صراحت  با  والئی  ایران 
اما  زد.  حرف  ها   تروریست  اعمال  به 
سخنان   از  ناشی  آن  کل  که  دریافت  
حمایت  بخش  ترامپ درریاض  است. 
رفته  تند  قطر   درقبال  ریاض  وچون  
است وزیر خارجه آمریکا  پیام داد  که 
محاصره قطر را تعدیل کنند.همین اشاره 
نشان  بردخالت  و نقش میدان دادن  و 
َجری ساختن  ریاض شده است .اما ایران 
گل تروریست ها را کشت  وابداً حرفی  
از انتقامجوئی ها نزد. معهذا این  بمعنی 

انصراف  از مقابله  با » دشمن « نیست .
اینکه بخشی  از کردهای ضد نظام شیعه 
آموزش   ، اند  پیوسته  داعش  به  ایران  
دیده اند وبه ایران برگشته اند وتدارک 

ها سرهم کرده اند، هیچ بعید نیست . 
وبویژه   آسیا   درسراسر  البته  داعش 
درآسیای مرکزی  وخاور میانه  در جلب  

  ولیعهد جوان سعودی چه می جوید؟  
*ایران : رهبروسپاه ورئیس جمهور  درهمدلی ها

* پایگاه العدید در دوحه مورد استفاده آمریکا درسرکوب
   داعش است. اگر اختالفات قطرو آمریکا  بخواست عربستان

 ادامه یابد آمریکا قادربه استفاده ازاین پایگاه نخواهد بود. 
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محمد بن سلمان،  در یک زمان بسیار 
کوتاهی مسیر بسیار طوالنی را طی کرده 
است. پدرش، که در سال 2015 در سن 
به پادشاهی رسید،بالفاصله  81 سالگی 
ولیعهد  معاون  سپس  و  دفاع  اوراوزیر 
گذاشته  او  برعهده  که  ای  وظیفه  کرد. 
بود  ای  برجسته  اصالحات  پروژه  شد   
مدرن  برای   2030 سال  تا  قراراست  که 
سازی اقتصاد و وضع اجتماعی عربستان 
سعودی به اجرادرآید. در 21 ژوئن، پدرش 
کردو  انتخاب  خود  والیتعهدی  به  را  او 
را  پادشاهی  به  او  رسیدن  مانع  آخرین 
ازسر راهش برداشت . او احتماال در طول 
یکسال به پادشاهی  خواهد رسید زیرا 
پدر بیمارش ممکن است بزودی استعفا 
صرف  را  ش  عمر  بقیه  بتواند  تا  دهد  
تربیت وراهنمائی پادشاه جوان کند تا کار 
سلطنتش باخوبی آغازشود. تعیین معیار 
تغییرات نسلی غیرممکن است. سلمان 
31 ساله است و ممکن است تا 50 سال 

سلطنت کند.
های  با چالش  پادشاه  عنوان  به  سلمان 
بسیار پیچیده مواجه خواهد بود. او باید 
اقتصاد سعودی را در قرن بیست و یکم 
با تنوع بخشیدن به  آن ورهاکردن آن 
از وابستگی عمیق به صادرات نفت  به 
ماندگار  تاثیرات  به  توجه  با  خصوص 
تغییرات تکنولوژیکی که باعث افزایش 
ها  قیمت  کاهش  و  جهانی  نفت  عرضه 
یک  باید  او  بهبودبخشد.  است  شده 
فرهنگ کاری را در میان شهروندان که 
می  نادیده  را  خصوصی  بخش  مشاغل 
گیرند ایجاد کند  و نگرش های عربستان 
سعودی نسبت به زنان را تغییر دهد تا 
ازاستعدادهای آنان در گارگاهها وبخش 

خصوصی استفاده شود.
راه  باید  سلمان  خارجي،  سیاست  در 
ارتقاء رهبري عربستان و  هایي را براي 
دفاع از منافع سعودي بدون هدر رفتن 
مقدار زیادي پول در جنگ هاي نامحدود 
ایجاد  نیابتی در منطقه  و درگیري هاي 
کند. او در آسیا باید بدنبال  روابط تازه ای 
باشد تا از وابستگی بیش از حد به ایاالت 
اززمان  چشمگیری،  طرز  به  که  متحده 
اوباما  باراک  جانشین   دونالدترامپ  
بهبود یافته رها شود، زیرا ممکن است با 
رئیس جمهور آینده ایاالت متحده رابطه 
دوکشور رو به زوال برود. او عالوه بر  تمام 
این کارهاباید در حفظ تعادل قدرت در 
طول زمان در یک خانواده بغرنج سلطنتی 
که اکنون هزاران عضو دارد. بکوشد در 
بلند  های  عموزاده  از  بسیاری  حقیقت، 
پروازاو که می خواهند سیاست خارجی  
حداقل  است  ممکن  کنند  مدیریت  را 

مشکالت او باشند.

سرعت صعود سلمان بسیاری را شگفت 
کاخ  کودتادر  یک  از  برخی  و  کرد  زده 
سلطنتی ، شاید به تحریک  ولیعهد سابق 
نایف  می ترسند  که بخاطر  محمد بن 
حفظ نفوذ اقوام مختلف خاندان سلطنتی 
بخواهد به دفاع برخیزد. اما تصور چنین 
رویدادی دشوار است چون پدر سلمان 
ماه  در  پادشاه  اینکه  مگر  است،  زنده 
های آینده فوت کند، او فعالً  برای جلب 
حمایت بیشتر از پسرش در میان  خانواده  

فرصت دارد.
هنگامی که سلمان پادشاه می شود، اگر 
قیمت نفت به اندازه کافی برای به دست 
آوردن درآمد اضافی افزایش یابد او  می 
و  ها  پروژه  در  دولتی  های  هزینه  تواند 
یارانه هایی که محبوبیت سلطنت را حفظ 
می کنند، تأمین کندو شروع سلطنتش  را 
باموقعیتی  صلح آمیزهمراه سازد. افزایش 
قیمت نفت نیز به دولت کمک خواهد کرد 
نفتی  آرامکوغول  سهام  فروش  از  که 
دولتی بیشتر پول بدست آورد. سلمان 
جنگ  که   باشد  امیدوار  باید  همچنین 
عربستان در یمن و تالش ها به رهبری 
به  قطر  در  تغییر  تحمیل  برای  سعودی 
پیروزی برسد، زیرا او به طور مستقیم با 

هر دو موضوع درگیر است .
بطور  ظاهر   در  سلمان  کوتاه  زمانی  در 
کلی نقاط قوت و ضعف مشخصی را نشان 
داده است. بزرگترین چالش او در ایجاد 
یک  خانواده،  یک  میان  در  اجماع  یک 
پادشاهی و یک منطقه است که همه به 
شدت به آن نیاز دارند. او از طریق بروز 
برای  پدرش  قدرت  و  خود  شخصیت 
کنار زدن رقبا سود جسته است ، اما او 
هنوز باید انعطاف پذیری و ظرافت مورد 
نیاز برای برنده شدن دربرابر کسانی که 
به او شک دارندرا، نشان دهد. حتی در 
حدود  که   کشوری  سعودی،  عربستان 
32 میلیون نفر جمعیت دارد، قدرت به 
تنهایی کافی نیست. مانند تمام رهبران 
موفق، باید نشان دهد که او قادراست از 

اشتباهاتش درس بگیرد.
تکنولوژیکی  سریع  تغییرات  دنیای  در 
پادشاهی  مدت  بلند  بقای  فرهنگی،  و 
بسیارهمراه  تردید  و  شک  با  سعودی 
یکی  زودی  به  سلمان  بن  محمد  است. 
از سخت ترین مشاغل جهان را به ارث 
خواهد برد، که درآن تنها یک مرد متکبر 
و بلندپرواز با یک طرح بی نظیر احتمال 
موفقیت دارد. ما مجبور نیستیم خیلی 
منتظر بمانیم تا ببینیم آیااو مرداین کار 

است یا نه.

آنچه خواندید ترجمه کامل مقاله مجله 
تایم نوشته  یان بِرِمربودکه  در تاریخ 10 

ژوئیه 2017 منتشر شده است .

گاردین چاپ لندن درشماره روز یکشنبه 
دوم ژوئیه ازحکم زندانی شدن یک زن 
خبر  درتهران  انگلیسی   - ایرانی  جوان 

می دهد:
 یک زن انگلیسی -ایرانی که به اتهامات 
در  ملی  امنیت  با  دررابطه  نادرست 
شده  محکوم  زندان  سال   5 به  تهران  
است، موهایش را ازدست داده و حالت 
کند؛  می  تجربه  را  ای«  »نومیدانه  های 
زیرامدت زمان  زندان او فراتر از انتظارات 

خانواده اوست.
زاغری-راتکلیف«  »نازنین  محکومیت 
توسط دادگاه عالی ایران در ماه آوریل، 
مورد  وی،  دستگیری  از  پس  سال  یک 
ریچارد  شوهرش،  گرفت.  قرار  تأیید 
او  که  است  گفته  گاردین  به  راتکلیف، 
اکنون بر فشار سیاسی اصرار دارد و از 
از  پس  تا  است  انگلیس خواسته  دولت 
برای  کشور،  دو  هر  در  اخیر  انتخابات 
آزادی نازنین جدیت بیشتری بخرج دهد.
راتکلیف گفت که در حالی که سالمت 
است،  شده  پایدارتر  همسرش  جسمی 
روانشناس  تا یک  کند  می  »درخواست 
اورا ببیند، زیرا می گوید ُخلق او بسیار 
ناپایدار است - سریع به افسردگی فرو 

می رود.
طول  مدت  چه  دانیم  نمی  »ما  گفت:  او 
و  ایران  انتخابات  »ما  کشید.«  خواهد 
و  ایم  کرده  برگزار  را  بریتانیا  انتخابات 
هیچ نشانه ای از پیشرفت وجود ندارد، 
کاری  هیچ  وما  است،  تمام شده  دادگاه 

نمی توانیم انجام دهیم.«
آوریل  در  ساله   38 راتکلیف«  »زاغری 
او  که  حالی  در  شد  دستگیر   2016
از  پس  گابریال  اش  ساله  دو  دختر  و 
انگلیس  به  ایران  از  خانوادگی  بازدید 
بازمیگشتند. از آن زمان، او بیشتر وقت 
از  دور  و  تهران  اوین  زندان  در  را  خود 

دخترش گذرانده است.
که  ای  نخبه  نیروهای  پاسداران،  سپاه 
را  او  کردند،  دستگیر  فرودگاه  در  را  او 
نرم«  »سرنگونی  برای  تالش  به  متهم 
شوهرش  اند.  کرده  اسالمی  جمهوری 
کیفرخواست  در  که  را  جنایی  اتهامات 
جعلی«  »اتهام  عنوان  به  است  آمده 
محکوم کرد، وگفت ممکن است  زندانی 
شدن او به کار او به عنوان مدیر پروژه 

در بنیاد Thomson Reuters، بازوی خیریه 
خبرگزاری رویترز و کار قبلیش در بی بی 

سی لندن باشد.
مقامات ایرانی از بی بی سی به دلیل بخش 
فارسی آن، که توسط میلیون ها نفر از 
ایرانیان از طریق دیش های ماهواره  غیر 
قانونی دیده می شود متنفرند، روزنامه 
نگاران رویترز هم پس از آنکه دفتر تهران 
در آوریل 2012 بسته شد، از ایران اخراج 

شدند.
آینده،  هفته  در  او  که  گفت  راتکلیف 
الیستر برت، وزیر امور خارجه جدید این 
کشور را مالقات خواهد کرد. وی افزود: 
»اکنون که فرصت های خود را در ایران 
تمرکز  که  است  آن  وقت   ، ایم  آزموده 
خود را بر روی فشار واردآوردن  بر دولت 

بریتانیا قرار دهیم تا بیشتر کار کنند.«
از  انگلستان  دولت  کنم  نمی  فکر  »من 
ما محافظت کرده باشد؛ آنها کمک های 
نگرانی  و  اند  کرده  ارائه  را  کنسولگری 
برای دیدار  اند و سفیر  ابراز کرده  را  ها 
از  تا  است  رفته  او  سراغ  گابریالبه  از 
لحاظ  از  اما  شود،  مطمئن  او  سالمتی 
انتقاد از نحوه درمان وابراز سوء رفتارها با 
نازنین ، هرگز سخنی نگفته است . و بیان 
نکرده است که نازنین و گابریال از حداقل  
استانداردهای قانونی برخوردار نیستند 
که این یک محاکمه عادالنه نیست. که 
این یک محکومیت  بی معنی است. ظاهراَ  
نازنین هنوز به اندازه کافی مهم نیست. «

...یک مقام رسمی سفارت ایران در لندن 
در ماه آوریل به گاردین گفت که »زاغری 
غیرقانونی  اقدامات  دلیل  به  راتکلیف« 
اش بازداشت شده است، اما او به مراقبت 
های پزشکی دسترسی داشته و می تواند 

از خانواده اش بازدید کند.
اوایل امسال او توانست در طی یک بازدید 
خانوادگی، دخترش را در زندان ببیند، و 
سومین سالگرد تولد اورا چشن بگیرد. 
گیالس، درست  کیک  توانست یک  »او 
شد  داده  اجازه  اش  خانواده  به  کندکه 
آنرا برای خوردن، به خانه ببرند،« نازنین 

درنامه ای خطاب به دخترش  نوشت :
به  بودی  ماهه  تو 22  که   2016 نوروز   «
ایران آمدیم.اما این سفری بی بازگشت 
راچگونه   تلخ  تجربیات  این  بود.نمیدانم 

پشت سر خواهی گذاشت ؟«

آقای  مقاله  پیش  :درشماره  اشاره 
زاهدی را که در نیویورک تایمز   بچاپ 
رسیده بود به آگاهی شما خوانندگان 
مثبتی   واکنش های   . عزیز رساندیم 
رسانه  در  و  داشتیم  ایران  داخل  از 
های فارسی زبان و فضای مجازی نیز  
وطن  احساسات  از  خوبی  استقبال 
دوستانه آقای زاهدی بعمل آمد. البته 
یک واکنش منفی هم در اینترنت بود 
که طبیعی است برخی اصوالً ازویژگی 
همکار  برخوردارند.  بافی  منفی 
ودیعی  کاظم  پروفسور  بزرگوارمان 
مروری برنوشته ی آقای زاهدی دارد 

که درزیر میخوانید

ایرانیانی که دربرون مرزند نمادی ندارند 
بگوش  گاه  دارند.که  اما صدا وصداهائی 
مخاطبان  میرسد. وگاه گوشی که بشنود  

یافت نمی شود.
هربار  که  صداست  یک  اردشیرزاهدی  
می  را  آن  خوب  فرزانگان   بلندشده 
آقای  نیرومند   حس  بار   واین  شنوند. 
زاهدی  شرف ملی را  هدف قرارداده  تا 

وزیر خارجه آمریکا  بخود آید.
مقاله ای مستند است . نوشته های آقای 

دهنده   اخطار  صدای  یک  جز  زاهدی 
نیست . معهذا  محتوی یک دریا حقیقت 

است .
ترامپ   آقای  خارجه  وزیر  تیلرسون    -

گفته است :
» ایران ومردم آن یک تهدید برای صلح 

جهانی وامنیت منطقه  بشمار میروند.«
یک دیپلمات ورزیده  هرگز چنین  بی 
پروا و گل وگشاد  نمی نویسد ونمی گوید. 
کجا رفتند  آن دیپلمات های وزین  که 
بوقت سخن  یا بهنگام نوشتن  وسوسه ای

  دروجدان سیاسی  داشتند  که جا  برهر 
تیلرسون   . شد.  می  تنگ  خطر  و  خطا 
رابانظام  ایران   ومردم  .ایران  ندارد  حق 
ایران   بداند.جای  یکی  فعلی  سیاسی  
وشأن مردم ایران  شایسته  داوری است 

و داور تاریخ است .
خارجه  وزیر   آقای  های   گفته  خطای 
آمریکا مغایر  با اخالق سیاسی  واصول 
حقوق بین الملل است .وحتی درحرمت  

حاکمیت ملی نیست .
- ایران  درعقد برجام  کوشیده است . 
آن قراردادرا  آمریکا و پنج  دولت بزرگ  
امضاء کرده اند . ایران آن را  اجرا کرده 
اتمی   انرژی   جهانی  سازمان   وگزارش 

سند  اجرای آن است .
قراردادی   عقد  به  نه  شمالی   کره   -
هیچیک  احترام   مورد  ونه  است  رفته 
وکره  ایران   . است  بزرگ  کشورهای  از 
شمالی را  یکی دیدن  ومثل  هم شمردن 

قیاس نادرستی است .
بسبب  شاید  آمریکا   وزیرامورخارجه 
بنوعی   درگذشته  نفتی  امور  به  اشتغال 
از  که  یعنی   . است  ذهنی  غربت  دچار 
تاریخ دیپلماسی خودآمریکا  دور است .

عرفان  ودر  دارند   حاد  ذهنی  ایرانیان  
خود   آگاه  درضمیر   قویاً  و  خود   خاص 
براسالم عافی باوردارند . پس ، از تروریسم 
بدورند. ایرانیان  درذات خود  به استقالل 
بیگانه   وازدخالت  ورزند  می  خودعشق 
هجوم  چند  ها   ایرانی  دارند.     نفرت 
بزرگ  را با تدبیر  ازسر گذراندندومهارتی 
. تیزدندان  پلنگان  با  درمقابله  دارند  

بسیار   مقاله  درآن  اردشیرزاهدی   قلم 
عفیف است  درقبال  وزیر خارجه آقای 
ترامپ . زاهدی بشریت را  باالترازهمه ملل 
می بیند. وی پرورده  آن جهانی مرد است 
که گفت : »بنی آدم اعضای یک پیکرند.« 
حلم وشکیبائی  زاهدی  مرا ارضا نمیکند. 
بشود که  است  ازآن  تر  سّیاس  او  اما 

 پنداشت .

تیلرسون  به  برتذّکرها  زاهدی  اگر 
صدابلندکرده است من شخصاً اورا  یعنی 
تیلرسون را  شایسته یک  انتباه سیاسی 
می بینم . اما نمی شود منکر شد که فشرده 
تیلرسون   به  ایران   نامی  خطابیه سفیر 
: دریابند  که  شود  می  آن  به  منتهی 
» است  خالی  که  مبر  گمان  »هربیشه 

برکشیدن  اردشیرزاهدی   دیگر  ودرس 
استراتژی  گفتگوست  برجنگ ها ونزاع 
ها و نیش های سیاسی  پوک وکودکانه  

آن متجاوزان   درلفظ وعمل .
آقای وزیر امورخارجه  آمریکا روزی  در 
می یابد که دردنیای امروز  دیگر کسی از 
آمریکا نمی ترسد وحرف بخانه نمی برد. 
حتی اگر  ببازند  دربرخوردها ، خم به ابرو  

نخواهند آورد.
یک روز آقای تیلرسون  برمی گردد  به 
و شناساگر  زاهدی  مجرب   این سخن 
: » هیچ مشکلی  هرچقدر  آمریکا  که 
جدی باشد  نمی توان یافت  که یک راه 

حل دیپلماتیک  نداشته باشد.«
سفیر شهیر ایران  درشرایطی که می زید  
می توانست بخواند ودست به قلم نبرد. 
زیرا ما همه در سکوتیم . اما او  صدای 

همه ما شد.   

   پروفسور کاظم ودیعی - پاریس

خطاب زاهدی به تیلرسون

تیلرسون حق نداردایران ومردم ایران  رابانظام 
سیاسی  فعلی یکی بداند.جای ایران  وشأن مردم 
ایران  شایسته  داوری است و داور، تاریخ است .

جناب اردشیرزاهدی

رکس تیلرسون وزیرخارجه آمریکا
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دست آوردهای جوانی که قرارست پادشاه 
عربستان سعودی شود

نازنین زاغری 
اسیر درتهران
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را  عمرش  که  مردی   ، مارکس  کارل 
وبرکشیدن   داری  سرمایه  نفس  وقف 
پرولتاریا  کرد تا بشریت به جامعه بی 
طبقه  رسد دویست سال پیش درشهر          

Treves  آلمان  بدنیا آمد.
کاسبکارانه  است  غوغائی  وامروز 
هرچه  برسرفروش   شهر،  درهمان 
درلباس   ، است  مانده  باقی  ازاو  که 
گردشگری ها وبرنامه ها از هرگونه که 

تصور کنید برای سال 2018.
شراب  بطری  یک  یورو(    4( ورودیه  
یورو.   8/99 قیمت  به  مارکس  موزل 
ونه فقط در آلمان  ؛ زیرا متولی بزرگ  
مراسم مارکس چین کمونیست - بزرگ 

سرمایه دار کمونیست - میباشد.
مارکس  که  آنجا   ، درلندن  ونیز 
پژوهید،  بسیار   . بسیارزیست 
وبیاد  رساند.  نشر  به  بسیارآثارخودرا 
آریم که مانیفست خود را بااین جمله 
اروپارادربرگرفته  شروع کرد:» شبحی 

است، شبح کمونیسم«؟!
مارکس سخت زیست . درفقر زیست. 
داغ سه فرزند از پنج فرزند خودرا به 
او  معین  دوست  انگلس  و  داشت  دل 

بود.

چه می گفت ؟
» سرمایه داری بی رحم است وخودرا 
ودوست  نشاند  می  جامعه   منافذ  در 
ودشمن نمی شناسدو جملگی را برده 

خود می سازد.« او اینهارا گفت .
اما  دادند  بسط  را  آن  متفکر  هزاران 
همه  کارگر  درفقر  داشت  حق  اگر 
بهبودوضع  به  که  را  تحوالت  ابعاد 
را  انجامید وسرمایه داری  همان طبقه 
بطوریکه  ندید.  برد،  نهائی  پیروزی  به 
اورا  سالگی   دویست  که  آنها  امروز  
ترین   زبل  از  خود  بینند   می  تدارک 
معتقدان  عملگرا  به سرمایه داری اند.

ودرشهر ترو Treves  آلمان مغازه هائی 
در بخش پیاده رو ها ، از بستنی فروش 
های  دوروبر خانه ای که مارکس درآنجا 
بدنیا آمده است  در توسعه اند ورونق 
پالک  ویک  است   حتمی  آنها  کسب 
فروش   آفتابی  یادگاری  کسبه عینک 

و گیرزلف  وحتی پمپ دوچرخه را به 
یک دالر میفروشند وسرشارازسودند. 
یک  به  است   شده  تبدیل  محله  این 
مصرف  معبد  یک  به   ، مصرف  قبله 
می  ندا  مارکس   1867 در  ها.  کننده 
داد  به پرهیز از سرمایه داری  وامروز 
خود او به کاالئی  سودآورتبدیل شده 

است .
مارکس  ومیراث  خود  اینک  باری 
بهانه   2018 سال  و  جاری  درسال 
اینک   چین  اگر   . هاست  سودجوئی 
برهرپروژه که انگ مارکس برآن باشد  
که  نیست  این  برای  نهد   می  سرمایه 
بلکه  وآثاراودارد  برمارکس  باوری 
و  طرح  آن  سودآوری  به  دارد  باوری 

توجیه نظام خود.
درچین ، درسراسر چین  هشتادهزارتن  
وقدرت  کمونیست   حزب  به  وابسته 
زدن  وارونه  نعل  درحال  آن   سیاسی 
اند. می گویند مارکس ، اما  نیتی دارند  
بنام  ها   بنجل  ازفروش  وری  بربهره 

مارکس .
ونیز   Treves درشهر  ونیزدرآلمان  
درلندن که سالیانی  چند درآن زیست.

نیمی از عمر مارکس صرف  افشاگریها 
راندن   چوب  یک  وبه  وبدگوئی 
تولد  ببهانه  اینک  شد.  جو  هرسرمایه 
از  مردم    »1818 مه  ماه  پنجم   « او  
روند  می  هایش  نوشته  بخواندن   نو  
وندید   بود  ای   نابغه  که  بگویند   تا 

پیروزی  سود وسرمایه را.
فرانسوا اوالند  رئیس جمهوری دیروزی 
سوسیالیست فرانسه می گفت  دشمن 
اصلی من  وطرز فکر من  همانا سرمایه 
می  او  جانشین  وامروز   . است  داری 

گوید  سرمایه دار دشمن ما نیست .
مؤسسه  حراست   مدیر  درآمستردام  
آثار مارکس  می گوید  : چقدر جالب  
گر  تحلیل  این  بینیم   می  وقتی  است 
قیمت  مکانیسم  وارزشهای  ثروت  
مصرف  یک  موضوع  خود  امروز  ها  
به  را  مردم  اخیر  مالی  بحران   . است 
برحرفهای  وبازاندیشی   بازخوانی  
مدد   به  البته   . است  کشاند.ه  مارکس 
به هیجان  برسند   تا  بازاریابی جدید  
ولیکن   آفرید   بسیار  تالش  که  هائی  

نافی سرمایه داری نتوانست بشود.

در  پوتین   سخنان  به  اگر  وامروز 
می  فرادهید   گوش  اش  مصاحبه 
عهد  فرآورده  درسراین  که  بینید 
قدرت  تبلیغات مارکسیستی  کمترین 
 . نیست  مارکسیسم  از  عطرواثری 
سیاسی  قدرت  میراث  مدعی  ولی 

اتحادجماهیرشوروی است .
درس  خوب  دار  سرمایه  ازدوست 

خوانده ای  شنیدم که می گفت :

من  آئید.  بمن  جهان  مستضعفان    «
شماراآرامش خواهم داد- مسح«

واوکه گفت : » پرولتاریای جهان متحد 
شوید-مارکس ولنین«

درهردو مورد  مردم بینوا  ویا پرولتاریا  
به آن دو گوینده پیوستند... و دوقرن 
بعد  درحل معضل قدرت خرید خود به 
هردو پشت کرده اند. ظهور مارکس  و 
کاپیتال اثر عمده او فضائی ایجاد کرد  
تا مدعیان روشنفکری  به یک سلسله 

شعرا  کنند.  رو  فکری  ورزشهای 
وپژوهندگان   درسطح   ونویسندگان  
ازمارکس  ها  اندوخته  درژرفای 
ازآن  بسیارکه  وچه  کردند  شناوریها 
، فالسفه هائی  چند ردیف  فیلسوف  

شدند.
آنها  خبری  از  از هیچکدام  امروز   اما 
نیست . جز اینکه آقائی بنام  هیکوخوبا 
شمارا  انگلیسی   لیره  ده  دریافت 

ویقین  گرداند   می  مارکس  محله  در 
که  چنیم   ی  مردمان  انبوه  به  دارد  
سال دیگر برای  زیارت محل ه مارکس  
به لندن خواهند آمد.تادرپایان  گشت 
کمونیسم  انترناسیونال   سرود  باهم 
متخصص  خود  بخوانند.هیکوخو   را 
لیره  یک  ببهای  وکتابی  است  مارکس 
مارکس  اقامت   ایام  درباره  انگلیسی  

درلندن بشما می فروشد.
درچین مراسمی متعدد برگزار خواهد 

دکتر کاظم ودیعی - پاریس   به بهانه مارکس وتولدش  

د نیا د ر سود بر ی ها ست
* درسراسر جهان  استعماررا زدند . استعماررا پرولتاریا نزد بلکه همان 
بورژوازی زد و جنگ هارا تقبیح کردندوامروز  حرف از جنگ زدن مقبولیت ندارد.  
*آنها که دویست سالگی مارکس را تدارک می بینند  خوداز زبل ترین  معتقدان  عملگرا  

به سرمایه داری اند.

شد.همان کتابچه را دولت چین چاپ  
چاپ کرده است . درآمریکا گفته شده 
که مارکس متعلق به قرن 19  است باید 
فکری برای قرن بیست ویکم کرد)اگر 

اسالم داعشی بگذارد(!
درلندن در میدان پیکادلی  در میکده 
ای بنام  شیر سرخ بزمان مارکس ، او و 
رفقا درطبقه اول  می میزدند وگویا  آن 
نوشته شده  همانجا  )مانیفست(  بیانه  
و  داشت  اقتضاها  . عهد صنعت   است 
داری   سرمایه  جهان  پایتخت   لندن 
زغال سنگی صنعتی   بود   بود. شهری 
خانه  پالک   که  آنها  وثروتمندوامروز  
مارکس را در دین استریت  می خوانند  
بعید است بتوانند  آن لندن را تجسم 
کنند. بویژه دین استریت  را که امروز 
پراست  از اتومبیل های  اوکس موسوم 
تاریخ  المللی   بین  مؤسسه   .4x4 به 
مجموعه  آمستردام   شهر  اجتماعی  
های خطی  وچاپی مهمی از نوشته های 
مارکس دارد. ازقرار نسخه  دستنویس 
اصلی  گاپیتال  دربمباران 1943 نابود 
شده است ولی رونوشتی ازآن بجاست. 
ُمهر » حافظه جهان« خودرا  ویونسکو 

برآن زده است .
دست  سایه  یک  بزرگ   های  درحراج 
و نوشته مارکس به بهای یک اتومبیل  
کپی  شده  امضاء  نسخه  یک  و  گلف 
اتومبیل   یک  بهای  به  کاپیتال   کتاب  

پورش  بفروش میرسد. 
بنیاد   همت  به  درآلمان   مارکس  خانه 
حزب   ومشارکت  ابرت   فردریک 
تبدیل  آلمان   دموکرات   سوسیال 
هزار   40 ساالنه  که  شده  ای  موزه  به 
سوم  یک    2016 دارد.ودرسال  بیننده 
این  بیننده ها از مردم چین  کمونیست  

سرمایه گرای امروزی بودند.
خواندم   ای  چندگانه  گزارشگران   از 
که بزرگداشت  دویستمین سال  تولد 
مارکس  براقتصادشهر تروTreves تأثیر 
دولت  که  تاآنجا  نهاد.  خواهد  فراوان 
آلمان  1/5 میلیون  یورو به این برنامه 
که  میزنند   حدس   . است  کرده  مدد 
 2/5 آن   مشتقات  و  بلیط   فروش  از 
واقعه   دراین  شود.  عاید  یورو  میلیون 
را  آلمانی   کوشندگان  چین   دولت 
استقبال   ظرفیت  گذارد.  نخواهد  تنها 
 . از مراسم فوق  در چین بسیار است 
ازاین ظرفیت دولت چین برای صادرات  

بهره خواهد برد.
بازار  اودرچین   ونظرات  مارکس 
پررونقی دارد . زیرا مارکس  دیکتاتوری 
پرولتاریا را  بدست حزب مربوط  توجیه 
کرده است . رئیس دولت  ورهبر چین    
خودرا   دکترای  رساله  که   Xi Jimping
درنظرات  مارکس نوشته است  هرسال 
25 میلیون یورو  به دانشگاههائی  که 
به مارکس بپردازند  اعتبار  داده است 
که بهائی است برای  اغوای ملی . باری؛ 

و  کرده  تیز  دندان  هم   فیلمسازان 

پارو کردن   برای  اند  ها دوخته   کیسه 
پول به بهانه دویست سالگی مارکس . 

چه ها که بر پرده ها خواهید دید.
نو  پوست  مارکس   آثار  ناشر  دربرلن  
خواهد کرد.  کارل دایتز ورالگ  وحزب 
هنوز کمونیست  آلمان  کلکسیون آثار 
مارکس - انگلس را بچاپ تازه  می برد. 
و  بود  جلد   3100 ابتدا  آن   تیراژ  البته 
اینک به 800 رسیده است . کسب پول   
ببهانه  مارکس ) درجو پوپولیستی ما( 
مد روز است نه مسئله روز. همه از چپ 
وراست  از غنی وفقیر  درستایش پول 

وسرمایه   سرمای داری اند.)1(
***

به  درنهایت  مارکس   درآثار  شعارها   
راه حل  میرود.  ها  آدم  با  آدمها  جنگ 
برکشیدن  ئی   پرولتاریا  دیکتاتوری 
بخشی  علیه  ازبشریت   بخشی 
نفرت آفرینی ها   اینگونه    . دیگراست 
به مستعدان  سروری  ، زور وضرب  ، 
بنگریم   اگر  درست  میدان داد وامروز 
دفاع بینوایان  پرولتر را مارکس کاوید  
وازاو خواست  تا برای احقاق حق خود  
همان   مولد،  مردم  ودیگر  بربورژوازی 
کورکی  ماکسیم  کردند.  باتو  که  کن 
وبسیاری دیگر کوشیدند  این خشونت 
قدرت   عرابه  ولی  کنند   تعدیل  را 
سیاسی  شوروی ممکن نبود از حرکت 
دانیددربرابر  می  را  باقی  ایستد.  وا 
رخ  چه  روزگار   آن  یکسویه   نظرات 
داد؟  درسراسر جهان  استعماررا زدند  

واستعماررا پرولتاریا نزد بلکه همان 

بورژوازی زد و جنگ هارا تقبیح کردند
مقبولیت  زدن  جنگ  از  حرف  وامروز    
البته بشریت   رفاه همگانی  شد.  ندارد. 
از جهنم درآمد.  اما  را  نساخت  بهشت 
به  مسلمان   درخاورمیانه   عرب  مردم 
اعالم قطع  رابطه ایران وعربستان  می 
عقب  عربستان  میل  وعلیرغم  خندند. 
مانده هیچیک از کشورهای عربی  )بجز 
مصر  سرکوبگر و بحرین  اسیر دردست 
سعودوامارات متحده  بی بندوبار ومطیع ، 
سیاست  جنگ طلبانه  سعودی را  تأیید 
اما  هست   هنوز  دردنیاجنگ  نکردند. 
قباحت آن هم مرکوز ذهن همگان است .
نمی شود منگررفاه وبهبود  همه جانبه 
دنیا   حاضر  درحال   زیرا  شد.  کشورها 
تولید    1800 سال  بیشتراز   بار  هفتاد 
ومصرف می کند. والبته در خدمات نیز.

)2(
ظلم  که  نیست  معنا  بدان  سخن   این 
شده   فراموش  امروزی   های  دیکتاتور 
باشند. دنیا درنبرد  علیه آنهاست . ولی 
بیداری  وآگاهی ها هنوز  درآن ملل  تحت 
انقیاد  فردی  به نقطع عطف  خود نرسیده 
است . معهذا  همه جا  رجوع به انتخابات  
) حتی ازنوع مهندسی  شده آن(  ابزار 

آگاهی ها شده است .
داران  درسرمایه  بورژوازی   مسئولیت  
 . است  فزونی  روبه  قانون   دربرابر 
و  مسئولیت اخالقی  صاحبان سرمایه  

کارآفرینان  نیزدرفزونی  است .
بردگی ، بهره کشی  انسان ها از انسان ها 
راقوانین کار جهان آزاد  وعلم گرا به نقطه 

مرگ برده است . رفتن به برابری ها ی  
بسیار ومردان  سرعت  زنان  اجتماعی  

برکت   از  همه   واینها  است  گرفته  
دیکتاتوری پرولتاریا  نثیب نشده است . 
هرگز علم اینگونه راهبندان  جهل نشده 

بود وادامه دارد.
***

که  احزابی  داریم   هنوز  دراروپا   
درجستجوی  یاغی گری های مشروعند. 
درحالیکه حزب ومشارکت  آنهادرقدرت  
پارلمانی  بمدد همان قانون گراهای قدرت 

سرمایه وکسب وکار سرپایند.
خوانی   ومخالف  دار   حسدبرسرمایه 
دیگر  ازآن   برآمده   ، برقدرت  غریزی  
مقبول نیست . مسئولیت پذیری محور 
 . است  شده  سالم  مدیریت  به  حرکت 
عدالت وسوسه قانون گذارها شده و می 

شود.
مردم ازدولت ها ی خود چز سه چیز نمی 
طلبند: امنیت ، تجارت ومواداولیه . باقی 
را بعهده می گیرند. شبکه وسیع  مدارس  
تجارت ومدیریت  هرگز  دردنیای مارکس 
بفکر نرسید. پس دنیای  ما به مدیریت 
نیاز دارد  نه به رهبری و ملوک ستائی 
صوری   جمهور  رؤسای  به  نه  وحتی   .

وخودبخود نامدیرو
دنیا ازمارکس پرولترگرا به چرولتر نوازی  
سراسری رفت . اما  نه به دیکتاتوری آن.

دنیا خالف نظر  او سرمایه داری فناور را 
پروراند وخود مارکس ومیراث اورا تجاری 

کرد.
***

ازمردی چنان پژوهشگر  اگر بخاطر آن 
فرصت  که به پژوهش  قدرشناسی شود  
حق است . واگر به »این است وجز این 

نیست« او بگرائیم  عمل ناحقی است .
انگلس   همراه  مارکس  گویندروزی 
درجمع کارگران گفت :» ماهمه دراینجا 

جمع شده ایم ...« وکارگری  صداداد:
» و جزدراینجا نمی توانستیم باشیم...«  
راست یا دروغ میزان باور برجبرتاریخی 
وباور بآن  دربرابرقدرت انتخاب مردمان و 

نظام های امروز روزمشهوداست . 

  
تبلیغاتی  جزوات  از  بهره  با   -1

وگزارشهای متعدد:
-J.Penecamp
-M.Theurer
- H.       Ankenbrand
- Str.Finsterbusch
 بویژه   J.D.D. مورخ دهم ماه مه 2017.

  D.MC Closkey باستناد     -2
درکتاب »بورژواها درحرمت«

خانه مارکس درترو که اکنون تبدیل به موزه شده است ساالنه 40 هزار بیننده دارد 
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عالی  منصبان   صاحب  از  که  باشی  
رتبه  وزارت امور خارجه  ومرد چرب 
زبان  دنیا دیده است بنزد آن عالیجاه  
وگمرک   کرایه  ازبابت   ، فرستم  می 
خاطر آن عالی جاه  آسوده باشد خود 
ایلچی باشی ازرعایا و بندگان همایون  
به  دارد  اقامت  درقلمرو خارجه  که  ما 
حسن سیاست  ودرایتی که مخصوص  
چاکران  مالئک پاسبان  آستان قدس 
ما می باشد وصول وایصال خواهد نمود.
هم  دیگری  ومصارف  مخارج  وهرگاه 
تنبیه  برای  یکهزارتومان   حدود   تا 
آنها  بریدن  ودماغ  وگوش  مفسدین 
ضرورت  مبارکه  خانه   فراش  جهت 
حواله  دروجه  بزودی   باشد  داشته 
خواجه  واالعاظم   التجار  عمده  کرد 
محترم   های  نصرانی  از  طونکه  را  ها 
شاهنشاهی   کشور  پایتخت   مقیم 
خواجه   تا   . نمائیم  پرداخت   ، ماست 
تجارتخانه  باقاصدهای  هاراطون  
دارد. ارسال  عالیجاه   آن  برای  خود  
ضمنًا  محض اطمینان  خاطر  آن عالی 
سرکار  به  که  داریم  می  مرقوم  جاه 
ظفرنمون  قشون  کل  فرمانفرمای  واال 
اکید  امر  کیوان شکوه  اردوی  ورئیس 
صادرفرموده ایم  که به  وسیله سربازان 
حامل  گاریهای   همایونی   جانباز 
بزنند  را  انگلیسی  بانک  اسکناس  
وتنخواه آن را برای مصرف سیورسات  
داردوهرگاه   تقدیم  پناه   انجم  سپاه  
ازآن راه هم گشایش کامل  روی نداد  
حضرت اقدس واال  ولیعهد فلک عهد  
خواهیم  ختنه  دوباره  را  مهد  گردون 
ورجال  وامراء  وازشاهزادگان   کرد  
شیرینی   بعنوان   الزم  مبلغ   واعیان 
می  دریافت  سورانی   ختنه  تقدیمی  
فرمائیم  وهزارتومان مصارف  الزم را 
به توسط خواجه هاراطون  ارسال می 

داریم .
دولت  دعاگوئی   مزید  محض  اینک 
پوش   تن  سرداری  توپ  یک  خواهی  
مبارک ترمه الکی  کشمیری  شمسه 
مبارکه  خان  ازصندوق خانه   مرصع  
مرحمت  جاه   عالی  آن  به  ایلچی  
کرده  افتخار  پیکر  زیب   که  فرمودیم 

بین األقران واألهل  سرفراز باشند.
وکتبه  عظام  مستوفیان   آنکه  مقرر 
رادر   جریان  قضا  فرمان   شرح  کرام 
نموده  وثبت  ضبط  ما  جاوید  دفاتر  
بالنعل   النعل   طابق  را  ما  مطاع  اوامر 

حلقه گوش هوش خود سازند.
چهارشنبه  یوم  غروب  فی  تحریراً 
سنه  شهور  من  المرجب  شهررجب 

پیچی  ئیل  خیریت تحویل والسالم. 

ممهور به مهر وامضای اعلیحضرت .  

ازکتاب روزهادرپی سالها نوشته ناصرامینی

بیش ازچندقرن است که کشور ایران این مرز 
پرگهر هویت اصلی خودرا ازدست داده است .        
کلمه  پسوند   با  ایران   ، سال  سالهای 
کلمه  باپسوند  واکنون   شاهنشاهی 

جمهوری اسالمی  همراه است .
بود.  »پرس«  نامش  قاجار  درزمان 
سلطنت  ساله  وهفت  پنجاه  دردوران 
و  ایران  شاهنشاهی  کشور  پهلوی 

اکنون جمهوری اسالمی ایران.
اززمانی که ایران  اسیر این رنگهاشد 
عیسی  با  ای  موسی   « موالنا  قول  به 
که  سرزنین  واین  شد«  درجنگ  ای 
سرچشمه  خاکش  شاعر،  ادعای  به 
خاک   ، وگهر  ُدّر  کوهش  سنگ  هنر، 
دشتش  بهتراز زر است ، روزوروزگار 
پرنشیب  وفرازی داشته واگر مخالفان  
ساکت   نحوی  به  کشور  درداخل 
از  درخارج   شدند   می  وسرکوب 
حکومت   مخالف   که  کسانی  کشور 
وشیوه  بودند  واستبدادی(  )خودکامه 
حکومت را نمی پسندیدند  واعتقاد به 
حاکمیت ملی وحکومت قانون  ومردم 
ساالری  داشته اند  ، دست از مخالفت  
که  ودرهرفرصتی  برنداشته  واعتراض 
به  اعتراض خودرا   اند   آورده  بدست 

گوش جهانیان  رسانیده اند.
معترضین   صادره  های  قطعنامه  متن 
پس از پایان  تظاهرات  وراهپیمائی  ها 
که اغلب  درمحوطه جلوی نمایندگی  
های سیاسی وسفارت خانه  های ایران  
دردوران  گیرد  می  صورت  درخارج 
اسالمی  جمهوری  و  شاهنشاهی  
یکسان است . خواسته ها  درچندکلمه 
 ، ملی  حاکمیت   ، دموکراسی   ، آزادی 
آزادی زندانیان سیاسی  ، اجرای مفاد 
حقوق بشر  درابیران خالصه می شود  
که درهردو رژیم  توجه چندانی  به آن 

نشده ونمی شود.
دولتی  کارگزاران   وامروز   درگذشته 
خاطر  خطیر  ملوکانه ورهبرجمهوری 
دتانشجو   چند  ازاینکه  را  اسالمی 

درگوشه ای از دنیا تظاهراتی  غضب

 آلود کرده اند مکدر نمی کنندکمااینکه 
درسال 1354 )سه سال قبل ازانقالب( 
به  شهبانو   و  شاه  رسمی  درمسافرت 
کردن   متفرق  برای  پلیس   ، آمریکا  
گلوله  آنقدر  ودانشجویان   مخالفین 
که چشم  کرد   آور شلیک  اشک  گاز 
های کارتر و شاه وشهبانو  پراز اشک 

شد.
یکی  ونوشته  گفته  بنابه  فقید   شاه 
نبود   مایل  هیچگاه   ، نزدیکان  از 
کسانی  دراطراف او باشند  که انتقاد  
و  کنند  گیری  خرده  او  به  نسبت   یا 
کسی را  جرأت و یارای اعتراض نبود. 
واژه هائی چون  آریامهر ، خدایگان ، 
بزرگ ارتشتاران ، بسیار حساب شده 
ودقیق  درمورد او بکار گرفته می شد 

واو تمام این واژه هارا می پذیرفت .
روزشنبه  علم   خاطرات  سوم  درجلد 
اول فروردین 1970  چنین میخوانیم :

وچند  وزیر  نخست   ، شاه  اتفاق  به   «
مشهد  عازم  ومسئولین  ازوزراء  نفر  
استقبال  بود.  خوبی  هوای  شدیم، 
ناهار   . آمد  بعمل  مردم  ازطرف  گرمی 
خوردیم  درحضورشاه  جمعی  رادسته 
چاپلوسی  گوی  کردیم  سعی  وهریک 
وتملق گوئی  اورا ازدیگری بربائیم .« 

ابن  بقول   که  بودند  متملقین   واین 
که  کردند  اورابزرگ  آنقدر  سینا  
است  طبیعی  ماند...،  تنها  باألخره  
 ، نیاوران   درمسجد  نداند   که  کسی 

میگذرد   چه  اش   خانه  چهارقدمی  
قادر دارد   که  نیتی   حسن  باتمام 

اعتراض   صدای  بود   نخواهد 
حکومت   ومخالفین  دانشجویان  
نقاط  اقصی  رااز  )1(خود  خودکامه 
های  گذشته  در  ولی  بشنود.  جهان 
ها   زمان  درآن  بااینکه  دور  بسیار 
هنوز  وتلویزیون   خبری  های  رسانه 
ارتباطی   ورشته  بود   نشده  اختراع 
فقط تلگراف  بود ، حساسیت  هیئت 
از  آنچه  در خارج  به  حاکمه  نسبت  

خانه وکشور می گذشت  بیشتر بود.
قاجار   هنگام سلطنت محمدعلی شاه 
جنگ   وزیر  بهادر   امیر  که   درزمانی 
مجلس  بستن   توپ  به  بعداز  بود  
ازایرانیان  چندتن  واستبدادصغیر  
اقدام   این  به  نسبت  سویس  مقیم 
ودموکراسی  آزادی  مخالف  که 
واعلیحضرت  کردند  اعتراض  بود  
دستورفرمودند نامه ای ازطرف ایشان 
که  شود  نوشته  سویس   پارلمان  به 

مخالفین را  توقیف و تنبیه نمایند.

خالصه یک نامه تاریخی -
 دستخط ملوکانه 

ازقراری که بخاکپای جواهر آسای  « 
  

)1( ماهنامه آزادی حکومت شاه فقیدرا خودکامه 
برماروشن شده است  امروز  ازطرفی  داند.  نمی 

این دانشجویان سر درکدام آخورداشتند.

معروض   ، ما  همایونی  اعلیحضرت 
مفسدین   از  جمعی  است   افتاده 
که  ودولت   دین  ودشمنان   مملکت 
خداوند  که  سلطنتی  دادن   جزبرباد 
به  خود   بالغه   حکمت  به  متعال  
فرموده   عطا  ما   همایون  اعلیحضرت 
اکنون  درقلمرو   ندارند،  خیالی درسر 

بالد سویس جمع آمده اند.
وکاردانی  لیاقت   درجه  که  آنجائی  از 
عالی  آن  خواهی  ودولت  وکفایت  
کیمیااثر  نظر  مشهود  همواره  جاه 
دانیم  ومی  باشد  ومی  مابوده  همایون 
از هیچ  ملوکانه   اوامر  اطاعت   که در 
جان   بذل  و  مال   ازصرف  حتی  چیز  
عالیجاه   آن  رو   آن   از  ندارند،  دریغ 
موجب  به  را   همراه  مجدت  و  عزت 
فرمائیم   می  مأمور  دستخط   همین 
که به محض رویت فرمان ما مفسدین  
خواهی   دولت  حلیه  از  که  مزبوررا  
عاری واز زیب و زینت  دین داری بری 
درجلوی  نموده   دستگیر  باشند  می 
سویس   دولت  مبارکه   دارالحکومه 
که دردست  وتاوقتی  ببندند  به چوب 
وتوان   تاب  دولتی   های   فراش 
واستخوان  پوست   اشرار  ودربدن  
هست  بزنند  تا عموم رعایا  از تجار 
و کسبه سویس  بدانند که سلطنت  ، 
خداوند   جانب  واز  است   الهی  ودیعه 
اعلیحضرت   کفایت   با  درکف  متعال  
و  قراردارد  ما   همایون  قدرقدرت  
صغیرو   ، جاهل   و  عالم  از  را   احدی 
 ، وفقیر  غنی  وذکور،  اناث   ، کبیر  
ومکال  حق  معمم    ودهاتی،  شهری  
آن نیست  که ازاطاعت  اوامر مبارک 
اعلیحضرت  قدرقدرت  ما سرباز زند 
ویا از اجرای قوانین  مقدس ما  شانه 

خالی  کند.
چون به اعلیحضرت  عرض شده است 
 که در میان  ایالت وخوانین  بالد سویس

 چوب وفلک  صحیح  کمتر بدست می 
آید،  ازاین رو به کارگزاران وزارت جلیله  
ایم  فرموده  امرومقرر  خارجه   امور 
 چند بغل  ترکه انار  ازباغ های مصفای  
تهران  به همراهی مقرب الدوله ایلچی  

ترکه های انار ی که به سویس فرستاده شد
* محمدعلی شاه پس ازبه توپ بستن مجلس تعدادی ترکه انار برای تنبیه ایرانیانی که درسویس  
فرستاد. به سویس  رسمی   نامه  با  همراه  بودند   کرده  اعتراض  مجلس   به  نسبت  او  اقدام  علیه 

*شاه قاجار از پارلمان سویس  خواسته بود که فرمان اورا بدون کم وکاست اجرا کنند. 

ناصرامینی ) دیپلمات سابق( - پاریس  

* چون در میان  ایالت وخوانین  بالد 
کمتر  صحیح   وفلک   چوب  سویس 
امرومقرر  رو   ازاین  آید،   می  بدست 
ازباغ  انار   ترکه  بغل   ایم چند  فرموده 
عالیجاه   آن  بنزد  تهران  مصفای   های 
وگمرک   کرایه  ازبابت  شود  فرستاده 
باشد آسوده  جاه   عالی  آن  خاطر 

مفسدین   ما  فرمان  رویت  محض  به   *
درجلوی  نموده   دستگیر  مزبوررا  
سویس   دولت  مبارکه   دارالحکومه 
دردست  که  وتاوقتی  ببندند  چوب  به 
فراش های  دولتی  تاب وتوان  ودربدن  
اشرار پوست  واستخوان هست  بزنند  تا 
سویس   کسبه  و  تجار  از  رعایا   عموم 
بدانند که سلطنت  ، ودیعه الهی است 

توطئه محمدعلی شاه  علیه  نهضت مشروطیت  
محمدعلی شاه ، دربرابر  نیروی مقاومت  
ملیون   مداوم   فعالیتهای   و  ملی  
وآزادیخواهان بیکار ننشسته وپیوسته 
درصدد  توطئه  علیه مجلس  ودراندیشه  
ودرهمان  بود   رژیم جدید  برانداختن  
حال  که در مجلس  شورای ملی  برای 
وسوگند  شده   حاضر  بار   چهارمین 
وفاداری  نسبت به مشروطه  یادکرده بود1 
با مشاورین  روسی ودرباریان  وعناصر 
مرتجع  روحانی  وغیرروحانی  مقدمات 
یک کودتا  رافراهم می ساخت ودراجرای 
نقشه خود  به بریگاد قذاق  متکی بود.
ستون   ظاهراً  که  هرچند  بریگادقذاق 
می  تشکیل  را  ایران  ارتش   اساسی 
داد ، لیکن  باوجود  سرگئی  مارکویچ  
ضاپضال  مستشار نظامی  ورئیس بریگاد  
وکلنل لیاخوف  افسر فرمانده  روسی و  
اختیاراتی  که از لحاظ سیاسی  ونظامی 
و مالی  به آنان داده شده بود  وارتباط 
مستقیم  واستواری که  افسران  روس 
روسیه  نیروهای   فرماندهی   ستاد   با 
تزاری  درقفقاز داشتند  ، این  بریگاد  در 
حقیقت  پیشقراول  ارتش تزاری  روس 
درایران  شمرده می شد. افسران  روسی 
بریگاد  از خزانه ایران  واز کیسه  فتوت 
ایران   کشیده  وستم  رنجدیده   ملت  
مستقیم   تابع   ولی  کردند.  می  ارتزاق 
اوامر  ودستورهای  محمدعلی شاه  بودند  
واو خود چنان  شیفته  رژیم  استبداد  
وآرزومند  اعاده آن  رژیم بود  که پس 
بمباران بهارستان  وانحالل مجلس   از  
وتوقیف  وتبعید وقتل وکشتار بیرحکانه 
ای که به امراو  ، به دست  بریگاد قزاق 
لیاخوف   کلنل  دست  گرفت   صورت 
را  وتختم  تاج   «  : گفت  او  وبه  رافشرد 

نجات دادی«.
... عین گزارش محرمانه  کلنل لیاخوف  
که   را  سلطنتی   گارد  روسی   فرمانده 
درتاریخ  31 مارس  1908  به دائره  ستاد 
عملیات  نظامی  قفقاز  نوشته است  از 
ایران«   مشروطیت  انقالب   « کتاب  
واین  کنیم  می  نقل  م.پاولویچ   تألیف 
نویسنده   که  کنیم   می  اضافه  را  نکته 
روس  این اسنادرا  از کتابی که پروفسور  
بار   اولین  برای  انگلیسی  ادواردبراون  
زیر عنوان  » مسئولیت  دولت روسیه  
تألیف   ایران«   کنونی  ومرج  درهرج 

نموده نقل کرده است .
» تیمسار معظم - پروژه ای  که ازطرف  من 
ومترجم  اول سفارت  درست شده بود  ،

 1- به نقل از دکتر ملک زاده  وقتی به محمدعلی 
شاه تذکردادند که شمادرمجلس  به قرآن سوگند 
یادکردی  که نسبت به مشروطه  وفادارباشی پس 
چرا  دست به تخریب  مجلس زدی گفته بود  که 
بنابراین  بودم   ناپاک  قسم  ادای  درموقع  من  
قسم  من قدروقیمتی  نداردوصحیح نبوده است .

پس ازردوبدل شدن  تلگرافاتی  که با  پترزبورک 
هیچ  بدون   گفت  توان  ومی  تصحیح  باجزئی  
اعتراضی  تصویب شد. خود محمدعلی شاه  مثل 
یک ایرانی  از زدوخورد بیمناک بوده  تردید زیادی 
بخودراه می داد  وراه های آسانتری  پیشنهاد می 
دیگری  قطعی   عوامل  به   اجباراً  رو   ازاین  کرد. 

متشبث شدیم .« 
» متذکر شدیم که  طرح ما مناسبترین  نقشه ای 
است  که درشرایط  موجوده قابل  اجراست . وضمنًا  
ازطرف حکومت روسیه   به تصویب رسیده است . 
اگر شاه  بااین طرح  موافقت نکند  دولت روسیه  
دیگر تعهدی  برای کمک به شاه  قبول نمی کند 
ودرآتیه  قضایائی که  پیش آمد کندمسئولیتی 
خودرا  تأثیر  صحبت  طرز  این   . نخواهدداشت 
بخشید . شاه بدون  درنگ رضایت  دادوبرای اجرای 

طرح  قول قطعی داد:
»1- سفارت روس  وشاه خواهد  کوشید  اعضای 
آنهارا  و   خریده  ووعده  باپول  را  مجلس   معتبر 
موظف  خواهد ساخت  درآخرین جلسات  مجلس 

مطابق  دستور عمل کنند.«
»2- تا آمادگی کامل  ، صورت  دوستی با مجلس  
حفظ خواهد شد  وطوری وانمود  خواهد شد که 
گویا  طرفین  با گذشت خود  برای اصالح امر  می 
کوشند. به این منظور  به مذاکرات  پرداخته می 

شود.«
»3- بارشوه  ویا طرق دیگری  برای جلب  افراد  
مسلح مسجدویا  مجلس ویا  انجمن  کوشیده می 

شود.«
بایستی  بزرگ   انجمن  شهرهای  رؤسای     -4«
با رشوه   جلب شوند  تا درروز  معینی از  خروج 

اعضاء ازمحل  انجمن  جلوگیری  به عمل  آورند.«
»5-  یک روزقبل  ازموعد معین  ویاقبل ازآن الزم 

است  عده ای  قزاق بالباس مبدل  به مجلس و 
مسجدسپهساالر فرستاد. اینها با تیراندازی  هوائی  
بهانه  برای  بمباران  به دست داده  ومدافعین آنجارا  

بایستی  ازپای درآورند.«
» 6- تدابیرالزمی برای جلوگیری  ازورود  ناراضیان  
بیگانه  مخصوصاً بست  نشینی   به سفارت های 

درسفارت انگلیس  اتخاذخواهدشد.«
» 7-  پس از آمادگی  تمام ،  درروز کمعین  بناهای 
مجلس  وانجمن را  ، بریگاد قزاق محاصره  وبمباران 

نموده  مدافعین را  تارومار خواهند کرد.«
منازل  مشروطه طلبان    ، بمباران   از  »8-  پس 
ونمایندگان  پارلمان  ازطرف سربازان  واشخاص 

سویل  ]غیرنظامی[ به غارت خواهدرفت.«
طلبانونمایندگان   های مشروطه  » 9-  سردسته 
به  ونسبت  شده   محبوس  مجلس   وطرفداران 
اهمیت  موقعیت اجتماعی  آنان ،  بعضی اعدام  و 

عده ای تبعید خواهندشد.«
» 10-  برای تسکین افکار عمومی  واقناع  دولت 
پارلمان   مجدد   انتخابات   درباره  خارجی   های 

فرمانی صادر خواهدشد.«
«» محمدعلی شاه  به این امر رضایت  دادوشرکت  
سربازان ایرانی  رادرعملیات  خواستار شدولی من 
صریحاً  بااین موضوع مخالفت کردم  خودنمایی 
خیانت  در  مؤثری   مقام   اشغال  برای  بریگاد  
آتیه  مقاصد   واجرای  ایران   آینده  دولتهای  

دربهترین  موقع منایب الزم است .«
» شرکت مستقیم  اینجانب  درامر بمباران  ازنظر 
موافقت  جناب  مورد عدم  دَول دیگر   اعتراض  
سفیر بود . اینجانب بنا به امر تیمسار معظم  وازاین 
نسبت   هرقدرهم  ایرانی   افسران  دانم   می  که 
هستند   ایرانی  بازهم   ، وفادارباشند   روسیه  به 
ودردقایق حساسی  ممکنست  دسته گلی  به آب 

بدهند، درشرکت مستقیم خود  اصرارورزیدم .«
» جسارتاً خاطر تیمسار  معظم را مستحضر  می 
دارد  که در بریگادی  که به اینجانب  سپرده شد 
، خواه  بین افسران وخواه  سربازان  ، عالی ترین 

انضباط  ووفاداری حکمفرماست .«
» اگر  مانع غیر مترقبه ای  پیش نیاید  می توانم 
موفقیت  درعملیات را  تضمین نمایم . منتظر اوامر  
عالی - سرهنگ  لیاخوف - 31 مارس  1908 - 

تهران .«
بدین ترتیب ،  نقشه توطئه علیه  مشروطه طرح 
شد ، درحالی که  ملیون وآزادی خواهان  وعده ای  
از نمایندگان  روشندل مجلس  شورای ملی  از ماهها  
پیش وقوع  حوادث ناگوار  وعکس العمل  شدیدی  
راازطرف  محمدعلی شاه  ورژیم  استبداد  علیه 
آزادی  احساس کرده  ودرتهران  ودوشهرقهرمان  
ایران ، یعنی تبریز  ورشت ، جوانان  ومردان  وزنان  
دوش به دوش  یکدیگر  به فراگرفتن  فن جنگ  
وبکاربردن  اسلحه، سرگرم   وبرای  جانبازی  درراه 
هدف  مقدس  ملی آماده  بودند. گزارش لیاخوف  
به ستاد   او  نقل شد وگزارشهای دیگر  کهدرباال  
فرماندهی نیروی  روسیه تزاری  درقفقاز  وتذکر 
مانند هرایرانی   نکته  که » محمدعلی شاه   این 
اززدوخورد  بیمناک است «  نشان می دهد  که 
شاه ایران در حقیقت  آلت اجرای مقاصد ونیات  
پلید دولت  ستمگر  روسیه تزاری  بوده  ودرتمام  
قزاق  بریگاد  آمیز   جنایت  واقدامات   عملیات  
وفرماندهان آن ، نقش درجه دوم  راداشته وفقط 
از اوامر ارباب خود  یعنی امپراتوری  خورشیدکاله  

روسیه ، پیروی میکرده است .

 
نقل از کتاب » ایران دردوره سلطنت قاجار« نوشته 
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ام . درآن هم مطلب می نویسم . مجله 
روزگارنو اسماعیل پوروالی  دچار بحران 
مالی شده وسه ماه است چاپ نمی شود.

20 مارس 2004
 1/49 ساعت   . است  صبح   4/5 ساعت 
تحویل سال نو 1383 بود. من بیدارم وبه 

سیدحسین برادرم در
اردشیرزاهدی درمونتروسویس   و  لندن 
زنگ زدم  وسال نورا  تبریک گفتم .من 
گذشت   که  سالی   . شوم  می  ساله   81
سروکارم با  مریضخانه ودکتر زیاد بود.
خوشبختانه    . کردم  پشت  مهره  عمل 
بروم  راه  توانم  ومی  بود  آمیز  موفقیت 
سرطانی  که  کردم   پروستات  عمل   ...
زنگ  ازلندن  ارم   تیمسار  امروز  نبود. 
زد . گفت مقاله ات را  در نیمروز لندن  
خواندم . احسنت برتو. مقاله درباره  کتاب 
علیاحضرت  فرح است ... کتاب خودمن  
مادرفیشرآباد«   خانه   « عنوان   زیر 
باید   . است  چاپ  زیر  آنجلس  درلوس 
خودم  به لوس آنجلس بروم ولی وضع 
مالی خوب نیست ... قراراست کتاب  که 
درآمد 200 جلد  آقای دکتر احمدتهرانی  
به حساب آقای  زاهدی خریداری کند. 
کمک کؤثری  خواهد بود.  اگر اضطراب  
پیری و بیم  اینکه  نتوانم  راه بروم یااینکه  
ازلحاظ حافظه  وچشم طوری بشود  که 
بگویم   توانم  می  نبود   بشوم    ناتوان 

خوشبخت هستم . 
الن مهمانی دادن را خیلی دوست دارد 
باصفا   ولی  کوچک  آپارتمان   ودراین 
اغلب مهمان داریم . سه شنبه ها صبح  
من در جلسه  دوستانه در ساختمان  ویژه 
سالمندان شرکت می کنم . بین ایرانی ها  
با هوشنگ باتمانقلیج  و جالل آشتیانی  
تماس را حفظ می کنم .تا خانه هوشنگ 
راه  پرینستون  هفت هشت ساعت  در 
است و سالی یکی دوبار میرویم به خانه 
قشنگشان . برادرفریدون زند هم می آید 

پاسور سیری بازی می کنیم .
یکی هم رفتن مان به مونترال است. سالی 
چندبار به آنجا می رویم .راه مونترال  هم 
کوهستانی  ومناظر قشنگ دارد  وخلوت 
هم هست  وبااتومبیل می رویم .قدم به 
قدم  راه مونترال  تا منزلمان در داکسبری 

را  می شناسم .
وضع ایران خراب است .خاتمی  باصطالح 
وتریو  محتاط   بسیار  طلب   اصالح 
ومحافظه کاراز آب در آمد.دوستانش را 
می گرفتند وزندانی  می کردند صدایش 
زندانی  نگار   آمد.صدهاروزنامه  نمی  در 
زجرو  از  پس  محصل   هستندوصدها 
کتک درزندان بسر می برند. مجلس راهم 
که اکثریت وکال  طرفدار  اصالحات بودند  

خامنه ای زیر کنترل گرفته است . 
پایش  یک  طفلکی  اولم   همسر  هما 
پاریس و یک پایش تهران است تا بلکه  
از اموال پدرومادرش  که هردو میلیونر 

بدجنسی   بگیرد.دراثر  سهمی  بودند  
باشکال  اش   برادرزاده  وبعدا  برادرش 
. باغبان  بخورونمیری  بدست می آورد 
ملک شمال  مدعی شده  و با جعل سند  
روی زمین نشسته است ... خیلی نگرانم .
درمونترو روزی   ده  گذشته  درسال 

 مهمان  آقای زاهدی شدیم . الن آنچنان  
خود  از  والیقی  مهربان   شخصیت 
نشان داد    که اردشیر خان  خیلی ازاو 
وویالی  درخانه   چندبار  کردند.  تعریف 
رز  یادگار تیمسار  زاهدی شام خوردیم 
هرشب  شبها   باقی  میزگرد.  یک  دور 
دریک رستوران عالی اخیراً ایشان عمل 
پروستات کرده  ولی حاال بخانه رفته  وبااو 
تلفنی صحبت کردم که با مهربانی زیاد  
صحبت می کرد.  خیلی دوستش دارم .  
ایرانی دیگری  که دراینجا  تقریباً روزانه  

تماس تلفنی داریم  احمد توکلی است  
آمریکائی ها  پس ازاینکه  در11 سپتامبر 
2001  تروریست ها به دوبرج عظیم  مرکز 
سرنگون   آنهارا  کرده   حمله  بازرگانی  
کردند وحدود  سه هزارنفر کشته شدند 
به افغانستان وسپس عراق  حمله کردند.
طالبان   لعنتی  حکومت  درافغانستان  
سرنگون شدو کرزای فعال سرکار است .  
پاکستان بارهبری  پرویز مشرف  کمک 
پیروزی  از  پس  درعراق    . کرد  کؤثری 
نظامی  سریع  صدام حسین را هم  ته 
چاهی گرفتند  ولی اوضاع  آنجا خیلی 
خراب است  وروزی نیست  که یکی دوتا  
سرباز آمریکا ئی را  نکشند  ویااینکه  به 
نگذارند.  نکنندوبمب  حمله  مؤسسلت 
هتلی بنام  جبل لبنان  را بابمب ویران 
 . مجروح  وصدها  کشته    28 با  کردند 

ازترس   هم  اروپائی   یاران   از   بعضی 
می  عقب  جازده   تروریستی   حمالت 
است   بسیار خطرناک  کاری  که  کشند  
می  ها  تروریست  پیروزی   باعث  زیرا 
شود. رئیس جمهوری مصمم ، جرج بوش  

سخت گرفتار کارعراق شده وسناتور 

انتخاباتی   مبارزه  در  دموکرات  کری  
است   افتاده   جلو  جمهوری   ریاست 
است  امسال  نوامبر  درماه  انتخابات 
داد.  خواهم  رأی  باراول  برای  منهم   .
درحالیکه   . هستم  طرفداربوش  قلباً 
اکثریت  واصوالً  اش  وخانواده  الن 
هستند. دموکرات  ماساچوست   اهالی 
اکونومیست  لندن  درشماره اخیر خود  
اکنون  هم  انتخابات  اگر   نویسد  می 
برگرارشود  کری با دو پوئن  تفاوت برنده 
می شود. یار اروپائی ثابت قدم  آمریکا 
تونی بلر  هم  بمناسبت  شرکت  درجنگ 
دارد.  گرفتاری  پارلمان  با  عراق سخت  
باتوجه به نوسانات   باالوپائین  سالهای 
بعدازانقالب  ، حاال یک  دوران آرامش 
 ... وجسمی  مالی  اضطراب  فقط   . است 
وضع بازار سهام  بمناسبت  گرفتاریهای 
آمریکا  درعراق خراب است . وامروز 106 
پوئن  پائین بود. این زمستان برف زیاد 
آمد  و از پنجره ها که نگاه می کنی همه 
جا سفید است . یک گوشه سالن  گلدان 
، نور  اززیر  های زیاد گذاشته ام وشبها 
سبز    به آنها می تابانم  موقع ورود  به 
سالن  یک تابلوی بزرگ ناصرالدینشاه  
روبروی  را  کاراکاس    سفر  یادگار 

درورودی نصب کرده ام .

***

اول ژانویه 2005
درخانه  بود   نو  سال  شب  که  دیشب 
ماندیم . الن ساعت 11/30 شب از سر کار 
آمدونیم بطر شامپاین  ساخت آمریکا که 
امسال بسیار   . را خوردیم  بودم  خریده 
پریشان وافسرده هستم .ماهیانه ای که 
از کانادا می گرفتم از سپتامبر سال پیش 
تکلیف  کنند   نمی  ندادندومعلوم  ببعد 
چیست . کمردرد  که به پاها میزند  طوری 
است که  دوسه دقیقه بیشتر  سرپا نمی 

توانم  بمانم . راه رفتن بجای خود. 
آباد  درفیشر  ما  خانه   « ام   تازه  کتاب 
می  باألخره   . افتاد   عقب  ماه  چندین 

گویند  رفته است زیر چاپ .
درسال 2004 ازدوستانم احمد توکلی و  
از  درگذشتند.  منوچهرفرمانفرمائیان   
خانواده ما  پروفسور عدل  و محمود عدل 
یه ابدیت پیوستند. برای هردو درمجله ره 

آورد مرثیه نوشتم .
پسرم داریوش آپارتمان  قشنگی خریده 
وباسلیقه زیاد  مبله کرده است . اتومبیل 
تازه مرسدس بنز هم دارد. دخترم آزیتا  
داری   بچه  سرگرم  مهداد   وشوهرش 
هستندو رکسانا ماشااهلل  5 ساله شده 
است . )توضیح اینکه دکتر عدل همه جا 

نام نوه اش را رخسانا  می نویسد(
واقعًا  که  اردشیر  با  تلفنی   ارتباط 
جوانمرداست  دایر است . درتلفن صدایش

 I missed  : را نگهداشته ام که می گوید 
you too much. I love you too much

 - الن درخانه پدرش که امسال فروخت 
نقل  سالمندان  ویژه  مؤسسه  یک  وبه 
من جشن  سالگی  برای 80  کرد،  مکان 
یا   شکم   رقص  با  سورپرایز   ومهمانی 

Belly Dancer ترتیب داد.
- درانتخابات  ریاست جمهوری آمریکا  
پرزیدنت بوش  برای 4 سال دیگر انتخاب 
شد.ولی بدطوری  درعراق  توی منجالب 
ژانویه   پایان  قراراست    . است  فرورفته 
درعراق انتخابات بشود ولی احزاب سنی  
بایکوت کرده اندوهرروز  اینور و آنور  یا 
آدم می ربایند  وسر می برند وبمب می 
ترکانند  وبه آمریکائی ها حمله می کنند. 
از هنگام  فروریزی  رژیم صدام حسین  
که بوش اعالن کرد  جنگ تمام شد  بیش 

از 1100 سرباز  آمریکائی کشته شده اند.
 بفکر تهیه  یک کتاب بزبان انگلیسی 
قبل   سال   . خودم  سرگذشت   . هستم 
انگلیسی   به  کتاب   ایرانی   خانم  سه 
نوشتند هرسه پرفروش شدند. چرا من 
 . ننویسم  دارم   تری  داستان جالب  که 
فعال درجستجوی ناشرم .  دوست عزیز 
هوشنگ باتمانقلیچ  قراراست بابرادرش  
که مؤسسه انتشاراتی دارد  قراربگذارد 

برنامه کتاب را مطرح کنم... 
می  نگرانی   و  بدبینی  با  به سال 2005 

اندیشم .
ادامه دارد

20  اوت 2000
که  مجموعه   دراین  آپارتمان   گرفتن 
ایالت به آن یارانه می دهد زندگی مارا 
  1988 نوامبر  از   . است  کرده  عوض 
دراین آپارتمان  دواتاقه هستیم  . بالکن 
محوطه    . است  گل  گلدانهای  پراز  مان 
و  وگل  ودرختکاری   چمن  مجموعه  
گلکاری است  که خیلی خوب مواظبت 
می کنند. کرایه آپارتمان  فقط 600 دالر 
است  که هزینه شوفاژ هم جزو آن است 
. می توانم بگویم  دراینجا خوسشبخت 
هستیم  خصوصاً که  رابطه Ellen ومن  

بسیار گرم وپراز محبت وعشق است .
امسال بین  11 تا 23 جوالی ماریا دخترم 
با  بچه هایش  آناهیتا وفردریک  نزدما 
. آناهیتا  درست 13 ساله است  آمدند 
وآخرین سالی است  که باپدرومادر و پدر 
بزرگ ومادربزرگها  به او خوش می گذرد. 
اندام   خوش  وماشااهلل  مهربان  بسیار 
وخوشگل است . فردریک 9 سال دارد  
 Ellen  . است  وباهوش  حساس  بسیار 
نیوهمشایر   درایالت  را   اش  عمه  خانه 
دراختیارگرفته  هفته   یک  بمدت 
آنجا  رفتیم  هفته   یک  وهمگی  بود  
 Plymouth از  هم  داکسبری  در 
بازدید  وشهربوستن    Plantation
کردیم ودربوستن  باتور رودخانه چارلز 
اتوبوس است که هم  قایقی بشکل  که 
به  درخشکی   وهم  میرود  آب  توی 
گردش پرداختیم .شب هم به رستوران 
ایرانی الله رخ رفتیم . بچه ها از تماشای 

موزه علوم بوستن لذت بردند. 
به لندن رفتیم   درماه جون یک هفته  
سیدحسین  برادرم  سال   از 23  وپس 
را دیدم . دراین سفر  بود که واقعا  21 

هزاردالر  از آسمان  بمن رسید.
پسر  نادر  من   تولد  روز  اوت    13
مهربان  بسیار   جوان  که  سیدحسین  
وخوبی است و آرشیتکت موفقی است  
با نامزدش لودی )ایتالیائی(  خوش اندام 
وبلندقد وخوشگل  برای یک هفته دیدن 

من آمدند.
ها  وبچه  ماریا  که  زمانی  ف  نرود  یادم 
پیش ما امدند پدر Ellen مارا یک روزبا 
کشتی بادبانی به گردش برد. درآن روز   

کشتی های بلندTall Ships  ازسرتاسر 
دنیا آمده بودند  ودربوستن بودندآنهارا 
دیدیم ونیز ناو هواپیمابر  جان اف کندی 

و یک رزمناو ترکیه ای هم اینجا بود. 
وقتی نادر پسر برادرم  اینجا بود نیز پدر  
Ellen نادر و لودی ومن و الن را روز 18 
اوت  به گردش با کشتی در بوستن برد20 
بعدازظهر   یک  ساعت  حدود   . مارس 
پروانه کشتی  به قوطی محفظه  صید 
حرکت  از  وکشتی  کرد  گیر  خرچنگ  
ایستاد. فقط نیمساعت بود  که بادبانهارا 
باز کرده وداشتیم  لذت می بردیم . بارادیو 
از گاردساحلی  کمک خواستیم  آمدند 
ولی گفتند  چون وضعیتتان  اضطراری 
نیست  نمی توانیم  یاری برسانیم  فقط 
تجارتی  مؤسسات   کمک  توانیم   می 
از  بارادیو  ترتیب   این  به   . بخواهیم  را 
مؤسسه تجارتی  که به کشتی ها  کمک 
می کند  یاری خواستند. قبل از اینکه 
کشتی تجارتی برسد  Ellen لخت شد 
وپرید توی آب  تابرود زیر کشتی  پروانه 
را آزاد کند ولی چون جریان آب  شدید 
بود  آب اورا می بُردونمی توانست  باهمه 
مهارتی که درشناوری دارد  به کشتی 
برسد. منهم  فریاد می کشیدم ونگران 
بودم ... تااینکه کشتی  گاردساحلی به 
ولی  کشید  بیرون  واوراازآب  رسید  او 
موقعی که  با ما پهلو گرفتند  تا الن توی 
انگشت شست  پایش   کشتی مابیاید  
الی دو کشتی  ماند  وفشار دوکشتی آن 
را شکست . این را هم بگویم که خودمن  
دراسکله  کلوب کشتی هینگهم  وقتی 
که بطرف کشتی  میرفتم به زمین خوردم  
راست  بغل   زیر  درد  بعد   ودوساعت 
وکشااله ران  راست شروع شد بطوریکه 
جوردن   نریضخانه  به  عصر   روز  همان 
رفتیم  تا عکسبرداری کنند. یادم رفت 
وبا  رسید   تجارتی  کشتی  که  بگویم 
را  وپروانه  رفتند   کشتی  زیر  غواص  
الن   نادروپدر  بعدازآن   ولی  آزادکردند 
هرچه زور میزدند  نمی توانستند  لنگررا 
باال بکشند  تااینکه یک کشتی  صیادان 
ماهی  باقیافه های  دزدان دریایی  بطرف 
ما آمدند . اول ترسیدیم  زیرا از نیت  آنها 
خبر نداشتیم وهمینطور  در خط برخورد  
نزدیک  تااینکه  آمدند   می  جلو  باما 
وبا  ایم  آمده  یاری  برای  شدندوگفتند  

لنگر کشتی   بلند طناب  چنگک های  
باال آوردند  وازآنجا  را کشیدند وآن را 

با کشتی به کلوپ هینگهم باز گشتیم .
گمان دارم نادر  هرگز این سفر  پرماجرا 
را فراموش نکند. بهرحال خیلی خوش 

گذشت .
بااتومبیل   بود   خوب  هوا  صبح  امرورز 
تویوتای کوروال مدل 1997  که سه ماه 
پل  و  رفتم  به ساحل  ام   خریده  است 
چوبی  که تقریباً  نیم مایل طول دارد ودر 
همین شهرما  داکسبری است  هنگام 
خوشبختی   از  ساحل   بسوی  راندن  
گذرد   می  بسرعت  که  ایام   ویاداین 
متأثرشدم  وهمیشه ویا اغلب  بمناسبت 
پیری  )77 سال( دراضطاب هستم که 
مبادا این ایام خوش  زود بگذرد. مدتی 
پشت فرمان اتومبیل  اشک از چشمانم 
از   دوتن  اخیر   دردوماه  بود.  سرازیر 
خوبی  دوستان  که  هایمان   همسایه 
بودند  درگذشتند. چه زود  زندگی ها 

جزء گذشته و  خاطرات می شوند؟
سال نو وکریسمس  1999 و اوایل سال 
در   میشل  و  ماریا  تازه  خانه  به   2000
Deauville رفتیم  خانه روبروی محوطه 
وتاشهر  اند   کرده  اجاره  دوانی   اسب 
وکافه  مارکت   وسوپر  خرید  ومحل 
است.  راه  پیاده  چنددقیقه   رستورانها 
به  راندیم   والن  من  کرایه    بااتومبیل 
مونترو  و یک شب وروز  مهمان آقای 
اردشیرزاهدی بودیم  که خیلی محبت 
ونامه  تلفن  با  مرتب  آنموقع   واز  کرد  
حمله  مورد  اخیراً   . هستیم  درارتباط  
گرفته  قرار  ناشناس  ولوت  چندالت  
وزخمی شده  که الحمداهلل بخیر گذشته 
کوچه  در  درسویس   آدم  واقعا   . است 
درامان نباشد کجا می تواند  امن باشد؟  
روز   40 مدت  بوستن   به  بازگشت  در 
برای  اداره سرشماری کار کردم و1800 
. گرین کارت را هم گرفته  دالر گرفتم 
ام  وازاین حیث فکرم راحت است . در 
هیئت مدیره  شورتای سالمندان شهرک 
ومشغولم  هستم   عضو  داکسبری  
الن   . داریم  خوبی  بسیار   کتابخانه    .
هفته ای سه روز  برای افرادعقب مانده 
بیمه  ومن  . خودش  کند  کار می  ایالت 
سالمتی داریم . برنامه های آینده : رفتن 
منزل  به  منزل  فلوریدا   به  بااتومبیل  

وتوقف درراه  خانه دوستان  واز میامی 
آقای  ودیدار  کاراکاس   به  هواپیما  با 

منوچهر فرمانفرمائیان.

31 مارس 2001
هفت  وسبزی  است   بدر  سیزده  فردا 
سین را برده به دریا خواهیم انداخت . 
این سبزی ودیگر مخلفات هفت سین  را 

امسال از کانادا  آوردیم .
افزایش  موضوع   گذشته   سال  اواخر 
مشغول   که  آمد   پیش  خانه   کرایه 

مذاکره هستیم تاشاید  کاهش دهیم .
دوبار   و  است  معلم  کماکان   داریوش 
آزیتا   . رفت  چین   به  راهنما  بعنوان 
وشوهرش مهداد   سخت مشغول بچه 
بسیار  دختر  رکسانا   هستندو  داری 

شیرینی شده است .
ماریا سرگرم  دادن کنفرانس  ، سخنرانی  
اجتماعی  مختلف   های  وفعالیت 
وفرهنگی  در دوویل است ولی این تالش 
ها  هنوز بیک  شغل با دستمزد  منتهی 

نشده است .
وابداً   شده  غیب   بکلی  شفیق   آزاده 
تماس نمی گیرد. ظاهراً  تابلورا فروخته  
وبمن نه فقط کمیسیون  که وعده داده 
بود  نداده است بلکه باافتخار به عیسی 
پژمان  گفته : بهش یک  شاهی ندادم . 
درست از نحوه  روابط پژمان  که خیلی 
آزاده  با  کند   می  دوستی  اظهار  بمن 
اطالع ندارم . می گوید ازدواج کرده ایم 
ولی این چه ازدواجی است  که عیسی 
درتلفن بامن ابراز  همدردی کرده ومی 
گوید:  تمام این خانواده از انسانیت بو 

نبرده اند.
کردم  پروستات  عمل  گذشته  درسال 
گفتند   می  مدتها   . گذشت  بخیر 
ونباید  است  بادکرده  ام  لوزالمعده 
مشروب بخورم  وباید رژیم سخت بگیرم 
ولی با تجزیه خون  و Catscan معلوم 
شد  عیبی ندارد  درهرحال عوارض سن 

است 
پارکینسون من  زیر کنترل است ولرزش 
نکرده  محسوسی  تفاوت  چپ   دست 

است 
 درره آورد حسن شهباز خاطراتم را می 
نویسم . مجله ای بنام »پر« را آبونه شده 
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وضویش باطل است و مجبور میشود توبه 
و استغفار کند 

احکام نماز » قبله » سؤال 368
که  باشد  وضعیتی  در  انسان  اگر   - س 
نیز  گمانش  و  نداند  را  قبله  اصالً جهت 
به هیچ طرف نرود وظیفه اش نسبت به 
نماز چیست، یعنی به کدام جهت نماز 

بخواند؟
ج - در مفروض سؤال بنا بر احتیاط  باید 
برای  اگر  و  بخواند  نماز  طرف  چهار  به 
که  اندازه  هر  به  ندارد،  وقت  نماز  چهار 

وقت دارد نماز بخواند. 
بعله ، وای بحال فضانورد بدبخت که باید 
مثل چرخ وفلک به همه جهات بچرخد و 
نماز بخواند. یا اینکه هر وقت ماه را دید 
چپ و راست صلوات بفرستد و دست به 

صورتش بکشد.
البته آیات عظام توجه دارند که مسائل 
بغرنجی مثل احکام بول وغایط و طهارت 
نیز باید مراعات شود و قرار است برای 
ولی  کنند.  صادر  مختلف  فتاوی  آنان 
رژیم  مدت  بلند  اهداف  چون  نهایتأ 
مالیان ناتمام میماند خیلی باعث تأسف 
عزاداران  تورهای مسافرتی  ،مثل  است 
تجسس   ، و جهنم  بهشت  به  زائرین  و 
و  ها  زاده  امام  های  مقبره  یافتن  برای 
مطهرین در کرات دیگر، ساختن مساجد 
در ایستگاه های فضایی با پخش بیست 
و چهار ساعته اذان و انواع اقسام نماز ، 
برگزای تعزیه و روضه خوانی در صحرای 
همه  از  مهمتر  و  زهره  و  مریخ  کربالی 
تو  مردم  مبادا  که  فضایی  ارشاد  گشت 
چادر  بی  و  بپوشند  کوتاه  آستین  فضا 

بیان بیرون. 
همانطوریکه خوانندگان گرامی آگاهند، 
ما همیشه این نظام درجه یک و هوچیان 
و هواداران آنرا تهی مغز و بی خرد دانسته 
و میدانیم. هدف اصلی آنان نابودی ایران 
و ایرانی و ایجاد امت شیعه و مخالفت با 
بقیه عالم و آدم اعم از کفار و مسلمانان 
غیر شیعه میباشد. کارآمدی آنان فقط در 
سرهم بندی و رفع مشکالت اجتماعی و 

اداری در حدود ماسمالی میباشد البته 
تا زمانی که سفره غارت آنان باز باشد و 
پول روضه و نذری برسد چون هیچ گونه 
برنامه جامع و مفیدی برای مملکت داری 
نداشته و ندارند. بیکاری و فساد بیداد 
و  میکنند  بفروشی  بساز  الکی  میکند. 
میگویند پیشرفت کرده ایم. بجای ایجاد 
کار مناسب برای مردم ایران هی چپ و 
راست نهاد دولتی راه میاندازند. آن یکی 
ادعا  بعد  میکند  باز  یکی  این  بندد  می 
بهترین  به  را  شان  وظیفه  که  میکنند 
ایرنا  گزارش  به  میکنند.  ادا  وضعی 
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس 
جمهوری خبر از تبدیل سه وزارتخانه به 
پنج وزارتخانه جدید داد. یعنی کاری که 
دکتر مموتی کرد که ادغام این وزارتخانه 
این  کنند. طبق  برعکس  دوباره  بود  ها 
گزراش ایشان چنین گفت:«...در دولت 
مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی 
به وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن 
و شهرسازی تبدیل شود همچنین قرار 
شد وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به 
وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی 
به وزارت  نیز  و وزارت ورزش و جوانان 
تبدیل  جوانان  ملی  سازمان  و  ورزش 
فوریت  با  لوایح  این  امیدواریم  شوند. 
در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به 
تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه 
دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل 
که  شد  خواهد  ای  بهانه  اینهم  دهد...« 
کن  چاق  کار  و  گردنه  سر  دزد  تا  چند 
حقیقت  در  برسانند.  وزارت  مقام  به  را 
که   است  سیستمی  مال  کارها  اینجور 
در برابر مردمش مسئولیت دارد و برای 
بهتر سازی خدمات دولتی و کارگشایی 
کوشش میکند نه کار این هیئت عزاداران 
دیوانه که کامأل از مرحله پرت میباشد و 
برایش مراسم ماه رمضان و روزه خواری 
و  شترچرانان  پوکیده  استخوانهای  و 
بیابانگردان عهد بوق، مهمتر از بهبودی 

زندگی شهروندانش است. 
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

 

بی برنامگی
حاال هی بشینید به جمهوری آخوندی 
بد وبیراه بگویید . این یکی از بهترین 
نظام های حکومتی در کهکشان شیری 
و غیره میباشد که از طرف خود حضرت 
باریتعالی به نمایندگی امام زمان )عج( و 
رهبری امام خمینی ، توسط نایب امام 
فعلی یعنی حضرت آسد علی خامنه ای

 ولی فقیه به امت شهید پرور بویژه از 
نوع شیعه ، هدیه داده شده است. هیچ 
کم و کسری ندارد ، از شیر مرغ گرفته 
قاطی  آب  با  اگر  که  ؟؟؟   آب  پودر  تا 
کنند تبدیل به آب میشود و برای وضو 
و تیمم و طهارت در مناطق خشکسال 
بسیار بدرد میخورد و اصوأل برای مبارزه 
با بی آبی اختراع شده است. هر چیزی 
برای  میشود.  پیدا  آن  در  بخواهید  که 
مثال برنامه فضایی به سبک اسالمی! و 
درباره ابن برنامه فضایی با کمال تأسف 
خبری شنیدیم که خیلی باعث حالگیری 

ما شد. 
اگر خوانندگان گرامی به یاد داشته باشند 
در زمان ریاست جمهوری دکتر مموتی ، 
رژیم مالیان اعالم کرد که میمونی یک 
زمین  جو  از  خارج  فضای  به  پا  توک 
فرستاده تا آثرات آنرا مطالعه و ارزیابی 
کند که یکی از همین روزها انسان به فضا 
بفرستند یعنی کاری که استکبار حدود 
انگاری  ولی   . کرده  پیش  سال  شصت 
کارشان به مشکل برخورد کرده است. به 
گزارش خبرگزاری آخوندی ایلنا ، معاون 
سازمان فضایی جمهوری روضه خوانان  
گفت اعزام انسان به فضا لغو شده است. 
ایشان گفت :»...اعزام انسان به فضا 15 تا 
20 میلیارد دالر طی 15 سال هزینه دارد 
که چنین بودجه ای هیچ زمانی به چنین 
همچنان  نشد.  داده  تخصیص  پروژه ای 
یازدهم  دولت  از  قبل  در چهارسال  که 
نیز از 800 میلیارد تومان پروژه مصوب 
فضایی تنها 80 میلیارد تومان تخصیص 
داده شد...« بعله این کارهای رژیم نعلین 
است.  دار  خنده  سو  چند  از  آفتابه  و 
همین جوری الکی و از روی شکم مصوبه 
رد میکنند بدون اینکه منبع هزینه آنرا 
در نظر بگیرند و یا اصأل بدانند که آن 
پروژه چیست. بخاطرفرهنگ شلم شوربا 
و فساد گسترده اداری و اجتماعی، و با 
وجود درآمدهای نجومی نفتی، سرمایه 
این  و  کردند  غارت  را  ایران  ملی  های 

دولت هم همیشه هشتش گروه نه اش 
بوده . طبق ادعای معاون سازمان فضایی 
سابقه پروژه اعزام به فضا به زمان تدوین 
فضایی  و  هواپیمایی  مدت  بلند  برنامه 
برمی گردد. در حوزه هوایی ساخت سه 
فروند هواپیمای مسافربری باالی 100 نفر 
و در حوزه فضایی ، قراردادن انسان در 
مدار. ایشان گفت »...این پروژه متوقف 
است  کرده  تغییر  آن  اهداف  اما  نشده 
تغییر اهداف به صورت ارسال محموله به 
مدار و بازگرداندن آن بود که پژوهشگاه 
هوا فضا در صورت تخصیص منابع مالی 
کرد...«  خواهد  پیشرفت  پروژه  این  در 
که آنهم باید بگذارید در کوزه و آبش را 
بخورید. حاال حاالها باید برای  تخصیص 
منابع مالی ، تسبیح بیاندازید و سماق 
بمکید. نه تنها دولت کلی بدهکار است 
و عنکبوت ته جیبش تار انداخته است، 
بلکه مخارج عزاداران دیوانه منطقه نیز 
بازار  با  بار سنگینی بر دوش آن است. 
آشفته نفت و اوضاع درجه یک منطقه، 
نیست.  گویی  گنده  برای  جایی  دیگر 
خودروی  یک  نمیتواند  فلکزده  دولت 
بسازد  ایمنی  استانداردهای  با  ساده 
حاال بیاید هواپیمای مسافربری بسازد؟ 
و  است  ویران  بست  پای  از  خانه  این 
و  ندارد.هوا  معنی  هیچ  ها  پروژه  این 
فضا را ول کن و به زمین بچسب.  ولی 
هنوز جای تأسف است که این برنامه لغو 
از نگرانی های  شده است ، چون یکی 

ما در مورد انجام احکام شرعی در فضا 
نیز  آن  برای  اسالم   ، بحمداهلل  بوده که 
راه حل دارد. وقتی که در مورد فیزیک 
کوانتومی فرمول داشته باشد جریانات 
نیست.  دیگرمشکلی   ، مضایی  فضایی 
طبق گزارش خبرگزای ایرنا، آخوند ناصر 
مکارم شیرازی که حدود ده دوازتا سمت 
از مراجع  و  و مقام دولتی و غیره دارد 

تقلید شیعیان جهان است گفت:
»...اسالم دین همه زمانها و همه مکانها 
از  بنابراین برای همه موضوع ها  است، 
جمله زندگی در فضا هم پاسخ دارد و 
فضانوردان اگر مسلمان باشند می توانند 
احکام  به  اقامت خود در فضا  در مدت 
دینی عمل کنند. فقه جواهری مکتب 
قدرتمندی است که می توان از طریق 
آن پاسخ پرسش های جدید مردم در 
موضوع های مختلف را بیان کرد، البته 
با  باید  و محققان  است  کار دشوار  این 
منابع  میان  از  را  ها  پاسخ  این  زحمت 
کنند...«  استخراج  خود  اختیار  تحت 
خب اشکال کار اینجاست که تجربیات 
را  ، مسائلی  و دست آوردهای بشریت 
پیش میآورد که ممکن است در »منابع 
قوی  احتمال  به  نباشد.  اختیار«  تحت 
»منابع  از   ما  زده  کپک  آخوند  منظور 
تحت اختیار« رساالت توضیح المسائل 
و  حلیةالمتـقین  و  امامان  روایات  و 
استفتائات و اراجیفی از این قبیل است. 

درجه نابخردی و سفاهت این جماعت 

آخوند غیر قابل باور است. تصور اینکه 
فضانوردان مسلمان احکام شرعی را در 
فضا و ایستگاه فضایی و کرات دیگر از 
تخلی   ، ، وضو، غسل  نماز  آداب  قبیل 
و طهارت به هنگام بی وزنی اجرا کنند 
بشدت خنده دار و مسخره است. ولی 
، اسالم عزیز برای  ابله  این  طبق گفته 
چون  فلکزده  امت  دواست.  دردی  هر 
اراده و اختیاری از خود ندارد و چشمش 
و  است  دوخته  مال  و  آخوند  دهان  به 
هنگامی که به بن بست میخورد از آنان 
یعنی  میکند.  استفتائات  درخواست 
و  دغدغه  برایشان  شکی  کوچکترین 
دردسر میشود. بد نیست به فتاوی رهبر 

معظم نگاهی بیاندازیم.

احکام تخلی سؤال 94
س - اگر کاسه توالت ها در جهت مخالف 
سمتی که اعتقاد دارند قبله است نصب 
که  شویم  متوجه  مدتی  از  بعد  و  شود 
جهت کاسه با جهت قبله 20 تا 22 درجه 
تفاوت دارد آیا تغییر جهت کاسه توالت 

واجب است یا خیر؟
که  مقداری  به  قبله  از  انحراف   - ج 
انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند 

کافی است و اشکال ندارد. 
پس بدبن ترتیب فضانورد بدبخت باید 
کار و زندگی را کنار بگذارد و هی کاسه 
توالت را جابجا کند که یکوقت مبادا رو 
به قبله بیفتد. آنوقت بیچاره هم نماز و 

تیمور شهابی 

سرلشگر علیمحمدآیرملو به دیارابد پیوست
تیمسار  می  ماه  بیستم  شنبه  روز 
سرلشگر علیمحمد آیرملو  که یکی از 
افسران  ومحبوبترین   ترین  خوشنام 
را  دارفانی  بود  پهلوی  باشکوه  دوران  
درروز  وی   . شتافت  باقی  وبدیار  ترک 
خورشیدی   1299 سال  آذرناه  هشتم 
ابتدا  متولد شد.  تهران    درسرچشمه 
دانشکده  وسپس  نظام  مدرسه  وارد 
درطول  گردید.  وارد  ارتش  افسری  
خدمت خود  بدرجات باالی  ارتش ارتقا

شاهنشاهی  دربار  به  وسپس  یافت  ئ 
ترتیب  به  دربار  در  وی  شد.  منتقل 
ریاست  اداره عشایر و سپس سرپرستی 
ارتش  شهدای  شهداوبازماندگان   امور 
خدمات   منشأ  که  گرفت  بعهده  را 
زیادی گردید . بهمین خاطر  مفتخر به 
 » مخصوص  آجودان   « عنوان  دریافت 
اعلیجضرت گردید. بعداز انقالب مورد 
قرار  اسالمی   جمهوری  رژیم  بیمهری 
گرفت ومدتی  دربازداشت  بسربردوپس 
از خالصی اززندان  به آمریکا مهاجرت 

نمود.
درآمریکا  شریف  افسر  این  وجود 
بیشمارش  دوستان  دلگرمی  باعث 
درروز 24  که  سوگواری  درمراسم  بود. 
فیونرال  درشهر  ماه می درفیر چایلد 
همسروفرزندان  برگزارشد  منچستر  
ایشان و تعدادزیادی از دوستان واقوام 
وهمچنین افسران نیروی دریایی آمریکا 
حضور داشتند.درآغاز پیام شهبانو ایران 
رضاشاه  شهریارایران  پیام   وسپس 
دوم  قرائت شد ودردنباله آن  تعدادی 
اوراستودند.  خدمات  حاضرین   از 
درقبرستان   خاکسپاری  مراسم  سپس 
باشکوهی  باتشریفات   »Roslyn«
برگزارگردیدوپرچم شیروخورشید نشان 
ایران که کاسکت جنازه را دربرگرفته بود 
طی مراسم خاصی به فرزند ارشد ایشان 
دریایی  نیروی  هلیکوپتر  شد.  سپرده 
قبرستان   محوطه  بار  چندین  آمریکا  
را دور زد وباپرواز نمایشی  ادای احترام 
نمود . سپس درحالیکه سرود ای ایران 
توسط حاضرین  خوانده می شد جنازه 
از  پس  مدعوین  شد.  سپرده  بخاک 
اجتماعات  درسالن  خاکسپاری  مراسم 
نک   گریت  درشهر  واقع  لئونارد«   «
علیمحمد  تیمسار  یاد  پذیرائی شدند. 

آیرملو  گرامی باد. 
ازدست  غم  تأثیر  تحت  را  زیر  قطعه 
دادن  تیمسار آیرملو سروده ام که بروان 

پاکش تقدیم می کنم : 

خانواده زندیه درگذشت تیمسار سرلشگر علیمحمد آیرملو بزرگ خاندان آیرملو 
را به اقوام ، دوستان ، بازماندکان بخصوص خانم ها سیمین آیرملو ،حمیرا آیرملو 

وآقایان  علیرضا آیرملو ،شهرام عاصمی ومهدی آیرملو تسلیت می گویند.

 نازی ومجیدزندیه دکتر پیمان زندیه ، دکتر کیهان زندیه ، دکتر پرنیان کیامنش )زندیه(

ابرمردایران
رفت زین دنیا ابرمردی که مانندش نبود
جز شکوه وسزبلندی وطن دردش نبود
» آیرملو« افسری خاکی وبس واالمقام
زین جهان دون وبیمقدار او بگرفت کام

درتمام عمر خود  او عاشق آن خاک بود
طینتش پاک و ولیکن دشمن ضحاک بود
هرکالم وگفته اش یاد آور شهنامه بود
سرنوشت شوم ایران بردلش غمنامه بود
همچو شمشیری زبانش تیزو هم دشمن شکن
لرزه می انداخت  او بالفظ خود برجان وتن
اش برشانه  کیان  تاج  زندگی  درزمان 
پرچم ایران وخورشیدش درون خانه اش
او مرید شاه بود لیکن دراین غربت بزیست
نیست مانندش بدوران ای رفیقان نیست نیست
اوتمام جسم وجانش درتب ایران بسوخت
چشم خودرا دائماً برشرق ، برایران بدوخت
زمین ایران  شوکت  فرو  بود   آرزویش 
لیک او می دید دشمن را نشسته برکمین
برمن او همچون مربی بود و همچون یک پدر
بدر غمهارا  میکرد  ام  ازسینه  دیدنش 
گرچه خاموش است اما بین چه غوغائی بپاست
ماست درگوش  تاابد  فاخراو  حرفهای 
انتظاری نیست  جز هجران ازاین چرخ سیه
نیست هیچ راه گریزی زین چه بیراهه ره
او کنون درگورخود چون گوهری بنهفته است
نزد یزدان است روحش ، گربظاهر خفته است

نیویورک - مجید زندیه 

***
ماهنامه آزادی  درگذشت تیمسار علیمحمد 
، افسر پاکدامن و خدمتگزار ارتش  آیرملو 
شاهنشاهی ایران و همچنین  خواننده باوفای 
خودرا صمیمانه تسلیت می گوید وبرای همه 
بازماندگان و دوستدارانش صبروشکیبائی  و 
برای روح بزرگش  شادی وآرامش ابدی  آرزو 
می کند. تالشهای او درغربت  برای همراهی 

با ملت ایران ستودنی و به یاد ماندنی است .
 »آزادی«
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نوشتاری  چنین  با  دکترمصدق         
یا خود حافظه اش رابه هنگام نگارش 
ویاحافظة  داده   ازدست  مطالب  این 
رادست  ووجوداسنادومدارک  تاریخ 
بود!اگرچه دردرستی آنچه  کم گرفته 
نیست،  تردیدی  است  نوشته  که  را 
،از  زمامداری  خوددرزمان  چرا  اما 
می  کمک  درخواست  امریکا  دولت 
درکتاب  فاتح  ی  نوشته  به  وحتا  کرد 
تاریخ 50سال نفت ایران،طّی نامه ای 
به سفارت امریکا ،از دریافت کمکهای 
بود؟  کرده  دولت،استقبال  آن  مالی 
به خاطر دریافت کمکهای  تا آنجا که 
اصل چهار،با مصونیت قضایی کارکنان 

امریکایی آن اصل موافقت میکند.
نویسد:»... می  صفایی  ابراهیم         
کمک  گرفتن  برای  مصدق  دکتر 
ازدوسال  چهارترومن«..که  از»اصل 
وناچیزی  محدود  فعالّیت  پیش 
کمک  یک  ووعدۀ  داشت،کوشید 
گرفت  دالری  میلیون  وسه  بیست 
او]ازامریکا[  ازبازگشت  ماه پس  ویک 
هیأتی به ریاست»ویلیام وارن«)معاون 
به  کشورامریکا(  وزارت  سابق 
اصل  آمد.»وارن«ریاست  ایران 
گرفت...اوبامصدق  چهاررابرعهده 
میان  وچندنامه  چنددیدارداشت 
از  گردید...یکی  مبادله  اوودولت 
شرایط عمومی اصل چهار برای کمک 
مانده،تحمیل  عقب  کشورهای  به 
نوعی مصونّیت برای کارکنان آن بود.

بهمن  رادر  این شرط  ایران هم  دولت 
چهار  قرارداداصل  1330پذیرفت.متن 
درچندروزنامه  منتشرنشد،ولی  هرگز 
کارکنان  سیاسی  مصونّیت  به  نسبت 
ودولت]دکتر  شد  چهاراعتراض  اصل 
مصدق[ پاسخی نداد...«. اشتباه بزرگ 

ملی شدن نفت - 206
وزیری  نخست  هنگام  به  اما         
1343(زمانیکه  منصور)ابان  حسنعلی 
مستشاران  ی  باره  در  شرایط  این 
نظامی امریکایی درایران برای آموزش 
بکارگیری سالح های خریداری شده 
مجلسین  در  ایران  نظامی  پرسنل  به 
شد،مخالفتهایی  وتصویب  مطرح 
ازجمله  شاه  مخالفان  ازسوی  که  بود 
شاه  مصدق،برعلیِه  دکتر  هواداران 
در  شرایط  این  شد.اگرچه  ابراز 
وایتالیا  آلمان  مانند  کشورهایی 
ارتش  که  دیگری  کجای  وهر  وژاپن 
دولت  آن  مستشاران  ویا  امریکا 
نیز  بُردند  می  بسر  کشورها  درآن 
ایران  به  اجرا میشده است  ومنحصر 
شرایط  به  توجه  با  ذلک  نبود،مع 
روسیه  با  وهمجواری  ایران   سیاسی 
افراد  که   بود  آن  مصلحت   ، شوروی 
وآموختن سالح  آشنایی  برای  نظامی 
آن  به  امریکا  از  شده  خریداری  های 
کشوراعزام می شدندتا پای نظامیانی 

نشود  باز  ایران  مستشاربه  عنوان  با 
مصونّیت  قانون  تصویب  به  ونیازی 
نباشد.چراکه  مستشاران  قضایی 
حتا  بیگانگان  امتیازبه  اینگونه  دادن 
محدودبه یک نهاد، با توّجه به پیشینه 
ی تلخ تاریخی درزمان قاجارها، برای 
که  وهست.  بوده  مطلوب  نا  ایرانیان 
وایتالیا  وآلمان  ژاپن  کشورهای  در 
شرایط  چنین  دیگراین  کشور  وچند 
بادولت  وهمجواری  تلخ  ی  وپیشینه 

شوروی وجود نداشته است.
که  درسفری  مصدق  دکتر          
همراهانش  1331با  در29مهرماه 
انتظام  داشت،همراه  واشنگتن  به 
نهار]ناهار[  ضیافت  در  شرکت  برای 
جمهور]ی[ترومن«به  ودیدار»رییس 
ترومن  سفیدرفت،برخورد  کاخ 
بود...پس  وگرم  صمیمانه  بامصدق 
درگفتگویی  نهار]ناهار[  خوردن  از 
درباره ی مسألة نفت و بُحران اقصادی 
باوری  خوش  با  مصدق  ایران،دکتر 
سیصدتاچهارصد  گفت:ما  ترومن  به 
داریم،  کسربودجه  تومان  میلیون 
بااین  ملتی  انتظاردارید  شماچگونه 
ونظامات  امنّیت  بتواند  بودجه  کسر 
بواسطة  کند،  درکشورخودحفظ  را 
وفقروبدبختی  کسربودجه،بیکاری 
واین  شده  حکمفرما  کشور  درتمام 
بیکاری وبدبختی وعدم رضایت سبب 
راخود  المللی  بین  صلح  که  شود  می 
دچارخطرکند... خوددرکشورما  به 

)صفایی-200و202(
دکتر  اینکه  گویاتر  زبان  به         
ی  روزنامه  در  که  همانگونه  مصدق 
بودوپیش  آمده  »منچسترگاردین« 
ازاین به آن اشاره شده است، به گونه 
رئیس  به  بود  خواسته  تلویحی  ی 
جمهور امریکا بگوید که اگر به دولت 
ایران  تنها  نه   ، نشود  مالی  کمک  او 
بلکه  افتاد  خواهد  کمونیسم  دامن  به 
منافع غرب به ویژه امریکادرخاورمیانه 
که  شد  روبروخواهد  جدی  خطر  به 
بین  صلح  افتادن  خطر  به  آن  برآیند 

المللی نیز خواهد افتاد.
مصدق  دکتر  بودکه  چگونه         
آن  متشّخص  ملت  باورکه  بااین 
بیگانگان  مقابل  گدایی  دست  است 
ترومن  از  فزع  جزع  با  و...  درازنکند 
درآن  آیا  کرد،  می  کمک  درخواست 
واعتقادی  ایمان  چنین  به  لحظه 
باورمند نبودوآنگاه سالها بعد درزمان 
از  بود؟  بُرده  نکته پی  این  به  معزولی 
زمامدار  آیاازیک  بگذریم  که  اینها 
بوددرحالیکه  هوشیاروباتدبیردرست 
دربرابردولت  ازایستادگی  دم 
نزد  امپریالیست می زد دست تکدی 
منافع  به  جز  که  دیگر  امپریالیستی 
خود به چیزی دیگر نمی اندیشد،دراز 
کند ودر حالیکه آن دولت در پی کسب 

منافعش از نفت درایراِن  بود، نگرانی 
که  شرایطی  آنچنان  بیشتراوراازبابت 
وصلح  باایران  درپیوند  دکترمصدق 
سازد  بود،فراهم    کرده  ابراز  جهانی 
، تا همانگونه که خود باورداشت، پای 
،به  منافعش  حفظ  رابرای  دولت  آن 

مداخله درایران  باز کند ؟ 
به  مصدق  دکتر  دیگر  ازسویی         
چگونه  گوید:»...شما  می  ترومن 
بودجه  کسر  بااین  انتظارداریدملتی 
رادرکشور  ونظامات  بتواندامنّیت 
این  راستی  به  کند؟«آیا  خودحفظ 
رییس  به  خطاب  مصدق  از  سخنان 
بود!؟چه  بیگانه  کشوری  جمهوری 
دولت  یک  بایست  می  انتظاری 
بیگانه از زمامدار یک کشور مستقل، 
داشته  اش  داخلی  امور  به  نسبت 
امریکا  جمهوری  باشد،مگررئیس 
ایران،  وزیر  نخست  مافوق  درمقامی 
داشته  انتظار  ازاو  که  مابود  در کشور 
می  چنانکه  یا  کند  چنین  باشدکه 
کاری  چراچنان  کردویا  می  بایست 
کردیانکرد ونخست وزیر ایران موظف 
جمهوری  رییس  به  پاسخگویی  به 
از  بودکه  حرفی  چه  بود،این  امریکا 
ووطن  آزادیخواهی  به  ُشهره  شخص 
چنان  با  آنهم  بود!؟  سرزده  دوستی 
ویازعیم  ملت  یک  از  که  باورداشتی 

ُمتشّخص داشت!؟
      کمکهای مالی دولت امریکا پس 
به  نفت  شدن  ملی  قانون  ازتصویب 
مؤید  وهمه  ،همه  مصدق  دکتر  دولت 
این مدعااست که دولت امریکا درملی 
شدن صنعت نفت نقش مؤثری داشته 
نوشتاری  به  آن  کامل  شرح  که  است 
منتهاچون  خواهدبود،  نیاز  جداگانه 
امریکا  دولت  اعمال  به  اعتراِف 
ومأموران شرکت های نفتی امریکا که 
منافع خودرا درملی شدن نفت ایران 
غرور  با  کردند،ُمنافی  می  جستجو 
ازابراز  شود،  ومی  میشده  تلقی  ملی 
مان  ونوشتارهای  گفتارها  در  آن 
به سادگی  وازآن  کنیم  خودداری می 
که  نیست  تردید  وجای  گذریم  می 
شدن  ملی  امریکاخواهان  اگردولت 
نه  که  بود  این  اقل  بود،حد  نمی  نفت 
مصدق قهرمان ملی شدن نفت میشد 
ونه نفت الاقل درآن ایام ملی،به ویژه 
که دکتر مصدق تا چندی پیش با ملی 
شدن نفت سخت مخالف بود.ضمنًابی 
انصافی است اگردرماجرای ملی شدن 
از  راکه  ایران  توده  حزب  نقش  نفت 
ید  خلع  برای  درمبارزه  پیش  سالها 
فّعال  وانگلیس  ایران  نفت  شرکت  از 
(در  شوروی  دولت  نفع  به  بود)البته 
نادیده  مردم  شوروهیجان  تشدید 

بگیریم.
     درتاریخ 12آذر1323برای نخستین 
بار یکی از نمایندگان مجلس چهاردهم 

رحیمیان«نمایده  »غالمحسین  نام  به 
چپ،طرح  طیف  از  قوچان  از  مجلس 
مجلس  به  را  نفت  صنعت  شدن  ملی 
نمایندگان  تصویب  به  تا  داد  ارائه 
وبه  قرارنگرفت  توجه  مورد  برسد،اما 

تصویب نرسید.
طرح  تقدیم  از  پس  رحیمیان         
ملی شدن نفت،بدون درنگ نزددکتر 
خاطر  به  وازاوخواست  رفت  مصدق 
اعتبار وموقعّیتش اول کسی باشد که 

این طرح را امضاء می کند.
       دکتر مصدق از امضاء طرح خودداری 
کردوگفت:» مانمی توانیم قراردادهارا 
ضمنًا  نماییم«  فسخ  یکطرفه 
ازروزنامه  برخی  دربرابراعتراضات 
نگاران، درجلسة28آذر1323 مجلس 
که  آنها  »درپاسخ  گفت:  ملی  شورای 
الغاِء  طرِح  چرا  که  کنند  می  اعتراض 
قراردادنفت جنوب را]طرح پیشنهادی 
رحیمیان[ امضاء نکرده ام، عرض می 
هرقراردادی  اینکه  به  نظر  نمایم 
دوطرف دارد وبه ایجاب وقبول طرفین 
منعقد می شود،لذاتاطرفین رضایت به 
ومجلس  شود  نمی  ندهند،ملغی  الغاء 
ارزش  ازروی  که  را  قانونی  تواند  نمی 
می  تصویب  المللی  واعتبارعهودبین 
آوردن  دست  وبه  مطالعه  بدون  کند 
چنان  وبا  نماید«  الغاء  قانونی  راه 
که  را  قراردادی  داد  نشان  اظهاراتی 
ایران  نفت  شرکت  با   1933 درسال 
امتیاز  بود،یک  شده  بسته  وانگلیس 
است. والغاء  فسخ  وغیرقابل  قانونی 

رضاشاه  اوودیگرمخالفاِن  اگرچه 
را  قراردادمزبورانتقاداتی  به  نسبت 

وارد میدانستند.
ای  نماینده  بعد  چندسال         
در  اسکندری«  »عباس  نام  به 
شورای  مجلس  جلسة30مرداد1327 
راپیش  نفت  کردن  ملی  عنوان  ملی 
کسی  اوبردل  ی  گفته  ولی  کشید 

ننشست.
درجلسة  رحیمیان  باردیگر         
12آذرماه  پیشنهاد  15خرداد1328 
1323را دایر برملی شدن نفت مطرح 
جّدی  پیشنهاداوهمچنان  کرد،اما 
پیدا  وطنینی  وانعکاس  نشد  گرفته 

نکرد. )دکتر متینی - ص203( .
       دلیل بی توّجهی وجّدی گرفته 
اسکندری  عباس  پیشنهاداِت  نشدن 
نداردکه  جزاین  تفسیری  ورحیمیان 
تااین زمان یعنی خردادماه 1328ملی 
نه  باور  ذهن  از  دور  به  نفت  کردن 
شخصّیت  حتا  بلکه  عادی  تنهامردم 
به  است.  مابوده  میهن  سیاسی  های 
ای  هنوززمینه  دیگراینکه  تعبیری 
برای به شور وهیجان درآوردن مردم 
این  بعد  درسال  که  بود  نشده  فراهم 
به آن اشاره خواهم کرد،به  زمینه که 
بقیه  وجودآمد.                         

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28 َامردادماه 1332  
قسمت یاز دهم

پژوهشی از: ک . هومان

مأموریّت  درکتاب  شاه         
نویسد:»درسال  می  وطنم  برای 
فقط  امریکا  مالی1328-1329دولت 
ی  برنامه  500هزاردالرطبق  مبلغ 
کرد  کمک  ایران  به  چهار  اصل  فنی 
کمک  این  مالی1330-1329  ودرسال 
یافت،ولی  به1600000دالرافزایش 
این  مصدق  کارآمدن  ازروی  پس 
بالغ  به23400000دالر  مالی  کمک 
برای  آن  عمدۀ  قسمت  که  گردید 
دراثرقضّیة  کمبودارزکشورکه  رفع 
نفت به وجودآمده بود،اختصاص داده 
به  بود،درخرداد1332آیزنهاور  شده 
اختالفات  تا  که  اخطارکرد  مصدق 
حاصله درقضّیة نفت حل نشود،ایاالت 
خودرا  مالی  کمک  میزان  متحده 
حال  درعین  نخواهدداد،ولی  افزایش 
مالی  کمک  که  بود  کرده  موافقت 
وبه  یابد...  ادامه  قبل  سال  میزان  به 
میزان22100000دالر تعیین گردید، این 
موضوع نشان می داد که امریکایی ها 
باوجود آنکه چندان رغبتی به تأمین 
به  مصدق  اشتباهات  که  خساراتی 
نداشتند،معهذا  بود  نموده  وارد  ایران 
کمک  کامل  قطع  که  داشتند  آن  بیم 
کمونیزم  درآغوش  را  مزبور،ایران 

بیاندازد«.196و197 
ریاست  درزمان  دکترمصدق         
جمهوری دموکراتها در امریکا، عالوه 
بربیشترباز کردن پای امریکا به ایران 
ازآن  مالی  کمکهای  دریافت  ازطریق 
آن  نظامی  دولت،قراردادکمکهای 
از 120  وادامة کاربیش  تأیید  را  دولت 
مستشار نظامی امریکا درارتش ایران 
درژاندارمری  وچندمستشارنظامی 
تصویب  اختیارات  قانون  رابراساس 
وسیع  تظاهرات  موجب  که  کرد 
توده  حزب  سوی  باراز  وخشونت 
گردید،وشعارهای  فوزیه  درمیدان 
ایران  وارتش  دولت  برضّد  بسیار 
ودولت انگلستان به ویژه دولت امریکا 
داده میشد وشعار »امریکایی به خانه 

ات برگرد«ترجیع بند همه ی شعارها
دربرابرحضور بود  واکنشی  که  بود   

و  درارتش  امریکایی  مستشاران 
ژاندارمری.  ) ابراهیم صفایی- 218 ( 

       دراینجا تذکار این نکته ضروری 

نخستین  درماههای  اگرچه  که  است 
حزب  مصدق  دکتر  کارآمدن  روی 
نمی  پشتیبانی  مصدق  دکتر  از  توده 
نماینده ی  زمانیکه هریمن  مثاًل  کرد، 
نفت  مشکل  وفصل  حل  برای  امریکا 
طّی  توده  بود،حزب  آمده  ایران  به 
جبهه  که  نوشت  می  هایی  اعالمّیه 
مبارزه  کّباده ی  فریبانه  ملی،عوام  ی 
ودکتر  کشد  رامی  نفت  شرکت  با 
تسلیم  جز  مصدق،مقصدومنظوری 
امپریالیست  به  کشور  نفتی  منابع 
ضّد  ندارد...دولت  امریکایی  های 
ملت  درراه  مصدق  دکتر  ملی 
ُکشی،فاشیسم،دروغگویی واطاعت از 
نهاده  گام  امریکا  استعماری  سیاست 
چنین  از  توده  حزب  هدف  .که  است 
تُهمتهای ناروااین بود که  اوراازسازش 
بازدارندودکتر  هریمن  با  احتمالی 
ضمن  خاطراتش  کتاب  در  کیانوری 
23تیر1330می  تظاهرات  شرح 
نویسد:»...حزب توده به توفیق بزرگی 
ازسازش  جلوگیری  وآن  یافت  دست 
جبهه ی ملی با هریمن بود.«)ص222(  
به  دید  زمانیکه  حزب  آن  اما 
خاطراوضاع نگران کننده ی اقتصادی 
سقوط  همانا  که  شان  هدف  به  دارند 
شوند،با  می  بود،نزدیک  ایران  رژیم 
پشتیبانی ازاو،اورا به ادامه ی راهی را 
مستقیم  غیر  بود  گرفته  پیش  در  که 
ویژه  به  کردند.  وتشویق می  تحریک 
از  کیانوری  دکتر  تلفنی  تماسهای  با 
همسر  فیروزبا  مریم  همسرش  طریق 
دکتر مصدق،ضمن دادن اخبار راست 
توده  حزب  پشتیبانی  از  اورا  ودروغ، 

ازاودلگرم می کرده است .
باره  دراین  کیانوری  دکتر         
نویسد:»... می  خاطراتش  درکتاب 

السلطنه  نجم  خانم  پسر  دکترمصدق 
... بودواین خانم عمه ی مریم]فیروز[

عّمه  پسر  دکترمصدق  شد.یعنی  می 
دکتر  وخانم  بااو  بودومریم  مریم  ی 
مصدق آشنایی نزدیک داشت.مابرای 
اطالع خبرهای مهم ازاین راه استفاده 
اندرون  تلفن  شماره  کردیم.مریم  می 
را  دکترمصدق  خانم  تلفن  یعنی   -
که غیرازشماره ی بیرونی بود -  می 
خوش  مصدق  دکتر  وباخانم  گرفت 
گفت  می  ایشان  وبه  کرد  می  وبش 

که شوهرم پیغام مهمی برای آقادارد 
ازرختخواب  بالفاصله  مصدق  .دکتر 
بلند می شد وبه اندرون می آمد ومن 
جریان را به ایشان می گفتم.درجریان 
25تا28 مرداد ماازهمین راه استفاده  
دیگرکتابش  کردیم...ودرجای  می 
اطالعات  من  هرحال  است:..به  آورده 
را به مصدق می رسانیدم.راه تماس با 
گفته  قباًل  نحوبودکه  همان  به  مصدق 
خبر،  رسیدن  از  پس  ام.بالفاصله 
دکتر  ی  خانه  اندرون  تلفن  مریم 
مصدق  ودکتر  گرفت  رامی  مصدق 
ماپیداکرده  به  اعتمادکامل  هم،که 

بود،همیشه تشکرمی کرد...« .264 
نبودکه  جهت  بی  رو  ازاین         
درایران  امریکا  سفیرکبیر  هندرسن 
ماه1331نگرانی  درگزارش15آبان 
حزب  افزون  نفوذروز  رااز  خویش 
مصدق  دکتر  دولت  دردستگاه  توده 
توده  »حزب  بود:  کرده  ابراز  چنین 
نفوذی  آشکارا،اماآنچنان  اگرنه 
کند  می  اِعمال  )مصدق(  بردولت 
است... تأثیرقرارداده  تحت  مارا  که 

در   امریکا  کاردارسفارت  وماتیسون 
طّی   اوت1953=21مرداد1332   12
گزارش   :»788.00/8-1253 تلگراف 
که  بود  روابطی  چنین  که:درقبال  داد 
دادتا  اجازه  بطورپنهانی  مصدق  دکتر 
اعضاِء  برای  گذرنامه  چهل  حداقل 
حزب توده جهت شرکت در کنگره ی 
صادرگردد... درشهربُخارست  جوانان 

سالگرد30تیر وحضورگستره وتوانمند 
این  رادیکال  وشعارهای  توده  حزب 
وامپریالیسم  سلطنت  علیِه  حزب 
آن،شایدموجب  وایادی  امریکا 
با  بازی  ی  درادامه  مصدق  دلگرمی 
باامریکا  درمذاکره  توده  حزب  کارِت 
وی  پشتگرمی  ونیزشایدموجب 
وغیرقابل  نسنجیده  اقدامات  برای 
مجلس( برگشت)ازجمله،انحالل 

بود.«درهرحال،سالگرد30تیر  گردیده 
توده،عظمت،  حزب  وتظاهرات 
این  تشکیالتی  وقدرت  توانمندی 
ملی  جبهة  نوایی  وبی  وضعف  حزب 
خلیل  ،بطوریکه  راآشکارساخت 
ازاین  وناتوانی  درناباوری  ملکی 
سنجابی  دکتر  به  عظیم  تظاهرات 
ماباقی  برای  چه  گفت:آقا!دیگر 

امروزآبروی  ها  ای  مانده؟توده 
دکترمصدق  آقای  اند.این  مارابرده 
نقل  کارکند.)به  چه  باما  خواهد  می 
ی  ها،نوشته  امیدهاوناامیدی  ازکتاب 
دکترکریم سنجابی برگرفته ازتارنمای 

دکترمیرفطروس(
ی  روزنامه  روزها  درهمان         
ی  مبنا « : شت نو » ین د ر گا منچستر «
است  این  دکترمصدق  فعلی  سیاست 
رابزرگ  کمونیسم  مرتبًاخطر  که 
باسفیرامریکا  که  کندتاهرموقع 
شودبگوید:یاپول  می  مواجه 
شد.«.  خواهیم  بدهیدیاکمونیست 

خاطرات دکتر کیانوری- 246  
تاریخ  درکتاب  فاتح  مصطفی        
نویسد:»  می  ایران  نفت  50سال 
 1331 اردیبهشت  ...درتاریخ4 
سفارت  به  ای  نامه  مصدق  دکتر 
ازاستقبال  وپس  امریکانوشته 
امریکا،اظهارداشت:تاآنجا  ازکمک 
عمومی  واوضاع  ثروت  منابع  که 
منشورملل  دهدازاصول  اجازه  ایران 
وهمچنین  نماید  می  متحدپشتیبانی 
برای تقویت استعداددفاعی خودآنچه 
که  کندوازهرطرفی  تواندمی  می 
موردحمله قرارگیرد،باتمام قوا ازآزادی 
واستقالل خوددفاع خواهدکرد،فوری 
اصل  نامه،کمک  این  ازارسال  پس 
دالروکسری  مبلغ23میلیون  چهاربه 
به جریان افتادووزارت خارجة امریکا 
اعالم داشت که کمک نظامی امریکا به 

ایران ادامه خواهدداشت.« .603
        خواننده ی این مطالب یقینًا به 
توجه  روزهابا  درآن  مبالغ  این  ارزش 
وقوف  ایران   میلیونی   20 جمعّیت  به 

دارند.
ی  همه  بادریافت  دکترمصدق         
وسیاسی  ،نظامی  مالی  کمکهای  این 
درپاسخ  کتاب خاطراتش  ازامریکا،در 
کمکهای  دریافت  پیرامون  در  شاه  به 
نویسد:»ملت  می  چنین  خارجی، 
گدایی  است]که[ دست  آن  متشّخص 
وهربیگانه  درازنکند  بیگانگان  مقابل 
به  خداکمک  رضای  محض  هم  ای 
کسی ویا به ملتی نمی کند مگراینکه 
ملت  ویاازآن  اشخاص  از  بخواهد  بعد 
به هرطریق که می تواند سوءاستفاده 

ویا ُحسن استفاده نماید...«.392
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به خنده  را  انسان  نمایشنامه هائی که  
وا می دارد  کمیک یا ُکِمدی نامیده می 
دوستان  از  یکی  پیش  سالها  اما  شوند 
می گفت بعضی نمایشنامه ها هم ُکُمدی 
هستند یعنی آن نمایشنامه را باید درُکُمد 
پنهان کرد . اکنون در آمریکای سیاست 
زده  از نوع تهوع آور آن  کمدین ها و 
نمایشنامه های کمدی  همه بدرد پنهان 
بعنوان  زنی  خورند.  می  درُکُمد  کردن 
آلود  خون  و  سربریده  ماسک   کمدین 
رئیس جمهور آمریکارا دردست می گیرد 
و الطائالتی بهم می بافد وتوقع دارد همه 
را بخنداند. و یا نمایش شکسپیر در پارک 
را با پول مالیاتی که ملت می دهند در 
نیویورک بروی صحنه تماشاخانه عمومی 
شهر می برند که درآن ترور دونالد ترامپ 
را  به مردم یاد می دهد. وهمه این اثرهای 
ُکُمدی تحت لوای آزادی  به اجرا درمی 
گفت  باید  است  آزادی  ابن  اگر  آید. 
می  نه  را  آزادی  چنین  گورپدرآزادی.ما 

پسندیم و نه میخواهیم .

یاد آن روزها بخیر که نه برقی بود و نه 
اتومبیلی و نه وسایل رفاهی امروز.

 درسال 1792 در این آمریکای پیشرفته 
شبها برای روشن نگاه داشتن کوچه ها 
وخیابانهای مهم  جعبه هائی شیشه ای  
روی  دیوار نصب می کردند ودر درون آن 
شمعی برمی افروختندتا فضاراروشن کند
درطول زمستان  برای گرم کردن محیط 
خانه  فقط 20 کورد چوب می سوزاندند. 
بخاری  چوب   برای  واحدی  کورد  واما 
بود  مرسوم  وکانادا  آمریکا  در  که  است 
که   مقدارچوبی  از  است  عبارت  وآن 
وقتی بطور منظم روی هم چیده می شود 
حجمی برابر با 3/62 متر مکعب را اشغال 

کند.

کبیر   سفیر  نخستین    1793 درسال 
روابط  گشایش   مأمور   که  انگلستان  
سیاسی وبازرگانی باچین   بود وارد شهر 

نام  مارکارتنی«    « پکن شداین شخص 
داشت . 

مشکل عمده این بود که امپراتور چین 
اجازه   باو  ورسوم   نمیتواانستوآداب 
بحضور  را  خارجی  میهمان  یک  نمیداد 
بپذیرد. مگر آنکه  آن میهمان  نابعیت 
چین را  قبول کرده باشد. درآن دوران  
در چین تماس  با خارجیان بکلی  ممنوع 
بود  وبه مقام و شأن امپراتور  لطمه میزد.

حل  اینطور  را   مشکل  این  آخرتاألمر 
حامل   های   ارابه   روی   که  کردند  
سفیر   «: نوشتند  او  سفیروهمراهان  
باج  انگلستان   از  که  انگلستان   کشور 
وخراج آورده است « وبدین ترتیب  سفیر 
امپراتوری  انگلستان  بعنوان یک کشور  

باج دهنده  بدربارخاقان  راه یافت .

آتنی   کمدی  بزرگ   نویسنده  مناندرو  
میالد  از  پیش  وسوم   چهارم  درقرن 
مسیح  که کارش مورد تقلید  عده زیادی 
از نویسندگان  یونانی قرارگرفت  درزمان 
جوانی  خود چندین بار  پیش بینی کرد 
که  عاقبت دردریا غرق خواهدشد.واتفاقًا 
درحالیکه مشغول شنا   در 52 سالگی  
درآبهای  پی یرو بود  به علت گرفتگی 

عضله پا در آب خفه شد.

توانست    تاریخ   درطول  که  کسی  تنها 
کار  با  سالگی   ده  به  ازرسیدن   قبل 
خودش  بیش از یک میلیون دالر  پول 
ستاره  تمپل«   »شرلی  آورد  بدست 

معروف  هالیوود  درسالهای  1930 بود.

ناپلئون هرشب چندین بار از خواب بیدار 
می شد ومسائلی را که بذهنش میرسید 
 . کرد  می  دیکته  خود   های  منشی  به 
بزنگ   گوش  باید  همیشه  خها   منشی 
باشند تا فرامین  امپراتورفرانسه را  ثبت 

کنند.
پطر کبیر  از کسانی که  جامه بلند  ویرو 
روی ژولیده داشتند  بیزار بود و آنان را 
وادار می کرد  دامن لباس خودرا کوتاه 

کرده  وسروروی خودرا  اصالح کنند..

وسیله  یک  قراراست  میگویند 
الکترونیکی  در دست انسانها  جاگذاری 
کنند که بمنزله کارت اعتباری خواهد بود 
و با  اسکن کردن دست  توسط اسکنرهای 
فروشندگان درفروشگاهها وسوپرمارکت 
دست  صاحب  مایحتاج  خرید  پول  ها 
پرداخت می شود.این وسیله درحقیقت 
کارتها  کردیت  چیپ(در  بانام   ( اآلن 
نصب شده ولی درآینده در داخل دست 

)زیرپوست( قرار داده می شود.

کارگران سه شرکت بزرگ تولید کننده 
آووکادو   دست به دزدیدن مقدارزیادی 
ونچورا   شهر  پلیس  زدند.   آووکادو 
به  دزدان   این  گوید  می  درکالیفرنیا  
میزان 300 هزار دالر محصول آووکادوی 
سه شرکت را دزدیده اند. مقامات شهر 
نام  آووکادو  بزرگ  دزدی  رویدادرا  این 

نهاده اند.  

شایسته حکیم متخصص ترک اعتیاد در 
کابل  می گوید  درسالهای اخیر بشدت 
بر تعداد معتادان به تریاک افزوده شده 
است .و هم اکنون نه تنها مردان افغان 
را تهدید می کند بلکه برزندگی  زنان و 
کودکان نیز   تأثیر گداشته است . حکیم 

می گوید :»  محصوالت بدست آمده از  
زده  جنگ  کشور  به  باردیگر  خشخاش 
افغانستان  باز گشته است و در چندسال 

آینده  فاجعه ای ببار خواهد آورد .«

دریک آمارگیری  که در آمریکا  توسط 
 » آمریکا  لبنیات  برای   نوآوری   »مرکز 
بود  شده  سئوال  ازمردم  گرفت  صورت 
که شیرشکالت چگونه درست می شود؟ 
بودند  گفته  شوندگان  سئوال  درصد   7
شیرشکالت  از گاوهای قهوه ای  بدست 
آمریکاهم  در   . نکنید  تعجب  آید.   می 

افراد ناآگاه زیادند.

پرکردن  برای   ویژه  انتخابات  اخیراً  
جای خالی اعضای کنگره آمریکا که به 
هیئت دولت ترامپ پیوسته اند در چند 
شهر آمریکا برگزارشد. ازجمله در ایالت  
جورجیا نیز دو کاندیدا شرکت داشتند. 
یکی خانم  کارن هندل از حزب جمهوری 
خواه بود و دیگری  جان آسوف  از حزب 
دموکرات . برآورد کرده اند که دموکراتها 
برای کاندیدای خود  حدود 25 میلیون 
انتخابات  این  وهزینه  آوری  دالر  جمع 
در  انتخابات  ترین  گران  که  اند  کرده 
تاریخ آمریکا بشمار می رود. . با اینهمه 
برنده  خواه  جمهوری  حزب  کاندیدای 
شد و خشم دموکراتهارا نسبت به رهبر 
نانسی  خانم  یعنی  درکنگره  دموکراتها 
تعویض  خواستار  و  برانگیخت  پولوسی 
او از رهبری دموکراتهای کنگره شدند..

رفراندومی  انتخابات  این  بعضی  بگفته 
بنفع ترامپ بود.

وخواندنیکـوتاه
کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و

میالدی  اول  هزاره  در  اگر  ایفل  برج 
ساخته شده بود بدون شک جزء عجایب 
هفتگانه می شد. مهمترین ویژگی این 
برج آن است که درظرف کمترازدوسال 
ساخته شد. به عبارت دقیق تر مقدمات 
ساختمان برج ایفل درسال 1887فراهم 
ژوئیه 1888  در   آن  دوطبقه  و  گردید 
ساخته شدو در مارس 1889 برج کامل 

شد و ساخت  آن  خاتمه یافت .
بلندای برج حدود 300 متر است و وزن 

آن حدود 7 هزارتُن است .

ابوعلی سینا فیلسوف و دانشمندبزرگ 
ایراندرباره موسیقی هم کتابی دارد که 
آشنائی  موسیقی  به  دهد  می  نشان 
می  آثاراو  خواندن  با  حتی  داشته 
سازراهم  نواختن  که  فهمید  توان 
خود  های  درنوشته  زیرا  دانسته  می 
درباره ی موسیقی چنان اززیروبم صدا 
بهنگام انگشت گذاشتنت روی پرده ها 
صحبت می کند که ثابت می شود عمال  
به موسیقی وارد بوده است .اوعالوه بر 
رساله موسیقی دربخش هائی از کتاب 
شفا ، نجات ودانشنامه عالئی که برای 
عالء الدوله به زبان فارسی نوشته بود 
و  پرداخته  موسیقی  درباره  بحث  به 

موسیقی رادرردیف ریاضیات و هیئت 
ونجوم  دانسته است .

قدیمی ترین سرود ملی جهان متعلق 
آن  موسیقی  وبااینکه  است  ژاپن  به 
چندبار تغییر  کرده اما  شعر متن آن  
متعلق به  یکهزارو دویست سال  قبل 

یعنی قرن  نهم میالدی است .

رسم عجیب

درسال 1584  یک ثروتمند  انگلیسی 
باغچه ای به کلیسای النگهام هدیه کرد  
به شرط آنکه علفی را که در کف کلیسا 
می روید  فقط دراولین یکشنبه ژوئیه 
این سنت مدت  376  هرسال  بکنند. 
سال  یعنی تا سال 1960  عملی می شد. 

 1858 درسال  لباسشوئی  ماشین 
درفیالدلفیای آمریکا بوسیله هامیلتون 
با ماشین  اختراع شد که  ای  اسمیت  
های لباسشوئی امروزی تفاوت  فاحش 
داشت . این ماشین  بصورت یک طشت  
نیمدایره بزرگ  بادوپایه مثلثی  شکل 
یک  وحرکت  دست  نیروی  با  بودکه 
اهرم کار می کرد. اما نخستین ماشین 
ماشینهای  پدربزرگ  که  رختشوئی 
  1910 درسال  رود   می  بشمار  امروزی 

بوسیله  آلوا -جی - فیشر اختراع شد.

کره  درروی  که  هائی  سیب  بزرگترین 
آلماآتا  درناحیه  آید  می  بدست  زمین  
درجمهوری قزاقستان پرورش داده می 
شود . بدنیست بدانید که اسم این شهر 
نیز از کلمه  »آلما« بمعنی سیب گرفته 

شده است .

کریستیانو رونالدو  فوتبالیست مشهور  
پرتغالی در مسابقه نهائی  لیگ قهرمانان  
یونتوس   دربرابر  مادرید   رئال  تیم  در 
 4 نتیجه  با  مادرید  رئال  و  زد  دوگل 
دراین  جالب  نکته  پیروزشد.  بریک 
که  دوگلی  با  رونالدو  که  بود  این  بازی 
یوونتوس  دروازه  وارد  مسابققه  دراین 
کرد تعداد گلهای  خودرا درطول  مدت 
به 600  بازی می کند  فوتبال  زمانی که 

برای  جالبی   رکورد  که  رساند.  گل 
میشود. محسوب  فوتبالیست  یک 

با اینهمه افتخار که نصیب رونالدو شده 
است  دردسر بزرگی هم به سراغش آمده 
است وآن مشکالت مالیاتی است که سر 

به میلیونها دالر میزند.

انگلستان   پادشاه  دوم   الیزابت  ملکه 
است  گذشته  سالگی  مرز 90  از  اکنون 
دودستی  را  قدرت  اریکه  همچنان   اما 
چسبیده است و خیال رهاکردن آن را 
پرنس  همسرش  حال  بااین  ندارد.  هم 
فیلیپ که 95 سال دارد از همه فعالیت 
های اجتماعی ،  خودرابازنشسته کرد. او 
حدود 70 سال مالقاتها وسفرهای رسمی    
او  برای  داشت  واینک زمان استراحت 

فرارسیده است .

برج ایفل 

موسیقیوپورسینا 

لباسشوئی

سرود ژاپن 

بزرگترین سیب

600 گل

شوهربازنشسته

ُکِمدی  یا ُکُمدی

قدیم ها

نخستین سفیر

میلیونرکوچولو

پیش بینی

عادت بزرگان

کردیت کارت

دزدیآووکادو

سونامی بیصدا

7درصدناآگاه

پیروزی گران
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چگونه پرستوها آشیانه 
خودرا پیدا می کنند؟

یابی  جهت  حس   دارای  پرستوها  
بسیار قوی  هستند که  موجب اعجاب 
برای  آن  وچگونگی   است  وشگفتی 
انسان  بهیچوجه قابل  توجیه نیست . 
این  نمی توان دانست  در مغز کوچک 
شده  گذاشته  کار  قدرتی   چه  پرنده  
است که اورا قادر میسازد آشیانه خودرا  
کیلومتری   از یک سفر  چندهزار  پس 

پیدا کند.
هنوز بشر  از اسرار  مهاجرت پرندگان  
بخوبی واقف نیست . بنظر میرسد  که 
پرستو  ازطریق همین قدرت حس جهت 
یابی  هدایت می شود ونه تنها مسیر  راه 
خودرا  ازسفری بسیار  دور پیدا می کند  
بلکه حتی  آشیانه ای را که  قبال درآن 

زندگی میکرد  باز می یابد.

نایلون  از چه
 بدست می آید؟
نایلون ، از چهار ماده اولیه  زیر: 

واسید  آمونیاک   ، ئیدروژن   ، فنول 
که  فنول  آید.  می  بدست   .. نیتریک 
است   نایلون  تهیه  بخش  مهمترین  
یکی از موادی است که تاز تقطیر ذغال 
سنگ  حاصل می شود.فنول همچنین  
از سنتز شیمیائی  »بنزن«  بدست می 
تحت   را   مختلف  ماده  چهار  این  آید. 
فعل وانفعاالت شیمیائی بسیار  پیچیده 
قرار می دهند ودرمرحله اول  یک » دی 
اسید«  ویک » دی آمین«  بدست می 
آورند  این دو ماده شیمیائی  ، درمرحله 
بعدی  که مرحله تراکم  وتغلیظ  نامیده 

می شود تغلیظ شده وبصورت نایلون در 
می آید. نایلون در اصطالح شیمیائی  یک 
» پلی مر«  است . بزبان ساده تر  ماده ای 
است که وزن ملکولی آن بسیار باالست 

نایلون  قابل  به نخ  نایلون  برای تبدیل 
بافت  باید فعل وانفعاالت زیادی صورت 

گیرد 

اختراع کاغذ
کاغذ درسال 105 میالدی  توسط یکی از 
ثروتمندان چینی  بنام تاآئی لون  اختراع 
شد.  تاآئی لون  باسائیدن ساقه والیاف 
وتبدیل  هاون   در  وکتان  گیاهان کنف 
آن به خمیر وسپس کاغذ به این کشف 

بزرگ و ضروری نائل آمد.
بااینهمه چینی ها ادبیات وتاریخ خودرا  
قبل از اختراع کاغذ برروی  ورقه های  
بامبو یا خیزران نوشته اند.. پوست صاف 
اسناد   نوشتن  برای  بامبو   وسبزرنگ  

هنوز هم بکار می رود.
مصری ها نیز قبل از اختراع کاغذ از برگ 
درختی بنام پاپیروس استفاده می کردند 
)Paper ( که در کنار نیل می روئید. نام کاغذ
 از همین گیاه پاپیروس گرفته شده است

 اسب تروا چه رازی داشت ؟
داستان جنگ تروا را هومر  شاعر یونانی  
در منظومه خود  » ایلیاد«  حکایت کرده 
است : درحدود  1200 سال  پیش از میالد 
مسیح  اسب چوبی بزرگی  که شکمش 
شهر  بلند  حصارهای   جلو  بود   خالی 
تروا  بجای گذاشته شد. نُه سال بود که  
یونانیها شهر تروا را  محاصره کرده بودند  
واکنون چنین بنظر می آمد که یونانی ها 
اند  وسوار  پوشیده  از محاصره  چشم 
کشتی های  خودشان شده اندواین اسب 

را  پشت سرشان  به جای گذاشته اند.
کشان  را   چوبی  اسب  این  تروا   مردم 
دیوارهای  شهربردند  داخل  به  کشان  
وبپاس خاتمه جنگ  به شادی پرداختند. 
خواب  وشهربه  فرارسید  تاریک  شب 
رفت . یونانی هائی که درداخل شکم اسب 
ای دریچه  بوسیله   بودند  شده  پنهان 

 

 که زیرشکم اسب ساخته بودند بیرون 
را  تروا  پاسداران  و  ونگهبانان  آمدند 
بازکردند   شهررا   های  کشتندودروازه 
وبه ناوگان یونان  که درانتظاربود  عالمت 

دادند.
مردم تروا شکست خوردند وشهرشان  

به تل خاکستر  تبدیل شد.

گره دریائی  یعنی چه ؟
درقدیم  در مغرب زمین  دریا نوردان  یک 
ریسمان از الیاف  شاهدانه  را درفواصل 
متساوی  گره میزدند  بطوری که  هرگره 
با  گره دیگر به مقیاس امروزی  تقریبًا 

شش متر  و به تحقیق  سه »تواز«  فاصله 
داشت . هر» تواز« بمقیاس امروزی یک 
متر و  949 هزارم  متر بود. آن ریسمان را  
بعداز گره زدن  در کنار کشتی می بستند  
ودنباله آن را  به دریا می انداختند.طناب 
 . سنگین می شد و درآب فرو میرفت 
هرقدر  سرعت حرکت کشتی  افزایش 
می یافت  گره های زیادتری  اززیر آب 
هارا   کشتی  وسرعت  گردید  می  خارج 
بیرون  از آب  که  ها  این گره  باشمارش 
که   کردند.درقدیم  می  معین  بود  آمده 
کشتی ها به کمک  بادبان و نیروی باد  
حرکت می کردند  هرگز سرعتشان از 13 

گره  تجاوز نمی کرد.
با   هارا  کشتی  سرعت  امروز  بااینکه 
اما   گیرند  نمی  اندازه  دار  گره  ریسمان 
هنوز اصطالح  گره برای تعیین  سرعت 
کشتی ها ازبین نرفته وهرگره به تحقیق 

1852 متر است . 

دلیل انقراض 
کرگدن ها از جمله حیواناتی هستندکه 
شده  کاسته  تعدادشان  از  روزبروز 

ونسلشان درحال انقراض است .

دلیل انقراض نسل کرگدن یکی شکاربی 
قاچاقچی  شکارچیان  توسط  آنها  رویه 
است که حیوان به این بزرگی را بخاطر 
شاخ کوچکش شکار می کنند. ازطرف 
دیگر دوره بارداری کرگدن ماده حدود 
است  ونیم(  یکسال  تقریباً   ( روز   540
دوره طوالنی   این  تحمل   از  پس  وتازه 
را   حیوان  این  نوزاد  زیادی   خطرات 

تهدید می کند! 

پیاز و سرطان
درمان  برای  پیاز  گفتند  می  ازقدیم   
سرطان بسیار مفید است . اینک پژوهش 
های صورت گرفته در مورد مصرف پیاز 

وسرطان نشان می دهد که پیاز  قرمز  
چهار تا 5 برابر بیش از پیاز سفید و یا 
پیاز بارنگهای روشن سلول های سرطانی 
کارشناسان   را  نتیجه  ُکشد.این  می  را 
صندوق بین المللی  مواد غذائی  بدست 
از  توانید  می  تا  بنابراین  اند.   آورده 
پرهیز  بدش  بوی  بخاطر  پیاز  خوردن 
نکنید.  البته سیرهم از ویژگی قوی تر  
برای کشتن سلولهای سرطانی   پیاز  از 

برخورداراست .  

رابطه سگ با سالمتی ما
باالی  افراد  اند  دریافته  دانشمندان 
65 سال  که درخانه سگ نگهمیدارند   
روزانه حدود  2760 قدم بیش از آنها که 
سگ ندارند برمی دارند واین  معادل 22 

دقیقه راه رفتن درروز است . 

سالم  برای  که   باورند  براین  پزشکان   
ماندن حداقل باید درروز 1500 قدم راه 
بشرط  دارند  سگ  که  وکسانی  بروید. 
آنکه سگ خودرا هرروز بیرون ببرند و 
با آن راه بروند این مقدار ورزش روزانه 

برای سالمتیشان کافی است .

 219 سیاره قابل سکونت

از سیارات دیگر شرایطی  آیا هیچیک 
مانند زمین دارد که بتوان درآن زندگی 
کرد؟  این سئوالی است که سالها ذهن 
دانشمندان جهان را بخود مشغول کرده 
است . اکنون ناسا 219 سیاره را به لیست 
سیارات قابل سکونت افزوده است . ده 
سیاره از این لیست در مداری قراردارند 
که منطقه قابل سکونت نامیده می شود.

واین بدان معنی است که آب برسطح این 
سیارات جاری است . 

زیکا در کالیفرنیا
مقامات اداره بهداشت در کالیفرنیا   برای 
بیچ  النگ  در  را  پشه  نوعی  بار  اولین 
 . است  زیکا  بیماری  ناقل  که  اند  دیده 
به  رابرت گارسیا   بیچ   شهردار  النگ 
ساکنان محل و توریست ها  هشدارداده 
است  که اقدامات و احتیاط های الزم را 
انجام دهند تا خودرا از نیش این پشه  

خطرناک درامان نگهدارند.

برنزه شدن بدون آفتاب
خیلی از خانمها و شایدهم بعضی مردها 
دوست دارند پوست برنزه داشته باشند. 
اشعه  زیر  گرفتن  قرار  با  خواسته  این 
آفتاب امکان پذیر است  اما دربعضی از 
نقاط دنیا  لحظات آفتابی بسیار کم است 
آفتاب  زیر  بتوان درآنجا  ویا مکانی که 
دراز کشید وجودندارد. لذا دانشمندان 
برنزه  در  که  را  ژنی  اند  توانسته  اخیراً 
کردن پوست دخالت دارد کشف کنند و 
انتظار میرود بزودی بدون نیاز به آفتاب 
برنزه  بتوانند پوست خودرا  عالقمندان 
و  سبزه  ایرانیان  ما  خداراشکر  کنند.  
این  به  ونیازی  هستیم  خدائی  برنزه 
اقدامات نداریم .نکته مهم این است که 
خوابیدن درزیر نورآفتاب عوارض منفی 
هم دارد از جمله سرطان پوست و بروز 
مالنوما و عوارض دیگر. اما گفته می شود 
استفاده از ژن جدید هیچ عارضه منفی 

ندارد. 

تلسکوپ جدید » وب«
هابل  تلسکوپ  امروز  تا   1990 ازسال 
بسیار  های   مأموریت  بدنبال  درفضا 
درسال  اما  است  خویش   سودمند 
2018 تلسکوپ جدیدی بنام » وب« به 
از  بمراتب  فضا فرستاده خواهدشد که 
تلسکوپ هابل قوی تر و  کارساز تراست. 
تلسکوپ هابل در مداری که  353 مایل 
وظیفه  انجام  به  دارد  فاصله  زمین  از 
مشغول است اما تلسکوپ وب قرار است 
به  زمین   مایلی  میلیون  درفاصله یک 
کاوش بپردازد. قطر این تلسکوپ 21/3 
پا و طول آن حدود 69/5 پا است و 18 
آینه  که درزوایای مختلفی قرار گرفته 
اند  فضای بسیار بزرگتری را در دید این 

تلسکوپ قرار می دهند.  
پیداکردن  برای  ها  فعالیت  این  همه 
مکانی است که احتماالً بتواند بشر را در 
آینده درآن جای دهد. کاوش در فضای 
الیتناهی از هزاره های پیش  فکر بشررا 
بخود مشغول داشته  است و ایرانی ها 
نیز از دوران های بسیار دور پیشتاز علم 

هیئت ونجوم بوده اند.

سامی ها کیانند؟
یهودی ها وعرب ها سامی هستند. در 
2500 سال پیش از میالد  سامی ها به کار 
زراعت مشغول بودند  ودر منطقه ای که 
امروز اسرائیل ، اردن و سوریه را تشکیل 
می دهد سکونت داشتند.در 2371 پیش 
از میالد  یک اکدی  بنام  سارگون  تاج 
وتخت  شهر سومری  کیش را  تصرف 
کرد و دیری نگذشت که همه سومری ها 
و اکدی ها را  مغلوب کرد  وامپراتوری 
در  اکد   امپراتوری  نهاد.  بنا  را  بزرگی 
2230 پیش از میالد  مورد حمله  طوایفی 

از گوتی ها  قرار گرفت و نابود شد. 

اقوام ایرانی چه نام داشتند؟
 15 حدود  بودند   آریاها  از  که  مردمی 
سرزمین  در  میالد  از  پیش  هزارسال 
قوم  دربین  شدند.  ساکن  ایران  فعلی 

آریا دوطایفه  مادها و پارس ها در منطقه  
میالد از  پیش  در 670  داشتند.  برتری 

 

هوخشتره  پادشاهی   تحت  مادها    
cyaxares  با تفاق نیروهای  بابلی  آسوری 
 550 درسال  اما  دادند  شکست  هارا 
ها   پارسی  از میالد  خود مغلوب  پیش 
بپادشاهی کوروش دوم  که نوه آژدهاگ 
که  دوم  شدند.کوروش  بود  ماد  پادشاه 
ارتشی  دارد  شهرت  بزرگ  کوروش  به 
کمانداران  و  ماهر  سواران  از  مرکب 
ورزیده داشت و امپراتوری بزرگ  ایران 
بابل   و  لیدی  دادن  از شکست  را  پس 
تأسیس کرد. امپراتوری ایران  بوسیله 
شاهانی از خانواده هخامنشی  برمنطقه 
در  اینکه  تا  کرد   فرمانروائی  وسیعی 
سال 330 پیش از میالد بدست اسکندر 

مقدونی منقرض شد.

کوسه ها از چه زمانی وجود
داشته اند؟

ترین  ترسناک  از  شارک  یا  کوسه 
 . وخطرناک ترین موجود دریایی است 
گفته می شود  کوسه  ماهی ها حدود 
380 میلیون سال پیش وجودداشته اند 
و این به آن معنی است که آنها قبل از 
این  اند.درطول  میزیسته  دایناسورها 
مدت دگرگونی ها ئی در بدن این موجود 
بوجود آمده و دوره تکاملی خودرا طی 
کرده است .دانشمندان معتقدند کوسه 
که  آمده  بوجود  هایی  ماهی  از  ماهی 

استخوان فک نداشته اند.

پُرسش
 وپاسخ

علمی



90-
ی 

اد آز
29

حه 
صف 90 -

ی 
اد آز

28
حه

صف

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از

اخیرا نشریه دانشگاه کالیفرنیا به معرفی 
 A Social بنام   است  پرداخته  کتابی 
 Revolution: Politics and the Welfare
.State in Iran

 Kevan که نخستین کتاب  از نوشته های
است.  دانشگاه  این  استادیار    Harris

دراین معرفی کتاب  می خوانیم :
سیاسی،  ناظران  دهه،  چندین  »برای 
عنوان  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
سخت  و  سفت  ایدئولوژیک  دولت  یک 
که در آستانه سقوط است  ارزیابی می 
اجتماعی  پایگاه  یک  آن  کردند،وبرای 
هریس،  کووان  می شدند.  قائل  محدود 
قانع  طور  به  اجتماعی«،  »انقالب  در 
ناظران  این  که   دهد  می  نشان  کننده 
چگونه اشتباه می کردند.آنها در مطالعات 
تغییر  پیامدهای شدید سه دهه  قبلی، 
اجتماعی پس از انقالب 1979 را نادیده 
می گرفتند. امروزه، بیشتر مردم در ایران  
سیاست  و  اجتماعی  رفاه  موسسات  به 
از  دیگری  شکل  هر  از  بیش  اجتماعی، 
سازمان دولتی وابسته هستند. در واقع، 
بسیاری از آشفتگی های سیاسی فعلی 
ایران نتیجه موفقیت این برنامه های رفاه

در شهر بهاوالپور پاکستان  یک تانکر 
به  مردم  و  شود  می  واژگون  نفتکش 
محل حادثه هجوم می آورند تا از نفت 
به  ریزد  می  بیرون  تانکر  از  که  هایی 
غنیمت ببرند. متأسفانه  تانکر واژگون 
حادثه   دراین  و  شود  می  منفجر  شده 
و  شوند  می  کشته  نفر   157 از  بیش 
حدود یک صد نفر نیز  بشدت مجروح 

اجتماعی است که طبقه های اجتماعی
جدیدی را به وجود آورده و بسیج کرده 
است تا از تغییرات حمایت کنند. هریس 
بر اساس کارهای گسترده انجام شده در 
ایران، نشان می دهد چگونه رژیم انقالبی 
و  آموزش  بهداشت،  گسترش  طریق  از 
آرامش  دولت  برای  رفاهی  های  برنامه 
روزمره وقدرت برای چالش فراهم کرده 
است. تمرکز بر سیاست های اجتماعی 
جمهوری اسالمی ایران، خط مشی تازه 
ای را برای مطالعه کشورهای رفاه جو که 
اغلب نادیده گرفته شده یا نادیده گرفته 

می شوند، باز می کند.«

محلی  پزشکان  از  گردند.یکی  می 
که  مجروحین  از  بعضی  است   گفته 
دربیمارستان بستری شده اند بیش از 80 
درصد از سطح بدنشان دچار سوختگی 
شده است واحتمال دارد بر تعداد کشته 
شدگان افزوده شود.  این حادثه مارا بیاد 
ضرب المثل خودمان می اندازد که کسی  

از هول حلیم دردیگ می افتد.

گفته  آلمان  واگن  فولکس  شرکت 
تحریم های  شدن  برداشته  با  که  است 
 17 از  پس  خودروساز  این  بین المللی، 
بر می گردد. ایران  بازار  به  غیبت،  سال 

سازنده  که  خودروسازی  غول  این 
و  پورشه  نظیرآئودی،  محصوالتی 
سال  اوت  ماه  از  که  گفته  اشکوداست 
فروش  دیگر(  ماه  دو  )حدود  جاری 
کرد. خواهد  آغاز  را  ایران  به  خودرو 
ایران  به  فولکس  محصوالت  فروش 

این  اخیر  قرارداد  امضای  از  پس 
»ماموت  صنعتی  گروه  با  شرکت 
شد. خواهد  انجام  ایران  در  خودرو« 

اندرس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
شرکت  پروژه  مدیر  جنسن،  سوندت 

فولکس واگن در بازار ایران گفته است: 
»فولکس با بازگشت به ایران نقطه خالی 
دیگری رادر نقشه صنعت خودروسازی 
جهان پر می کند.« قبال رنو و پراید هم 

باایران قراردادهایی امضاء کرده اند.

فولکس واگن پس از 17 سال به ایران باز می گردد

مارک فرانسوی کریستین دیور 70 ساله شد

انقالب اجتماعی درایران

افتادن دردیگ از هول حلیم

آلمان   سابق  صدراعظم  کهل  هلموت 
 87 درسن   2017 ژوئن   16 درروز 
بود  قدرتی  او    . درگذشت  سالگی 
ریزی  فرو   ، اروپا   اتحاد  درپشت  که  
دیواربرلین ،  پایان جنگ سرد،  اتحاد 
ایجاد  و  وغربی   شرقی  آلمان  دوباره 
پول واحد یورو  برای اروپا   قرارداشت 
. همه این رویدادها درزمان صدارت او 
 1998 تا   1982 سالهای   بین  برآلمان 

صورت گرفت .

این رویدادها ریشه در زمان جنگ دوم 
شهر   او  زادگاه  که  زمانی  دارد.  جهانی 
لودویگزهافن  بمباران می شد او دریافت 
است  صلح  حفظ  راه  تنها  اتحاد   که 
برقراری  برای  رسید  بصدارت  .ووقتی 
اتحاد بین مردم آلمان از هیچ کوششی 
فرو گذار نکرد. او از اروپائیان می خواست 
خونبار  تاریخ  از  و  بایستند  درکنارهم 
وطنشان   توجه نشان دهند.واین پیام 

یاداورا همواره زنده نگهمیدارد

اطالعات  سازمان  رئیس  پومپئو  مایک 
مرکزی آمریکا )سیا( در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی ام.اس.ان.بی.سی  گفت که در 
هفت سال گذشته نفوذ ایران در منطقه 
این  و خطر  بوده  »فاجعه بار«  خاورمیانه 
کشور برای منافع آمریکا درازمدت تر از 

داعش است.
سوال  سیا  رئیس  از  گفتگو  این  در 
مرکز  که  شیعه  »افراط گرایی  آیا  شد 
منطقه  در  و  است  تهران  فرماندهی اش 
حزب  اهلل نشین در لبنان و جاهای دیگر 
با  توافق  در  تعهداتش  به  دارد«  شعبه 
پرزیدنت اوباما )برجام( عمل کرده است؟

آقای پومپئو پاسخ داد: »قضاوت در این 
آنچه  می کنم.  واگذار  دیگران  به  را  باره 
می توانم با قطعیت کامل بگویم این است 
بزرگترین  ایران  اسالمی  جمهوری  که 

دولت حامی تروریسم در دنیا است.«
او گفت نفوذ ایران در کل منطقه در هفت 
سال گذشته »فاجعه بار« بوده است: »ما 
وسیعی  نفوذ  ایران  که  می بینیم  امروز 
بغداد  دولت  روی  که  نفوذی  مثل  دارد، 
دارند، تقویت حزب اهلل لبنان، کارشان در 
کنار حوثی ها در یمن، عراقی های شیعه 
که در طول مرز با سوریه اکنون مشغول 
جنگ هستند و همینطور نیروهای شیعه 
در  ایران  هستند؛  درگیر  سوریه  در  که 

تمام خاورمیانه همه جا هست.«
هیو هیوییت، مجری ام.اس.ان.بی.سی از 
آقای پومپئو پرسید داعش خطر بزرگتری 
سیا  رییس  ایران.  یا  است  آمریکا  برای 
پاسخ داد: »ایران یک کشور قوی دارای 
و  یافته  سازمان  دولت  و  منابع  و  ثروث 
کنترل  و  است  شده  تثبیت  ساختاری 

کامل هم در دست خودشان است.«

او گفت که به همین دلیل »ایران تهدید 
اما  است  آمریکا  برای  درازمدت تری 
آمریکا  برای  بزرگی  خطر  هم  داعش 

است.«
عربستان  ارتباط  درباره  سیا  رئیس  از 
با عامالن یازده سپتامبر سوال شد و او 
جزئیات  وارد  ندارد  قصد  که  داد  پاسخ 
شود، اما »سعودی ها یک تصمیم اساسی 
گرفتند که دیگر وارد چنین فعالیت هایی 
همه  آن  قبلی  دهه های  در  که  نشوند 
که  ملزم هستیم  ما  کرد.  ایجاد  مشکل 
مطمئن باشیم آنها به تعهدشان پایبند 
می مانند و فکر می کنم آنها فهمیده اند 
که دیگر به نفع عربستان نیست که از 
آن نوع تروریسم حمایت کند و پرزیدنت 
ترامپ هم این موضوع را کامال برایشان 
روشن کرده که اولین شرط روابط خوب 
از  این کشور  از  که  است  این  دو کشور 

تروریسم پشتیبانی نشود.«

 ولیعهد جدید عربستان سعودی

رئیس سیا: نفوذ ایران درمنطقه فاجعه بار است 

هلموت ُکهل معمار اتحاد درگذشت

ولیعهد57  یک  سعودی  عربستان 
که  نایف  بن  بنام محمد  داشت  ساله  
برادرزاده ملک سلمان بود. پسر ملک 
 31 که  هم  سلمان  بن  محمد  سلمان 
ساله است جانشین ولیعهد بود.  خیلی 
ها می گفتند محمد بن سلمان رقیبی  
جدی برای محمد بن نایف بشمار می 
رود. اما  ظواهر امر نشان می داد که 
خوبی  رابطه  عمو  پسر  دو  این  بین 
قرارنیست  هیچیک  و  برقراراست 
در  تااینکه   بگیرد.  را  دیگری  جای 
هفته سوم ماه ژوئن  پادشاه عربستان  
داشت  اعالم  منتظره  غیر  خبری  در 
جانشین  سمت  کنون  تا  که  پسرش 
والیتعهدرا داشته است رسما به مقام 

والیتعهدی منصوب شده است .

 محمد بن سلمان  در مدت کم اصالحاتی 
جدی   مخالفین  توانست  و  داد  صورت 
از متعصبین  را که   تخت وتاج پدرش 
پول   ، امتیاز  دادن  با  بودند   مذهبی 
مقام  با  کندو  آرام  وزندان   تهدید   ،

سلطنت همراه سازد. 
وقتی محمدبن سلمان بعنوان جانشین 
ولیعهد انتخاب شده بود همه جا بحث 
برسر جوان گرائی حکومت عربستان  
نیز   خارجی  خبرنگاران  و  شد  می 
درمورد  هائی  گزارش  وبیگاه  گاه 
سلمان   بن  شاهزاده  های   موفقیت 
با  اینک   کردند.  می  مخابره  و  تهیه 
والیتعهدی  بن سلمان جوان ، اشتیاق 
بیشتر   جوانگرائی  به  عربستان  دولت 

مشخص می شود.

فرانسوی  مارک  آمریکا:  صدای 
می  ساله  هفتاد  دیور«  »کریستین 
حاشیه  در   ، مناسبت  این  به  شود. 
پاریس،  کوتور  اوت  مد  هفته 
نمایشگاهی از طرح های مشهور دیور 
روز  پاریس،  تزئینی  هنرهای  موزه  در 
درهای  ژوئیه  ماه  پنجم  چهارشنبه 

خود را به روی مردم باز کرد.
ایتالیایی  طراح  چیوری،  گرازیا  ماریا 
سال گذشته با هدف از نو ساختن دیور 
مد گذاشت. این خانه مشهور  به  قدم 
پیش از او رف سیمونز مدیریت هنری 
چیوری،  داشت.  عهده  بر  را  دیور 
نخستین زنی است که در تاریخ هفتاد 
ساله دیور مدیریت این برند را بر عهده 

نمایشگاهی  بزرگترین  این،  گیرد.  می 
است که تا به حال پیرامون مد در دنیا 

برپا شده است.
نمایشگاه،  های  بخش  مهمترین  از 
آینه  تاالر  از  الهام  با  که  است  سالنی 
کاخ ورسای درست شده و در آن طرح 
های  چهره  تن  بر  که  دیور  از  هایی 
مشهور از پرنسس دایانا و گریس ِکلی، 
ملکه موناکو تا هنرپیشه های هالیوود 
ماریا  است.  آمده  در  نمایش  به  بوده 
گوید  می  دیور  مدیر  چیوری،  گرازیا 
زمانی که در آرشیو دیور کند و کاو می 
کریستین  مورد  در  یافت  کتابی  کرد 
دیور و متوجه شد چطور این مارک از 

همان آغاز جهانی شد.
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درشماره پیش  از فردوسی شاخص ترین  
زنده کننده زبان پارسی یادکردیم ودراین 

شماره به احمد کسروی  می پردازیم :
. هرتوده  نباید گرفت  را خوار  »کارزبان 
ای  که به نیکی می گراید  باید زبانش  نیز 

پیراسته  و آراسته گردد.
زبان  آیینه اندیشه  هاست ، زبان نمونه 

خوبیهاست ...«
شادروان احمد کسروی مهنامه پیمان - 
سال سوم سال 1315  ساتهای 320-313

***
آنانکه با اندیشه ها ونوشته های  شادروان 
یکسره   دارند   آشنایی  کسروی   احمد 
باورشان براین است  که کسروی  یکی از 
کمیاب ترین  وبرجسته ترین  اندیشمند  
شناخت   در  که  است   پسین  زمانهای 
بینی   وپیش  نگری  ژرف    ، مردم   توده 
پیشامدها  ُجربزه درخشانی  داشته  و 
با هکانیدن 1 سره از ناسره  بانهادها  یی  
به پیکاروستیز برخاسته که براستی  مایه 
واپس گرایی وبازدارندگی  ایران وایرانیان  

از هرگونه  پیشرفت بوده اند.
وزبان  نویس  تاریخ   ، دانشوربزرگ  این 
شناس اندیشمند  ریشه های  تیره روزی  
را  درهستی آخوندها  دانسته   ایرانیان 
دانش    پراکندن  ازراه  را   وپیکارباآنان 
مردم شناسی  وشیوه زبان شناسی  آغاز  
چندگاهه2   وی   مرگ  با  سرانجام   که 
بایستاد  وازآن پس  تا امروز  شاگردان 
وپیروان  پیماندار3ش  راهش را همچنان 

دنبال   کرده ومی کنند...
شادروان احمد کسروی  درهشتم مهرماه  
ازماه مهر  ومهربانی  سال  1269  تازی  
بجهان  چشم  تبریز   هکماوار  درکوی  
گشود. پدرش آزاده  وآزاد منش ایرانی  
بفرزندانش   او  بود.   آخوندی  رخت  ودر 
بخوانند. دانش   سفارش می کرد  درس 
که  نخورند   مالیی  نان  ولی  بیاموزند  

تباهی وگمراهی آورد. 
 4 مزگت  پیشنماز  سالگی   دربیست 
پدرشد  ولی خود  ازاین کار  دررنج ودرد 
گردانیده  مال   ، وفشار   مرابازور   « بود: 
می  دراندیشه  باخود   بارها    . بودند 
گفتم  ازاینکار  چه سودی مرا  یا مردم 
را خواهدبود؟  مالیاِن دیگر  چیستند که 

من باشم ...« 
وگامه5  پیوست  دادگستری   به  سپس 
های پس از آن را پیموده وبکارپژوهش  
بویژه   تاریخ  گون  گونه  های  درزمینه 
زبان شناسی  پرداخت  ویکی از برجسته 
ترین  زبان شناس وتاریخ  نویس سرزمین 

ماگردید.
درزمینه  زبانشناسی  شادروان کسروی  
پژوهشهای ارجدار  ودامنه داری  دارد. 
زبان  که  آذربایگانی   ترکی   جززبان  او 
انگلیسی    ، پارسی   ، بود   مادریش 
وکنونی«   »باستانی  وارمنی   واسپرانتو  
پارسی   .وزبانهای  دانست  می  نیک  را 
باستان را ازپهلوی  واوستایی  یادگرفته  
بودکه ترجمه  » کارنامه  اردشیر بابکان«  

ازکارهای پرارزش  اوست .
کهن   های  نوشته  درزمینه  پژوهش  
و   تاباواژگان   توانا ساخت   اورا  پارسی  
گفتارهایی که دراین  زمان بکار  نمی رفت  
آشنایی پیدا کند  وآنهارا  درنوشته های  

خود بکار  برده وزنده  نگاهدارد.
ایرانی  محلی«   یا»زبانهای  زبانها  نیم 
  ، مازندرانی   ، زبانهای شوشتری   چون  
سمنانی ، کردی را  می دانست  وبازبانهای  
روسی وفرانسوی  و آلمانی  نیز کما بیش  

آشنایی داشت .
ترکی   میان  جدایی    « ترکی   درزبان 
زنجان  وترکی آذربایگان  » پژوهش های 
گرانبهایی  داشته  که هوده 6 کار پرارزش  
خودرا  دراین زمینه  بنام »  اللغه الترکیه 
فی ایران « گردآوری کرده  و آن را  به 
» العرفان«  درسوریه  فرستاد. زبان تازی 
را  بدرستی  زبان مادری خود  آموخت  
و آنرا  چنان نیک آموخت  که نخستین  
نوشته هایی  که بچاپ  رسانید  باین زبان 
بود. نوشته های او در دودفتر  بسیجیده  
درزمان  که  گردید  وپراکنده  چاپ    ،7

خود بهترین نوشته های آموزشی برای 
آموزگاران و دانش آموزان بوده است .

کتابشناسی   « در  کتیرایی   محمود 
که   زمین  ایران  درفرهنگ     » کسروی 
درسال 1351 تازی چاپ وپراکنده گردید  
درسات 8 365  ازسه نوشته  آموزش زبان 

تازی که کسروی نوشته  بنام های زیر:
1- النجمه الدریه  تبریز سال 1294 تازی
2- الدره الثمینه تبریز سال 1337تازی

3- خالصه النحو تبریزکه   سالمه  چاپ 
آن نوشته نشده است  یاد می کند که 
هرسه نوشته  برای آموزاک9  زبان تازی  

بسیار سودمند بوده است .

.با چنین پایه هتای دانش  وآگاهی های 
نوشتن   بکار  کسروی   شادروان   ، رسا  
چه  پرداخت   پارسی  زبان  وپیراستن  
دیگر   کسان  ویا  هرکس  از  بیش  او 
شایستگی  این کار راداشته  تا درپیرامون  
ها  آشفتگی  راند.،  سخن  پارسی   زبان 
در  بنمایاند،  را   آن  ی  ها  ونابسامانی 
 ، گیرد   ایراد  آن   وآراستن  پیراستن  
داوری کند ودرپرتو دانش  بی پایان خود  
، زبان وفرهنگ  پارسی را  رسا گرداند 
واز لغزش برهاند. چنانکه  تا پایان زندگی  

پربارش  همچنان  دراین کار  پایداربود.

نوشته های  کسروی :
1- آذری  یازبان باستان  آذربایگان.

2- نام شهرها ودیه های ایران.
پژوهشهای   زمینه  دراین   کسروی 
گسترده ای  کرده  وبخشی از  دریافت 
جداگانه   دردودفتر  خودرا   های  
رادرسال  نخستین    ، کرده  گردآوری 
1308 تازیودومی را درسال  1309 تازی  
چاپ وپراکنده  گردانید . بازمانده  دانسته 
های وی  دراین زمینه  بچاپ نرسید  ولی 
آنرا  دردفتربزرگی گردآوری کرده   وی  
پیشکش  لنینگراد    بفرهنگستان   و 

فرستاد.
3- کافنامه. 

پژوهشی  بسیار پرارزش  درباره پسوند 
بکوشش  که درسال 1330   است  کاف  
یکی از  هم پیمانانش » یحیی ذکاء« چاپ 

وپراکنده  گردید.
4- زبان پاک  که درسال  1322  تازی 

بچاپ رسید.
5- میوه نامه . پژوهشی بی مانند  درباره 

که  است   پارسی  درزبان   میوه  نامهای 
بچاپ نرسید ولی برخی ازدریافتهای  وی 

در مهنامه  »پیمان«  پراکنده گردید.
اززبان   که   . اردشیربابکان  کارنامه    -6

پهلوی  بزبان پارسی  برگردانده شد.
زنجان  وترکی   ترکی   میان  7- جدائی 

آذربایگان
برخی از نوشته هایی که  هم پیمانان وی  

گردآوری کرده  وپراکنده ساختند:
1- کلیدزبان کسروی .

 » محفوظ  حسینعلی   « گردآورنده  
پیوست سال سوم  دانش 1332 تازی

2- فرهنگ کسروی  از یحیی ذکاء  1336 
. این فرهنگ  از همه رساتر  ودانشمندانه 

تر است 
3-  نوشته های کسروی  درزمینه  زبان 
در  یزدانیان   حسین  بکوشش  پارسی 
624 سات  اندازه خشتی  که ببخشهائی 
کسروی   شادروان  ازنوشتاروگفتار  
تاریخی   وزبانشناسی   زبان   درزمینه 

استوار است ...
از نوشته های دیگر  که همه  وبسیاری 

وهمه  گواه راستین  این سخنان است .
درزمینه نوشته های  تاریخی وکیشی و 

فراهمی 10   نوشته های :
1- تاریخ مشروطه ایران 

2- تاریخ هژده ساله آذربایجان.
3- شیعیگری ، بهائیگری ، صوفیگری .

4- شهریاران گمنام 
خوزستان  ساله  پنجسد  تاریخ    -5
کسروی  دیگر  های  نوشته  از  وبسیاری 

آوازه جهانی دارند.
پژوهش  وروش  پیگیر   وکوشش  تالش 
بزرگ  اندیشمند   این  دانشمندانه  
درمیان   اورا    ، ایرانی  وبرجسته  
خاورشناسان  اروپا وآمریکا  سرشناس  
به  که   ای  بگونه  گردانید  وبلندآوازه 
هموندی  پنج  فرهنگستان  بزرگ جهان  
پذیرفته شد.نوشته » شیعیگری«  چنان  
هراس  تکان   و  جوانان  در  جنبشی  
انگیزی در آخوندها  پدید آورد که گروه 
بنیاد   یا  کسرویسم   به  جوانان   گروه 
اندیشه های  فرزانی  کسروی پیوستند 
نیز   بستند.وآخوندها  پیمان  آن  وبا 
درپدافند  ازرسوایی های  خودبرخاستند 
که کشف األسرار آخوندروح اهلل خمینی 

درپاسخ آن است .                   ادامه دارد
 1-  معین کردن - مشخص کردن   2- موقت

3- متعهد- وفادار 4- مسجد 5- مرحله 6- نتیجه   
ومتضاد آن بیهوده است 7- تدارک دیده وآماشده 8- 
صفحه  -رویه  9- آموختنی -  تعلیمات 10-اجتماعی 

پارسی بگوئـیم وپارسی بنویسیم
 قسمت دوم : ادامه پیشتازان پارسی گوئی وپارسی نویسی

نوشته ای از: جاویدنام دکترخانک عشقی صنعتی     دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                      بخش  سیزده

زانن شاهـناهم   )سودابه(

سودابه ) قسمت دوم (
از  نام  سیاوش  داشت  پسری  کاوس 
تربیت   . تورانی  گرسیوز  نژاد  از  زنی 
کردند.  واگذار  رستم  به  را  سیاوش 
سیاوش چون از همه هنرها بهره مند 
و  زیبایی  و در  اقران گشت  و سرآمد 
دالوری بیمانند، از رستم خواست که 
وی را نزد پدر برد. رستم نیز خواهش 
سیاوش را پذیرفت و او را با شکوه و 
جالل خیره کننده ای به درگاه کاوس 
فرستاد. کاوس چون سیاوش را از هر 
یک   ، دید  کارآمد  و  شایسته  جهت 
نشست.  میگساری  و  شادی  به  هفته 
زرین  تاج  تا  داد  فرمان  هشتم  روز 
کهستان  حکومت  و  نهند  سرش  بر 
مدتی  سپارند.  بدو  را  ماوراءالنهر(   (
بدینسان سپری گشت، تا اینکه روزی 
افتاد.  سیاوش  بر  دیده  را  سودابه 
سیاوش  عاشق  وجود  تمام  با  سودابه 
شد و او را پنهانی به شبستان   دعوت 
پیغام  سودابه  برای  سیاوش  کرد. 
شبستان  به  آمدن  مرد  که  فرستاد 
نیستم. روز دیگر صبحگاهان سودابه 
طنازی  با  و  رفت  کیکاوس  نزد  به 
سیاوش  ستایش  به  زبانی   چرب  و 
پرداخت و گفت چشم روزگار فرزندی 
 ، است  ندیده  سیاوش  برومندی  به 
خوب است او را به شبستان بفرستی 
را  شبستان  دلربایان  و  خواهران  تا 
ببیند و از میان آنان یکی را برگزیند. 
شاه نظر سودابه را پسندید و سیاوش 
گفت:  بدو  و  خواند  خویش  نزد  را 
به  خواهرانت  و  سودابه  دیدن  برای 

شبستان برو
پس پرده من تو را خواهر است 

چو سودابه خود مهربان مادر است
همگان  محبت  مورد  شبستان  در 
در  پاک  یزدان  چون   ، بود  خواهی 
آفرینش تو لطفی بکار برده است که 
هر که او را دیده بر تو افتد مهرت را 
در دل خواهد نشاند بویژه اگر از یک 
خون باشید. سیاوش از گفتار شاه در 
نگریست.  بدو  خیره  و  شد  اندیشه 
بسیاردان  پدر  برد  گمان  سیاوش 
به  را  او  آنچه  از  هشیار  و  بینادل  و 

خواهد  پژوهش  است  واداشته  تفکر 
به  اگر  اندیشید  با خود  کرد. سیاوش 
شبستان شاه رود سودابه او را راحت 
که  است  بهتر  پس  گذاشت،  نخواهد 
بخواهد.  پوزش  شبستان  به  رفتن  از 
سیاوش به پدر گفت شاه که مرا فرمان 
داشتم  چشم  است  داده  تخت  و  تاج 
خردمندی  و  کاردانی  و  دلیری  گه 
به  نه  بفرستد  رزم  به  و  بیازماید  مرا 
از  شاهی  شبستان  در  من  شبستان 
اگر  ولی  ؟  آموخت  خواهم  چه  زنان 
به شبستان  که  است  این  فرمان شاه 
را خوش  . شاه  فرمانبردارم  را  او  روم 
او  خردمندی  و  تیزهوشی  بر  و  آمد 

آفرین فرستاد و گفت: 
مدار هیچ اندشه بد به دل

همه شادی آرای و غم بر گسل
به  رفتن  آماده  بامداد  از  سیاوش 
هیربد  شد.  شهریاری  شبستان 
دار  پرده  بداندیش  و  دل  ناپاک  نامی 
کرد  احضار  را  او  شاه   . بود  شبستان 
و بدو گفت به نزد سیاوش برود و هر 
چه فرمان دهد اطاعت کند. به سودابه 
نیز مژده آمدن سیاوش را داد و از او 
سیاوش  خور  در  که  آنسان  خواست 
دیگر  و  سیاوش  خواهر  و  او  است 
را  مقدمش  خدمتگزاران  و  کنیزکان 
 ، نثار  برای  و  بدارند  گرامی  و  عزیز 
زعفران  و  زبرجد  و  مشک  و  گوهر 

فراهم آورند.
رفتند،  شبستان  به  سیاوش  و  هیربد 
داشت  اعالم  را  او  ورود  هیربد  چون 
و  گرفت  طپیدن  سیاوش  بر  دل 
بیمناک بود از اینکه مبادا پیش آمدی 
پیشباز  به  همه  دهد. شبستانیان  رخ 
کردند.  ساز  شاهانه  بزمی  و  آمدند 
رسید  ایوان  نزدیک  به  سیاوش چون 
ماهروی  سودابه  که  دید  زرین  تختی 
چون بهشتی پر از طراوت و زیبایی بر 

آن نشسته است.
نشسته چو تابان سهیل یمن

سر جعد زلفش سراسر شکن
یکی تاج بر سر نهاده بلند

فروهشته تا پای مشکین کمند
سودابه با دیدن سیاوش زود از تخت 
ستافت.  استقبالش  به  و  آمد  زیر  به 
بر  را در  برد و مدتی دراز وی  نماز  او 

رویش  و  چشم  بر  ها  بوسه   ، گرفت 
نمی  بر  رخسارش  از  دیده  و  داد 
محبت  که  میدانست  سیاوش  داشت. 
سودابه مهری مادرانه نیست و چنان 
سیاوش  است.  ایزدی  نزره  دوستی 
او  بر  آنها  و  آمد  خواهران  نزدیک  به 
کرسی  بر  را  وی  و  خواندند  آفرین 
دراز  مدتی  سیاوش  نشاندند.  زرین 
آنگاه  گذراند،  خواهران  و  سودابه  با 
باز گشت و شاه را نیایش  به نزد پدر 
کرد، شاه از گفتار او شاد شد و مجلس 

بزم آراست.
شب هنگام کاوس از سودابه پژوهنده 
پسندیده  را  سیاوش  آیا  که  پرسید 
که  گفت  پاسخ  در  سودابه  است؟ 
جز  است  گاه  زیبای  که  شاه  همتای 
میتواند  که  سیاوش  او  برومند  فرزند 
کنیم  مواظبت  باید  گفت  شاه  باشد؟ 
رسد. سودابه  بدو  زخمی  مبادا چشم 
گفت اگر با من هم عقیده گردد و زنی 
بپسندد  گزینم  می  بر  او  برای  که  را 

هرگز روی بدی نخواهد دید.
هم از تخم خویشش یکی زن دهم

نه از نامداران بر زن دهم
که فرزند آرد ورا در جهان

به دیدار او در میان مهان
مرا دخترانند مانند تو

ز تخم تو و پاک پیوند تو 
گر از تخم کی ارش و کی پشین

بخواهد به شادی کند آفرین
کاوس گفت این آرزوی من است. شب 
هنگام سیاوش به نزد کاوس آمد و کاوس 
با پسر خلوت کرد و بدو گفت یکی از 
آرزوهای من این است که از تو فرزندی 
چون تو به یادگار ماند و همچنانکه من به 
دیدار تو تازه روی و دلشاد گشته ام تو 
نیز به وجود او شادمان و مسرور گردی . 
حال از دختران بزرگی مانند کی پشین و 

کی ارش یکی را برگزین.
و سر  بنده شاه هستم  گفت   سیاوش 
بفرمان و رایش نهاده ام. هر دختری را 
که شاه بپسندد شایسته و سزاوار من 
خواهد بود اما سودابه نباید از آن آگاهی 
یابد که مرا با شبستان او کاری نیست.

گفت  و  خندید  سیاوش  گفته  از  شاه 
انتخاب همسر تو باید به وسیله سودابه 
انجام پذیرد و از این جهت هیچ بیم بدل 

راه مده.

که گفتار او مهربانی بود
به جان تو بر پاسبانی بود

سیاوش نهانی از سودابه حیله گر خسته 
دیگر سودابه  روز  بود.  بیمناک  و  جگر 
ماهروی شاد و خندان بر تخت نشست 
خوشاب  یاقوت  و  ناب  زر  از  افسری  و 
شبستان  دختران  همه  و  نهاد  سر  بر 
زرین  تخت  بر  و  خواند  خویش  نزد  را 
نشاند آنگاه به هیربد پرده دارگفت که 
از سیاوش خواهش کن که به اینجا بیاید.

که باید که رنجه کنی پای خویش
نمایی مرا سرو و باالی خویش

طرف  از  و  رفت  سیاوش  نزد  هیربد 
سودابه از او خواهش کرد که به شبستان 
بر  و  آمد  شبستان  به  سیاوش  بیاید. 

تختی زرین نشست.
سودابه به رسم ادب دست بر سینه از 
تخت به زیر آمد و یکایک خوبرویان را 
بدو معرفی کرد و از وی خواست هر یک 
را که می پسندد به او بگوید. ماهرویان را 
تاب دیدار سیاوش نبود و همگی حیران 
کمال و جمال بیمثال او بودند. سودابه به 
سیاوش گفت بنگر کزین خوبرویان که 
در خور و شایسته تو است؟ تویی که هر 
کس یک نظر ترا ببیند هوش از سرش 

بدر خواهد شد. سیاوشردر دل گفت
که من با دل پاک شیون کنم 

به آید که از دشمنان زن کنم
میدانم که از فکر و افسون سودابه در 
همان  دختر  او  زیرا  ماند  نخواهم  امان 
کسی است که با حیله و دستان کاوس 

و دیگر بزرگان را به بند کشید.
ادامه دارد.

 روزی سودابه را دیده بر سیاوش افتاد. سودابه با تمام وجود عاشق سیاوش شد و او را پنهانی 
به  شبستان دعوت کرد. سیاوش برای سودابه پیغام فرستاد که مرد آمدن به شبستان نیستم. 
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ای  بیشرمانه  و  وقیح  ودستور  بیایند  
صادر کرد که تاریخ نویسان  ازذکر آن  
دارند.مورخین  تاریخ شرم  درکتابهای 
عمل  آن  دستور   علت  دارند   عقیده 
شنیع  از جانب خان قاجار  آن بود که 
حقارت   وعقده  بود   خواجه  وی  چون 
مترصد  بود   کرده  احاطه  را  وجودش 
که  کند   کاری  نحو شده   هر  به  بود  

نامش  درتاریخ جاودان بماند. 

لطفعلیخان  نشان داد که مرد دلیری است  
ودرآن لحظه ای که  اسیر بود  ومیدانست 
بپایان رسیده است   که دقایق عمرش  
فرود  سر  خان   آقامحمد  نزد   معهذا 
نیاورد. مورخین  اروپائی  متفق القولند  
که شهامتی  که خان زند  در لحظه ی 
دیدار خودباخان قاجار از خود نشان داد  
ازاو یک شهید ساخت . تاریخ  دقیقی 
از این روز ننگین  و عمل ننگین  وجود 
ندارد ولی مورخین شرق  عقیده دارند  
درسال 1208   آور   شرم  واقعه   آن  که 
یا 1209 هجری قمری روی داده است .

بعداز عمل شنیعی که مأموران اصطبل  
بدستور خان  قاجار  با خان زند  انجام 
دادند  اورا به اصطبل بردند  درحالیکه 
هنوز  دست وپایش  به زنجیر بود  ودر آتش 
تب  می سوخت  ومأمورین  محافظش 
جرأت نداشتند  حتی به او آب بدهند.
روز بعد آقامحمد خان  دستورداد  خان 
زندرا  بحضورش برند. خان زند  قدرت 
دوطرف  از  دونفر  و  نداشت   رفتن  راه 
کردند   مجبور  واورا  گرفته   را  بازویش 
اورا  آهسته   وآهسته  بردارد   قدم  که 
بحضور  شهریار قاجاربردند  . آقامحمد 
خان  روبه او کرد وگفت » لطفعلی  بگو 
بدانم  آیا هنوز هم  غرور داری یانه ؟«  
خان زند ازفرط  ضعف قادر نبود حتی 

حتی  یا  نگهدارد  راست  خودرا   گردن 
چشمهایش را بگشاید. . ولی بعداز آنکه  
حرف آقامحمد خان  را شنید  سررابلند 
کرد  وچشمانش را گشود  و آب و نان  
را بطرف صورت  آقامحمد خان پرتاب 
کرد  وگفت » ای اخته  فرومایه  من از 
تو نمی ترسم .« این بزرگترین توهینی 
در حضوربزرگانی   قاجار   که خان  بود  
شنید.   زند  خان  از  بودند   اطرافش  که 
کرد   سکوت  ای   لحظه  آقامحمدخان 
وپس از اینکه  جالد حاضر شد  دستورداد  
بیرون  را   لطفعلی  چشم   تخم  دو    «:
دستور،   شنیدن   از  پس  جالد  بیاور«  
خان زند را برزمین انداخت ودست وپای 
باطناب  بود   درزنجیر  درحالیکه  اورا  
بست  تا قادر به حرکت نباشد  سپس سه 
انگشت  خودرا زیر پلک چشم  راست 
لطفعلیخان  زند قرارداد وتاآنجا که می 
توانست  فشار آورد  تا چشم او  از کاسه 
خارج  گشت سپس با  چاق.ئی  ارتباط 
چشم را  از حدقه جدا کرد. دراین موقع 
به لطفعلیخان نزدیک  آقا محمد خان  
این  اجرای  تا بچشم خود شاهد   شد  
عمل  همین  باشد. جالد سپس  دستور 
. دراین موقع  را  با چشم چپ او کرد  
خان زند  بیهوش شدوبی حرکت ماند. 
سرش   باالی    سپس  خان   آقامحمد 
آمد و آب دهانش را بصورت  او پرتاب 
منتقل  زندان  به  اورا  کرد  ودستورداد  
خان  محمد  آقا  چندی   بعداز  کنند. 
کرمان را ترک کرد  وبرادرزاده اش  بنام 
خانبابا جهانبانی  )فتحعلیشاه  آینده(  را 
مأمور  مراقبت ازوی نمودو بعداز چندی  
به  و  آورده   تهران  به  اورا  دستورداد  
قتلش برسانندکه بوضع بسیار  فجیعی  
امامزاده زید  مدفون  بقتل رسید  ودر 

گردید.
که  زندیه   سلسله  لطفعلیخان   باقتل 
چهل وسه  سال حکومت کردند بپایان 
زندیه   سلسله  انقراض   علت   . رسید 
بگفته مورخین  نفاقی بود  که بین افراد  
وجودداشت   همیشه  زندیه   خاندان 
را   دیگری  کرد   می  سعی  وهرکدام 
ازبین  برده تا  خود جانشین او گردد . 
این وضع  بعداز کریمخان  زند همچنان  
ادامه پیداکرد تااینکه درسال  1209 دفتر 
همیشه  برای  زندیه   خانواده  سلطنت 

بسته شد.
ادامه دارد 

درسال 1343 حسنعلی منصور نخست 
وزیر وقت با گروه  دیگری از وطن پرستان  
نوین  ایران  حزب  احداث  به  تصمیم 
سرشناس  ازبانوان  که  گرفتندوقرارشد 
ایران برای مجلس شورا ی ملی و مجلس 
بدین  کنند.   نامزد  نمایندگانی  سنا  
مناسبت گروهی از رجال  وشخصیتهای 
وزرای وقت   از  و یکی دوتن   فرهنگی  
طبق دعوت قبلی  درضیافتی که دکتر 
جهانشاه صالح  بدین منظور ترتیب داده 
سرشناس  بانوان  کردند.  شرکت  بود  
، دکتر  : نزهت نفیسی  از  عبارت بودند 
شمس الملوک مصاحب  ، هاجر تربیت  
، دکتر فرخ رو ی پارسا ، شوکت ملک 
جهانبانی وهمچنین  دختر عموی مخلص 
دکتر مهرانگیز دولتشاهی. سپس  دکتر 
حزب  اهداف  درمورد  صالح  جهانشاه 
ایران نوین  مطالبی ایراد نمود  ودرپایان 
قصیده ای که به طنز  سروده بود  بسمع 
مدعوین رساند . این قصیده عیناً تقدیم 
بدانید   صالح  درصورتیکه  تا  گردد  می 
به  فرمائید.  درج  آزادی   وزین  درمجله 

امید روزهای روشن ایران 
محمد علی دولتشاهی 

به  باید  دولتشاهی   جناب  از  تشکر  با 
این  که   یادآورشویم  عزیز  خوانندگان 
طنز   مطالب  از  معموال  و  طنزاست  شعر 
اما  کرد.  گوناگون  برداشتهای  شود  می 
یک مجله نمی تواند و نباید  مطلب طنزی 
را  بخاطر اینکه ممکن است کسی  تعبیر 
بدی از آن داشته باشد سانسور کند و آن 
را بصورت تابو بنگرد .بیت اول را توضیح 
می دهیم تا دوستان  به تفسیر غیراز این 

نپردازند: 
دوش پرسیدم ازاستاد که امسال ، وکیل  
باید آقای فالن یا که فالنرا بکنیم .

ومعنی آن این است که امسال باید آقای 
فالن یافالن را وکیل بکنیم ؟

زنده  کامل  قصیده  بنابراین ضمن چاپ 
یاد دکتر جهانشاه صالح  از خوانندگان 
عزیز تقاضا داریم به این توضیح باال توجه 
فرمایند تا خدای نکرده ماهنامه آزادی به 

اشاعه  فساد متهم نشود.
ناگفته نماند که واژه انتخاب که درداخل 
برای  است  تکرارشده  پرانتزدرهربیت 
حفظ عفت عمومی اضافه شده و دراصل 

شعر نیست ونباید خوانده شود.
» آزادی«

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

داداه و بـیداداهی اتریخی 
 از: مجید زندیه 

ادامه از شماره قبل
کرد  بامدادطلوع  ستاره  همینکه 
وهواروشن شد  ، خان زند رادرحالیکه  
کرده  بلند  بود   بسته  دستش   هردو 
از  بعضی  کردند   اسب  سوار   واورا 
اند   نوشته  قاجار   دوره  مورخان 
ازبم  موقعیکه  خواستند  خان زندرا  
به » دارزین«  منتقل کنند  فرماندهی  
برادر  با  زند   خان  از  حفاظت   گروه 
کوچک محمد علی خان  واگذارشدواو 
را  زند  خان  از   حفاظت  مسئولیت  
» سر هرفوردچونز  اما   . بعهده گرفت 
انگلیسی می گوید  که  بریج«  مورخ 
حفاظت  خان زند را شخص محمدعلی 
قصد  چون  گرفت   بعهده  خان  
زندرا  خان   شخصًا  خودش  داشت  
وقتی    . بدهد  خان  آقامحمد  تحویل  
محمدعلی خان  به » دارزین«  رسید 
آقا محمد خان   پیک  تا   ماند  منتظر  
سوار   دونفر  بعد   دوروز  برسد.  ازراه 
دارزین  وبه  شدند   نمایان  جاده  در 
خان   جهانگیر  آنها  از  یکی  رسیدند. 
برادر محمد علی خان بودکه مثل خان 
زند از کرمان فرار کرده بودولی درراه 
رسیدن به بم از خان زند عقب مانده 
بود.. محمدعلی خان به برادرش  یعنی 
جهانگیر خان گفت که نامه ای  برای 
وخبردستگیری   نوشته  قاجار   خان 
وحاال  است   داده  او  به  را  زند  خان 
چنانچه  خان زند  را رها کند  نزد آقا 
محمد خان خائن  محسوب می شود 
وبه قتل خواهد رسید. وهردو از نعمت  
شد.  خواهند  محروم  نیز  او  پاداش 
واضافه کرد  که » توهم که مورد اتهام 
خواهی  قرار  بخشش  مورد  هستی  

گرفت .  «
دارزین   درشهر   زند  لطفعلیخان  
داشت  انگیزی   اسف  بسیار  وضع  
زیرا  عالوه بر اینکه  مجروح و ضعیف 
بودن   آلود  وخون  ژولیدگی   بود  
لباسش  ترحم هربیننده ای را بر می 
انگیخت .آن جوان  رشید ودلیری که 
عمرش  از  بهار   وشش  بیست  فقط  
در  پای  از  کاماًل   حاال  گذشت   می 
تمام  شده   خشک  بودوخون   آمده 
گفته  بود.  پوشانده  اورا  ولباس  بدن  
زند   خان  اسب  خورجین   در  که  اند  
اشرفی  یکصدهزار   تفتیش   درموقع 
طال  بدست آورده اندکه این امر  کاماًل  

اغراق آمیز است  زیرا وزن این مقدار 
طال  بیش از پانصد کیلوگرم  می شود 
این وزن   به حمل   قادر  » غران«   که 
سنگین  نبود. وقتی لباس خان زند  را 
تفتیش کردند  متوجه شدند  بازوبندی 
گشودند   را  آن  ووقتی  دارد  دربازو 
که  یافتند  الماس   قطعه  چند  درآن 
یکی از آنها  الماس داشت  موسوم به  
وغرب   شرق  ومورخین  نوربود  دریای 
درتصرف  الماس   آن  که  اند   نوشته 
بود  هندوستان   پادشاه  شاه   محمد 
شهر  افشار   نادرشاه  وبعدازاینکه  
مزبور   الماس  کرد   اشغال  را  دهلی  
تااینکه  افتاد   افشار  نادرشاه  بدست 
بدست  وعاقبت  گشت   دست  چند 
افتاد و سپس  بدست  زند  کریمخان  
قطعه  این  وسرانجام   زندرسید  خان 
محمدخان   آقا  بدست  قیمتی  الماس  

قاجار افتاد.
نامه  خان   محمد  آقا  بعدازاینکه 
کرد   رادریافت  خان   علی  محمد 
خواند  زندرا   خان  وخبردستگیری  
بیدرنگ  جواب نامه را بوسیله  همان 
بسوی  بود   آورده  را   نامه  که  پیکی  

محمد علی خان  فرستاد  ودرآن 

بزرگی  خدمات   بپاس  نوشت   نامه 
است   کرده  خان   محمدعلی  که  
شهریار  مرحمت   مورد  خودواقوامش 
بم   وحکومت  اند   گرفته  قرار  قاجار  
وضمائم آن  تا روزی  که از وی خطائی  
سرنزده  است ازآن اوست .واضافه کرد  
مأموری که مأموریت دارد  خان زندرا  
به کرمان بیاورد  انعام وخلعت  وی را به 
او  خواهد دادواو می تواند خون بهای 
مقتولین  را به بازماندگانشان بپردازد. 
نامه  ازدریافت   محمدعلی خان  پس 
بسیار خوشحال  شد زیرا  هم پاداش 
می  دریافت   قاجار  خان  از  بزرگی 
جهانگیرخان   برادرش  وهم  داشت 
می  نیز  و  بود  گرفته  قرار  عفو   مورد 
به  را  مقتولین   بهای  خون  توانست  

بازماندگان آنها بدهد.
مأموری که از طرف  خان قاجار آمده 
بگیرد  تحویل  زندرا  شهریار  تا  بود  
شاهراه  کنار  در  که  راین«   « شهر  به 
با  ودرآنجا   است رسید   بم   - کرمان 
مبلغ   کردو  مالقات  خان   محمدعلی 
سی هزارتومان  به او داد  وخان زندرا  
تحویل گرفت . ضمنًا  رسیدی هم به 
محمدعلی خان داد . مأموری که خان 

به  داشت  قصد  گرفت   تحویل  را  زند 
گردن او زنجیر  سنگین بیاویزد تااو قادر 
به فرار نباشد. ولی متوجه شد  که خان 
زند  حتی قادر به راه رفتن نیست . از این   
لحاظ از بکاربستن زنجیر  خودداری کرد.

وخان زند  راسواربراسب  بسوی کرمان  
از  ، خان زند   حرکت داد. درمسیرراه  
فرط ضعف  به حال اغماء افتاد  ودرشهر 
ماهان  کاروان مجبورشد  یک روز توقف 
کند.تا حال او قدری بهبود  یابد سپس 
کرمان  به  سواربراسب   اورا   خواستند 
برسانندولی حال خان  زند بقدری وخیم 
اسب   برروی  نشستن  به  قادر  که  بود  
نبود. بناچار  برایش تخت روان  درست 
برروی  اورا  کرمان   تا  وازماهان  کردند. 
تخت روان  حرکت دادند. سپس مأمور 
مزبور  قبل از اینکه  اورا بحضور آقامحمد 
خان  ببرد  به دست وپای او  زنجیرزد  
به  بود   گرفته  اورا  بازوی  ودرحالیکه 
اردوگاه آقامحمد خان  قاجاربرد. وقتی 

لطفعلیخان ر ا
وارد اردوگاه آقامحمدخان  کردند خواجه  
قاجار درسزبازخانه  قسمت غربی  کرمان  
بسر میبرد. مأمور مخصوص درحالیکه  
بازوی خان زند را گرفته بوداورا آهسته 
ایوانی که آقامحمد  آهسته  به سمت  
خان  درآنجا ایستاده بود  بردودرآنجا  به 
خان زند گفت که به خاک بیفتد  وسجده 
کند. خان زند جواب داد  من فقط  مقابل 
خداوند  متعال سجده می کنم  . مأمور 
این بار  ضربه ای به خان  زند زدوگفت  
» بتو می گویم  به خاک بیفت «  خان 
تو   داشتم  دست  من  اگر    « گفت  زند 
ومن  بزنی   برسرم  کردی   نمی  جرأت 
هیچوقت  جلوی هیچکس  جز خدای 
بزرگ  سر تعظیم  فرود نمی آورم .« 
ضربه  سراو  به  آنقدر   مأمور   بار  این 
را  وسرش  انداخت   بزمین  تااورا  زد 
دارای  آقامحمدخان   مالید.  خاک  به 
صدای  بسیار زیر زنانه ای بود  وبخاطر 
همین ضعف صدا همیشه  برای دادن 
اطراف  مأموران  وخبرکردن  دستور  
خودش از سنج استفاده می کرد  ولی 
درآن  موقع که لطفعلیخان  جلوی او  
قرارداشت  با صدای زیر خود فریادزد 
وگفت » ای لطفعلی می بینم که هنوز 
غرورت ازبین نرفته وهم اکنون  کاری 
سربلند  نتوانی   دیگر  که  کنم   می 

کنی«
 وسپس دستور داد عده ای از اصطبل  

امامزاده زید

آقامحمدخان

لطفعلیخان

انتخابات و دکترجهانشاه صالح

انتخابات 

دوش پرسیدم ازاستادکه امسال ، وکیل
باید آقای فالن یاکه فالن را)انتخاب( بکنیم

باخوانین ورجالی که دراین کشور هست 
مانباید که بی نام ونشان را )انتخاب( بکنیم

خان مرحوم  نظر داشت که بعداز خوداو 
پسر ارشد آن شادروان را )انتخاب( بکنیم 

گفت کاری که ازاین پیش بناحق کردیم 
حق نباشد که دگربار همان را )انتخاب( بکنیم

حالیا مالک وخان نیست قدیمی شده است 
مانبایست دگر مالک وخان را )انتخاب( بکنیم

سالها رفت و ندیدیم زمردان اثری
بهتر آن است که این بار زنان را )انتخاب( بکنیم .

هرکسی نیز بود بین زنان  الیق کار 
من برآنم که همین نسل جوان را )انتخاب( بکنیم

 بین این نسل  هنرمند جوان ،  خوب تر است
اینکه ماها همه صاحب هنران را )انتخاب( بکنیم

فی المثل تا گوگوش وشهره ورامش هستند 
مانبایست که گلپا و بنان را )انتخاب( بکنیم 

اگر این دوره پری یا که مهین را )انتخاب( کردیم 
باردیگر همه خوبان زمان را )انتخاب( بکنیم 

گفت » صالح« که مساوی است حقوق زن ومرد
اصلح آن است که هم این و هم آن را )انتخاب( بکنیم

پس بیائید که یک جا همگی  بادل وجان 
»حزب ایران نوین نامزدان«را )انتخاب( بکنیم .
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  نشان داد  که کافئین ازبروز  سرطان 
آزمایشگاهی  های  درموش  پوست  
جلوگیری می کند. دانشمندان دانشگاه  
از 34 سال  فنالند  پس  در  هلسینکی 
مطالعه برروی بیش از 60 نفر که سنین  
25 تا 74 سال داشتند نتیجه گرفتندکه 
خطر ابتال به سرطان کبد  درافرادی که 
بطور منظم  قهوه نوشیده بودند  کمتر 

بود.
سرطان   درپیشگیری  قهوه   نوشیدن 
های دیگر  مانند سرطان  پستان  ، روده 
بزرگ و مقعد  و مالنوما )سرطان بدخیم 

پوست( نیز مؤثراست.

قهوه ومجاری تنفسی
کافئین موجود  درقهوه  درتخفیف تنگی 
نفس بیماران مبتال  به بیماری آسم مؤثر 
متحده   درایاالت  مطالعه   یک   . است 
نشان داد  که کافئین با بازکردن راههای 
تنفسی  ، تنفس بیماران  مبتال به آسم را  
آسان تر می کند. اثر کافئین  مشابه اثر  
از داروهای ضدبیماری  فیلین یکی  تئو 

آسم است .

سایر خواص قهوه 
کمتر  نوشند   می  قهوه  که  افرادی 
 ، صفرا  سنگ  بروز   خطر  درمعرض 
سیروزکبد)التهاب شدید کبد( و عفونت 
ها قراردادرند. نوشیدن روزانه  قهوه  در 

کاهش کلسترول خون  نیز مؤثراست .
درروز   قهوه  دوفنجان   الاقل  نوشیدن   
خطر مرگ  بخاطر بیماری قلبی را  25 
بررسی  دریک  دهد.  می  کاهش  درصد 
جدید  دردانشگاه هاروارد  آشکار گردید 
آنهائی که بطور منظم قهوه می نوشیدند  
سبب  به  مرگ  خطر  معرض  در  کمتر 

بیماری قلبی - عروقی  بودند.
مصرف قهوه گردش خون را  در مغز تقویت 
 ، فرد  واکنش  افزایش  وسبب  کند  می 
تمرکز فکر ، و توانائی  فراگیری می گردد.
که  کسانی  متعدد  پژوهشهای  براساس 
قهوه  مصرف می کنند فعالیت جنسی 

بیشتری دارند.
ازفوائد دیگر قهوه  جلوگیری از آسیب 
پیشگیری   ، چشم  شبکیه  به  رسیدن 
بیماری لثه ، وکاهش خطر بیماری نقرس 

می باشد.

آن روی دیگر قهوه 
باوجود فوائد بیشمار ، قهوه ممکن است 
باشد.  داشته  هم  جانبی  منفی  اثرات 
بعقیده برخی  قهوه ممکن است سبب 
علمی  پژوهشهای  ولی  گردد  اعتیاد 
آشکار ساخته  است که وابستگی به قهوه 
به شکلی که بتوان  آن را اعتیاد دانست 

وجودندارد.
قهوه یک محرک قوی است . افراط در 
نوشیدن آن  شخص را دچار  ناآرامی و 
تحریک پذیر کرده و عالئم اضطراب را  

تشدید می کند. 
همچنین  قهوه   ازاندازه  بیش  نوشیدن 
کافئین می  به   نسبت  موجب  تحمل  
می  نشان  اخیر   های  بررسی  گردد. 
دهد  که مصرف منظم قهوه  حتی برای 
مبتالیان  به فشار خون خطرناک نیست 
قلبی   ناراحتی  به  مبتال  که  افرادی  ولی 
هستند بهتر است  مصرف قهوه  را به 
یک یا دو فنجان  درروز محدود کنند. 
)یاچای(  قهوه   حد  از  زیاده  نوشیدن 
موجب کم شدن  ذخیره ویتامین B1 بدن 

میگردد. 
به سبب آنکه روده ها  به قهوه حساسیت  
دارند ، بیماران مبتال به مولُن تحریکی 
مصرف  است  بهتر    )Irritable Colon(
قهوه خودرا  به یک یا دو فنجان درروز  

محدود کنند.
 این مسئله  که قهوه به معده آسیب وارد 
می آورد  مورد اثبات قرار نگرفته است 
میگردد  سبب  شیر  با  قهوه  نوشیدن   .
که جدار معده  کمتر تحریک گردد. اگر 
قهوه  درزمانی طوالنی و آرام بو داده شود 
مواد اسیدی و تحریک کننده آن ازبین 

می رود.
موجب  است   ممکن  قهوه  نوشیدن 
تحریک ودرد بیشتر بواسیر گردد. قهوه 
دارای اثر  ادرار آوراست وموجب از دست 
دادن  مقداری آب بدن می شود. بیماران 
مبتال به تورم بواسیر  نیاز به نوشیدن آب 
بیشتری دارند. کافئین موجود  درقهوه  
احتمال آبستنی را درزنان کم می کند. 
دانشگاه   دانشمندان  های   یافته  بنابر 
جان هاپکینز  زنهائی که روزانه به تقریب  
5 فنجان  قهوه نوشیده بودند ، آبستنی 
آنها  2/5 درصد  بیشتر بتأخیر  افتاده 
در  کافئین   اثر  را  امر   این  سبب  بود. 
تعادل هورمونی  بدن می دانند. بهتراست 
زنان باردار  روزانه بیش از دو فنجان قهوه 

ننوشند.
)یاچای(  قهوه   حد  از  زیاده  نوشیدن  
درزنها ممکن است  سبب بوجودآمدن  
کیست ها و تورم درپستان  گردد.که به 
دلیل ترکیبات Methyxanthines    موجود 
دانشمندان   بنابرگزارش   . است  درقهوه 
دانشکده پزشکی  Yale زنهائی که روزانه 
دوفنجان قهوه نوشیده بودند  150 درصد 

بیشتر در معرض خطر این بیمار ی قرار
تغذیه  ازکارشناسان  بسیاری  داشتند. 
یا  یک  نوشیدن  احتیاط  رعایت  برای 
دو فنجان قهوه را درروز به زنان ، بدون 
اضافه کردن شیر ، کرم یا شکر توصیه 

می کنند.
مطمئن هستیم که هنگام خواندن این 
سطور قهوه خودراهم نوشیده اید ولذت 

برده اید.

تفسیرهای  که  موسی  فرمان  ده  کتاب 
دارد  خود  با  یهودرا   شهیر   علمای 
نخستین مجموعه تفسیرهای ده فرمان 
است که به زبان فارسی منتشر می شود. 
این قوانین 3300 ساله  اکنون پایه واساس 
قوانین مدنی وجزائی جهان غرب است .  
با کوشش  همکار مان دکتر  این کتاب 
انتشارات   توسط  و  تهیه  آرام  همایون 
هداسا در گریت نک  نیویورک بزیور طبع 

آراسته گردیده است . 
این کتاب درفرهنگ فارسی منحصر بفرد 
است ودرآن فرامین دهکانه  موسی در 
بررسی  چهارده فصل  بشرح زیر مورد 

وتحلیل قرارگرفته است:
1- اعالم موجودیت الهی واعتقاد بوجود 

خداوند
او  به  ایمان   ، خداوند  یکتابودن   -2

واجتناب از بت پرستی
3- اجتناب از  به باطل بردن نام خدا و 

خودداری از سوگند دروغ 
و  شنبه  درروز  کار  از  خودداری   -4

تقدیس آن.
5- احترام به پدرومادر.

6- خودداری ازقتل
7- خودداری از  زنا.

8- خودداری از دزدی .
9- خودداری ازشهادت دروغ

10- خودداری ازطمع .
ده فرمان  به دوگروه مشخص تقسیم می 

شود:
شناخت  شامل   اول  فرمان   پنج   *
پروردگار ودررابطه  خداوندبا انسان می 

باشد.واز خداوند نام برده شده است .
* پنج فرمان دوم  مربوط به روابط انسان 
ها بایکدیگر است ونام خداوند  درآنهاذکر 

نگردیده است .
* در پنج فرمان اول  از پاداش وجزا نام 
برده شده  ولی در پنج فرمان دوم  ذکر 

نگردیده است .
* پنج فرمان  اول دعوت بکارهای مثبت و 
پنج فرمان دوم نهی از کارهای منفی )منع 
گناهان(  است . نکته جالب اینکه فرمان 
پنجم ) احترام به پدرومادر( درزمره پنج 
غفرمان  اولیه است  سبب این است که با 
احترام به پدرومادر  خداوندرا  نیز  معزز 
می داریم .   دیگر اینکه  والدین در بدنیا 
آوردن  فرزند با خدا  شریک هستند. در 
بوجود آمدن  انسان ، پدرومادر  جسم و 

خداوند  روان را به انسان می بخشد.
دررابطه  عمل باایمان  درفرامین موسی  
برخالف   . است  ارجح  برایمان  عمل 
دکترین  مسیحیت  که برای رسیدن به 
رستگاری ، ایمان به عیسی کافی است. 
فیلسوف  مندلسون   موزس  بگفته  
وعالم روحانی  )1786-1729( درفرامین  
موسی  تنها از عمل  ، سخن بمیان  آمده

 است . در هیچکدام  ازاین فرامین  ذکر 
نگردیده است. به این اصل  ایمان داشته 

باش و یا ایمان نداشته باش .
اینکه  در ده فرمان  نشانه  نکته دیگر 
ای  از اِعمال زور  وجود ندارد . هیچکدام  

ازاین فرامین  جنبه تحمیلی  ندارند.و 

انسانها  در پیروی وعدم پیروی از آنها 
آزاد هستند.

بشر  درتاریخ  انقالبی   موسی   تعالیم 
بوجود آورد  وموجب گردید که بشریت 
وتمدن  فرهنگ  پیشرفت  به  موفق 

امروزی برسد. 
را  انقالب کارگری  اولین   لنین   بگفته  
درجهان  موسی برپا کرد. او با دیکتاتوری 
.وفرزندان   برخاست  نبرد  به  فرعونی  

اسرائیل  را ازبردگی نجات داد
ژان ژاک روسو نیز چنین نگاشته است :

» باالهام از مطالب انقالبی تورات کتاب 
رشته  به  فرانسه   انقالب  برای  خودرا 

تحریر درآوردم .«
ابرمرد تاریخ یهود موسی برای اولین بار 
کرد.  اهدا  بشریت   به  را  اخالقی  اصول 
درده فرمان به مذهب وقوم خاصی اشاره 
نگردیده است . این فرامین  مانند چراغی  
گردید.  افروخته  درتاریکی   که  بود 
وزندگی نوینی را دوراز تباهی ، خرافات 
، موهوم پرستی ، کشت وکشتار و جهالت 
پایه گذاری کرد. یکتا پرستی  ، استراحت 
وروان  تن  آرامش  برای  درهفته  یکروز 
، احترام به پدرومادر ، خودداری ازقتل 
ودزدی وزناکاری و شهادت دروغ  وآز  از 

احکام دهگانه موسی است . 
فرامین دهگانه موسی برپایه دموکراسی 
جامعه  نظام  حفظ  وبرای  استواراست 
ادیان  واساس  پایه  بعد  ها  قرن  و  است 
یکتاپرست  و قوانین مدنی  کشورهای 

متمدن گردید. 
برای تهیه کتاب می توانید با تلفن انتشارات 
بگیرید: تماس  درنیویورک  هداسا  بت 

516-482 -8080 

                                       دکتر همایون آرام - نیویورک

                                فواید قهوه

برخی که مصرف قهوه  برخالف عقیده 
را به سبب کافئین موجود درآن  و خطر 
نمی  مفید  بدن   برای سالمت   اعتیاد  
نشان  گسترده   های  بررسی   ، دانند  
داده است  که قهوه سرشار از  ترکیبات 
سودمند  »پولی فنول« هاست . ومصرف 
آن  به اندازه اعتدال  دارای فوائد  بسیار 

برای سالمت  بدن می باشد.
نوشیدن الاقل  یک فنجان قهوه  درروز 
را 37  علت  بهر  زودرس   مرگ  خطر  
درصد  کمتر می کند. بسیاری از فوائد 
قهوه  به سبب وجود ترکیبات سودمند  
.یک  هااست  ضداکسیدان  مانند  دیگر 
مطالعه در کشور  نروژ آشکار ساخت  که 
مقدار  ضد اکسیدان های  قهوه بیش از 
بلو بری ، آناناس و بسیاری از آب میوه ها

است .  نوشیدن قهوه رواج بسیار دارد 
اندازه  به  دیگری  نوشابه  ندرت  وبه 
قهوه  مورد پژوهش قرار گرفته است . 
پژوهندگان پی برده اند  که نوشیدن یک 
تا پنج فنجان  قهوه درروز  تأثیری مثبت 
متابولیسم  به  و  دارد  انسان  درکارآئی 

کمک می کند.
قهوه  بجای  معمولی  قهوه  از  بهتراست 
استفاده شود،   )Decaf ( کافئین  بدون 
مگر درمواردی که شخص دچاربی خوابی 

باشد.
 قهوه برای تقویت کار مغز

تحریک  سبب  درقهوه  موجود  کافئین 
نوشیدن   گردد.  می  عصبی  دستگاه 
روزانه  قهوه به سبب ترکیبات اصلی آن  
کافئین ، موجب  ازدیاد انرژی می گردد.

آشکار  هاروارد   دانشگاه  پژوهندگان  
کردند که نوشیدن منظم  قهوه  رسوب  
پالک های سمی آمیلوئید را در مغز به 
تأخیر می اندازد. این پالک ها  دربیماری 
آلزایمر   در مغز بوجود می آیند. الزایمر  
بیماریهای مغزی  درسالمندان  از  یکی 
فکری  زوال   موجب  بتدریج  که  است 
می گردد. بنابر  یک گزارش  ، نوشیدن 
3 فنجان  قهوه درروز  خطربروز بیماری 
کند.  می  کمتر  درصد   65 را  آلزایمر 
کافئین همچنین  به پیشگیری  بیماری 
پارکینسون که یکی دیگر از بیماریهای 
مغز درسنین  باالست  کمک می کند.

وفعالیت مولکولهای دوپامین  را درمغز 
برای  دوپامین«    « دهد.  می  افزایش 
انتقال  پیام های سلولهای مغز به یکدیگر 

ضروری است .

قهوه برای مقابله باافسردگی
مثبت   اثر  کافئین   تحریکی   خاصیت 
احساسی   ، داشته  وخوی  ُخلق  برروی 
آورد. می  بوجود  درشخص  بهتر  

آموزشگاه   بهداشت عمومی  دانشگاه 
هاروارد درسال 1913 آشکارساخت که 
خطر خودکشی در کسانی که روزانه  2 
تا 3 فنجان قهوه  مصرف کرده بودند  45 

درصد  کمتر شده بود.
بموجب گزارش جدیدی از مؤسسه  ملی 
بهداشت  نوشیدن  4 فنجان یا بیشتر 
افسردگی  بروز  احتمال   درروز  قهوه  
را  ده درصد کاهش می دهد. براساس 
مطالعه ای دیگر  نوشیذن 2 یا 3 فنجان 
افسردگی   با  مقابله  در  درروز   قهوه 

مؤثراست .
بخاطر   تنها  قهوه   ضدافسردگی  اثر 
های  . ضداکسیدان  نیست  آن  کافئین 
موجوددرآن  نیز نقش مهمی در  کاهش 

افسردگی بازی می کنند.

قهوه برای کاهش خطر سکته
مطالعات  درایاالت متحده  و سوئد  نشان 
داد  زنها و مردهای سالمند  که روزانه 
بیش از یک فنجان قهوه نوشیده بودند  
معرض خطر  در  کمتر  درصد  تا 25   20

سکته بودند.

قهوه برای تقویت حافظه
جان  دانشگاه   دانشمندان   مطالعات 
نوشیدن  که  آشکارساخت   هاپکینز 
یک یا دو فنجان قهوه درروز  به تقویت 

حافظه کمک می کند.

قهوه برای کاهش درد
داروهای  سایر  با  همراه  قهوه  مصرف 
مسکن  ، دردرا سریع تر کاهش می دهد. 
کافئین یکی از ترکیبات  مؤثر دربسیاری 
ازداروهای نسخه ای و غیر نسخه ای ضد 
سردرد  مانند  اکسپرین و میدول می باشد

 قهوه وبیماری قند

مطالعه جدیدی برروی  چهارصد هزار نفر 
نشان داد که نوشیدن روزانه قهوه تا 5 
فنجان  درروز خطر  مرگ بخاطر  بیماری 
قند و بیماری قلبی  را کاهش می دهد. 
مطالعه دیگری برروی 88 هزار زن بمدت 
ده سال  نشان داد آنهائی که بطور منظم 
قهوه نوشیده بودند  کمتر در معرض خطر 

بیماری قند بودند.
 13 درروز  قهوه  فنجان  یک  نوشیدن 
درصد ، 2 تا 3 فنجان  درروز 42 درصد 

و 4 فنجان درروز 47 درصد خطر بیماری 
دانشمندان   باور  به  کرد.  کمتر  را  قند 
عالوه بر  پولی فنول ها  ماده ای  ناشناخته  
دردانه قهوه وجود دارد که  ترشح قندرا 
به  حساسیت  کندو  می  کم  کبد   در 
بخشد. می  بهبود  را  انسولین  هورمون 

قهوه برای پیشگیری سرطان
Rutgers مطالعه جدیدی دردانشگاه

 

افراد مبتال به بی خوابی  نباید قبل از  
خواب ازاین دارووها  استفاده کنند.

پزشکان  انجمن   مجله  گزارش  به  بنا 
قهوه  که  JAMA(  هنگامی   ( آمریکا  
همراه باداروهای ضددرد  مصرف شود ، 
نیاز بیمار به دارو  40 درصد کمتر خواهد 
بود. قهوه بخودی خود نیز در تسکین 

درد مؤثراست .
مصرف قهوه قبل وپس از تحرک  جسم  
دردو حساسیت عضالت را کمتر می کند..

معرفی کتاب:   ده فرمان موسی
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احمد اوحدی

مردم رد خوابند

مردم این ملک درخوابندوکس بیدارنیست
ازشراب فقر سرمستندوکس هشیارنیست
فرمانروا شده  ایران  سرتاسر  در  فقر 
موجب از هرکس که پرسیدم بگفتا کارنیست
این چه لفظ شوم بی معنی است درفقدان کار
انکارنیست قابل   ، انسان  کارست  موجد 
کار می خواهی نهال سعی وجدیت بکار
کاین درخت بارور جز کار هیچش بارنیست
جمع اندرایرانست  ترقی  اسباب  جمله 
مانعی درخلق جز فقدان یک جو عار نیست
درجهان  واماندازترقی  ازچه  ایران  دانی 
زانکه باگفتارهایش ذره ای کردارنیست 

علی اصغر مشاق

بدنمی شد
کشور جم زین سپس آبادمیشد بدنمی شد
خاطر یکمشت  غمگین شادمی شد بد نمی شد
بدنبودی گرکاربودی   کارگر   ازبرای 
رسم دادوعدل اگر ایجادمیشد بد نمی شد
مستبدین را  ریاست گر نبودی  بد نبودی
َکنده از جا بیخ استبداد می شد ، بدنمی شد
مفتخواری  شغل مفتی گر نبودی  بدنبودی
 ُمهر او  محواز سِر اسناد می شد بد نمی شد
ملک وقف ار در کف قاضی نبودی بد نبودی
 بعدازاین گرقسمت    افرادمیشدبد نمی شد
گر بشر با جنس خود   درشر نبودی بد نبودی
وربه میل خود  پسر داماد می شد بد نمی شد
 هرعمل را  گر مجازاتیش بودی بد نبودی
شیخ شهرما اگر ارشاد می شد بد نمی شد
گر ترا َمشاق « علم وفضل بودی بد نبودی
چندروزی خامه ات آزاد می شد بد نمی شد

 فرخی یزدی

اکش وآه مردم
به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد

مگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد
ناله شدآهسته آهسته تپیدن های دل ها 

رساتر گر شود این ناله ها ، فریاد می گردد
زاشک وآه مردم بوی خون آید که آهن را

دهی گر آب و آتش  دشنه ی فوالد می گردد
دلم ازاین خرابی ها بود خوش زآنکه می دانم

خرابی چون که  از حد بگذرد  آباد  می گردد
زبیداد  فزون آهنگری  گمنام   و  زحمتکش

َعَلمدار  َعَلم   چون کاوه ی   حداد می گردد
َعَلم شد درجهان فرهاد در جانبازی شیرین

نه هرکس کوهکن شد درجهان فرهاد می گردد
به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زآن رو

کــه بنیان جفا و جور بی  بنیاد  می گردد
زشاگردی نمودن »فرخی« استاد ماهرشد

بلی هرکس که شاگردی نمود استاد می گردد

وثوق الدوله

چون بد آید

چون بد آید هرچه آید بد شود 
یک بال ده گرددو ده صد شود
آتش از گرمی ُفتد ، مهر از فروغ 
فلسفه باطل شود منطق دروغ
پهلوانی  را بغلطـــاند خسی 
پشه ای غالب شود بر کرکسی
کور گردد چشم عقل کنجکاو  
 بشکند گردونه ای را شاخ گاو

نیک بختان  راست ابر فرودین   
زیب بخش باغ و مشاط  زمین
چون خوش آید فتنه ها خاُمش شود 

خارها گل ناخوشی ها خوش شود  

ملک حجازی، قلزم

آزادی
عنقائی وکیمیائی ، ای آزادی

بیرون زجهان مائی ، ای آزادی
» قلزم« همه جا گشت وتراجست ونیافت

پس ، چیستُی کجائی ای آزادی؟

نینا بنی جمالی

گمشده
خورشید درخانه ام بود، 

آن را نیافتم

خورشید در دستم بود، 

آن را نیافتم

خدارا خورشید من کجاست؟

***

شب بر سنگفرش ها ایستاده بود

با او ازگمشده ام گفتم

چیزی به من نگفت!

با رودها سخن گفتم 

گفتند از بادها بپرس

وبادها  ،ه ... بادها!

گوشی برای شنیدن نداشتند!

خدارا خورشیدمن کجاست ؟

خدارا خورشیدزربال من کجاست ؟

تهران - 1384 خورشیدی

مغربی تبریزی*

کار شراب طلب
رستیم ومدرسه  وصومعه  خانقه  از 
نشستیم ومعشوق  بامی  مغان  درکوی 
دریدیم ناموس  خرقه  ها   درمصطبه 
شکستیم سالوس  تئبه  ها   درمیکده 
فکندیم  بیکسوی  وتسبیح  سجاده 
ببستیم  ُزنار  ترسابچه  درخدمت 
برهیدیم شمردن   تسبیح  ازدانه 
بجستیم ُزهد  و  ورع  و  صالح  وزدام 
درکوی مغان نیست شدیم ازهمه هستی
چون نیست شدیم ازهمه هستی ، همه هستیم
زین پس مَطَلب هیچ زما  دانش وفرهنگ
ای عاقل هشیار  که ما عاشق و مستیم
پرستی نفس  ازاین  که  وهلل  المنه 
پرستیم باده  وکنون  کلی  به  رستیم 
شرابیم وطلبکار  وخرابیم  مامست 
با آن که چو ما مست وخرابست خوشستیم
بدربرد رخت  ما   مجلس  از  تا»مغربی« 
وبرستیم رفت   ، ما   ره  حجاب  بود   او 

* متوفی درسال 809 هجری قمری

میرزامهدی مازندرانی**

رباعی
چون حاصل عمرتو  فریبی ودمی است
بیداد دمکن  گرت بهردم ستمی است
مغرور مشو بخود  که اصل من وتو
گردی وشراری و نسیمی و دمی است

استرآبادی  نصیر  محمد  ابن  مهدی  **محمد 
 ، کوکب   به  متخلص  الممالک  منشی  به  ملقب 
منشی نادرشاه بوداورا بسفارت استانبول فرستاد  
درمراجعت  دربغداد خبرقتل نادرراشنید همانحا 

انزوا اختیارکرد. دره نادری ونادرنامه ازاوست .

منوچهر آتشی

آتش اندیشه
گفتی و ناب گفتی 

که » اندیشه ، آتشی است که گرگان را
اززادوبوم انسان می راند.«

این گفته زالل و روان ، زیبا 
اما
یک روی سکه است

روی دگر چنین است :
- افسوس !

که : » همچنین 
اندیشه آتشی است که گرگان را

ازجایگاه انسان آگاه می کند.«

فرهاد عابدینی

خالء
نه ...

من درشما چیزی نیافتم
                        که مراسیراب کند

من تشنه ی دریا
                        باران
                       کویر

                        وروشنائی ام
اما شما ، 

رنگین کمانی بودید  
که رسیدن به شما

                 رسیدن به پوچی مطلق بود
شما نه ابر بودید

                        نه آفتاب 
                        ونه هوا

تابرویانید
                        وبسوزانید 

                         وزندگی ببخشید
شما خالء بودید
در خالء زیستید

ومن درشما چیزی نیافتم
                       که مرا سیراب کند. 

تک بیت اهی زیبا از شارعان اریان
عشق درآمداز درم دست نهاد برسرم      دید مرا که بی توأم گفت مرا که وای تو

مولوی 
چشم من از گریستن  تیره شده اگر مرا             گاه و    بگاه نیستی سرمه     ز  خاکپای تو
عطار
تو هوای  ازسرمن   ، ونمیرود  میروم  می ِفَتم و   نمی فتد درکف من عنان تو 
خواجو
تاتو به رخ غزاله ای  تاتو بچشم چون غزل        ابن یمین زجان و دل  هست غزلسرای تو
ابن یمین
عندلیبی به چمن بود و زغم می نالیـد      گفتمش چیست غمت ؟ گفت پرستاری دل
عاشق اصفهانی
راهزن را  نبود  باک  ز فریاد جرس   ترک یغما نکند  غمزه  ات از زاری دل
کلیم کاشانی
دل غم دیده ی مارا  زچه رو می شکنی؟      چیست جز عشق تو ای دوست گنهکاری دل
صدیق نخجوانی
زبسیاری دل نیست  راه دراو  را  شانه  بسکه اززلف تو  دلهای پریشان جمع است 
رفیق اصفهانی

دیده را زان سبب ای دل که به جان دارم دوست
بود آیا کـه شب هجـر کنـد یاری دل ؟
وحدت کرمانشاهی
به دست غم نمی دادم  گریبان جوانی را زدامن گیری پیری  اگر آگاه  می گشتم  
مهری هراتی
سیمرغ عشق را  دل من آشیانه بود بااو دلم به مهرومودت  یگانه بود 
سنائی
سیمرغ وصل را دل وجان آشیانه بود بااو دلم به مهرومحبت نشانه بود 
خاقانی
برق را تنگ  درآغوش کشد دانه ی ما سیل را گنج شمارد  دل ویرانه ی ما 
صائب تبریزی

طرح چهره فرخی کار کیخسروبهروزی
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پینه دوز  اورا هدف گلوله  قراردادند . اما 
خوشبختانه  ، با آن  که گلوله به پهلوی  
راست او خورد  واز پهلوی چپش بیرون 
رفت ، جان سالم بدر برد وپس از چندی         
انگلیسی  دربیمارستان   بودن   بستری 

اصفهان  کار خودرا ازسر گرفت .

آثار ُمکِرم
از مکرم دیوانی بر جای مانده  است که 
طنزها ، چکامه ها،  غزل ها  و رباعیات  
نیز   1364 درسال  گیرد.  می  اورادربر 
باعنوان   او  های  نوشته  طنز  از  دفتری 
 ، اصفهانی  ُمکرم   دیوان  از  فکاهیات  
همراه بتا چند  گفتار  در تحلیل زندگی 
وسروده های او به چاپ تصویری ، ازروی  
چاپ اصلی ، به کوشش زنده یاد  منوچهر 
شما«  انتشارات   « ازسوی  محجوبی  

درانگلستان  وآلمان  منتشر شد.
مکرم به مدت 27 سال  وکیل دعاوی  بود 
ومدتی  مجله سپاهان  وچندی نشریه 
بلدیه اصفهان  را منتشر کرد  ودرسال 
کتابخانه  رئیس   ، زندگی  پایانی   های 
همگانی  شهرداری اصفهان  بود وهفته 
از  انتشار می دادکه پس  را  ُمکرم   نامه 
بانو  فرزندش   یگانه  نیز  او   درگذشت 
فروغ مکرم  ودامادش عباسعلی دارویی 

تا چندی نشر آن را ادامه دادند.

سخن دانی وطنازی
گذشته ازطنز نوشته های  مشهور ُمکِرم 
، دردیگر سروده ها  ونوشته های او  نیز 
بینش  و  هوشمندی  از  فروغی  همواره  
به  او  خواهی   ترقی  آرمان   و  انتقادی 
چشم  می خورد. از آن جمله  در جایی ، 
ودرپاسخ  به خشک مغزی که به او تهمت  
زده وگفته بود:» شده ست کج زتو پاالن 
و دین شده بر باد!« می گوید :» کج است 
داد.«  نخواهم  به کس  که سواری  آن  از 
ومعجزه  خواهی   معجزه  به   ودراشاره 

باوری  مردمان ساده لوح  ، دردمندانه 

می گوید:
» قومی که  به اعجازو کرامت شده معتاد
البته رود هستی او یکسره برباد«
و  دیدن  خواب  ادعای  کسی  که  زمانی 
کشف گوربانویی به نام زینب  از خاندان 
درشمال  رادرروستائی   اسالم  پیامبر 
وبراثر  اندازد  می  برسرزبانها  اصفهان  
 « بنام  و صحنی  وحرم  گنبدوبارگاه  آن 
زینبیه«  درآن جا برپا می کنند ، ُمکرم با 

صراحت وشجاعت  تمام می گوید :
» برای درس استحماق مردم

ازاین بهتر نه تدریس و نه مکتب« 
ودرهنگام شایع شدن  خبر  تبدیل زنی 
برابروی  کشیدن   وسمه  براثر  سگ  به 
  )1314 )فروردین  عاشورا  درروز  خود  
آزردگی   ودل  کالفگی  درنهایت  ُمکِرم 
ازساده لوحی وزودباوری مردم می گوید:

ای ُمکِرم بیچاره ! تو هرقدربگوئی
 هرقدر که این دفتر اوهام بشوئی

این مردم بیچاره  به هرروز به سوئی
هستندوندارند  به جز جهل  عدوئی

فریادازاوهام ، صد داد ازاوهام
فریادازاوهام ، صد دادازاوهام

هیچ  بی   ، هایش  سروده  از  دریکی 
سنت  حد  از  پا  وپرهیزی   پروا 
می  فراتر  جامعه   وعادت  وعرف  
ناروائی   از  گذاردوگستاخانه  
چادرو  پوشیدن   به  اجبارزنان  

پیچه  سخن می گوید:
پیچه  نجابت  چادرو   دستور 

نداره
یک مسند حق اینهمه 
قالیچه نداره 
 مکرم یک بار  درروزنامه 
درنکوهش   ، اش  
خوانی  نوحه  ی  روحیه 
وعزاداری  برای هرکس 
کارنوحه   «  : نوشت  ودرهرجا 

خوانی ودسته راه انداختن  دراین شهر

 بجائی  رسید که در فوت کنسول  روسیه 
تزاری  دراصفهان  ، دسته راه افتاد  واین 

شعر خوانده شد:
ایهاالناس هزاران افسوس 

رفت ازدارفنا قنسول روس 
ُمکِرم اصفهانی  پس از بقدرت  رسیدن 
به کناری می  را  ، عبا وعمامه  رضاشاه  
به  آیدو  تازه در می  به کسوت  و  گذارد 
هنگام  حمله به مالیان  درپشت سنگر » 
اولیاء اهلل«  موضع می گیرد و به سرودن 
قصایدی  در مدح ومنقبت  » ائمه اطهار«  
می پردازد ودرادامه  اینکار به ستایش از 
رضاشاه اقدام می کندوهمچنان جسارتی 
چون  داردودرشهری  توجه  درخور 
اصفهان  که غرقه در خرافات  مدهبی 
مرتجعین   جنگ  به  تنه  یک   ، است 
باقدرتی مانند  » آقانجفی«  می رود واین 

جنگ را  تاسالهای بعد ادامه می دهد.
برای اینکه خوانندگان  گرامی به موقعیت 
معجزه  جو  در   ، ُمکرم   ومکانی  زمانی  
سازی  آن روزگار قرار گیرند  ، شعری 

با  او   فکاهی  ازمجموعه شعر  ازاورا  
مقدمه ای که خودبراین شعر نوشته  

درزیر می آورم :
اهالی  قول  از   زنی  سینه   «

ِسِده  ، راجع به  خراب کردن 
مدرسه  دررمضان 1343 

هجری ، می گوید  مدرسه 
شیعیان   را  دولتی  

سدهی خراب کردند  
مدارس   از  چون 

بود   جدید 
دولت   واولیای 

دنبال  آنهارا 
 ، کردند 

ن  شیعیا
ر  کو مذ

آمدند   هم 
آقا  حاجی  منزل  

نوراهلل متحصن شدند که ما مدرسه نمی 
. درست دقت کنید. تمام دنیا   خواهیم 
اصرار به دولت خوددارند  که ما مدرسه 
الزم داریم ، اما اهالی  این سرزمین سده  
که همه تابع آقایان مسجد شاه هستند  
جمع می شوند ، به تحریک  همان آقایان  
ومی گویند  ما مدرسه الزم نداریم . این 
اشعار را بعداز خرابی  مدرسه ِسِده از قول 

آنها ساختم :

اشعار سینه زنی درباره ی تخریب مدرسه 

 ای آقای ما ، سرورما ، مدرسه حرومس
ای رهبرما دربرما مدرسه حرومس

واداردرشاببندند  
      بوگو توروما نخندند

این مدرسه ازعلم بود ریش داروکوسه
هرکس بره توش بابی میشه بی سوسه موسه
حروم است این زبانها   خصوصاً در جوانها
دردالون  این مدرسه هرکس سرازیرشد

چارپنج تا لِغت یاد میگیرد میخادوزیرِشد
یاآنکه بقشطنطنیه بره سفیرِشد

یادستی کمش درهمدان میخاد دبیرِشد
وادار درشا ببندند  

        بوگوتورومانخندند
ای آقای ما غیر تو ماکسی رانداریم

مستأجردینی تو و ما اجاره کاریم
گرحکم بفرمائی میریم ُدُهل میاریم

تا ُگرنب ُگُرنبش نباشه بیکس ویاریم
بوگو ُدُهل بسازیم    

         بدورت بنوازیم 
هرمدرسه ای کو دیوارش کاشی نداره

هرمدرسه ای چندتافضولباشی نداره
آن مدرسه شوِمس  

    ببندش که حروِمس
ماجازم والزم نداریم زبون فرنگی

باکااللگنی مانداریم اال کلنگی
جیم ناستیک وورزش چی میخاد بچه مافنگی
وبنگی وچرسی  وافوری  باشه  که  بهتر 

وادار درشاببندند 
  بوگوتا رومانخندند

ادامه دارد

طنزنویس   ، سخنور  اصفهانی   ُمکِرم 
وروزنامه نگار  دوران انقالب مشروطیت  
ومعجزات  باخرافات   درمبارزه  که  بود 
ساختگی  مالیان  ، قلمی تند و تیز داشت 
وبدون ترس از تکفیر  ، به افشاگری  علیه 
آنان  می پرداخت .. بااین که  ُمکرم  رایک 
بار ترور کردند  تاازشرش  راحت شوند ، 
خوشبختانه  جان سالم بدربرد وسال ها 
مخفی ونیمه مخفی  زندگی کرد  تا جوی 
را که علیه او ساخته بودند  فروکش کرد 
وتوانست مجموعه ای از آثار خودرا  گرد 

آوری کند وبه چاپ برساند.

شرح زندگی 
 1265 درستال  مکرم   محمدعلی 
آباد«   خورشیدی  درروستای  » حبیب 
اصفهان   درشمال  بُرخوار«    « منطقه  از 
ی  آستانه  در   1344 شدودرسال  زاده 

هشتادسالگی  دراصفهان درگذشت . 
درویش   « نزد  سالگی   هفت  از  مکرم 
علی اکبر«  مکتب دار روستای زادگاهش  
دیری   اما  شد.  خواندن  درس  سرگرم 
نگذشت که با همه نوجوئی  ، هوشمندانه 
به انتقاد  ازروش های عربی مآب  آموزش 
سنتی  وچون وچرا با معلم خود پرداخت . 
معلم جچزم  باور و سنت پرست  که تاب  
این گستاخی  وزبان  درازی و شک ورزی 
و چراگوئی را نداشت ، سخت برآشفت 
را  برخالف  »  نوجوان  ُمکِرم  وحرفهای 
شرع مطهر«  تلقی کرد  واورا به چوب 
وفلک بست  و به تعبیر  مکتبداران قدیم  
، ناخنهایش را کشید و سپس حکم  بر» 

کفر« اوداد.
***

آوارگی 
راباخفت  کافر«    « و  دراز   زبان  مکرم 
راندندواو  بیرون  اززادگاهش  وخواری  
ناگزیر  روانه ی اصفهان شدوچون خانه 
وپناهگاهی نداشت  دریکی از حجره های 

» امامزاده اسماعیل«  جای گزید. اما در 

، شبی  آنجا   در  او  اوان سکونت  همان 
»شیخ علی یزدی«  متولی امامزاده  ازاو 
خواست که شبانه همراه با دیگر  طالبان 
ساکن امامزاده  ، برای گرفتن  »«شرابی «

)دستگیر کردن  شراب خواران(  روانه ی  
محله های شهر شود. مکرم زیربار حکم 
متولی  نرفت وبا ریشخند به او گفت :» 
من شنیده بودم  که ماهی را باقالب می 
گرفتن  شرابی  وسیله  اگربرای  گیرند. 
ای جزاین که پاچه ی چنین فاسقی را 
بگیرند ، دردست نباشد وراه دیگری  به 
نظر نرسد این کار از من ساخته نیست .«

متولی با شنیدن  این عبارت ، نشانه های 
کفر ، زندقه و الحاد را درناصیه ی گوینده 
هویدا دید و همان شب مکرم رابااردنگ 
وتوسری وپس گردنی از امامزاده بیرون 
انداختند. مکرم ناچار به » مدرسه کاسه 
در  آنجاشد.اما  بردوساکن  پناه  گران« 
براثر   نتوانست دوام آورد. زیرا  آنجاهم  
برزبان آوردن سخنانی که نشان ازروان 

سرکش او  وستیزه ی سرسختانه  اش 
 ، داشت   باری  وخرافه  پرستی   باوهم 
خود  واز  برنتافتند  اورا  مدرسه  اهل 
راندندوازآن پس ،  این آزاده ی دروطن 
پناه  درتالش  پیوسته  غریب   خویش 
جوئی  از هرکس ودرهرجا بود وبسیاری 
از اهل زمانه ازاو دوری می چستند واورا  
نیز  وگروهی  خواندند  می  وفاجر  فاسق 
اورا به فتوای روحانی ها کافر مطلق می 

شمردند!
***

روزنامه نگاری
ُمکرم باهمه ی بی پناهی وآوارگی وفشار 
خردکننده ی مرتجعان وکهنه پرستان، پا 
از میدان مبارزه بیرون نگذاشت وسخت 
کوشانه به پیکار خودبا مردم فریبان ادامه 
ی  پروانه  گرفتن  با   1300 اودرسال  داد. 
به صف  اصفهان  نامه صدای  هفته  نشر 
خواه  آزادی  و  آور  نو  نگاران  روزنامه 
پیوست وبا قلم جسورانه به کارزار قلم 
شکنان ودهان  دوزان  رفت ومال دوزان 
، احتکار کنندگان  اندوزان  رفت وازمال 
، مرتجعان  ورواج دهندگان وخرافه ها 

انتقاد شدید کرد. 

ترور نافرجام 
طنزپردازی  عنوان  به  مکرم  شهرت 
 ، سرسخت  ستیزی  وخرافه  هوشمند 
اززادگاهش فراتررفت ودیگر ایرانیان نیز 

اورا شناختند و ستودند. 
» عبدالرحمن فرامرزی«  نویسنده ومدیر 
 9837 ی  شماره  در  کیهان   روزنامه 
آن روزنامه ، ُمکرم را  ولتر ایران خواند 

ونوشت :
» ولترایران باسالح شعر به جنگ خرافات 

رفت «.
واپس  از  وسودجویان   مردم  دشمنان  
ماندگی ی جامعه  که در هستی  مکرم و 
نشر هفته نامه  پرخواستارش  ، مبارزه ی 
آشتی ناپذیر را می دیدند وهیچ وسیله ای 
برای رهایی از نیش رسوا  کننده وافشاگر  
زبان وقلم  او نداشتند ، چاره را منحصر 
او دیدند وشبی درآبان  نابود کردن   به 
ئماه  1301 به دست مزدوری بنام شعبان  

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

ُمکرم اصفهانی 
طنزنویسی که جسورانه به جنگ قلم شکنان  

ودهان دوزان رفت

* با محتکر ، ستمگر ، ریاکار مردم فریب و
     خرافه باور  می جنگید

*  ارزش طنزهای او دربازکردن چشم وگوش
      مردمی گرفتار ، خواب زده وافسون شده است

*  عبدالرحمن فرامرزی:  » ولتر ایران باسالح شعر
      به جنگ  خرافات رفت . «

طرح چهره ُمکرم ازمهدی طاهری
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نبودند  اونوروبزرگها  ویکی  اینور  یکی 
را  باغبان  پرندک  چرا؟  بپرسند  که 
ده  باغ  ته   : گفت  وباغبان  بوسید  
بازهم  من   . هست   اقاقیا   درخت  تا  
هرکی  میدونید   البد  دارم   نهال 
درخت اقاقیا بکاره  خوشبختی میکاره  
که  باغ   ته  به  ومارابرد   برای خودش. 
اقاقیا  درختان  ورده  بود   درازی  راه 
درنهایت زیبائی  جلو ما بودند.باغبان 
کاشتی  دیوار  پای  آنهارا  چرا  پرسید: 
به    : گفت  وپرندک  ؟  خانم   پرندک 
ازدیوار  خان   وبرمک  من  نگو،  کسی 
 . گفت  .وقضایارا  داریم  بدی  خاطره 
باغبان خیره براو گفت : حاال که اینطور 
قول می  بتو  منهم  داری  قلبی   خوش 

دم  به آندو نهال برسم .
***

من  برای  ساده   چنین  عوالمی 
ومات   ساکت   . نمود  می  شکوهمند  
بررفتارپرندک  خیره می شدم که غالبًا 
می  بسرش  فکری  مورد   همین  مثل 
آمد  و  ازطرف من وخودش باجرادرمی 
خوب  همیشه  هم   اش  ونتیجه  آورد. 
نظر مرا  نمی فهمیدم  چرا  . ولی   بود 

نمی پرسید!
***

های  پله  کنار  بودکه  ایام  درهمین 
پرندک  اناریمان   باغ  خانه   سنگی 
ورق  را  عکسهائی   دفترچه  دیدم   را 
میزند. نزدیک او شدم . سرش را بلند 
 : گفتم  خودم  پیش  داد.  ادامه   . نکرد 
را  چشمهایش  مبادا  کنه  نمی  نگاهم 
ببینم . ایستادم باالی سرش بتماشای 
ای  نوشته  به  افتاد   ها. چشمم  عکس 
:  صبر کن  . گفتم  ازاو   کنار  عکسی 
آلبوم  کنار.  اون  ای  نوشته  چی  ببینم 

راباالگرفت . خواندم . نوشته بود:
» اینو میدم به برمک « پرسیدم  پس 
وقتی   . حاال  :نه  گفت  ؟  نمیدی  چرا 
امروزرا. بیارم   یادت  تا  بشم   بزرگ 
من درلحظه فکر کردم  که بااو به آخر 
دیدم   . کردم  نگاهش  وخوب  نمیروم 
نگات  وقتی  هفتمی  کالس  دختر  این 
می کنه لباش جدا میشن ازهم وتوفکر 

میکنی داره ترا دست میاندازه .
بایقه  پیراهنی  داشت » چیت«  آنروز 
نزدیک  که  وآستینی  ِگرد  لب  سفید  
ازدوطرف  موهاش  اما  بود..  بغلش  زیر 
زلفها   . هاش  سرشانه  بودند   ریخته 
پیشانی   دوطرف  وچترکی  باز  وسط  از 

ِدنگ او.
آمد   . کنار  کشیدم  ؟  گفت  میشد  چه 
 . میشم  تو  قد  بزرگتربشم   : وگفت 
می  راست   . نیست  بدی  حرف  اینکه 
یکسال  نبود.ومن  بدی  حرف   . گفت 
.... شکفته دریک بافتنی  بعداورادیدم 
. قدری بخود گرا وبسیارزیبا  یقه گرد 

ولی هنوز قد من نبود.
سالگی   18 به  بعدها   دیدم   اورا  ومن 

راه   راه  باالپوش   پیراهن   اش  دریک 
آفرین  رویا  وصورتی  سیما  و  آبی  یقه 
سرپناه  زیر  و   . قدمن  قِد  بود  وشده   .
وبردم  گرفتم   را  دستش  اش   خانه 
همدیگررا  شد   نمی  و  واوچرخید  باال 
دیگر  من   . کنیم  ترک  نبوسیده 
مقایسه  هیچکس   با  که  او  اززیبائی  
زد.  کمتر حرف خواهم  ام   نکرده  اش 
زیرا اگر این زیبائی  در آن سن وسال  
سن  دراین  میترسم  میداد   جان  مرا 
به  برگردم  بگیرد.  جان  ازم  وسال  

داستان باغ ناری ام .
***

دربازگشت به خانه ، پرندک  دستمالی 
باخودآورد.یکی  ها   انارک  گل  پراز 
نزدیک  سرزلفش   بود  نشانده  راهم 
گوش چپ . دئوبارازمن آهسته پرسید: 
 : دادم  جواب  هربار  ومن  قشنگه؟ 

قشنگی .
***

کودکی  خوش  روزهای  آخرین 
من   پاک وصمیم  بلوغ  روبه  ونوباوگی  
وپرندک  همان دوسه هفته ای بود  که 
دوخانواده   درخیل  طبیعی   محیط  در 
قدیمی   های  وهمسایه  دوست 
باغبانهائی  از  چند  ودرجوارگروهی 

استثنائی گذشت .
عکس  سه  پرندک   بعد   دهسال   
خودرابرایم  به شهری که دور ازو درآن 
درمن  چیز  فرستادوهمه  میزیستم 
زنده شد بحدی که راهی شهراوشدم.

که گفتم .
***

 . ازاوجداشدم  چگونه  نیست  یادم 
 ، نوروز  آن  از  پس  که  میدانم   را  این 
ادامه  به  رفتم   من   ، ناری  بعدازباغ 
که  بود  طبیعی  وبنظرم  وکار  درس 
که همه  به سرنوشتی   رود   اوهم می 

دخترهای دور وبرما میرفتند.
درآن  ما  که  بگویم   توانم  می  وامروز 
بهر   ، هررؤیا  به  داشتیم   حق  ایام  
 ، آن  داشتن  پنهان   بشرط  حس  
به   ، دیگران  شعر  به  توسل   بشرط 
دیگران   عشقی  وداستامنهای   رمان 
عوالم  در   زیستن علنی  وآشکار  ونه 
خودمان . من حق داشتم  المارتین را 
بخوانم . حفظ کنم . تحسین کنم . اما 
هرگز  نه قدری مثل او باشم . ونه اینکه 
مثال بگویم پرندگ گرازیالی من است 
لیلی  های  درقصه  را   مان  .مانوباوگی 
مجنونی می توانستیم  خیال کنیم ونه 
مجنون باشیم و نه لیال. جامعه  دختررا 
و»تدبیرمنزل«  مدرسه  به  فرستاد  می 
این تدبیر   اما همه  را  تلقین می کرد. 

برای رضایت خاطر  آقای منزل بود.
***

من در تدارک  ترک شهرم بودم  برای 
درسفر   پرندک   و  دانشگاه   به  رفتن  
به  خویشاوندها   های   دعوت  برای 

که  خودش  از  شنیدم  ناگهان   ظاهر! 
باید نامزد شود. پرسیدم : خوشبختی؟ 
گفت : مادخترها هرچه پدرومادر ازمان 
درضمن   . دهیم  می  انجام  بخواهند  

هرکاری هم  دلمون بخواد می کنیم .
. صدایم کرد.  راهم را کشیدم  ورفتم 
تحمل   توهم  حتی    : گفت   . برگشتم 
یکی  بتو  چون  نداری  مرا  امثال  حرف 
خواستم  راستشو بگم ... پرسیدم:  کی 
مانع حرف زدن توست ؟ گفت :  همه .
پرسیدم : همه یعنی چه ؟ یعنی کی ؟

معلم،   ، دائی  مادر، عمو،   پدر،   : گفت 
مسجد   ، ها  همسایه   ، ها  مادربزرگ 
 . کنی  فکر  که  هرکس  و  امامزاده   ،
همه  اند.  من  خواه   خیر  بظاهر  همه 
اندرزگوی من اند. همه میخوان  منهم 

مثل  آنها باشم  یا بشم .
نمی  بمن  اینهارو  هرگز    : پرسیدم 
گنده  آنقدر  هرگز  داد:   جواب  گفتی. 
که  بودم   نشده  وکارم  کس  ومزاحم 
خونه  از  منو  بگیرند.  تصمیم  جا  یک 
ازشّر   تا  بفرسن   شوهر  خونه  به  پدر 
من راحت بشن . پرسیدم : کدام شّر؟ 
 . داشتن  رو  برو   . خوشگلی   : گفت 
زیبائی عین شّره. باید منو  نامزد کنند 
خبرها  تا  نزنند.  سرم  پشت  حرف   تا 
ازمن   پرسی   نمی  چرا  نرسد.  بگوش 
؟   کجابودم  ندیدمت  که  دراینمدت  
بردنم   : گفت  ؟   کجابودی    : پرسیدم 
کنند  حالیم  تا  سفر   ببهانه  دور   دوِر 
برمک   باامثل   . بسه  خواندن  درس   :
هّره  ها   باهمکالسی   . بده  زدن  حرف 

کّره  بسه  زیرا بسن رسیده ام .
آرام  زود  ولی  گریه  به  زد   پرندک 
گرفت وگفت » منهم  دردرون  به فهم 

اوضاعم . حتی به فهم تو وخودم . 
وقتی یقین کردم که بال وپر تورا ندارم  
شوهرش  که  رفتم   دوستم  دیدار  به 
توچه   : بزوروازاوپرسیدم  آنهم  دادند. 
کردی ؟ حاال من چکنم ؟ گفت :  هرچه 
انداختم   عقب  را  مراسم  تونستم  
بعدبابی تفاوتی  قبول کردم . ولی عهد 
 .... بکنم  بخوام  باخودم  هرکار  کردم  

وااآلن یک خیاط خانه داردو...و...  
درهمین  ما   همه  دیدم  رفته   رفته 
بدان  من خود  . وبرمک حاال  رفتاریم 
برای  روز  یک  اما   . هستم  بدترین 
شوم  بهترین   تو  برای  وشاید   خودم 
حرف  اطرافیان  هم  ازمن  پرسیدم:    .
حرف  خودم    : داد  جواب  ؟  زدند 
به  وباتروشروئی    . آوردم  پیش  ترا 
یک  تو   واینکه  پدرت   ورشکستگی 
بودن   خوب  وبچه  هستی   خوبی  بچه 
نون نمیشه  اشاره کردند . حتی گفتند 

اوهم مثل تو  اقاقیا بازه ، خیاالتیه .
داد:   جواب  ؟  گفتی  توچی   : پرسیدم 
حق با آنهاست . البته ماباید  زنده زنده 

بمیریم .یا باید بمانیم ودروغ  بگیم .
برمک برمک عزیز  دل من ، من  برده 

باشه  هروقت  منهم  ک  هستم  کسانم 
سربلند   اقاقیای   . کنم  می  پیدات 
ورؤیایی من . تونگو  ، من یقین  دارم 

مرا دوست داری .
اینهارا گفت وبازهم آرام گریست وازمن 
مان   خانه  بام   پشت  در  وما  جداشد. 
شسته  رختهای   وآفتاب   بودیم 
بیک   واویک  بود   خشکانده  را 
آنهارابرمیداشت  وتا میکرد  واشکهارا  
هرشفقت  از  خالی   ومن  سُترد.  می 
یک   به  بودم   شده  تبدیل  انسانی  

دریای خشم وکین .
بود.  ما  خانه  سوم   درطبقه  من  اتاق 
باغبان  به  که  شنیدم  را  مادرم  صدای 
 . میکنه  کار  داره   . نه حاال   : می گفت 
پائین که آمد بهش میگم . خاطر جمع 
باش . آمدم پائین . چای می خوردند. 
ای  نامه  خواست  باغبان    : پرسیدم 
بسن  که  برادرش  به  بنویسم  برایش 
وسهم  محضر  به  وبایدبیاید  رسیده 
بگیرد.  مرحومش  پدر  ازارثیه  خودرا 
 . نوشتم  سررود.  قیمومیتش  یعنی 
میخوام   راستش   : گفت  باغبانباشی  
براش  هم   زن  یک   . بدم  مالشو  بیاد، 
سربازیشورفته،  پسرخوبیه    . بگیرم 
بّنای  ده  توی   . خوبه  هم  کاروبارش 

قابلیه .
نیست   بلد  خودش  مگر    : پرسیدم 
آقا!  نه   : گفت  باغبانباشی   . بگیره  زن 
ماباید  دست باال بزنیم . من وهمسرم  
باید   . هاش  وعمه   وخواهرودائی 
لبخندی   . نشه  خور  سگ  تا  بجنبیم 
زدم . گفتم :  مبارکه ! اما دیدم  پرندک 
این  اما   . گفت  درست  گفت   هرچه 
نبود که فقط  دخترها اسیرند. جوانها 
اسارتند.وغالبًا   درهمان  هم  مردها   ،
دیوارندبه  را که درونشان کشیده اند  
بجای  هارا   زندانبان  کنند.  نمی  حس 

فرشته  رحمت وراهنما می نگرند.
*** 

 جامعه ما بعداز عبور مشروطه  وتجدد 
از  ورعیتی   وارباب  خانخانی   ولغو 
میراث مذهبی بهره مند بود ؛ پس برای 
مرده  ائمه  به  خودرا  رویاها،  تخلیه  
زعما  کردند   فکر  شاید  سپرد.  وزنده 
ناخنک زدن خارجی  که خودبودنمانع 
است وباید رفت وقوی شد. والبته غرق 
شدن  درشعارها. اینهم  دینی  و بهائی 
دارد  که سرشکن می شود برافراد به 
استتار  وقبول   ایثاروشهامت   بهانه 

درپوشش واحیای پدرساالری و...
این که ریش ها برآمدند  وکراوات ها از 
مصرف افتادند  وبظاهر  زنان به قبول  
ودرهر  رفتند  ها  بگوئی«  تو  هرچه   «
وآنکه  آنچه  پیداشد؛  دوگانگی  فرد 

هستی ، آنچه وآنکه باید باشی !
***

ادامه دارد 

درشماره پیش خواندید:
دیواربدیوارمابود.  همسایه  پرندک 
چه  پرندک  گفتم  مادرم  به  یکروز 
گفت  ومادرم  داره   قشنگی  چشمای 
درسهات  به  بهتره  ای  غوره  توهنوز  
گفت  مادرم  چندروز  بعداز  برسی. 
چه   .. داری  حق  تو  دیدم  را  پرندک 
چشمائی داره این دختر.هربار پرندک 
را می دیدم ممکن نبود ازاقاقیا حرفی 
من  گفت  بمن  روز  یک  نیاورد.  بمیان 
یک  تخم  ازهمه  پنهان  خواهم  می 
توی  دیوار  پای  بکارم  اقاقیارا  درخت 

خونمون . واینک دنباله آن :

ازهمه   پنهان  خواهم   می  من   : گفت 
پای  بکارم  اقاقیارا   درخت  یک  تخم 
همین  اگر  توهم   . توی خونمون  دیوار 
ولی  ِکی  دونم   نمی   ... کاروبکنی 
می  سر  دوتادرخت  دیگه   چندسال 
کردم.  قبول  دیوار...  باالی  کشند  
پرندک   » ؟   چی  که   : پرسیدم  ولی 
کیه   کار  فهمن  می  باألخره    «  : گفت 
همیشه  گفته  کی   . میشن  وشرمنده  
کردیم  وچنان   .... بابزرگترهاست  حق 

وشد که او می خواست .
***

اورا بیشترازپیش تحسین می کردم .

.آخر  داشتم  می  دوست  حتمًا  اورا 
زیبا   . گفت  می  زیبا   . نبود   زیبا  فقط 
می پوشید.  یک لحظه  وقتش را تلف 
نمی کرد . درپرواز بود . فهمیده بود  که 
باید بفهمد. یقین داشت  که دوروبریها  
چیزی  بهش یاد نمیدن ... جنسًا اهل 
بزرگتر  بلندپروازی.  اهل  پروازبود.نه 
به  توخونه  من    : گفت  روزی  شد  که 
حرف  بگذارند.  تاراحتم  میرسم   همه 

گنده ای بود.
***

اطراف  به  میرفتیم  گاهی  ها  تابستان 
یک   . کردیم  می  رااجاره  باغکی 
روزپرندک بمن گفت : میدونی  اون سر 
ازبزرگی  که  انار هست  باغ  شهر  یک 
؟  ندیده  را  آن  ته  هیچکس   هنوز 
اما...  میگی؟   را  ناری  باغ    : پرسیدم 
حرفم رابرید ، گفت :  ماامسال تابستون  
پدرم  آئید.  می  شماهم  آنجا.  میریم 
خودتو  اند....  گذاشته  قرار  پدرت  با 
شنیدم  حرفهاشونو  من   . کن  آماده 
بنظرم   . ورفت  اینارو گفت   پرندک    .
پریده میرفت . پالتوئی با خطوط راست 
سفید  وسیاه تنش  بودوکیف مدرسه 
. ازقرار دیرش شده بود. تاسرپیچ آن  
کردم. دنبالش  نگاه  با  مان   خیابانک 

پرستوی خوش خبر من  داشت  بزرگ 

نگاهش می  می شد. میدونست دارم  
سرپیچ   بمن  کند   رو  آنکه  بی   . کنم 
داشتم   دوست  دادومن   تکان  دست 
راه رفتن اورا تماشاکنم . چیزی از هم 
ومن   ... نگفتنی   ، همدگرداشتیم  در 
 . ندارم  هم  هنوز   . نداشتم  را  لغاتش 
این پرندک اقاقیا باز  ، خودش اقاقیائی 
بود. بلندو پراز گل . مثل درخت اقاقیا  
که نازک تن است  وبچه ها نمی توانند  
ازآن باالروند  چون خار کوچکی  گاهی 
برخود می رویاند. مانع است . سرکش 

است . وعطری جادوئی دارد.
***

تابستانه   تعطیالت  از  بعد   هفته  یک 
هفته  دوسه  برای  که  خبرداد   پدرم   ،
در  ناری   باغ   . ناری  باغ  به  رویم   می 
آنسوی رودخانه  خشک شهرمابودکه 
دید. نمی  بخودش  آب  ماه  دوسه  جز 

دراندشتکه  است  باغی  گفتند  می  بما 
می  کار  درآن  باغبان   هفت  هرروز 
کردند. باغ ناری باغ  درختان انار بود. 
دیوارهای آن  ازبلندترین بودند. کسی 
ازبیرون  قادربه تماشانبود. باغ ناری در 
نداشت. اگرهم داشت کسی  آنرا نمی 
تأمین   را  انار شهرمان   ناری  باغ  دید. 
این  دانست  نمی  هیچکس    . میکرد 
ها  بدزبان   . کیست  وازآن  کی  از  باغ  
می گفتند  باغ اجنه ها . اهل حال می 
گفتند  فصل گل  انارک که برسد  این 
از  ناری   باغ   . باغ رشک بهشت است 

دوقنات  آب می گرفت .
هرکس  از  من   . میزدند  حرفها  مردم 
پرسیدم  اسمش راشنیده  وخودباغ را 
هرگز  ندیده بود. حتی معلم من روزی  
گفت :  کسی را به آنجاراه نمیدن .ومن 
راه  مارا  چطور  پرسیدم   می  خود  از 
دیوارهای  اون   : گفت  پدرم  اند؟  داده 
به   میشه  مربوط  مرموز   وورودی  بلند 
عهد مغول  ها. باغ را مرتع می کردند  

برای علیق اسبهایشان.
صبح  روز  یک  که  بود   تصورات  بااین 
دوازده  وده  شدیم   وانت  سواریک 

نفری  رفتیم بسمت باغ  ناری .

خانواده  که  گفتند  برامون  راه  توی   
پرندک نسبتی دارد با سرباغبان ناری 
باغبان   هفت  این  گفتند   همچنین   .
ناری   باغ  چون   . است  ارثی  شغلشان 
نباید  وامورش   ه  نظیر  کم  باغ  یک 

دست  هرکس بیفته . 
دیوارهارا  رسیدیم   که  باغ  حوالی  به 
اما  نبود.  دری  دورزدیم   دیدیم 
ایست  ما   به  وخندان  بلندباال   مردی 
ام میرم  با دوچرخه  : من   داد  وگفت 
جلو.  شما دنبال من بیائید. وباعبوراز  
باغ   سرازناف  ما  زیرزمینی   راه  یک 

درآوردیم . بفصل گل انارک ها...
هوس  بما  ناری   باغ   رؤیائی  محیط 
ندادادند   ولی  داد.  می  وخیز  جست 
باغ   . منزل  به  ورفتن   کمک  برای 
سنگی   دوخانه  خود   دردل  ناری  
هرکدام   .پس  داشت  بهم  چسبیده 
وپرندک  ومن   . کردیم  اشغال  را  یکی 
باز  همسایه دیواربدیوارشدیم .وبازهم 

دیواری مشترک ...
کرده  فراهم  را   چای  باغبانباشی 
این  ولی  ؟   کی  داند  خدا   : بودوگفت 
دو خانه را  دوبرادر ساخته اند ودرآن 
اززمین   بنا   این  مصالح  اند.  زیسته 
همین باغ  درآمده  ودرباالوپائین  هم 
 . باغبان ها  تهیه شده  برای  خانه ها  
 . میشه  گم  توش  آدم   . بزرگیه  باغ 
افسانه ها درباره اش هست . امیدوارم 

بهتون خوش بگذره ...
***

سه هفته اقامت  درباغ ناری از بهترین 
شد.بزرگترها  وپرندک  من   خاطرات 
روزی  هردوسه  بودند.  سرحال 
میرفتند شهر برای  خرید آذوقه . یک 
باغبان  یک  وهمیشه  مارابردند.  بارهم 
بایکی  پرندک  کرد.  می  هدایتمان 
ازاونها گرم گرفت وگفت : من میخوام 
اینجا یک درخت یادگاری  بکارم  واو 
بهش قول داد که دو نهال اقاقیا  خواهد 
خرید وروزی آمدوگفت  پرندک خانوم  
دیوار  پای  رفتند   بکار.ودوتائی  و  بیا 

بین دوخانه  دونهال اقاقیا  کاشتند.  
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بصورت  داستانی  کور  بوف  »کتاب 
وترتیب   وقایع  توالی  وبارعایت  مرتب 
زمان ومکان  نقل شده است . خواننده 
آخر  تا  را  کتاب  جمع  حواس  با  باید 
بخواند  وبعد خود ازروی اجزاء مختلف 
کتاب   این  که درصفحات  ای  وپراکنده 
وقایع  مجموعه  یا  داستان  وجوددارد  

را از نو بسازد.«
گفتگوی  غش  بی  نقد  کتاب  از   159 صفحه   
 . تهران  چاپ  الهی  صدرالدین  با  خانلری 

انتشارات معین . 1392  
خالصه داستان ازاین قراراست :

درشهرری  مجهول  اززمان  »مردی 
قلمدان  مرد   کاراین  کند.  می  زندگی 
خانوادگی  ازسرگذشت   . است  سازی 
خود  به نقل دایه پیرش واشخاص دیگر  
بخاطر  انگیز  ووحشت  مبهم   اموری 
وبه  اند   بوده  تاجر  پدروعمویش   دارد. 
به هندوستان سفر کرده  قصد تجارت  
بوگم   « بیک  پدریاعمویش  درآنجا  اند. 
داسی«  یعنی یکی از دختران  رقاص در 
معبد»لینگم«  عاشق شده است وچون 
این دختران  به حکم مذهب خود  باید 
باکره باشند و دختر آبستن می شود، اورا 
از معبد طرد می کنند. دختر با آن تاجر  
به شهر دیگر می رود. وزندگی می کند. 
برادرشوهر  که شریک او هم بوده  ازسفر 
باز می گردد واین دو برادر  بحدی بهم 
شبیه بوده اند  که » بوگام واسی«  عمداً یا 
سهواً  آنهارا باهم عوضی می گیرد وچون 
نمی تواند دریابد  که بچه ای که بوجود 
آورده  ازکدام یک است  به حکم یکی 
از  عادات عجیب  مذهبی  دختر که گویا  
دومرد ایرانی هم به آن مذهب گرویده اند  
برای کشف حقیقت  هردو نفررا  بایک مار 
» ناگه« در گودال تاریکی  می اندازندبه 
قصد آنکه چون مار به یکی حمله کرد  
آن  فوراً  شد  بلند  وفریادش  گزید  واورا 
دیگری را نجات بدهد  وآن که زنده مانده  
پدرواقعی تلقی شود. این آزمایش انجام 
می گیرد اما کسی که از گودال خارج می 
شود  بیشتر مویش سفید شده وحافظه 
را   گذشته  و  داده  دست  از  خودرا   ی 
فراموش کرده است تا حدی که دیگر زن 
وبچه اش را نمی شناسد وبه این طریق 
معلوم نمی شود  که او پدربچه است  یا 
عمویش . بعدازاین  واقعه وی بازن وبچه  
باز می گردد.  ازسفربزرگ به شهر خود 

می  اش  عمه  به  را  بچه  از چندی   پس 
هند  به  هندی   دختر  وباهمان  سپارد  
میرودودیگر اثری از آنها بدست نمی آید. 
است  دردامن  قهرمان داستان  که  بچه 
عمه  بزرگ می شود. عمه دختری دارد 
که بااین کودک  از پستان یک دایه  شیر 
میمیرد  عمه  بعد   چندسال  خورد.  می 
خودرا  مادر   نعش  برباالی  ودخترعمه  
برادر  و  )پسردائی  داستان   گوینده  به 
رضاعی( تسلیم می کند و بعد  به ازدواج 
او در می آید. اما مرد  یا به سبب ناتوانی 
جسمی  ویا به علت نفرتی که دختر ازاو 
دارد  زندگی زناشوئی  را با او بسر نمی برد   
وزن خودرا به فسق متهم می کند. حتی 
خودآبستن  ازفاسق  که  برد   می  گمان 
است . بااین حال  عشقس سوزان ودیوانه 
وار  نسبت به آن زن دارد.به این طریق 
زندگی برای او جهنمی می شود. به افیون 
ازیادهای  وسراسرذهنش   میبرد.  پناه 
زندگی  وحشتناک   حوادث  ی  گذشته 
نیافتنی   دست  وآرزوهای  پدرومادرش 
و  دردها   ، خیال   درعالم   . است  مملو 
نقاشی  به  وبیماری   وشکنجه  آرزوها 
نقشها  پردازد.واین  می  قلمدان  روی 
غالباً بازندگی وافکار  خواو ارتباط دارد. 
نمی  تسکین  اورا  هم   نقاشی  حتی  اما 
دهدوناچارقلم بدست می گیردتابانوشتن 
افکار واندیشه خود شاید بتواند لحظه ای  
چند از آتش چهنم درون خالص شود ص 

161 و 162 همان کتاب.
ارزنده  از  یکی  هدایت  کور  بوف  کتاب 
ترین آثارادبی دوران اخیر ادبیات فارسی 

است  ص 157
نومیدی  کتاب  اندیشه  اساس   «
ودردمندی، احساس محرومیت جسمانی 
وروحی ونفرت وکینه نسبت به کسانی 
است که تمام ذهن شان محدودومنحصر 
زندگی  ومبتذل  امورعادی  برگزاری  به 

است« ص 170 

تأمالتی در زمان بوف کور

داستان بوف کور  درزمانی نامعلوم  درخانه 
ای قدیمی ، دربیرون از شهرری اتفاق می 
وشهرری  قدیمی  ی  خانه  این  افتد.بین 
شخصیت  وجوددارد.  عمیقی  خندق 
مردتریاکی    ، کور  بوف  داستان  اصلی 
ومالیخولیائی  ونیمه دیوانه ای است  که 

شغلش نقاشی کردن  برروی جلد قلمدان 
اثیری اش ف  مادر  به عشق  .مرد  است 
بازن  لکاته ای ازدواج می کند. زن نمی 
گذارد که شوهر بااو هم بستر شود  شوهر 

او  ، برای  برای به دست آوردن  دل زن 
جاکشی می کندومردهای رجاله را  برای 
زنش می آورد. زن جلوی چشم  شوهرش 
با فاسق های رجاله اش  عشقبازی می 
کند. شوهر  یک شب خودرا بشکل  یکی 
اتاق  وبه  درمیآورد  زنش  های  فاسق  از 
زنش میرود. زن اورا  بافاسقش عوضی می 
گیرد وبااو هم بستر می شود. دراین شب 
جادوئی  ، مرد زن را دربستر کامجوئی  
با گزلیک  قصابی می کشد. مرد پس از 
کشتن زن  لکاته اش  مادر اثیریش می 
رودواورا نیز درعالم رؤیا  قطعه قطعه می 
کند. جسد قطعه قطعه  شده زن لکاته  
ومادراثیریش را درچمدانی گذاشته  وبا 
بیرون شهر می  به  کالسکه نعش کش  
درحوالی  کوهی  پشت  در  را  بردومرده 
به  مرد  کند.  می  چال  عبدالعظیم   شاه 
ماند  می  انتظار  وبه  گردد  برمی  خانه  
تاداروغه بسراغش بیاید اما تصمیم دارد  
پیاله شراب  از دستگیرشدنش  قبل  که 
مادرش هست  یادگار   که  را  زهرآلودی 
بنوشد وخودکشی کند . این طرح کلی 
داستان بوف کور است تابه آخر به دقت 
مرور کنیم تا بتوانیم به معنای نهفته  در 
پشت آن دست یابیم . مابررسی خودرا  

 : کنیم  می  شروع  داستان  پدرراوی  از 
سفر پدر راوی به هندوعاشق شدن او به 

رقاصه معبد لینگم . 
در یکی از شهرهای ایران بنام شهرری 
از  که  میکردند  زندگی  دوقلو   دوبرادر 
پدر   « بودند.  بیکدیگر  شبیه  نظر  همه 
هردوی   . بودند  برادردوقلو  وعمویم  
آنها  یک شکل ، یک قیافه ، یک اخالق 
جوربود. یک  صدایشان  داشتندوحتی 

کار  ازیکدیگر   آنها  تشخیص  بطوریکه 
آسانی  نبوده است« )ص 54(

این دو برادر  درسن بیست سالگی برای 
از  یکی   . میروند  هندوستان  به  تجارت 
برای  ودیگری  میماند  بنارس  در  آنها 
کارهای تجارتی  به شهرهای دیگر هند 
میرود..اجناس ری را ازقبیل  پارچه های 
مختلف ... ظروف سفالی ، ِگِل سرشور و 
بردند  می  هندوستان  به  قلمدان  جلد 
بنارس  درشهر  »پدرم  فروختند.  می  و 
هند   دیگر  شهرهای  به  را  بودوعمویم 
برای کار تجارتی  می فرستاده است .« 

)ص54(
بعداز مدتی یکی ازبرادرها  که پدرراوی 
داستان باشد ، عاشق یکی ازرقاصه های 
باکره بتکده  »لینگم« میشود وبااو ارتباط 
عاشقانه برقرار می کند. دختر ازاو آبستن 
میشود. »لینگم« یکی از  بت های هندی 
ازدواج  او حق  معبد  های  ورقاصه  است 
رقاصه  این  به  بمانند.  باکره  ندارندوباید 
ها  » بوگام داسی« می گویند. » پدرم به 
قدری شیفته »بوگام داسی« میشود که 
لینگم   ، مذهب  به مذهب دختررقاصه  
دختر  که  چندی   از  پس  میگرودولی 
معبد   ازخدمت  اورا  شود   می  آبستن 
رقاصه  کنند.«)ص55(دختر  می  بیرون 
پس از نه ماه  بچه ای میزاید  که همان 
راوی  داستان یک  باشد.  راوی داستان 
درشهر   که  است  وهندی  ایرانی  دورگه 
بنارس هندوستان  ازپدری ایرانی ومادری 
هندی  بدنیا آمده است . مادرش رقاصه 
اخراجی  یکی از بتکده های  هندی است 
وپدرش تاجر ایرانی است که بین ایران 
وهند  یعنی بین شهرری و شهربنارس  
تجارت می کند. مادرش بت پرست واز 
پیروان مذهب  لینکم است پدرش نیز به 
عشق مادر  دست از مذهب آباواجدادی 

اش کشیده وبت پرست شده است .
بقیه درصفحه 48

فروغ الملک یا فروغ الملوک که تخلص 
عارف  هنرمند،  زنی  داشت  صفا  ولیه 
نقاشی  در  که  بود  مشروطه خواه  و 
موسیقی  شعر،  پرداز،  فن  آبرنگ، 
و  بود  چیره دست  تار  نوازندگی  و 
مقام  نیز  سلوکعرفانی  و  سیر  در 
کنار  در  فروغ الملک  داشت.  مرشدی 
اخوت  انجمن  عضو  مادرش  و  پدر 
انقالب  و  آزادیخواهی  طرفدار  و  بود 

مشروطه.

قاجار  خان  علی  دختر  فروغ الملک 
ظهیرالدوله )بنیان گذار انجمن اخوت( 
ملکه  یا  آغا  )تومان  وفروغ الدوله 
تحصیل کرده  دختران  از  یکی  ایران، 
و آزادیخواه ناصرالدین شاه( بود. پدر و 
مادر او در انقالب مشروطه نیز شرکت 
بسته  توپ  به  هنگام  چنانکه  داشتند 
شاه  محمدعلی  ملی،  مجلس  شدن 
دو  آن  خانه  غارت   و  تخریب  دستور 
نیز  الملوک  فروغ  کرد.  صادر  نیز  را 
و طرفداری  آزادیخواهی  و  آزادگی  به 

مشروطیت شهرت داشت.

مادرش  و  پدر  کنار  در  الملک  فروغ 
صفی  )دراویش  اخوت  انجمن  عضو 
و  فروغ الملوک  از  بود.  علیشاهی( 
با  همراه  ملک الملوک  خواهرش، 
عکس هایی  فروغ الدوله  مادرشان، 
و  کشکول  با  درویشی  لباس  در 
سیر  »در  او  مانده است.  برجا  منتشا 
در  و  رسید  باال  درجات  به  سلوک  و  
نوآموزان  ارشاد  به  )مرشد(  پیر  مقام 

می پرداخت«.

شعر  مادرش  همچون  فروغ الملک 
می گفت و تخلص »ولیه صفا« را برای 
شعری  )تخلص  بود  برگزیده  خود  
الملوک  فروغ  بود(.  »صفا«  مادرش 
و  آموخت  نزدکمال الملک  را  نقاشی 
مانده  باقی  از وی  نقاشی  تابلوی  چند 
است که یکی از آنها  تابلوی آبرنگی از 
چهره برادرش، محمدناصرخان است و 
سبک  شبیه  آن  چهره پردازی  شیوه 

صنیع الملک بوده، با خط ریزی امضای 
زیر   و  می شود  دیده   »13366 »ولیه 
نوشته شده  با خطی درشت تر  نقاشی 
محمدناصرخان  »ظهیرالدوله  است 
این  باشی«.  آقاسی  ایشیک  قاجار. 
تابلو در حراج کریستی لندن در سال 
او در  باال فرخته شد.  با قیمتی   1989
نوازندگی ساز تار نیز از استادان عصر 

خویش شمرده می شد.

در  )معیرالممالک(  معیری  دوستعلی 
یادداشت هایش نوشته است که فروغ 
الملک  هرگز ازدواج نکرد اما در منابع 
دیگری آمده است که او را در نوجوانی 
کرمانشاهی  ساالرالسلطان  عقد  به 
در  و  شد  جدا  وی  از  ولی  درآوردند 
خانقاه دراویش زندگی کرد. ولیه صفا 

در سن 61 سالگی درگذشت.

الدوله  فروغ   « چپ  سمت  درعکس 
دیده  وخواهرش  الملک  فروغ  مادر 
فروغ  خانه  ودرتصویرزیر   شوند.  می 
موزه  به  اکنون  که  درشیرازرا  الملک 
است  شده  «تبدیل  فام  »هنرمشکین 

می بینید

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران                                                                              محمودنفیسی

ـفروغ الملک یا فروغ الملوک
* فروغ الملوک به آزادگی و آزادیخواهی و طرفداری مشروطیت شهرت داشت.
*او »در سیر و  سلوک به درجات باال رسید و در مقام پیر )مرشد( به ارشاد نوآموزان می پرداخت«.

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

یت بوف کور از صادق هدا
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بدیعی است . )موسیقی(
فغان چه شب ها، بی تو تنها
به پای مینا ، ساغر بدستم 
مست مستم ، مست مستم

نهاده ازغم ، سر به زاری ، زبی قراری 
پیمانه وپیمان  شکستم

مست مستم ، مست مستم
زین عشق سرکش ، سوزان چو آتش

گم کرده ام شورجوانی ،
 درنیمه راه زندگانی

ای همنوایان ، ای آشنایان
 بیگانه سودای خویشم 
بیگانه با دنیای خویشم 

زدست دل درآتشم ، پروانه ام ، پروانه ام
 اسیر عشقی سرکشم ، 

دیوانه ام ، دیوانه ام
عمری گرفتار دلم 

وای ازمن و فریادازاین دل
سرگشته در کار دلم ،

وای ازمن و فریاد ازاین دل
زدست دل درآتشم 

پروانه ام ، پروانه ام
اسیر عشقی سرکشم 

دیوانه ام دیوانه ام 
بهروزی :  ترانه زیبایی بود . ترانه های 

ودلنشین  شنیدنی  همگی  شما 
هستند.

الفت : ممنونم
بهروزی : نظرتان را درمورد ترانه بفرمائید.

الفت : ترانه جدا ازشعر نیست . ترانه هم 
مانند   هردو  که  است  شعر  نوعی 
آتشگاهی است  که شعله های آن 
احساس شاعر است . هرچه این شعله  
سرکش ترباشد  قوی ترباشد نورانی 
تر خواهد بود. اما باید بگویم  که ترانه  
امروز نسبت  به سابق  تفاوت کرده 
است  درگذشته ما شعر برروی آهنگ 
می گذاشتیم . ولی اکنون  برعکس 
شده است . یعنی دوبیتی هائی می 
نویسند و آهنگساز برروی آن آهنگ 

می گذارد...
بهروزی : ببخشید کالم شمارا قطع می 

کنم .فرمودید شعروترانه یکی است 
وجداازهم نیست . ولی چگونه است 
که هستند شاعرانی که درشعر موفق 
بسازند  ترانه  اند  هستندوخواسته 
موفقیتی دراین راه بدست نیاورده اند.

الفت : آفرین . به خوب نکته ای اشاره 
روی  بخواهد   شاعری  اگر   . کردید 
آهنگی شعر بگذارد  باید حتماً به وزن 
آشنائی  موسیقی  ودستگاههای  ها 

داشته باشد. 
بهروزی : تفاوتی بین ترانه های پیشین 

وترانه های امروزی می بینید؟
الفت : نه ، فرقی نکرده . زبان همان زبان 
 . ومضمون ها هم تقریباً یکی است 
تنها بحثی که دراین جا پیش می آید  
این است که  ترانه ُسرایان  جدید می 

گویند  ترانه باید  عامیانه وهمه فهم 

البته   . ادبی  عالی  درسطح  نه  باشد 
تغییراتی هم که درشعر بوجودآمده 

روی ترانه هم تأثیر گذاشته است .
بهروزی : بیشتر ترانه های شما عاشقانه 
هستند. آیا فکر نمی کنید  که مسائل 
امروز هم  اجتماعی   و موضوع های 

می شود  درترانه گنجانده شود؟
الفت :  البته الزم است که در شعروترانه 
با  وهمگام  شود  گرفته  درنظر  زمان 
زمان  پیش برود ولی با واژه ها وکالم 
فاخر که دراین صورت  بعضی از لغات  
شود  نمی  را  ومسائل  واصطالحات 

درترانه آورد.
بهروزی : من فکر می کنم  این بستگی 

که  دارد  ُسرا  شاعروترانه  تسلط  به 
حالت  واصطالحی  هروازه  به  بتواند 

شاعرانه بدهد.
الفت :  اگر قرار است شعری وترانه ای گفته 
آهنگ  آن  روی  وآهنگساز  بشود 
وجوددارد.  امکانی  چنین  بگذارد  
ولی اگر قرارباشد ترانه برروی آهنگ 
گذاشته شود  ، هر اصطالح ولغتی  در 
هر آهنگی نمی گنجد. پذیرش ندارد.
 بهروزی :  شما پیرو همان  ترانه ُسرائی

هستید؟   سنتی  اصطالح  به 
ترانه  بهتراست   که   معتقدهستید 
روی آهنگ قرار گیرد. درست است ؟
. من عقیده دارم  بهتراست   نه   : الفت 
به  خودرا    ترانه  ُسرا   شاعروترانه 
آن  روی  وآهنگی  بدهد   آهنگساز 
ُسرا   ترانه  برای  این  شود.  گذاشته 
راحت تر وبهتر است . وقتی  ترانه ُسرا  
می خواهد  شعرروی آهنگ بگذارد  
مقدار زیادی محدودیت دارد. مجبور 
است  سیالب به سیالب  ، لغت بچیند 
تا مضمونی بیافریندکه با آهنگ هم 
تطبیق کند.  وبا آهنگ  باشد  سطح 
کار ترانه ُسرائی دراین صورت مشکل 
تراست . البته  موفقیت  آهنگ زمانی 
است  که شعر و آهنگ در حد هم 
باشد وخواننده هم آن را خوب اجرا 
کند. نه این که آهنگ ضعیف و ترانه 

قوی باشد و یا برعکس .
آهنگسازان   از  یک  باکدام    : بهروزی 

بیشتر کار کرده اید؟
به  از حدود سی سال پیش  که   : الفت 
رادیو دعوت شدم  بابیشتر آهنگسازان
وخوانندگان همکاری  داشته ام وفکر

ترانه  پانصد  حدود  چیزی  کنم  می 
ساخته ام که در آرشیو رادیو موجود 

است .
: درپایان ، ضمن سپاسگزاری   بهروزی 
ازشمابرای  شرکت دراین گفت وگو  
خواهش می کنم  یکی دیگر از ترانه 
تادرپایان  کنید  انتخاب  را  هایتان 

پخش کنیم .
آخرین  از  یکی  نام  بسوزان    : الفت 
آهنگهای استادعلی تجویدی است  
ویکی از جدید ترین ترانه های من 
است که خانم سیمین غانم آن را به 

خوبی اجرا کرده است .)موسیقی(
بسوزان ، بسوزان ، بسوزان

شعرهایم را بسوزان
خاطرات عمر شیرین مرا
یادبود عشق  دیرین مرا

درسکوت بی سرانجام بیابان 
آتشی از استخوانم  برفروزان

درمیان بوته های خشک بی جان
 درغبار آسمان  گرد ِ بیابان

بسوزان ، بسوزان
شعرهایم را بسوزان 

برگ برگ خاطراتم را بسوزانتا نماند  
قصه ای از آشنائی

تا شود خاموش فریاد جدائی
تانماند  دیگر ازمن یادگاری 

درخزانی یا بهاری
بسوزان ، بسوزان

شعرهایم را بسوزان  
برگ برِگ خاطراتم را بسوزان 

عبداهلل الفت متولد 1306 دربروجردبود 
و در چهاردهم آبان ماه 1373 درتهران 
بخاک  زهرا  ودربهشت  گذشت  در 
سپرده شد.امین اهلل رشیدی بسیاری از 
ترانه های سروده اوراپس ازمرگش جمع 

آوری کرده است.

      

بی تو گر دستم به دامان گریبان می رسید
همچو گل چاک گریبان تا بدامان می رسید
نامرادی ها نبود زندگی زآغاز چون جز 
کاشکی زآغاز عمر ما به پایان می رسید
درپریشانی ، دلم را خاطری مجموع بود
گر شبی دستم  برآن زلف پریشان می رسید
جای گل  ، بلبل گریبان می دریدی از غمم
گر نوای  دردمندم برگلستان می رسید
من که نتوانم  گشودن  لب زغیرت  پیش غیر
کاش فریاد دلم برگوش جانان می رسید
راز دل پنهان نمی ماند  از تو درروز وداع
گر نگاه سردوخاموشم به مژگان  می رسید
آفتاب »الفت« زچشم من فتادی همچو اشک
گر نگاه من برآن صبح گریبان می رسید

وسه  ...چهل  الفت   عبداهلل  من   : الفت 
 . آمدم  بدنیا  دربروجرد   قبل  سال 
مرا  هایهنر  جاذبه  کودکی  ازدوران 
فریفت . کودکی من لبریز از احساسات 
کودکانه  بود که با گذشت ایام جان می 
گرفت  وهرروز رسا ورساتر می شد . 
تا هنگامی که اولین اثر خودرا بوجود 

آوردم ...
بهروزی : منظورتان اولین اثر شعری است؟

شد   چاپ  که  بود  غزلی   ، بله   : الفت 
درنشریه ای .

بهروزی : یادتان هست چه سالی بود؟ 
الفت : من از کودکی عالقه عجیبی به شعر 
گفتن  داشتم . دردبستان ودبیرستان  
موضوع عای انشاء را با شعر می نوشتم.

را  من  که  بود   وعالقه  انگیزه  همین 
تحریک ، تشویق و تهییج می کرد که 
دراین راه  بیشتر گام بردارم . بخصوص 
 ، بود   ادیب  مردی  که  پدرم  که  این 
دخل  من   ودراشعار  بود  من  مشوق 
وتصرف هائی  می کردو ارشاد  درستی 

نسبت به شعر من  به عمل می آورد.
بهروزی :  پس می شود گفت که از سالهای 
آغاز را  گفتن  شعر  دبستان   آخر 

 کردید؟
آغاز  باید  را  سالگی   12 تقریباً   : الفت 

شاعریم ذکر کنم .
فرم  کار هم  ابتدای  همان  واز   : بهروزی 

اشعار شما غزل بود؟
خواهم  می  که  را  موضوعی  این   : الفت 
بگویم  ممکن است کودکانه یارؤیای 
کودکی  دوران  در  باشد.  کودکانه 
درجشنی  رسمی از من خواسته شد 
قطعه شعری بسازم . قطعه ای ساختم 
بااستقبال   . خواندم  جشن  ودرآن 
اثر   ، بعمل آمد   از من  وتشویقی که 
عجیبی  در من گذاشت . درحدی که 
همان شب حافظ را درخواب دیدم که 
بمن می گفت :» پسرجان غزل بُسرا« 
ازآن موقع به غزل ُسرائی روی آوردم .  

بهروزی: فقط غزل ؟
الفت : بطور کلی بله ، ولی درخالل غزل ، 
دوبیتی ، رباعی ، وقصیده هم ساخته 
ام . ولی غزل چنگی دیگر بردل می 
زندومایه ای دیگر به من می بخشد تا 

سایر اوزان شعری .
انگیزی هم  : وغزل های خیال  بهروزی 
به  اندازه  چه  تا  الفت  آقای  دارید. 

موسیقی آشنائی دارید؟
الفت : پس ازاین که ازبروجرد به تهران 

 ، کردم  تمام  را  وتحصیالتم  آمدم 
که  آشناشدم  هنرمندی  با  درتهران 
ایشان استاد تار بود. من از همان موقع 
عالقه عجیبی  به ساززدن پیدا کردم . 
مدتی در خدمت  ایشان به فراگیری 
تار پرداختم که متأسفانه نیمه کاره رها 

ماند ونتوانستم نواختن سازرا  دنبال 
موسیقی  دساگاههای  به  /.ولی  کنم 

ایرانی آشنا شدم .
بهروزی :  ترانه ُسرائی را چگونه آغاز   

    کردید؟
الفت : درهمان دوران فراکیری تار  این 
استاد من آهنگ هم  برای خوانندگان 
هنوز ضبط صوت  می ساخت وچون 
نیامده بود  این آهنگها بصورت زنده 
ازرادیو پخش می شد . استادمن گویا  
ازدوستان من شنیده بود  که من شعر 
می گویم .روزی به من پیشنهاد کرد  
که برروی یکی از آهنگ های او  شعری 
بسازم . من با خوشحالی  پذیرفتم و 
جمله  را    آهنگ  کرد  شروع  استاد 
جمله با تار میزد  ومن  شعرروی آن 
آهنگ گذاشتم . درآن زمان  خواننده 
ای  دراوج شهرت بود بنام بهرام سَیر 
که اولین ترانه من با صدای او اجراشد.

بهروزی :  اسم ترانه چی بود؟
الفت : اولین ترانه نرگس ناز ودومین ترانه  
همای امید بود واز آنجا  بنای کار ترانه 
کنون  تا  شدکه  گذاشته  کم  ُسرائی 

ادامه دارد.
بهروزی :  ای کاش اولین ترانه شما  روی 
نوار ضبط شده بود وحاال با پخش آن  
یادی می کردیم  از بهرام سَیر. بنابراین 
بجاست که یکی دیگر از ترانه هایتان 
انتخاب  برای پخش دراین قسمت  را 
دنباله  به  آن  شنیدن  بعداز  تا  کنید 

گفت وگویمان ادامه دهیم .
من   های  ترانه  درتمام   راستش   : الفت 
منعکس  من   عاطفی  های   احساس 
است  وبه تک تک  آنها عالقمندم . 
کنم   انتخاب  را  یکی  باید  چون  حاال 
آهنگ فریاد ازاین دل را پخش کنید 
که  زاده  سرهنگ  کوروس  باصدای 
آهنگ آن  ازساخته های حبیب اهلل 

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت بیست ویکم(

گفت وگو با ترانه ُسرایان را بی هیچ تقدم وتأخری  دیرگاهی است آغازکرده ایم ودنبال می کنیم . هم ازاین روی هیچ زمانی برای 
گفت وگو با عبداهلل الفت  ترانه ُسرا شاعر و نویسنده دیر نیست . او از آنجمله ترانه سرایانی است که با دستیابی  به شعر کهن ایران ، 
پرمایه وریشه دار می سازد.گفت وگوئی که درزیر می خوانید ، درسال 1350 خورشیدی  دراستودیوی رادیو ایران درتهران برروی 

نوار ضبط شده و عیناً ازروی نوار پیاده شده است . ازاو بشنویم اززبان خودش بانمونه ای از کارهایش . 

عـبداهلل الفت

 عـبداهلل الفت شارع ورتاهن سرائی انم آوربود هک با آگاهی وتسلط ربشعر کهن
شته است رتاهن اهیی ماندگار بیادگار گذا

حبیب اهلل بدیعیعلی تجویدیسیمین غانم

کورس سرهنگ زاده

بانو پوران

بهرام سیَر

امین اهلل رشیدی

    عبداهلل الفت
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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   سوار می شود 
سه  نیزه  که  بگوید  او  به  و  کند  پیدا 
شاخه  پوزوئیدن خدای دریا قادراست  
طلسم اورا بشکند واورا از کشتی اش 
به وجودنیزه سه شاخه   برهاند.  ویل  
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  تعقیب یک کشتی  که مشغول 
شود.   می  بکار  مشغول  است  دریائی 
هنری متوجه می گردد که کاپیتان می 
خواهد  آنها را به مثلث شیطان ببرد. 
را  اطمینان خاطر هنری  برای  کاپیتان 
زندانی  شورش  برای   تالش  اتهام   به 
به  آنها  کشتی   که  همانطور  کند.  می 
سوی  مثلث شیطان میرود، به کشتی 
شکسته ای میرسدکه به سرعت جان 
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

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

 

ابرقهرمان  انگیز یک فیلم  زن شگفت 
بر  که  است  2017آمریکا  محصول 
 ، نام  یهمین  کتابی  شخصیت  اساس 
برادران  کمپانی  وتوسط  شده  ساخته 
وارنردرجهان پخش گردیده است .این 
توسعه  »جهان  از   قسمت  چهارمین 
جنکینز  پتی  توسط  که  است  یافته« 
کارگردانی شده است، فیلمنامه توسط 
که  داستانی  از  الهام  با  هاینبرگ،  آلن 
درسال    ,William Moulton Marston
و  است   شده  تنظیم  1942نوشته 
به  گادو  گال  همانند   هایی  ستاره 
کریس  با  فیلم  اول  شخصیت   عنوان 
پاین، رابین رایت، دنی هاستون، دیوید 
تولیس، کانی نیلسن و النا انایادر نقش 
 Wonder .مکمل . درفیلم بازی دارند
زنده  اکشن  فیلم  دومین   Woman
شخصیت  دارای  که  است  سینمائی 
اولین  از  پس  و  است  عنوان  صاحب 
بخش آن  که بتمن در مقابل سوپرمن 
درآمد  نمایش  به   2016 سال  ودر  بود 
عنوان  به  جنکینز  است  شده  عرضه 
زن  کارگردان  اولین  فیلم،  کارگردان 

برای یک فیلم ابرقهرمان است.
مولتون  ویلیام  را  انگیز  شگفت  زن 
ماه  نهم   متولد)  روانشناس  مارستون 
مه 1893( ساگس ، ایالت ماساچوست 
هالووی  الیزابت  همسرش  نفوذ  تحت 
اولیو  بنام  دیگری  زن  و    مارستون 

بایرن   خلق کرد. 
 نام مستعار او Charles Moulton  بود.
 53 درسن   1947 مه  ماه  دوم  ودر 

سالگی درنیویورک درگذشت.
سال  به  مربوط  فیلم  آغازین   صحنه 
دیانا  شاهزاده  داستان  و  است،   1918
را  روایت می کندکه در جزیره آمازون  
شود.  می  بزرگ    Themyscira بنام  
خلبان آمریکایی استیو تروور )کریس 
پاین( در ساحل جزیره سقوط می کند 
و دیانا اورا  نجات می دهد، خلبان  از 
جهانی  )جنگ  جاری  جهانی  جنگ 
وشاهزاده   گوید.  می  دیانا  برای  اول( 
او را به خانه خود می برد تا برخوردها 
را متوقف کند، و شخصیت زن شگفت 
انگیز ازاینجا بروز می کند. سازوکارها 
 1996 سال  از  فیلم  این  تهیه  برای 
در  قراردادخودرا  جنکینز  و  شد  آغاز 

فیلمبرداری  کرد.  امضا   2015 سال 
کلید   2015 نوامبر   21 تاریخ  در  اصلی 
خورد،وفیلمبرداری در انگلیس، فرانسه

 و ایتالیا ادامه یافت و در تاریخ 9 می 
2016، ساخت فیلم پایان گرفت . ابتدا 
در15 ماه مه 2017 درشانگهای  اکران 
فیلم   2017 ژوئن  دردوم  وبعد  شد 
بصورت دوبعدی وسه بعدی در آمریکا 
اش  درباره  منتقدین  درآمد.  بنمایش 
گیشه  فروش   رکورد  و  نوشتند  خوب 
را  زن  کارگردان  یک  از  فیلمی  برای 

بدست آورد.
با  آمازونی  خانم  شاهزاده  یک  دیانا 
ملکه  دختر  خدا،  نیمه  عمرجاودان، 
آرس  خواهرناتنی  و  زئوس  و  ایپولیتا 
اورا برعهده دارد  است. گادو که نقش 
در تعریف او می گوید:“او صاحب قلبی 
مهربان  بسیار  است.  ها  همانندانسان 
کمبود  یا  و   - او  تجربیات  اما  است، 
تجربه هایش، ناآگاهی او، واقعا - او را 
به هرچیزی که دراطراف خود می بیند 
درست  میکند.  مند  عالقه  و  کنجکاو 

مثل همه ما.«
مادرش  با  دایانا  روابط  درمورد  گادو   
بسیار  دختر  یک  دایانا  گوید:»  می 
حساس است . مادرش  بسیار حساس 
است وخیلی هم حامی اوست . برخورد 
آنها   شبیه برخورد طبیعی  یک  مادر 
می  بار  اولین  که  هست،  دخترش  با 

خواهند از خانه بیرون بروند. «
Wonder Woman در مورد نقش خوددر
می گوید: “احساس بسیار خوبی  گادو 
دادن  نشان  برای  را  فرصتی  که  دارم  
نمادین  و  قوی  زنانه  شخصیت  چنین 
همه  و  شخصیت  این  شخصا  دارم. 
می  برایشان   که  را  نمادین   چیزهای 

ایستد تحسین می کنم.” 
واقعی،  جهان  به  دیانا  ورود  مورد  در 
به  دایانا  که  »هنگامی  گوید:  می  گادو 
درباره ی کامال  آید،  می  واقعی  دنیای 

است  آگاه  جامعه  قوانین  و  جنسیت 
ومیداند که زنان با مردان برابر نیستند. 
و عمه  مادر  با  دایانا  رابطه  توصیف  در 
می  فیلم  کارگردان   ، جنکینز  اش، 
آنها  که  است  فرزندی  تنها  او  گوید:” 
وهریک   اند.  کرده  بزرگ  یکدیگر  با 
می  عشق  او  به  مختلف   ای  شیوه  به 

ورزند.“
جنکینز   ،Gadot با  کار  مورد  در 
به  تبدیل  سرعت  به  “گال  گوید:  می 
درباره  خواستم  می  که  شد  شخصی 
تمام  در  ما  کنم.  بااوصحبت  چیز  همه 
فیلمبرداری  سرصحنه  روزباهم  طول 
بودیم. و در تعطیالت آخر هفته، مثل 
پرسند:  می  ازخود  که  بودیم  اونهائی 
‘حاال می خواهید چه کنید؟’ این شاید 

خیلی طبیعی نیست. 
و  ساله   8 دیانای  نقش  آسپل  لیلی   
را  دیانا  سالگی   12 نقش  کری  امیلی 

بازی می کند.
گال گادو اسرائیلی است  و قبال بعنوان 
مدل کار می کرده است . بخاطر ملیت 
خانم گادو  ، فیلم زن شگفت انگیز در 
بعضی از کشورهای مخالف اسرائیل  به 
از کشورها  بعضی  نیامدودر  نمایش در 
روبرو  متفاوتی  های  واکنش  با  نیز 

گردید..
فیلم  این  تهیه  صرف  که  ای  بودجه 
گردیده 149 میلیون دالر  بوده است.

و  بوده  بسیار خوب  گیشه   فروش  اما 
باز  را  کنندگان  تولید  سرمایه  تنها  نه 
گردانده است بلکه سود سرشاری نیز 

عاید آنها کرده است .
کریس پاین در نقش خلبان هواپیمای 
بازی  جاسوس   و  آمریکائی  جنگنده 
می کند و رابین رایت نقش عمه دیانارا 

برعهده دارد. مدت زمان نمایش فیلم 
سه  بصورت  .فیلم  است  دقیقه   141
بصورت  سینماها  از  ودربعضی  بعدی 

دوبعدی نمایش داده می شود.

از روابط عمومی گروه  ایرنا  به گزارش 
تئاتر  نهمین جشنواره  و  بیست  سایه، 
از  پنجم جوالی  فرینج تورنتو امسال 
کانادا  تورنتو  در  تیرماه   14 با  همزمان 
هفته  سه  مدت  به  و  شود  می  آغاز 
نمایشی  گروه   70 از  بیش  میزبان 

داخلی و بین المللی است.
بزرگترین  عنوان  به  که  جشنواره  این 
کانادا  تئاتر  جشنواره  معتبرترین  و 
نهمین  و  بیست  در  شود  می  شناخته 
دوره خود عالوه بر اجراهایی از هشت 
میزبان  بار  اولین  برای  دنیا،  کشور 

نمایشی از ایران خواهد بود.
است  سالی  چند  که  سایه  تئاتر  گروه 
بین  های  جشنواره  در  موفقی  حضور 
به  نمایش»در«  با  است  داشته  المللی 
نویسندگی و کارگردانی مهدی مشهور 
شرکت  جشنواره  این  اصلی  بخش  در 

می کند. 
زن  دو  سفر  با  ارتباط  در  نمایش»در« 
است که قصد دارند از شهری به شهر 
دچار  مسیر  طول  در  اما  بروند  دیگر 
شک و تردید می شوند، شخصی به نام 
گل بهاری قرار است در این سفر به آنها 

کمک کند.
این نمایش که با بازی شیوا مکی نیان 
و مینا زمان به زبان انگلیسی اجرا می 
تایم  تئاتر  مرکز  در  این  از  پیش  شود 
اسکوار در برادوی نیویورک با استقبال 
منتقدان و مخاطبان روبه رو شده است. 
و  آلمان  کشورهای  در  نمایش’در’ 
سوئد نیز به صحنه رفته و پس از اجرا 
در تورنتو، راهی فرانسه خواهد شد تا 
در بخش آف هفتاد و یکمین جشنواره 

تئاتر آوینیون نیز به صحنه رود.
و  »کلمات  نمایش  سایه  تئاتر  گروه 
برای  هایی  آدمک  »منظومه  و  مرد« 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  صحنه« 
کشورهای  در  را  مشهور  مهدی 
لیتوانی،  ارمنستان،  روسیه،  بالروس، 
اجرا  آمریکا  و  فرانسه  آلمان،  ایتالیا، 

کرده است.

هفته فیلم »جمهوری 
آذربایجان« در تهران 

افتتاح شد
تهران - ایرنا - هفته فیلم »جمهوری 
با  »نبات«  فیلم  نمایش  با  آذربایجان« 
حضور وزیر فرهنگ کشور آذربایجان 
تهران  ارسباران  فرهنگسرای  در 

افتتاح شد.
ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
برنامه های  سلسله   برگزاری  ادامه  در 
ایران،  در  آذربایجان  فرهنگی  هفته 
جمهوری  فیلم  هفته  گشایش  آیین 
آذربایجان با حضور »ابوالفضل قارایف« 
وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان، 
معاون  هاشمی«  »محمدحسین  سید 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  فرهنگی 
هنردوست  مردم  از  جمعی  و  اسالمی 

کشورمان افتتاح شد.

فیلم  بر  عالوه  سینمایی  هفته  این  در 
»نبات« به کارگردانی »شامل علی اف« 
و بازی »فاطمه معتمد آریا«، فیلم های 
نجف،  القار  کارگردانی  به  »بوته« 
اف  علی  رافیق  کارگردانی  به  »درس« 
و  تمام«  نیمه  »خاطره های  جاوید،  و 
سینمای  فاخر  تولیدات  از  »بیابانی« 
ارسباران  فرهنگسرای  در  آذربایجان 

به نمایش در می آید.
قره  جنگ  به  مربوط  »نبات«  فیلم 
زن  درخشان  تصویر  که  می باشد  باغ 
است،  ملی  روح  حامل  که  روستایی 

ترسیم شده است. 
هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان نیز 
فرهنگ  وزرای  سخنرانی  و  حضور  با 
سازمان  رئیس  و  آذربایجان  و  ایران 
در  ایران  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 

تاالر وحدت تهران، افتتاح شد.

مرور فیلم                    زن شگفت انگیز                   از غزاله یزدی                

کریس  پاین

رابین رایت

گال گادو درنقش پرنسس دایانا

نقش اول زن فیلم برعهده یک هنرپیشه 
اسرائیلی است وبهمین دلیل بعضی از کشورها 

از نمایش آن خودداری کرده اند.
فیلم زن شگفت انگیز رکورد فروش فیلمهائی 

که کارگردان آن زن بوده است را شکست
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جشنواره تئاتر کانادا 
میزبان ایران

هنرمندان پیشکسوت نباید کنار گذاشته شوند

علت دقیق مرگ کیارستمی چه بوده است
مدیرکل کمیسیون های پزشکی قانونی :

پزشکی قانونی بدون مستندات و کالبدشکافی 
برای علت دقیق مرگ کیارستمی اظهار نظر 

نمی کند

کمیسیون  کل  مدیر   - ایرنا   - تهران 
قانونی  پزشکی  سازمان  پزشکی  های 
پزشک  توضیحات  اینکه  بیان  با  کشور 
مرحوم کیارستمی در فرانسه نمی تواند 
برای پزشکی قانونی مستند باشد، گفت: 
انجام  و  مستندات  بدون  سازمان  این 
علت  به  راجع  تواند  نمی  کالبدشکافی 

دقیق مرگ مرحوم اظهار نظر کند.
و  مستندات  بدون  قانونی  پزشکی 
مرگ  دقیق  علت  برای  کالبدشکافی 

کیارستمی اظهار نظر نمی کند
به گزارش خبرنگار قضایی، در حاشیه 
پزشکی  سازمان  رییس  خبری  نشست 
قانونی در جمع خبرنگاران افزود: بعد از 
فوت مرحوم کیارستمی ، قبل از شکایت 
پزشکی  نظام  در  جلساتی   ، خانواده 
در  درمان  در  پزشک  قصور  و  مطرح 
به  منجر  این،  شد؛  داده  تشخیص  آنجا 
انتظامی  هیات  طرف  از  انتظامی  رای 

تهران شد.
در  ای  پرونده  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
پزشکی  نظام  سازمان  انتظامی  هیات 
انتظامی  باید  بررسی می شود، رای هم 

باشد، ادامه داد: اولیای دم سپس در 

کردند  شکایت  اعالم  تهران  دادسرای 
و دادسرا هم در تعیین اینکه آیا قصور 
بوده یا نبوده و این قصور چه میزان بوده 
قانونی  پزشکی  به  بررسی  برای  است، 
نظر  تا کنون سه سری  ارجاع کرد که 
ها  پاسخ  و  است  شده  ارایه  تخصصی 

صریح و روشن است.
پزشکی  های  کمیسیون  کل  مدیر 
خاطرنشان  قانونی   پزشکی  سازمان 
کرد: کمیسیون کارشناسی پزشکیقانونی 
موظف به پاسخگویی به أشخاص نیست 
دادرسی  آیین  قانون  براساس  بلکه 
کیفری موظف به پاسخگویی به دادگاه 
اینکه  نهایت  است؛  قضایی  دستگاه  و 
مراحل  در  قانونی  پزشکی  بررسی  با 
درمانی قصوری اتفاق افتاد اما با توجه 
به اینکه کالبد شکافی انجام نشده است 
کارشناسی  برای  مرگ  دقیق  علت   ،

مشخص نیست.
پزشکی  های  کمیسیون  مدیرکل 
تشخیص  قانونی،  پزشکی  سازمان 
کالبدشکافی  انجام  بدون  مرگ  علت 
گفت:  و  دانست  محال  تاحدودی  را 
پزشکی قانونی براساس مستندات اعالم 
نظر می کند و از آنجا که کالبدشکافی 
بالینی  پرونده  درخواست  نشد،  انجام 
از  این پرونده  از فرانسه را داشتیم که 
فرانسه نرسیده است و تنها چند صفحه 
که  است  معالجات  پزشک  توضیحات 
و  پذیرش  برگ  موارد  از  کدام  هیچ 

روند درمان از فرانسه نرسیده است.
وی تاکید کرد: آنچه تا به امروز به نظام 
توضیحات  است  شده  ارجاع  پزشکی 
بر اساس  ای  برگه  پزشک معالج روی 
خواسته فرزند مرحوم نه پرونده بالینی 

است.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: هنرمندان پیشکسوت باید منشا کارهای مهم باشند و لزوما نباید از 
کارها کنار گذاشته شوند.

علی مرادخانی در آیین تولد هنرمندان 
پیشکسوت متولد تیرماه اظهار داشت: 
تالش  پیشکسوت  هنرمندان  موسسه 
خود را برای کارهای خیر و نیک انجام 
فعالیت  مجموعه  تاکنون  و  دهد  می 
پیشکسوت  هنرمندان  به  خوبی  های 

ارائه داده است. 
وی برگزاری اینگونه جشن ها و محفل 

روابط  را موجب تحکیم  های دوستانه 
و صمیمت میان هنرمندان پیشکسوت 

دانست.
جدید  ساختمان  درباره  مرادخانی 
نیز  پیشکسوت  هنرمندان  موسسه 
گفت: این ساختمان با طراحی مناسب، 
فضاهای خوبی برای فعالیت هنرمندان 
این  در  بتوانیم  امیدواریم  که  دارد 

و  گفت  های  و نشست  محل، جلسات 
گوی هنرمندان را برگزار کنیم . 

 یکی از مسئوالن گفت: شما هنرمندان 
هستید  احترام  شایسته  پیشکسوت 
به شما  مقامات  و  مردم  که  همان گونه 
این  امیدوارم  که  گذارند  می  احترام 
احترامات بیشتر شده و جایگاه خوبی 

بدست بیاورید. 
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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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وقتی هنرمند ایرانی از کشیدن تصویر  
انسان وحیوان   اندام  و  و نقش صورت 
منع شد و شمشیر  مذهب  قلمش را 
سراغ  به  افتاد.   چاره  بفکر  شکست  
دروغ  و  رفت  قرآن  صفحات   تزئین 
به  را  تذهیب  هنر  و  ساخت  بزرگی  
نخستین  و  راشدین  خلیفه  چهارمین 
بدینگونه  داد.و  نسبت  شیعیان   امام 
قلمرو   در  مجاز  عبور  کارت  که   بود 
گوشه ای از نقاشی و چهره پردازی را  
دریافت کرد.  در این وادی ، ره سپرد. 
حتی دیگر  که  آنجا  تا   ورفت  رفت 

  پی ورز ترین مالهای  ُدگم و واپسگرا 
نیز  در کار او دخالتی نمی کردو بهمین 
دلیل  دل به دریازد و در کنار تذهیب 
شاهنامه  برگهای   تزئین  به  قرآن  
فردوسی پرداخت . وچون هنر تذهیب 
را به علی  ابن ابی طالب نسبت داده بود

عزت  مورد  نیز  شاهنامه  کتاب   
واحترام واپسگرا یان قرار گرفت .قبل 
از هرچیز  ببینیم تذهیب و تشعیر به 

چه معناست .
تذهیب مصدری از واژه ذهب به معنی 
طال درباب تفعیل است  وهنری است 
صفحات  زیباترکردن  برای  درآن   که 
و  میرود  بکار  خط   مرقعات  یا  کتاب  
آن را زرگرفتن و طالکاری می گویند.  
بنابراین   . است  عربی  واژه  تذهیب 
این  کنند  تصور  بعضی  است  ممکن 
برایران  اعراب  تسلط  از  پس  نیز  هنر 
رایج شده است .  همانگونه که گفتیم  
نگار  هنرمند  که  بود  ترفندی  تذهیب 
گر ایرانی بکاربرد تا بتواند  ذوق خودرا 
برابر  در  گری  نگار  و  نقاشی  درهنر 
دهد.  پیشرفت    ، اسالمی  تحریمهای 
اسالمی  هنر  بعنوان  را  آن  اینکه  اما 
است.  دور  به  واقعیت  از  کمی  بنامیم  
پیامبر  مانی  ارژنگ  کتاب  در  زیرا 
ایرانی که سده ها پیش از ظهور اسالم 
و  مینیاتور  از  هائی  نمونه  زیست   می 
دیده  کتاب  صفحات  تزئینی  کارهای 
دوران  در  گذشته  این  از  شود.  می 
آرائی   کتاب  هنر  و  تذهیب  ساسانی 
 . است  بوده  هنرمندان  استفاده  مورد 
این  شد   چیره  ایران  بر  اسالم  وقتی 
های  حکومت  اختیار   در  نیز  هنر  
گرفت  قرار  عرب  حاکمان  و  اسالمی  
 . گرفت  بخود  اسالمی«  هنر   « نام  و 

رشد  هنر  این  گاهی  تاریخ  درطول 
فراموشی  به  گاهی  و  داشت  بسیار 
دردوران  مثال  برای  شد.  می  سپرده 
اسالم   استیالی  از  تاقبل  ساسانی  
برایران  جای پای تذهیب را بر ظروف 
می  دیوارها   های   بُری  گچ  و  کاشی 
 ، نقاشان  نیز  اسالم  از  پس    . بینیم 
خوشنویسان و نگار گران ایرانی که به 
مأموریت  ای   یا خلیفه  امیری  دستور 
خوشنویسی  را  قرآن  تا  یافتند  می   
بکار  درآن   را  زیبا   نقوش  این  کنند  
می گرفتندو سپس در کتابهای ادبی و 
حماسی نیز  مورد استفاده قرار دادند. 
اما این دوران شکوفائی و پیشرفت در 
صدر اسالم  دیری نپائید و دوباره هنر 
تذهیب  مورد بی توجهی حکام  قرار 
ایرانی همچنان  اما هنرمندان   . گرفت 
که  بطوری  کردند  می  دنبال  را  آن 
و  تعلیم   برای  مراکزی  خراسان    در 
آموزش این هنر دایر گردید. در اوایل  
عالوه  خوشنویسان  اسالمی   دوره 
انجام  خود  را  تذهیب  کار  خطاطی  بر 
می دادند  اما بتدریج این روش تغییر 
کتابت  کار  ابتدا  خطاطان   و  یافت 
تذهیب  چای  و  دادند  می  انجام  را 
تا  گذاشتند  می  خالی  درصفحات  را 

ُمذهبین  کار تذهیب را انجام دهند.
تا  بر جای مانده  از تذهیب های  آنچه 
دوران اولیه اسالمی می توان دید آن 
بکار تذهیب  در  که  نقوشی  که  است 

هندسی   اشکال  از  بیشتر   رفت  می 
شش  قرن  از  اما   . گرفت  می  مایه 
هجری ببعد  گل و مرغ و  شاخ وبرگ 
درختان نیز بکار گرفته شد. در بیشتر 
سلجوقیان  دردوران  که  مساجدی 
این نقوش  درایران ساخته شده است 

زیبارا می بینیم .  
اوائل  و  هفتم  قرن  دراواخر  دانیم  می 
تبریز  یکی  قرن هشتم هجری  شهر 
و  هنرمندان  تربیت  مهم   مراکز  از 
  . رفت  می  بشمار  درایران  هنر  اشاعه 
این  در  نیز  تذهیب  هنر  است  بدیهی 
دراین   . یافت  تکامل  و  توسعه  شهر  
رشیدالدین   خواجه  که   بود  دوران 
توجه زیادی به  کتابت قرآن و آرایش 
که  داشت  می  مبذول  آن    تذهیب  و 

باعث بوجود آمدن مکتب تبریز شد. 
پیشرفت و  توسعه  در  تبریز   مکتب 

هنر نقاشی و تذهیب در دوره های بعد 
نیز سهم بزرگی برعهده داشت .

اشکال   از   استفاده  تبریز   مکتب 
به  پر   دوازده  ستاره  و  گوش  هشت 
صورت مرکب یا مجزا  از هم  برسرلوح 
فیروزه  آبی  رنگ  به  های  ستاره  و  ها 
ای  و گلهای پرپر کوچک  برای تزئین  
را  رایج کرد. ودر حاشیه کتابها نیز از 
بسیار  رنگهای   با  اسلیمی   نقش های 
زیبا که عالوه بر  رنگ طال از رنگهایی 
چون  آبی ، قرمز ، سبز و پرتقالی نیز 
دراین  متداول شد.  کرد   می  استفاده 
دوره به یمن مکتب تبریز هنر تذهیب 

به اوج کمال خودرسید.
تیموریان  دردوران  که  نماند  ناگفته 
هنرها   دیگر  همانند  تذهیب  هنر  نیز 

درایران رونق فراوان یافت .
در دوران قاجار  کم وبیش هنرمندان 
هنر  که  کردند  ظهور  خوشنویسانی  و 
زیبائی  آثار  گرفتندو  بکار  را  تذهیب 

برجای نهادند.  
دردوران پهلوی نیز تذهیب مورد توجه 
به  آمد  و  رفت  آسانی  دلیل  به  اما  بود 
خارج وایران   هنرمندان  ایرانی با هنر  
کشورهای  وبویژه   ها  سرزمین  دیگر 
هنرمندان  و  شدند  آشنا  زبان   عرب 
هنرتذهیب  روش  نیز   کشورها  آن 
کارهای خود  در  و  برگزیدند  را  ایرانی 
تبادل  این  اما  کردند.  استفاده  ازآن 
کشورهای  از  بسیاری  در  پون  هنری  
جهان  صورت می گرفت  هنرمندان و 
خودرا  توجه  نیز   ایرانی  دوستان  هنر 
به رشته های دیگر هنری نیز معطوف 
سهم  تذهیب   هنر  بناچار  و  داشتند 

کمتری را نصیب خود کرد.
رژیم  آمدن  کار  روی  از  پس  بالفاصله 
اسالمی درایران  به دلیل محدود شدن  
سرگرمی   وسایل   نبود  و   مسافرتها 
و  خوشنویسی  به  توجه  مردم   برای 
تشعیر   و  تذهیب  و  ظریفه  های  هنر 
گزارشی  تهیه  از  پس  و  گرفت  فزونی 
گفتگوی  و  خوشنویسان   انجمن  از 
آن  چاپ  و  فن  این  استادان   با  من 
حسین  غالم  دانستنیها   مجله  در 
امیرخانی  به من تلفن کرد و گفت نمی 
مستوجب   یا  و  کنم  دعا  ترا  باید  دانم 
سئوالش  دلیل  وقتی   . هستی  نفرین 
از  مردم  استقبال  گفت  پرسیدم  را 
حدی  به  خوشنویسی   های  کالس 
است که ما توان جواب گفتن به مردم 
کالس  و  استاد  کمبود  با  .و  نداریم  را 
مواجهیم . به موازات  اقبال عمومی از 
آموزش   مراکز  کالسهای خوشنویسی  
گسترده  هجوم  با  نیز   تذهیب  هنر 

عالقمندان مواجه شد.. 
  « گوید:  می  تذهیب  استادان  از  یکی 
دوران  اوایل   و  پهلوی  دوره  اواخر  از 
دونوع  درحقیقت  اسالمی   حکومت 
تذهیب درایران  رایج شده است . یکی 

تذهیب به روش سنتی یا همان مکتب 
 ، وشکل  فرم  نظر  از  که  است  تبریز  
اما   است  شده  گذشته  از  تر  متنوع 
دیده  درآن  ساختار شکنی  گونه  هیچ 
سنتی  اصول   به  ُمذّهب  و  شود  نمی 
این هنر پای بند مانده است . و درنوع 
دیگر  نگاه متفاوتی به  طرح ها و موتیو 
تذهیب   دهنده   تشکیل  عناصر  و  ها 
می شود  وتغییراتی متناسب با زمان و 
همگام با هنرهای دیگر  در حال شکل 

گیری است .

تشعیر چیست  
بر  »موی  معانی  به  لغت  در  »تشعیر 
را  نیز »موی  و   » بچه در شکم  آوردن 
کردن  »آستر  و   » کردن  َموزه  داخل 
در  و  است   آمده   » موی  به  موزه 
رنگ  دو  یا  یک  از  نقوشی   ، اصطالح 
سرفصلهای  و  حاشیه  در  که  است 
و  ها  پرده  و  دیوار  و  در  و  کتب  برخی 
و  سازیها  مجلس  در  موجود  فضاهای 
می  کشیده  ایرانی  نقاشی  های  پرده 
شود و در جلدسازی و قلمدان سازی و 
قلم زنی بر روی فلز و نیز خطاطی دیده 
شده است . تشعیر از َشْعر )مو( گرفته 
شده است و به نقوش بسیار ریز از گیاه 

و پرنده و درخت اطالق می شود.«
بر  بیشتر  تشعیر  انواع  »نامگذاری 

اساس روش ها و فنون و 
جایگاه ارائه آن است.

»تشعیر به همراه تذهیب، برای تزئین 
خطی،  کتاب های  در  بزرگتر  حواشی 
از  چینی،  نقاشی  تأثیر  تحت  شاید 

دوران تیموریان در ایران مرسوم شد.
»تشعیرسازی از اواخر سده نهم )سده 
دهم  سده  اوایل  و  میالدی(  پانزده 
پیدا  رواج  ایران  در  میالدی(  )شانزده 
نقش  این  اغلب  ایرانی  نگارگران  کرد. 
پس زمینه  بر  طالیی  رنگ  با  را  مایه ها 
نقاش  از میرک  الجوردی می کشیدند. 
و  استادان  از  یکی  عنوان  به  می توان 
نام  ایران  در  تشعیرسازی  پیشگامان 

برد.«
از  میرک  اهلل  روح  یا  نقاش  »میرک 
)پانزده  هجری  نهم  سده  نگارگران 
او  از دالیل شهرت  میالدی( بود. یکی 
آن است که اواستاد کمال الدین بهزاد 
نوایی  علیشیر  میر  خدمت  در  او  بود. 
ریاست  و  بود  بایقرا  حسین  سلطان  و 
او  داشت.  عهده  بر  را  شاه  کتابخانه 
استادی چیره دست در تشعیرسازی و 
جانورنگاری بودو روشی را با نام گرفت 
و گیر در نگارگری ایرانی ابداع کرد. . «

زیرا   است  گرانی  هنر   ، تذهیب  هنر 
وسایل مورد نیاز در خلق اثری تزئینی  
گران است و متأسفانه امروز باید همه 
این وسایل را از خارج وارد ایران کرد. 
از سوی دیگر رنگ های طالئی که در 

تشعیر وتذهیب بکار می رود باید از 

طالی خالص  تهیه شود که  می دانیم 
است.  قیمت  گران  عنصری  نیز  طال 
که  هائی  زمان  در  گفت  بتوان  شاید 
بوده  رونق  بی  درایران   اقتصاد  وضع 
است هنر تذهیب و تشعیر نیز به اجبار 
گرفته  قرار  بی مهری هنرمندان  مورد 

وبی رونق گردیده است . 
 

هنر.  تاریخ  دائرۀالمعارف  از  مقاله  این  درتهیه 
چاپ  معاصر.  فرهنگ  نشر  پاکباز  روئین  تألیف 

ششم. 1386 سودبرده شده است .

تذ هـیب و تشعـیر  رد اریان 

سابقه هنرتذهیب وتشعیر  به  دوران های بسیار دور باز می گردد.  پس از روی کار آمدن رژیم اسالمی درایران  به دلیل محدود 
شدن  مسافرتها و  نبود وسایل  سرگرمی  برای مردم  توجه به خوشنویسی و هنر های ظریفه و تذهیب و تشعیر  فزونی گرفت
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دارد:  قسمت  دو  تشعیر 
تشعیر گیاهی یا تشعیر گل و 

بوته، و تشعیر وحوش.
بر  تصاویر  گیاهی،  تشعیر  در 
گل ها  و  برگ ها  پایین  و  باال 
یا  سفید  رنگ های  یا  زر  به 
رنگ  ته  و  اصلی  مایه  یا  آبی 
الجورد یا سیاه یا ِگل ماشی و 
امثال آن، بر حواشی کتاب ها 
کشیده می شود. در آرایه های 
آن،  جلد  و  قرآن  تزئینی 
عالوه بر تذهیب، فقط از این 

نوع تشعیر استفاده می شود.
دو  بر  که  وحوش  تشعیر  در 
و  و »گرفت   » نوع »نخجیری 
گیر« است، طرح کلی تصاویر 
و  پرندگان  انواع  نقوش  و 
دریایی  و  زمینی  جانوران 
ترکیب های  در  اساطیری  و 
موضوع  با  متناسب  خاص 
رنگ  کمترین  با  کتاب  اصلی 
پدید  نمادین  صورت  به  و 

می آید.
از آسمان  همچنین تصاویری 
و  کوه ها  ستیغ  و  ابرها  و 
دیده  تشعیر  در  صخره ها 

می شود
نمونه ای از تشعیر

یر
شع

و ت
ب 

ذهی
ز ت

ی ا
ه ا

مون
ن

یکی از نقوشی که در حاشیه تذهیب بکار می رود
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لئون  اثر  ترین  معروف   -1  : افقی 
فیلم  آن  ازروی  بارها  که  تولستوی 
تهیه شده است - سیاستمدار ، مورخ 
ایتالیائی 2- زرنگ  ونویسنده معروف 
به  انگلیسی  باز--  حقه  سرحد   تا 
شما می گوید - جزیره ای دراندونزی 
3- ناوکوچک - اجازه - راه میان بُر-
چهره   -4  - وپنهان  پوشیده  حرف 
- شرم -نمو-شوم 5- نقش خارجی -  
هیچگاه ناشناخته  برای کسی نشوید 
مرداول   -6 -آینه  -دخترکوچک 
- شهری درآلمان -گل بتونه - حرف 
ربط-7- چپاول وغارت - کناردرصورت 
 -8  - درتابستان  چوبی  سایبان    -
واحدی برای شمارش بعضی از حیوانات 
- تصدیق روسی - مثل ومانند- ظاهر 
-9- قله کوهی  درایران -خانه - سبب 
ترشروئی -10- یاداشت - درخت زبان 
گنجشک - غذای ساعت -آتش 11- 
بسیارکشنده - محل ومکان -گروهی 
درجائی  لوازم  باتمام  که  ازسپاهیان 
سرزمین   -12 کچل  مستقرشوند- 
نام -حاکم - بچة بچه -پدربزرگ  بی 
نام   - پا  جای    - دراروپا  رودی   -13
 - شهروقبیله  کبیر-  دیگراقیانوس 
-دوره  ناپسندوزشت   - سرشت   -14
کم  زیادباشد  هرچه   -15  - خارجی 

است - ایالتی درآمریکا

جانور-  از  اجتماعی   -1: عمودی 
دومی  اولی  آوردن  بدست  بایدبرای 
را  همه   - تر  جلیل  متحمل شد2-  را 
عالی  صفت  عالمت  شود-  می  شامل 
داده  ترجیح  ده  یک   - جماعت   -3
شده به صدشهرخراب - عالمت جمع 
درزبان عربی - بوی رطوبت 4- زمانی 
نه چندان دورهرکه توت می خواست 
آنجا میرفت - مخالف - حیوانی است 
باربردارنده   - است  عددی  گرو 5-   -
- لحظه - همیشه 6- حب فرار- آغاز- 
نوعی  -مروارید7-  گذشته  اصفهان 
روغن - پایتخت کشوری درهمسایگی 
میرساند- را  تعجب  که  کالمی   -8-
برای  نامی  اعداد-  ورزش   - توانائی 
دار-  رنگ  ای  میوه   -9 پروردگار- 
آمریکای  شمالی  درقسمت  کشوری 
شاخ   - حیات  مایه   -10- شمالی 
کوچک - سرشک - امپراطوری بزرگی 
قسمتی  پنیر-  دشمن   -11- درقدیم 
ازدست وپا - جرئی ازاتومبیل - لنگه 
دهند-  می  استراحت  برای   -12  -
درادبی  لینت دهنده - ضمیرغایب - 
درحقیقت  نویسندولی  می  اینطور  را 
غلط است 13- حرف ندا - نقیض ماده 
مشهورترین   - برانداززمانه  خانمان   -
کالم  تکیه  ابر-  نوپردازمعاصر-14- 
شهرستانی   -15 بیماردردمند-بزرگ 
دراستان فارس - نوعی بیماری که پشه 

باعث بروزش می شود

افقی: 1- کلنگ -خوشه های خشم 2- امیل زوال- دالر-ا-3- مس - بوک - مر-
پروار4- چ- گور- سپاس - آسیا5- امیلی برونته -کلت 6- تکل - خرس -داود-

ان 7- کی - ق - درس - دینام 8- ا- داد-یاک -جدی - ف 9- هاشور-ران 
-ه- با 10-او-قاسم -ریغ - بار11- شرر- بودن یانبودن 12- تاوه - لوور-یام-ه 

13--رساله - را- آمریکا 14- ا- نیوز- دوست یابی 15- کلیمانجارو- کنشت 
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 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

پاسخ اعدادمرموز

بقیه : بوف کور

افتادن پدرراوی  درسیاه چال  مارفاگ 
که  برادردوم   ، بچه  تولد  بعداز  چندروز 
درسفربوده است به بنارس باز می گردد. 
برادردوم زن برادرش را گول میزند  وبااو 
هم بستر می شود.» من تازه بدنیا آمده 
به  خود   مسافرت  از  عمویم   که  بودم 
اینکه  مثل  ولی  گردد.  می  بر  بنارس  
پدرم  سلیقه  با  هم  او  وعشق  سلیقه 
جور می آمده . یکدل نه صد دل عاشق 
مادرمن می شود باألخره اورا گول میزند. 
باپدرم  ومعنوی   ظاهری  شباهت  چون 
داشته  این کاررا آسان می کند.«)ص56(
بعداز مدتی راز برادردوم فاش می شود. 
رقاصه به دوبرادر  پیشنهاد می کند که 
انجام بدهندهرکه  آزمون مار» فاگ« را 
زنده ماند  رقاصه ازآن او ئمی شود. دراین 
تاریک که  اتاق  آزمایش دونفررا دریک 
مانند سیاهچال است  بایک مار »فاگ«  
از آنهارا  اندازند. ماردرتاریکی یکی  می 
میگزد . مارگزیده  ازشدت درد فریاد می 
کشد باشنیدن  صدای فریاد دررا باز می 
کنند  ونفردوم فرار می کند وزنده میماند.

» مادرم می گوید که هردوی آنهارا ترک  
پدر  که  شرط  این  به  کردمگر  خواهد 
بدهند  را  مار»فاگ«  آزمایش  وعمویم 
وهرکدام  ازآنها که زنده بماند  به او تعلق 
خواهد داشت . پدرم و عمویم را دراتاق 
اندازند...  می  »فاگ«  مار  با  مخصوص 
)بعازندتی( یک فریاد دیوانه وار بلند می 
شود. درراکه باز می کنند عمویم ازاتاق 

بیرون میآید«(ص56(
شده  شکسته  مرد   این  صورت  ولی 
وموهای سرش  ازشدت وحشت  سفید 
شده است  . مرد حافظه خودرا ازدست 
نمی  را  بچه  که  نحوی  به  است  داده 
شناسد. به این طریق معلوم نمی شود که 

او پدربچه یا عموی اوست .
مجلس پیرمردودختر

بسته  دراینجا   داستان  اصلی  نطفه 
بقیه داستان  بوف کور شرح  می شود. 
که  است  اصلی  ی  مایه  همین  وبسط 
شود.  می  تکرار  مختلف  صورتهای  به 
شود.  می  زیبایی  زن  عاشق  مردجوانی 
عشق زنانه مانند شراب زهرناکی است 
را مسموم می کند. زن  که زندگی مرد 
زیبا مانند مار زهرنامی مرد جوان را می 
گزد. دراثر این حادثه وحشتناک  موی 
سروریش مرد جوان  ، یک شبه سفید 
می شود. وبصورت پیرمرد  قوز کرده ای 
درمی آید که زیر درخت  سروی نشسته 
است ودختر جوانی روبروی او ایستاده 
قراردارد  آبی  جوی  آنها  استودربین 
تعارف  نیلوفر  گل  پیرمرد  به  ودختر 
احمدی صفحه  عباس  دکتر  کند.)  می 

313ره آورد شماره 58( و....

بقیه : رویدادهای 25 تا 28 
امرداد...

     پیشینه ی سیاسی ومدارجی را که 
دکتر مصدق تاحّد دریافت دانشنامه ی 
دکترای حقوق طّی کرده بود، گواه اند 
قانون  به  وعنایت  توجه  با  نامبرده  که 
وعهود،باملی  قراردادها  المللی  بین 
چه  نبود،اما  موافق  نفت  صنعت  شدن 
شد که او با چنین دیدگاه وباوری پس 
چهارتن  سال،همراه  اندی  گذشت  از 
 - اللهیارصالح   - زاده  دیگر)حایری 
مکی(  وحسین  شایگان  دکترعلی 
طرح ملی شدن نفت را به مجلس ارائه 
عهودوقراردادهای  درقانون  داد،آیا 
گرفته  صورت  تغییراتی  الملل  بین 
بود،یا  افتاده  واعتبار  ازارزش  ویا 
ازاین  پیش  ایشان  که  را  آنچه  اینکه 
درخودداری  برخی  دربرابراعتراض 
بیان  درمجلس  رحیمیان  ازامضاءطرح 
وازروی  نادرست  بود،سراسر  کرده 

ناآگاهی بود!؟
پایانی  های  درماه  تردید  بدون       
نه  نفت،  شدن  ملی  1329،سال  سال 
الملل  وعهودبین  قراردادها  قانون 
به  مصدق  دکتر  ونه  بود  تغییریافته 
آنگونه  ناآگاهی  ویاازروی  اشتباه 
ملی شدن  با  دیدگاه خودرادرمخالفت 
بود،تنها  کرده  بیان  مجلس  در  نفت 
درباره ی  توان  راکه می  وعاملی  نکته 
تغییر گفتار ورفتارنامبرده مؤثرودخیل  
دانست این است که وی دربرابرموجی 
از  قشروسیعی  افکار  تهییج  از  که 
جامعه از هرطیف سیاسی وغیرسیاسی 
برفضای  زمان  آن  که  وارعابی 
افکنده  سایه  ما  سرزمین  اجتماعی 
بود،هوشیارانه سود جست وبرای مزید 
را  نفت  شدن  واعتبارش،ملی  وجاهت 
سخن  خودازآن  که  قانونی  بررعایت 
ازاینها  بود.  داده  بود،ترجیح  گفته 
خاطراتش  خوددرکتاب  بگذریم  که 
شدن  ملی  پیشنهاد  که  میکند  اذعان 
بارازدکترحسین  رابرای نخستین  نفت 
که  است،  بوده  کرده  دریافت  فاطمی 
پذیریم  به  را  ایشان  ی  گفته  این  اگر 
سال  تا  ایشان  که  است  تأییدی  خود 
نمی  اش  مخّیله  به  که  1329آنچه 
نبود،ملی  آن  ارائة  ودرصدد  گذشت 
شدن صنایع نفت بود،بگذریم از اینکه 
1323مجلس  آذرماه   12 صورتجلسة 
آن  به  ازاین  پیش  که  ملی  شورای 
اشاره شده است، گفته ی دکتر مصدق 
را   نفت«  راازاینکه  » طرح ملی شدن 
شنیده  فاطمی  دکتر  از  بار  نخستین 
گذشت  با  کند،شاید  می  است،رّد 
چند سال، پیشنهاد رحیمیان، یکی از 
نمایندگان دوره ی چهاردهم مجلس از 

یادشان رفته بوده است. 
نیزدر  ازاین  پیش  دکترمصدق        

به خوبی  بود که  چندمورد نشان داده 
رادریابد  زمان  شرایط  بود  توانسته 
خود  وجاهت  برای  آن  از  وهوشیارانه 
ایام  مثال،آن  ی  بگیرد،بگونه  بهره 
برقراری  برای  خواهانی  آزادی  که 
را  شان  جان  درایران  مشروطه  رژیم 
برکف دست می نهادند،بااینکه ایشان 
 29 الی   25 سن  به  ،جوانی  ایام  درآن 
خاطراتش  کتاب  در  بود،اگرچه  سال 
اش  عضویت  بااعالم  کند  می  سعی 
در  دهدکه  انسانّیت«نشان  »مجمع  در 
بوده  فّعال  خواهی  مشروطه  جنبش 
فعالّیت  هیچگونه  ذلک  ،مع  است 
ازجراید  هیچیک  در  ازوی  ملموسی 
کسانی  خاطرات  کتاب  ویادر  ایام  آن 
که درآن روزها می زیسته وشاهد آن 
اندویادرآثارپژوهشگران  رویدادبوده 
محض  به  ولی  نمیشود،  دیده  تاریخ  
،ایشان  خواهان  مشروطه  پیروزی 
از  اعیان  صنف  از  نمایندگی  داوطلب 
نوشته  بنابه  چراکه  میشود،  اصفهان 
اش در کتاب خاطراتش ،همسر ایشان 
دارای دوپارچه آبادی در حومة اصفهان 
 30 حّدنصاب  به  سنش  چون  بود،اما 
سال نرسیده بود )درآن زمان 29سال 
داشت(اعتبار نامه اش به تصویب نمی 
شورای  مجلس  که  هنگام  آن  و  رسد 
ملی به دستور محمدعلیشاه قاجار به 
ازمشروطه  ای  وعده  شد  بسته  توپ 
کشیده  بند  به  باغشاه  در  خواهان 
میرزاجهانگیرخان  جمله  از  وبعضًا 
وعّده  المتکلمین  وملک  صوراسرافیل 
شدندومحمد  می  دیگرکشته  ای 
خواِه  مشروطه  کشتن  حتااز  علیشاه 
نام  به  وُگمنامی  بضاعت  وبی  فقیر 
»عبدالخالق سدهی« که شغلش تخته 
نمی  او(  )وامثال  بود  ساختن  گیوه  ی 
بسر  اختفا  دیگردر  وبسیاری  گذشت 
مصدق  از  بُحبوحه  درآن   ، بُردند  می 
که متجاوز از سی سال داشت وشخص 
وابستگی  با همه ی  نبود،  گمنامی هم 
دربارقاجارهیچگونه  به  ونزدیکی 
جانبداری یا شفاعت یا همدلی نسبت 
ازسوی  شدگان  کشیده  دربند  به 
با  که  است  شود،سهل  نمی  دیده  او 
اخبار  رساندن  برای  علیشاه  محمد 
ایشان(  رمزفرمانفرما)دائی  وپیامهای 
نزدیک  درتماس  آذربایجان  حاکم 
بند  وبه  بگیر  جریان  در  است،و  بوده 
در  خود  که  محمدعلیشاهی،آنگونه 
نوشته  چنین  این  خاطراتش  کتاب 
است :...»تااینکه مجلسی بنام»شورای 
دولتی«تشکیل شد وبدون کوچکترین 
ازشاه  من،دستخطی  ازطرف  اقدامی 
عضویّت  به  که  ]محمدعلیشاه[رسید 
نشان  بودم...«.که  شده  تعیین  آن 
ٍوثوق  مورد  ازهرجهت  دهد   می 
در  که  است،چرا  بوده  محمدعلیشاه 
فعالیتی  خواهی  مشروطه  جنبش 
به  بحبوحة  در  و  بود  نشده  ازاودیده 

وماجرای  مجلس  شدن  بسته  توپ 
بهانه  به  دهد  می  نیزترجیح  باغشاه 
تحصیل به خارج ازکشوربرود وبرای این 
کار به باغشاه نزد محمدعلیشاه سّفاک 
می رود وازاو اجازۀ خروج می گیرد)بنا 
 . خاطراتش(  کتاب  در  اش  برنوشته 
محمدعلیشاه  خلع  از  پس  امازمانیکه 
یابد،ایشان  می  تداوم  مشروطه  رژیم 
ازهرمشروطه خواه مبارز،مشروطه خواه 

ترمی شود! 
درکتاب»تاریخ  زاده  ملک  دکتر        

مشروطّیت ایران« می نویسد:
عشق  جوانی  از  که  کسانی  »...ازجمله 
جدیدازخودنشان  ی  فلسفه  به  وعالقه 
تاحدودی  خواهان  وباآزادی  میدادند 
بوی  ُعرفا  اصطالِح  وبه  سروکارداشتند 
عشقی ازآنها به مشام می رسید ،وثوق 
السلطنه  قوام  برادرش  وتاحّدی  الدوله 
ومحتشم السلطنه بودند...«)جلدنخست 
با  حتا  مصدق   دکتر  ص256(امااز   -
نمی  نام  هم  بند  نیم  عباراتی  چنین 
اشاره  ازاین  پیش  که  بََرد،وهمانگونه 
شده  درسایرآثاری که ازدیگران درباره 
نیزنام  است  مانده  باقی  مشروطه  ی 
ونشانی ازایشان که بیانگرفّعال بودن وی 
درمشروطه خواهی بوده باشد،دیده نمی 

شود. 
        محمدعلیشاه نسبت به کسانیکه 
کردند  می  فکر  منویّاتش  برخالف 
درباریان  نزدیکترین  به  نسبت  حتا 

بسیارحساس وگاه بی گذشت بود.
       دکتر ملک زاده در جای دیگرکتابش 
خان  میرزاصالح  قول  از  باره  دراین 
ازروزها  نویسد:»...یکی  می  وزیراکرم 
امیربهادر بامن خلوت کردوبه من گفت: 
فالنی اگرشاه مجبوربشود این قانون را 
را(دیگرهمه  اساسی  کند)قانون  امضاء 
چیزازدست خواهدرفت،نه شاهی باقی می 
ماند ونه دربار ودولتی، من گفتم که صالح 
است شاه باملت خود راه سازش راپیش 
بگیرد وبجای این کشمکشها ومخالفتها 
بکند. مملکت  روزسیاه  برای  فکری 

امیربهادر باغضب به من نگاه کردوبدون 
آنکه دیگر حرفی بزند برخاست ورفت.

ازآن روزدیگرمحمدعلیشاه به من اجازۀ 
شرفیابی نداد وهرگاهی هم که درمیان 
رویش  رسیدم  حضورمی  به  جماعت 
من  رابه  وپشتش  گردانید  برمی  راازمن 

می کرد.«.431 
       دکترمنوچهرفرمانفرماییان درکتاب 
نویسد:»... می  تاکاراکاس«  »ازتهران 

است  مطرح  نفت  موضوع  دراینجاچون 
می بایست گوشزدکنم که دراین مصّوبه 
دکترمصدق هیچ نوع مداخله ای نداشت.

به نظرمن فشار دایمی امریکایی ها کم کم 
برایرانیها مؤثر می افتاد.آنهامی خواستند 
دست  به  امتیازی  دیگرایران  درمناطق 
آوردندویا ترتیبی داده شود که سهمی 

ازنفت جنوب عایدآنهاگردد.
ادامه دارد
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استاد  علیزاده  - حسین  ایرنا   - تهران 
موسیقی و نوازنده پیشکسوت تار گفت، 
قبل از اینکه موسیقی بخوانم سینما در 

زندگی من جریان داشت.
به گزارش ایرنا از خانه سینما، نخستین 
نشست از سلسله نشست های تخصصی 
سال 1396 انجمن صنفی بازیگران سینما 
با  علیزاده  حسین  استاد  سخنرانی  با 
حضور بازیگران سینمای کشور و اعضای 
شوراهای مرکزی اصناف و تشکل های 
تاالر  در  ایران  سینمایی  اصناف  جامعه 

خانه سینما برگزار شد.
علیزاده در این نشست افزود: من هرگاه 
من  از  شنوم  می  مجالسی  چنین  در 
تعریف و تمجید می کنند احساس می 
کنم که درباره من غلو شده است چرا که 
من مانند بسیاری از مردم که دوستدار 
موسیقی هستند شوق موسیقی داشته 
و دارم. اتفاقا خوب یادم هست زمانی که 
بسیاری از خانواده ها به خواسته فرزندان 
خود توجهی نمی کردند و وقتی آنها می 
خواستند موسیقی کار کنند با خشونت 
مادر مواجه می  و  پدر  از سوی  عجیبی 
شدند، پدر خیاط و مادر خانه دار بودند 
که به دلیل اینکه عشق در وجودشان بود 
به محض اینکه فهمیدند عاشق موسیقی 
با تمام مشکالت مالی در  هستم من را 
و  کردند  نام  ثبت  موسیقی  هنرستان 
حاال از آن دوران تا به امروز با این عشق 
زندگی کرده ام و مفتخرم که پدر و مادرم 

این لطف را در حقم کردند.
وی با اشاره به عدم دریافت نشان شوالیه 
فرانسه  از سوی دولت  پیش  که چندی 
به او اعطا شد، توضیح داد: به طور حتم 
بدش  جایزه  دریافت  از  هنرمندی  هیچ 
نمی آید اما برخی از مواقع فضا به گونه 
ای پیش می رود که هنرمند از دریافت 
دیگر  سوی  از  شود.  می  اشباع  جایزه 
آنهایی که در خارج از کشور به قضاوت 
ما می نشینند نمی دانند هر کدام از این 
نت هایی که برایشان جایزه تعیین کردند 
چقدر در وزارت ارشاد معطل بود تا مردم 
ایران آن را بشنوند. به همین جهت من 
نهادی  و  فرد  و هیچ  از مسئوالن  اصوال 
دانند  نمی  چون  ندارم  انتظاری  هیچ 
چه  هنری  اثر  یک  خلق  برای  هنرمند 

مشقت هایی را تحمل می کند.
سیمرغ  چهار  دریافت  با  که  علیزاده 
بلورین جشنواره فیلم فجر همراه با مجید 
انتظامی رکورددار دریافت جایزه بخش 
ادامه داد: وقتی شما  آهنگسازی است، 
به عنوان یک مخاطب واژه سینما را می 
شنوید فرقی نمی کند در چه رشته هنری 
فعالیت هستید،  یا  تحصیل  به  مشغول 

چون این هنر زاویه جدیدی از زندگی را

زندگی  در  که  هد  می  نشان  شما  به 
واقعی آن را کمتر می بینیم و این همان 
و  از بچگی در آرزوها  بود که  موضوعی 
تخیل من وجود داشت و تا به امروز نیز 
ادامه پیدا کرده است. من خوب به خاطر 
دارم وقتی بچه بودم همراه با برادرم که 
همواره به سینما عالقه مند بودیم برخی 
از خرده فیلم ها را جمع می کردیم و بعد 
از آن با دیگر کودکانی که به سینما عالقه 
یک عدسی دست  طریق  از  بودند  مند 
ساز سینمایی می ساختیم و آنها را تماشا 

می کردیم.
به دوران طالیی  اشاره  با  تار  استاد  این 
قطب  عنوان  به  تهران  زار  الله  منطقه 
انقالب  از  پیش  های  سال  فرهنگی 
مفهوم  و  معنا  به  زار  الله  کرد:  عنوان 
مطلق کلمه قلب فرهنگی تهران بود و 
می توانم بگویم شما اگر با چشمان بسته 
وارد خیابان الله زار تهران می شدید با 
چشمان بسته می فهمیدید که در کجا 
قرار دارید. چرا که انواع و اقسام سینماها 
و تئاترهای مختلف با نصب بلندگوهای 
متعدد در سردر سینما و تئاتر ها سعی در 
جلب مشتری داشتند که چنین فضایی 
این  به  را  زیادی  هیجان  و  شکوه  واقعا 
منطقه از تهران بخشیده بود. ما هم مانند 
خیلی از عالقه مندان سینما تخیالت این 
هنر ارزشمند را در الله زاری پیدا کردیم 
که برای تماشای فیلم های سینمایی اش 
پول  کردن  انداز  به پس  زیادی  روزهای 

مشغول بودیم.
علیزاده با ذکر خاطراتی از عالقه مندی 
سینما  به  خود  نوجوانی  دوران  های 
گفت: من قبل از اینکه موسیقی بخوانم 
و  داشت  جریان  من  زندگی  در  سینما 
یادم هست که چه فیلم های غیرایرانی 
خوبی روی پرده سینماها اکران می شد 
که به معنای واقعی تخیالت سینما را وارد 
زندگی واقعی می کرد. برای ما سینما فقط 
تماشای یک فیلم روی پرده نبود بلکه

 جزئی از زندگی بود که در درون اندیشه 
موقع  آن  البته  شد.  می  تزریق  ما  همه 
سینمای ایران با سینمای دوران ما خیلی 
ای  واژه  این فضا  کنار  و در  فرق داشت 
که  داشت  وجود  »فیلمفارسی«  نام  به 
آثاری چون »گنج قارون« با بازی فردین 
نمونه های عینی آن است. اثری که من 
به شخصه آن را دوست دارم و در زمان 

هایی آن را دوباره تماشا می کنم.
این  تمام  با  گفت:  موسیقی  استاد  این 
همچنان جذاب  من  برای  سینما  احوال 
به  نمی کردم که روزی  بود و اصال فکر 
حضور  عرصه  این  در  آهنگساز  عنوان 
پیدا کنم. حتی در این سال ها از اینکه 
بگویم قبل از هر شغلی در سینما مشغول 
به آهنگسازی هستم برایم جذاب و لذت 
آهنگسازی  شغل  که  چرا  است  بخش 
دوست  که  بود  من  آرزوهای  از  یکی 
داشتم روزی به آن برسم. من هیچ وقت 
آن دوران خاطره انگیز را فراموش نمی 
کنم که فیلم های خارجی با دوبله های 
هایی  شب  و  روزها  چه  ایرانی  شاهکار 
را برای ما رقم می زدند. من خوب یادم 
می آید وقتی این فیلم ها اکران می شد 
تا  که  بود  زندگی  ما  برای  اش  موسیقی 
همین امروز هم ملودی برخی از آنها از 
و  »باراباس«  عربستان«،  »لورنس  جمله 
می  زمزمه  خودم  برای  »اسپارتاکوس« 
کنم. البته در همین دوران بود که بعد از 
دوران پهلوی و پیروزی انقالب به تدریج 
»گاو«  فیلم  مانند  روشنفکری  سینمای 
شروع شد که در ایران هم بسیار مورد 

تایید قرار گرفت.
علیزاده ادامه داد: وقتی به تدریج بزرگ 
شدم و با دانشگاه از سینمای فیلمفارسی 
فاصله گرفتم، متوجه شدم که در اغلب 
مانند  چیز  همه  همیشه  ها  فیلم  این 
این  در  بیننده  و  بود  تصویر یک شکل 
آثار با تصانیفی رو به رو می شد که مرتب 
در حال تکرار شدن بود. به عنوان نمونه 

در آن دوران هنرمندی به نام اسماعیل 
های  تحصیلکرده  از  خود  که  واثقی 
موسیقی بود پسری به نام حسین واثقی 
داشت که نه نت بلد بود و نه سازی می زد 
اما به دلیل ذوقی که داشت در چارچوب 
موسیقی کافه و کاباره به کار آهنگسازی 
توجه  واقعا جالب  که  بود  فیلم مشغول 
بود. اما در زمان ساخت فیلم گاو داریوش 
فرهت  هرمز  وقتی  که  بود  مهرجویی 
موسیقی آن را ساخت همه متوجه شدند 
که موسیقی فیلم هم می تواند همراه با 

محتوای اثر زاده شود.
وی افزود: بعد از شکل گیری این جریان 
موسیقایی در سینما بود که هنرمندانی 
مسعود  و  منفردزاده  اسفندیار  چون 
کیمیایی زحمت بسیار زیادی در عرصه 
آهنگسازی فیلم انجام دادند. و مطمئنم 
شاید اگر موسیقی فیلمی چون »قیصر« 
هم  موسیقی  دکترای  یک  دست  به 
که  ملودی  زیبایی  به  شود  می  ساخته 
منفردزاده در این اثر خلق کرد، نمی شد 
و این به جهت پیوند ارزشمند آهنگساز 
و کارگردان بود که ماجرای موسیقی در 
فیلم را پیش از پیروزی انقالب جدی کرد.

علیزاده به موضوع توسعه موسیقی فیلم 
در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
پرداخت و گفت: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بخشی از سینمای ما تبدیل به 
عنصر روشنفکری می شود و اینجاست 
که یک نکته جالب اتفاق می افتد. اینکه 
آیا این سینمای روشنفکری یا سینمایی 
اورد می  را در می  ادای روشنفکری  که 
تواند وجوه منفی نیز داشته باشد؟ آیا ما 
در این دوران روشنفکریم یا هنرمندیم 
البته وقتی  یا هنرمند روشنفکریم؟ که 
دنبال  خیلی  شویم  می  روشنفکر  ما 
فضایی  از  خارج  در  خود  های  خواسته 
که در آن قرار داریم می رویم در حالیکه 
باید بدانیم یک گنجینه در درون خودمان 
سینمای  همین  در  گرچه  دارد.  وجود 
روشنفکری خودمان یا در درون سینمای 
جنگ که به طور حتم در ان استثنائاتی 
وجود دارد فیلم های بسیار بدی تولید 

شد که منطبق بر واقعیت نبود.
سازنده موسیقی فیلم »دلشدگان« گفت: 
در زمانی که سینمای جنگ و دستوری به 
حرکت خود ادامه می دهد، این سینمای 
مستقل است که خود را در سینمای ایران 
مبارک  اتفاق  یک  این  و  کند  می  پیدا 
به  این سینما فیلمسازی  است. زیرا در 
زوایایی رسیده که بسیاری از چیزها در 
آن عادی نیست اما در عین حال به سمت 

مردمی شدن نیز رفته است... 

حسین علیزاده: سینما قبل از موسیقی در زندگی من جریان داشت

 خبراهی هـنری

امیلیا کالرک از مجموعه ی
 » بازی تاج وتخت «کنار میرود
امیلیا کالرک« بازیگر جوان بریتانیایی و 
از ستاره های محبوب سریال »بازی تاج و 
تخت« در تازه ترین مصاحبه خود گفت، 
پس از پایان فصل هشتم از این مجموعه 

تلویزیونی خداحافظی می کند.

تارگرین«  »دنریس  نقش  بازیگر  که  او 
ملکه یکی از هفت اقلیم افسانه ای است، 
از شخصیت های اصلی سریال محسوب 
تخت  و  تاج  تصاحب  برای  و  شود  می 

تالش می کند.
پخش فصل هفتم این مجموعه تلویزیونی 
از اواسط ماه ژوئیه آغاز می شود و شبکه 
کابلی »اچ بی او« کارزار گسترده ای را 

برای تبلیغ سریال آغاز کرده است.
امیلیا کالرک در جریان یکی از این برنامه 
ها، فصل هفتم را هیجان انگیز، تماشایی 
و غیر قابل پیش بینی توصیف کرد، به 
گفته او سرنوشت بسیاری از شخصیت 

ها در فصل جدید مشخص خواهد شد.

دانشگاه  افتخاری  دکترای 
بهرام  برای  اندروز  سنت 
بیضایی: »وقتی همه خوابیم«
بیضایی  بهرام   : فارسی  سی  بی  بی 
پژوهشگر، نمایشنامه نویس و کارگردان 
اول  ایرانی  برجسته  سینماگر  و  تئاتر 
افتخاری  دکترای  ژوئن(   22( تیرماه 
ادبیات دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند 
را به پاس شش دهه فعالیت گسترده در 

عرصه فرهنگ و هنر دریافت کرد.

ایران،  معاصر  اندیشمند  بیضایی  بهرام 
و  دانش  پهنه  گستردگی  به  باتوجه 
عرصة  در  نظیر  کم  ای  چهره  هنرش، 
نمایش، اسطوره شناسی و سینمای ایران 
است. اگرچه نفوذ و کشف این گستره، 

خود نیازمند فهم تئاتر، اسطوره، تاریخ، 

جامعه شناسی و سینماست ولی تبحر این 
هنرمند، در خلق و بازنمایی این دانش در 
مخاطب  جذب  به  منجر  هنری اش  آثار 

حرفه ای نیز شده است.
 تسلط او بر ارکان و بافت نمایش سنتی 
و تاریخ، منجر به نگارش آثاری منحصربه 
فردی شده است. آرش، اژدهاک، سلطان 
مرگ  بالدور،  و  جانا  بلخ،  دیوان  مار، 
فتح نامه  شرزین،  شیخ  طومار  یزدگرد، 
بخش  تنها  غالمان  جنگنامه  و  کالت 

اندکی از نمایش نامه های او است.
و  نگارش  میزان  به  اما  بیضایی  بهرام 
و  فیلم  پژوهش هایش مجال کارگردانی 
اجرای تئاتر نیافت، چنانکه تنها توانست 
پس از انقالب شش فیلم بلند سینمایی 
بسازد که تعدادی از آن ها مجوز نمایش 
روی  به  نیز  را  نمایش  پنج  و  نگرفتند 

صحنه ببرد.

فرانک سیناترای فلسطینی 

صدای آمریکا : جشنواره تابستانی »بیت 
الدین« در لبنان با حضور صدها نفر برپا 
شد. این رویداد در بحبوحه جنگ داخلی 
لبنان در سال 1985 راه افتاد تا مردم را از 
فضای خشونت آمیز آن دوران دور کند و 
از طریق موسیقی به یکدیگر پیوند بزند.

هویت  در  الدین«،  »بیت  جشنواره 
و  دوانده  ریشه  لبنان  مردم  فرهنگی 

تمدن این سرزمین را تصویر می کند.
با  امسال  لبنان  الدین«  جشنواره »بیت 
عمر  فلسطینی  جوان  خواننده  اجرای 
کمال افتتاح شد که برای نخستین بار در 

لبنان روی صحنه می رفت.
از »عمر کمال« به عنوان فرانک سیناترای 
فلسطین یاد می شود. سیناترا خواننده 
ماندگاری  های  ترانه  که  بود  آمریکایی 
را در موسیقی آمریکا از خود به یادگار 

گذاشته است.

کمال، اهل شهر نابلس در کرانه باختری 
رود اردن است.او نه ساله بود که قدم 

که  زمانی  گذاشت؛  موسیقی  عرصه  به 
خشونت  و  جنگ  بحران  با  زادگاهش 

دست به گریبان بود.
هجده ساله بود که به انگلستان مهاجرت 
کرد و در رشته مهندسی معماری مشغول 
رها  هرگز  را  موسیقی  اما  شد  تحصیل 

نکرد.
این خواننده فلسطینی، با کشف موسیقی 

فرانک سیناترا، خواننده اسطوره ای
 آمریکا قدم در مسیر او گذاشت.

 جانی دپ از ترامپ 
عذرخواهی کرد

عنوان  به  دپ  جانی  تایمز،  نیویورک  ه 
جدیدترین بازیگری که به وضعیت امور 
در دوره ترامپ اعتراضش را نشان داده 
بود و به شوخی گفت بدش نمی آید او را 
بکشد، از حاضران در برنامه پرسیده بود: 

می توانید ترامپ را بیاورید اینجا؟
او با استقبال مخاطبان روبه روشد و در 
ادامه گفت آخرین باری که یک بازیگر 
دست به قتل یک رییس جمهور زد کی 

بود؟ و افزوده بود: من آن بازیگر نیستم.
این سخنان با اعتراض کاخ سفید روبه رو 
شد و دپ به دنبال آن گفت تنها داشته 
به ماجرای قتل آبراهام لینکلن که سال 

1865 انجام شد، کنایه می زده است.
سخنان دپ بالفاصله در فضای مجازی 
روبه رو  واکنش کاخ سفید  با  و  منتشر 
به  بیانیه ای  صدور  با  سفید  کاخ  شد. 
و کیتی گریفین کمدینی  اظهارات دپ 
ترامپ  پالستیکی  سر  با  پیش  ماه  که 
روی صحنه ظاهر شده بود اشاره کرد و 
با اشاره به این که اصال نمی دانیم رییس 
شده  مطلع  اظهارات  این  از  جمهوری 
است یا خیر افزود: یک بی حرمتی بزرگ 

در چنین گفتاری وجود دارد.

در این بیانیه آمده است: رییس جمهوری 
تمامی  در  خشونت  با  است  گفته  بارها 
به  این  باید  و  است  مخالف  آن  اشکال 
عنوان یک استاندارد مورد موافقت همه 
باشد و در سطح جهانی به این استاندارد 

عمل شود.
مجله  در  بیانیه ای  صدور  با  نیز  دپ 
»پیپل« نوشت: برای این شوخی بد عذر 
می خواهم. من از مطالب نادرستی درباره 
رییس جمهور ترامپ استفاده کردم. این 
از روی قصد نبود، بلکه تنها تالشی برای 
به  رساندن  آسیب  قصد  و  بود  شوخی 

کسی در میان نبود.

خطر از بیخ گوش الرنس رد 
شد

هواپیمای شخصی جنیفر الرنس پس از 
به وجود آمدن نقص فنی در هر دو موتور 
بازیگر  شد.  اضطراری  فرود  به  مجبور 
برنده جایزه اسکار در این حادثه آسیبی 

ندیده است.

بازیگر 26 ساله سینمای آمریکا که برای 
کنتاکی  در  زادگاهش  به  خانواده  دیدار 
رفته بود، هنگام بازگشت با این حادثه 

مواجه شد.

بزرگداشت  صدرعاملی  
صدرعاملی  رسول  بزرگداشت  مراسم 
با حضور  تیرماه  عصرروز سه شنبه 13 
سینما  در  ازهنرمندان  کثیری  جمع 

فلسطین اصفهان برگزار شد.
رسول صدرعاملی در این مراسم گفت: 
خودم  زادگاه  در  که  خوشحالم  بسیار 
مراسم بزرگداشت برایم می گیرند. برای 
برای  ندارد  توقفی وجود  فیلمسازان  ما 
همین است که عمدتاً زمانی که فیلمی 
را کار می کنیم از دنیا می رویم.  دلم برای 
ساخته ام  قبل  سالها  در  که  فیلمهایی 
آن  بود  خوب  چقدر  است،  شده  تنگ 
سالها، چقدر حال خوبی داشت سینمای 
ایران. حال با جشنواره کودک و نوجوان 
ایران   سینمای  به  را  امید  می توانیم 

بازگردانیم.
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