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استاد  میرزاخانی  مریم 
نابغه  و  استنفورد  دانشگاه 
ریاضی ایرانی در گذشت.

علم   دنیای  به  باید  امروز 
جهان   دانشمندان  همه  و 
وهمه ایرانیان تسلیت گفت 



صفحه 2

صفحه 3

دی 91 آزا

دی 91 آزا

    

     10-  حماسه سیاست مستقل ملی:    واشنگتن  از دیپلماسی ایران  برای میانجی گری  درمذاکراتش          
     پیرامون جنگ ویتنام  یا تجدید ارتباط  سیاسی با چین  یا     درمسائل  مربوط به خاور دور  مدد می خواست .

مقاله ای است بقلم پروفسور هوشنگ نهاوندی   درباب سیاست مستقل ملی ایران و نقدی بر جلدسوم کتاب خاطرات جناب اردشیرزاهدی

و  صلح  های  موافقتنامه  دارای  اسرائیل   -6   
دیپلماتیک با مصر، ارد ن و تشکیالت خود گرد ان 

فلسطین است . ترجمه ای از مقاله نیویورک تایمز
اما  نیرودارد  بسیج  قدرت  والئی  ایران    -8
عربستان سعودی و امرا ندارند.  مقاله ای تحلیلی از 

پروفسور کاظم ودیعی

       
  

   14- خاطرات دکترپرویزعدل: پس از 
اینکه  مردم  به خیابانها ریخته  ومیدان های قاهره     را پر 

کردند     حسنی مبارک  اعالم کرد که درسپتامبر امسال  برای 
تجدید  انتخابات داوطلب نخواهد شد.

16-خبرهائی از ام القرای اسالمی:
 از تیمورشهابی

  18-رضا پهلوی برای پادشاهی تربیت شده است

گفتگوی  ناصرامینی  روزنامه نگار و دیپلمات سابق با پروفسور کاظم ودیعی

 20- زنان شاهنامه : از دکترطلعت بصاری  21- زینب پاشا:  زن مبارز تبریزی
                                                                            از محمود نفیسی

22-  رویدادهای 25 تا 28 امرداد:  
پژوهشی از ک . هومان

از بیان چنین  تذکار این نکته را ضرور می دانم که غرض 
مطالبی این نیست که بطور کلی ارزش سیاسی وحیثّیتی 
خلع یداز بیگانه را به خاطربهره گیری از منابع خارجی  به 

زیرسؤال برده باشم...

30- دادها وبیدادهای تاریخی
از:  مجیدزندیه 

بعداز ترمیم  پل »خداآفرین«  آقامحمد خان  با شصت هزار  
قشون پیاده وسواره  و بیست وپنج  توپ ازروی آن پل گذشت  

وخودرا به شهر شوشی  رساند. 

 آزادی
نشریه ماهانه

 اجتماعی - ادبی- هنری

شماره پیاپی 91  - سال هشتم 
اول شهریور 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.

آنچه ردشماره 91 ، شهریورماه 1396 می خوانید

32- عفونت های ادراری: دکتر همایون آرام 
  34-زندگینامه خودنوشت چارلزداروین : ترجمه محمدعلی صوتی

39-  درمیان کتابها : انتخاب م.ع. آشنا 42- پارسی بگوئیم وپارسی بنویسیم: از دکتر 
خانک عشقی صنعتی 43- ستاره ای که غروب کرد : بمناسبت درگذشت پروفسور مریم 

میرزاخانی   45- آشنائی با استاد محمدعلی دولتشاهی 50- یادی از استاد شجریان

موزید بیا نیان  ازاریا

ازرئیس   ، درآمریکا  روزها  این 
تا  اوباما-   - سابق  جمهور 
نویسندهای بی نام ونشان  از وطن 
دوستی  ترامپ و گروههای  میهن 
میهن  و  کنند  می  انتقاد  پرست 
پرستی را نوعی  نژادپرستی می 
دانند. این منتقدین وطن پرستی 
یا ازسر ناآگاهی چنین مطالبی را 
مطرح می کنند و یا از قصد برای 
جدید.  جمهور  رئیس  کوبیدن 
برای مثال می گویند وقتی آقای 
آمریکا«   »اول  گوید  می  ترامپ 
نوعی شوونیسم را  دامن میزند. 
عمل   حتی  پرستی  وطن  ناقدان 
سرود  دربرابر  که  فوتبالیستی 
ملی آمریکا در میدان ورزشی  بی 
ایستادن  بجای  و  کرده  احترامی 
را  بود  نشسته  احترام   بحالت 
تأیید می کنند و آتش زدن پرچم 

آمریکارا هم  تقبیح نمی کنند. 
اگر این افراد می توانستند تاریخ 
اقوام  پیدایش  ازآغاز  را  ایران 
ایرانی در فالت ایران تا به امروز 
که  یافتند  درمی  کنند   مطالعه 
وخیزهای  افت  در  ایران  بقای 
تاریخی  همین حس وطن پرستی 

و ایران دوستی بوده است . 
ارتشهای  سربازان  روزها  این 
بزرگ مانند آمریکا  در هرکجا می 
جنگند بخاطر مشتی دالر است . 
عربستان سعودی بابیلیونها دالر   
دولت آمریکارا دعوت می کند که 
ارتش  بیافریند.و  پیروزی  برایش 
 ، این دالرها  به  با عشق  آمریکا  
سربازان و ادوات جنگی خودرا به 
منطقه می فرستد تا برای عربستان 
بجنگند. سرباز آمریکائی  به خاک

 عربستان دلبستگی ندارد. و خاک 
خطر  معرض  در  نیز  زادگاهش 

نیست تا بخواهد جان فداکند.
 در همین سالهای اخیر ، بهنگام 
جنگ ایران وعراق ، سرباز ایرانی 
که زرتشتی یا یهودی ویا ارمنی 
برای  های جنگ   در جبهه  بود  
وجان  دل  با  ایران،  وطنش  حفظ 
هرکجا  که  دیدیم  و  جنگید.  می 
جنگ بخاطر ایران بود  ، ارتش ما 
پیروز بود.  در آن روزها پزشکان 
هم طبق قراری که با نظام پزشکی 
هرسال  باید  بود  شده  گذاشته 
مدتی را درجبهه های جنگ می 
گذراندند و به مداوای مجروحین 
پزشکان  از  یکی  پرداختند.  می 
هنوز  امیدوارم  چون  که  ارمنی 
درقید حیات باشد از بردن نامش 
گفت  می  کنم   می  خودداری 
گردم  می  بر  جبهه  از  هربار  من 
درانتظار روزی هستم که دوباره به 
آنجا مراجعت کنم . او حتی گاهی 
بجای بعضی از همکارانش به جبهه 

می رفت .
می گفت در بسیاری از جبهه ها 
که شکست می خوردیم به دلیل 
حضور سپاه بود که ایران برایش 
اسالم  ودرفکر  نداشت  مفهومی 
بود. او می گفت من آخوندی  راکه 
قبل از حمله باصدای بلند تکبیر 
به  و  کردم  می  ارشاد  گفت   می 
این کارتو  او یادآور می شدم که 
می  دهدواو  می  کشتن  به  مارا 
ومن   . اسالم  فدای  ما  گفت جان 
نه  گفتم  می  نبودم  مسلمان  که 
جان ما فدای ایران . پس از یکی 
جان  بود  نزدیک  که  دوشکست 

نوظهور  اسالم   فدای  ارمنی  من 
آخوندها  بشود به جبهه ای رفتم 
می  اداره  را  آن  ها  ارتشی  که 
کردند و عجیب است که ارتشی 
هابدون تکبیر گفتن درهمه حمله 
به  عشق  شدند.  می  پیرورز  ها 
جبهه  در  سرباز  به  خاک   و  آب 
جنگ ، به معلم درکالس درس، به 
کشاورز در مزرعه ، به سیاستمدار 
است   کرده  اشغال  که  پستی  در 
وطنش  برای  تا  دهد  می  نیرو 
درراه  و  کند.  کار  وجان  ازدل 
پیشرفت وسربلندی آن بکوشد.  
کوروش  نبود  وطن  به  عشق  اگر 
وداریوش نمی توانستند گستره ی

 ایران زمین را از هند تا سواحل 
وطن  اگر  دهند.  امتداد  نیل  رود 
هرگز  نبود  ایرانی  اقوام  پرستی 
نمی توانستند  درطول نزدیک به 
ده هزارسال  ایران را به نسل های 
بعد بسپارند.  بسیار کشورها بوده 
اند که درطول سده ها و هزاره ها 
درخشیده اند اما به یکباره نابود 
شده اند. ایران با همه  مشکالتی 
که برایش پیش آوردند  همچنان 
سربلند است . وقتی رئیس جمهور 
آمریکا ایران را جزء 6 کشوری قرار 
میدهد که ورود افراد آن مملکت 
ها  به آمریکا تابع ضوابطی خاص 
اعتراف  حال  درعین  شود   می 
ملتی  ایران  ملت   « که:  کند  می 
بافرهنگ و متمدن است و پیشینه 

ای درخشان دارد« .
ایران  ازمردم  باید  ها  آمریکائی 
و  پشتکار  با  که  بگیرند  درس 
که  را  ایران هرمشکلی  به  عشق 
برای وطنشان پیش آمده  بخوبی 
اسکندر  اند.  برداشته  میان  از 
 ، کرد  تصرف  را  ایران  مقدونی 
پرسپولیس را به آتش کشید اما 
سرانجام خود ایرانی شد.  در همین 
برایران  که   آخوندهائی  روزها  
فرازترین  مستولی شدند  گردن 
افراد این مملکت را  تسلیم خود 
کردند  اما امروز می بینیم که خود 
ایران می شوند.  تسلیم فرهنگ 
ایران  مردم  که  آنگونه  را  دین 
کنند.  می  ترویج   ، خواهند  می 
سعودی  درعربستان  اسالم  به 
که زنانش حق رانندگی ندارند  و 

اسالم درایران که  زنان شیر دل 
واپسگرائی  دربرابر  مردان  تراز 
های آخوندی ایستادند نگاه کنید. 
 . است  آسمان  تا  اززمین  تفاوت 
ایرانی خودرا وقف وطن می کند 
حفظ  قادربه  دینش  وباوردارد  
خویش است و نیازی به مجاهدت 
سعودی   فرد  یک  اما  ندارد.  او 
باوردارد که خاک مهم نیست باید 

دینش حفظ شود. 
آقای اوباما ! اگر خاک مهم نباشد، 
اگر وطن برای مردمانش در مقام 
نخست اهمیت نباشد، و اگر ملت  
محکوم  باشد  ملی  هویت  بدون 
ازما که هزاران سال   . به فناست 
ایران  خاک  در  سرافراز  است  
 . بگیرید  یاد  ایم  زیسته  زمین 
نیست  مهم  وطن  به  عشق  اگر 
استقالل  روز  جوالی  چهارم  چرا 
آمریکا  را جشن می گیرید؟  چرا 
برای آنها که درراه استقالل وطن 
وسربلندی آمریکا جان باخته اند 
یک روز ویژه تعیین می کنید تا به 
یادآوری  فداکاری آنها بپردازید؟  
این چه حرف بی ربطی است که 
برزبان می آورید و بعنوان رئیس 
گوئید  می  آمریکا  سابق  جمهور 
ای  پسندیده  کار  پرستی،   وطن 

نیست . )نقل به مضمون( 
هرگز فراموش نمی کنم در سال 
1348 که افسر جوانی بودم و یکی 
از ام  التحصیلی  فارغ  از  دوسال 

گذشت،  می  افسری  دانشکده   
باعراق   احتمالی   جنگ  برای 
تعداد  خواستندو  می  داوطلب 
بیشتر  ارتش  نیاز  از  داوطلبها  ما 
بود. خوشبختانه  عراقی ها که از 
جانبازی ایرانی ها برای وطنشان 
نشدند.  جنگ  وارد  خبرداشتند 
را  وطنش  باید  هم   آمریکائی 
دوست داشته باشد تا بتواند از آن 
حراست کند.  شوونیسم یا وطن 
تقبیح  برخی  را  افراطی  پرستی 
می کنند اما  نهایت عشق به وطن 
درتعریف شوونیسم می گنجد که 
بنظر من قابل سرزنش نیست. ما 
ایرانی  سبک  به  پرستی   وطن 
را به هرکس در هرکجا  خواهیم 

آموخت. 
مرتضی پاریزی
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توضیح وتصحیح
تصویرروی  ابتدا  گذشته  درشماره 
جلدرا ازرژه مردم آمریکا در مراسم روز 
استقالل این کشور انتخاب کرده بودیم و 
شرح آن را درصفحه 3 توضیح دادیم . 
اما بعدا تصمیم گرفتیم تصویری از جوانان 
ایرانی را در پاسارگاد برروی جلد بگذاریم 
. مجله را به چاپخانه فرستادیم و پس از 
ارسال آن به چاپخانه  متوجه شدیم که 
ایم  نکرده  عوض  را  سوم  صفحه  شرح 
به  را  از تصحیح آن مجددا آن  لذا پس 
خواستیم    آنها  واز  فرستادیم  چاپخانه 
فرستادیم  برایشان  که  جدیدرا  نسخه 
چاپخانه  متأسفانه   اما  کنند  استفاده 
زمانی به سراغ ایمیل ما می رود که کار از 
کار گذشته و تعداد زیادی  ازمجله چاپ 
شده بود. به این دلیل  بعضی از دوستان 
مجله را با شرح اشتباه صفحه سه دریافت 
کردند که به  خاطراین اشتباه  از همه آنها 

عذرخواهی می کنیم .

شاعران کرمانی
باسپاس از اینکه درشماره اخیر صفحاتی 
را که مربوط به اشعار کرمانی ها اختصاص 
داده اید . اما  یک شعر معروف را فراموش 
ولی  اهلل  نعمت  شاه  شعر  ایدوآن  کرده 

است که می فرماید:
هرچند که ازروی کریمان خجلیم

آخر چه توان کرد ازاین آب وگلیم
درروی زمین نیست چو کرمان جائی

کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم 
شاعران  تعداد  البته   . ازشما  سپاس  با 
که  است  آن  از  بیش  مراتب  به  کرمانی 
دردوشماره قبل شعرشان چاپ شدواین 
بار بود که اقدام به چنین کاری  دومین 
شد. مسئول صفحه شعر که خود به قول 
شاه نعمت اهلل ولی اهل دل است  درنظر 
دارد درآینده اشعاری از شعرای شهرهای 
مختلف ایران را گردآوری ودراین صفحه 

بکنجاند..

جایزه صلح نوبل
ایران دوست وایران  بار ارجمند کدبان  
نشریه  محترم   مدیر  پاریزی  مرتضی 

آزادی
وشورای  شما  به  آفرین   شادی  بادرود 
نویسندگان  ، دریادداشت اردیبهشت ماه  

نوشته شمارا  بعنوان » کودکان  جهان 
را دریابید«  چندین بار خواندم . بسیار 
عمیق و متأثر کننده  بود. باالهام  ازآن ، 

این نوشته را  تقدیم می کنم :
جایزه ی صلح نوبل  به کسی  ویا کسانی 
برای صلح  وآرامش   داده می شود  که 
باشند.  کرده  فعالیت  دنیا  ومردم  دنیا 
همچنین   جایزه مواد  اعالمیه   جهانی 
نوبل  گنجانده  حقوق بشر  که درصلح 
شده است به فردی ویا گروهی  داده می 
شود  که فعالیت  درجهت  بدست آوردن  
حقوق بشر  برای مردم  دنیا کرده باشند. 
برای مثال  می توانم  اززنده یاد  عالی 
جناب ویلی برانت  صدراعظم آلمان نام 
ببریم که  یک عمر با دیکتاتوری سیاه 
وسرخ  جنگید. دادن این جایزه  دربعضی 
از سالها  متأسفانه  با سیاست توأم شده 
قباًل  که  شود   می  داده  اشخاصی  وبه 
کاری درجهت حقوق بشر انجام نداده اند 
وبعدازگرفتن  این جایزه نیز  بعللی هم 
نمی توانند دراین مورد فعالیتی  داشته 
خانم  از  توانم   می  مثال   برای  باشند. 
اوباما  باراک  و  ازتایران  عبادی   شیرین 
رئیس جمهور آمریکا نام ببرم . مثالهای 
خوبی برای اینگونه افراد  درزبان فارسی 

خودمان  وجوددارد  ازجمله :
طرف را سرکار گذاشته اند.« یا » طرف را  
پی نخودسیاه فرستاده اند«  یا » انگشت  
اند.«   کرده  گردو   پوست  توی  را  طرف 
تمامی این مثالها  حاکی از آن است  که 
با دادن این جایزه  طرف را فلج کرده اند 
بطوریکه نمی تواند  فعالیتی  در جهت 

حقوق بشر  انجام دهد.
ایشان  عبادی   شیرین  خانم  ی  درباره 
مواد   که  اند  کرده  وادعا  عنوان  بارها 
احکام   با  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
اسالم  مغایرتی ندارد  ودرنتیجه قوانین 
از  را  آن  بیشتر   که  اسالمی   جمهوری 
احکام اسالم گرفته اند  مطابق با  حقوق 
از  یا  یاشند خانم محترم شما  بشر می 
چیز  همه  ویا  دانید  نمی  چیزی  اسالم 
راه   ، رهبر  آمد  خوش  وبرای  میدانید 

عوامفریبی را درپیش گرفته اید.
خانم عبادی شماباید طرفدارحقوق بشر 
وجمهوری  اسالم  طرفدار  ویا  باشید  
اسالمی . این دورا نمی توانید درکنارهم 
قرار دهید. شما می توانید  منشور شاه 
شاهان  کوروش هخامنشی  را همانطورکه  
تمام کشورهای  دنیا آنرا قبول دارند  در 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  مواد  کنار  

گفتار   : زردشت  فلسفه  یا  و  قراردهید 
نیک ، کردار نیک ، پندار نیک را  برابر 
با حقوق بشر بدانیدونه اسالم وجمهوری 

اسالمی را.
خانم عبادی  شما درانتخابات  سال 88 که 
مردم ایران ازتقلب درانتخابات  بااعتراض 
به خیابانها آمدند ولی بدستور علی خامنه 
ای  ازراه پیمائی آنهابا خونت  جلوگیری 
شد ودرنتیجه 74 نفر کشته شدند  شما 
ازنظر حقوق بشر چکارکردید؟  شما بجای 
اعتراض به این عمل وحشیانه ی رژیم  ، 
مردم رابرای شرکت درانتخابات  تشویق  
ودر جهت انتخابات تبلیغ کردید. بعبارت 
دیگر بارژیم  خونخوار کمهوری اسالمی  

کنارآمدید.
چنانچه  اوباما.  باراک  جناب  درباره 
 88 سال  تقلبی   درانتخابات  میدانید 
به  اعتراض  جهت  مردم  که  خورشیدی 
تقلبها به خیابان آمدند  وبه آرامی  راه 
پیمائی کردند  و74 نفر کشته شدند  شما 
اسالمی   باجمهوری  بشر   حقوق  ازنظر 
چه کردید؟  غیرازاینکه  بواسطه داشتن  

جایزه ی  حقوق بشر سکوت کردید؟ 
بود  ای  دوشیزه  نفر   74 این  درمیان 
ها   بسیجی  که  موسوی   ترانه  بنام 
کردند  وسپس  تجاوز  او  به  بار  چندین 
با وضع فجیعی اورا کشتند وجسدش را 
سوزاندند  وجود داشت . من شرح حال 
جناب  ونوشتم  شمافرستادم  برای  اورا  
بااین وضع  اگر دختر شمارا   پرزیدنت  
اسفناک  بقتل رسانده بودند  شماباقاتلین 
ودستوردهندگان  آنها چکار می کردید؟  
برای   اسد  که  میالدی   2013 درسال 
کشتن مردم  خودش ازسالح شیمیائی 
وگاز سارین  استفاده کردودراین جریان 
تعدادزیادی زن و مردوبچه  بقتل رسیدند  
شما چه واکنشی  از نظر حقوق بشر انجام 
جناب  همانند  زمان   آن  اگردر  دادید؟ 
پرزیدنت ترامپ عمل می کردید  دفعه 
دومی پیش نمی آمد. پس مالحظه می 
کنید که در کشتاردوم  شما نیز مقصرید. 
ناگفته نماند  که در جنگهای خاورمیانه  
کشورها   این  امنیت  رفتن   وازدست 
وبووجود آمدن تروریسم مسبب اصلی 
آن پرزیدنت جیمی  کارتر می باشند که 
متأسفانه ایشان هم دارنده جایزه صلح 

نوبل هستند.
بااحترام . دکترپرویز کالنی - آلمان

پروفسور  شما  محبت  از  همیشه  جون 
کالنی عزیز سپاسگزارم .

مجله درجه یک 
با درود  مجله آزادی بنظر من  بهترین 
مجله و درجه یک است   . اولین مطلبی 
را که می خوانم نوشته های   آقای  تیمور 
شهابی است .  قلم بسیار شیرینی دارد. 
خاطرات زنده یاد دکتر عدل   را با لذت 
می خوانم . گاهی نیز از زندگی سختی که 
درغربت داشته است ناراحت می شوم.  
میخوانم.  را  بصاری  دکتر  خانم  مقاالت 
و  فرهیخته  بسیار  بانوی  هم  ایشان 
مطالب  از  درهرحال   . است  دانشمندی 
تاریخی ودرباره ایران بسیار یاد می گیرم.

من وقتی کالس هفتم بودم به اسرائیل 
ازتاریخ  دلیل  این  به  و  کردم  مهاجرت 
. ولی مجله آزادی  نمی دانم  ایران زیاد 
از  یاد می دهد. قبل  خیلی چیزها بمن 
هرچیز خواندن فارسی من خیلی خوب 

شده است .  خدا شمارا حفظ کند. 
یافا  - ابراهیمی   - ماساچوست 
ازطرف   . ممنونم   بسیار  شما  لطف  از 
نویسندگان مجله هم از شما تشکر می 

کنم .

از یک شاعرکرمانی  شعری 
برای استاد شجریان

  بعد از درود فراوان
شعر جالبی از یک هنرمند و شاعر کرمانی 
به دستم رسید که اگر صالح میدانید در 

جریده گرامی ازادی چاپ بفرمایید
با تشکر فراوان و درود بر سروران همراه ،

شما را به خواندن دلنوشته ای از هنرمند 
گرامی جناب آقای منوچهر ابراهیمی،)از 
سنتی  موسیقی  سازهای  سازندگان 
گرانمایه  استاد  برای  که  تار(  بخصوص 
دعوت  اند  سروده  شجریان  رضا  محمد 

میکنم.:
ای بلبل دستانم، وی مرغ گلستانم

کن رنجه قدم، باز آی ؛ یک بار دگر، جانم
چل سال بنالیدی، ای بلبل شوریده

درپرده خبر دادی، ای مرغ سلیمانم
در چله چه ها دیدی؟ از درد نرنجیدی...

چون کوه به جا ماندی ای رستم دستانم
گیریم که بدخواهان، بغضت به گلو کردند
گنجینه آوازت گسترده بر ایرانم

مردم همه دلجویت، همواره دعا گویت
مانی به بر یاران، ای خسرو خوبانم

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری
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استاد شجریان عزیز.
نمک گیر ونمک نشناس

وشورای  بشما  ودلپذیر  گرم  بادرود 
تقدیم  زیر  ی  نوشته   ، نویسندگان  
می شود:  » نمک گیر ونمک نشناس 
نشناس  ونمک  گیر  نمک  ی  «جمله 
به  اگر شخصی  که  است  معنی   بدین 
اورا  شخص دیگری کمک میکرده ویا 
وبااو  نشاند  می  خودش  ی  سرسفره 
غذا میخورد  میگویند  اورا نمک گیر 
که  بود  براین  تصور  زیرا  است   کرده 
شخص نمک گیر شده هیچ کار وگفته 
ی بدی علیه کمک کننده ویا مهماندار 
درغیر  زیرا  داد  نخواهد  انجام  خود 
نمک  بعنوان  درانظارمردم  اینصورت  
آنهااورا  و  شود  می  معرفی  نشناس 

طرد کرده وازاو دوری خواهند جست. 
نشناس   ونمک  گیر  نمک  جماه   این 
درخواندن  بیشتر  گذشته   درایران 
اکثر  زیرا  رفت  می  بکار  ونوشتن  
کردند  می  کمک  همدیگر  به  مردم  
پاداش گرفتن  وسرسفره  توقع  بدون 
می  غذا  با خوبی وخوشی  یکدیگر  ی 

خوردند.
ونمک  گیر  نمک  اسالمی  درجمهوری 
ناشناخته  است که  نشناس  دوجمله 

وجود خارجی ندارد ازجمله : 
1- آخوند خمینی درزمان پناهندگی و 
او کمکی  به  آوارگی خود هرکسی که 
کرده بود  درزمان رهبری ، آنهارا اعدام 
تیمسار  یاد   زنده  مثال  برای   . کرد 
مدیون  را  بودنش   زنده  که  پاکروان  
به  آمدن           وبعداز  بود  تیمسار 
قدرت دستور اعدام اورا صادر کردکه 
ذکر چگونگی آن ناراحت کننده است .
2- آخوند خامنه ای که رهبری خودرا 

مدیون آخوند رفسنجانی بود درزمان 
وبچه  قرارداد  غضب  مورد  اورا  قدرت 

های اورا   زندانی کرد.
3- از آخوند بدتر احمدی نژاد  که در 
انتخابات بدستور خامنه ای  دو دوره  
برنده اعالم شد  بجای نمک گیرشدن  
او  برای  جمهوری   ریاست  درپایان 
رهبری  از  من  کردوگفت  تیز  شمشیر 
چیزی میدانم که اگر فاش کنم  او باید 
عبایش را  به سر بکشد وازایران فرار 
کند. بدینصورت یم نمک نشناس تمام 

عیار ازکاردرآمد.
جمهوری  وسران  رهبر   درقاموس 
ودوستی  گیرشدن   نمک  اسالمی  
نمک  جمله  ندارد.  وجود  ومودت 
 . است  ناشناس  آنها  برای  شدن  گیر 
ازهیچ  خود  هدف  پیشبرد  آنهابرای 

کار خالف وبدی روی گردان نیستند
آلمان  پرویز کالنی
همیشه   مثل  عزیز  پروفسورکالنی 

سپاسگزار ونمک گیرشماهستیم .
بعضی  لطفی   کم  بازهم 

ازخوانندگان
یادآوری  نامه  تعدادی  ماه  دراین  باز 
برخی  برای  را  اشتراک  حق  پرداخت 
از خوانندگان ارسال کردیم ومتأسفانه 
چند نامه به دلیل تغییر آدرس برگشت 
پاسخ  بدون  سئوال  این  و  خورد. 
ارسالی  های  مجله  چرا  که  ماند  می 
پرداخت  نامه   اما  نمی خورد  برگشت 

حق اشتراک برگشت می خورد. 
از همه خوانندگان عزیز  باردیگر  یک 
تغییر  محض  به  کنیم  می  استدعا 
آدرس مارا مطلع کنید تا هم در هزینه 
های ما صرفه جوئی شود وهم شما به 
هم   اگر  کنید.  دریافت  را  مجله  موقع 
ادامه  خودرا  اشتراک  خواهید   نمی 

دهید با یک تلفن آن را  لغو کنید. 

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.

                                                                  ژپوهشگر ارجمند جناب آاقی محمد مـجزا

                                                                بدینوسیله  ردگذشت ربارد    گرامی شمارا  ازسوی شورای نویسندگان ماهناهم آزادی  تسلیتگفته

                                                                  وربای شما وبازماندگانش صبروشکیبائی  آرزو میکنم . روانش آرمیده باد.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مرتضی پارزیی
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جمهور  رئیس  طرف  از   - مستقیم 
 ، آمریکا  سران  از  برخی  و  ترامپ 
رهبران عرب سنی و فعاالن آمریکایی، 
می  که  کنند  می  ایجاد  را  هایی  تنش 
با  مسلحانه  درگیری  به  منجر  تواند 

ایران شود.
با  را  ها  خصومت  این  از  برخی  تهران 
 ،Xiyue Wang اقداماتی مانند بازداشت
از  حمایت  و  پرینستون  پژوهشگر  
اسد،  بشار  سوریه،  جمهور  رئیس 
از  بسیاری  برای  و  دهد.  می  پاسخ 
از  که  ایران  آمریکایی،  سیاستمداران 
سال 1979 از ایاالت متحده جدا شده 
انزوا  و  مجازات  مستحق  تنها  است، 
در  متحده  ایاالت  و  ایران  اما  است. 
با داعش  از منافع مانند مبارزه  برخی 
از  چرا  پس  دارند.  مشترک  هدفهای 
همه ابزارهای دیپلماتیک استفاده نمی 
گفتگو،  باب  کردن  باز  جمله  از  کنند، 
و  ها  بادشواری  روبروشدن  از  از  قبل 
حتی رسیدن به برخوردهای دولتی ؟ 
به یاد آوریم که درگیرشدن   بدنیست 
مسلما   2003 درسال  عراق،  درجنگ 
امریکا  استراتژیک  اشتباه  بزرگترین 
حمالت  از  پس  بود.  مدرن  دوران  در 
در  طالبان  و  القاعده  به   سپتامبر،   11
افغانستان حمله شد. اما در واشنگتن، 
عراق  بالفاصله  تقریبا  گفتگو  این 
برای  فرصتی  و  شد  شامل  نیز  را 
سرنگونی صدام حسین به وجود آمد، 
با11  ارتباطی  هیچ  صدام  که  هرچند 
سپتامبرنداشت  و صاحب هیچ سالح 
هسته ای نیز نبود، همانطور که رئیس 
آقای  دبلیو بوش گفت.  جمهور جورج 
جنگ  یک  در  گرفت  تصمیم  بوش 
استراتژی   بدون  نابرابرو  و  پیشگیرانه 

شرکت کند.
چنین جنگی می تواند دوباره رخ دهد. 
در اینجا چند دلیل برای نگرانی وجود 

دارد:
پاره  پی  در  ترامپ  جمهور  رئیس   *
کردن پیمان هسته ای هفت کشور در 
سال 2015 است که برمبنای آن ایران 
لغو  برابر  در  را  خود  ای  هسته  برنامه 
او  اگر چه   . تحریم ها متوقف میکند، 
تاکنون دو بار ودر دوشنبه 17 جوالی 
به  ایران  که  کرد  تایید  کنکره   به  نیز 

متحمل   است،اما  متعهد  قرارداد  این 
بخاطرآزمایش  جدید  های  تحریم 
خواهدشد.  خود  بالستیک  موشکهای 
در  ترامپ  آقای  گویند  می  ایرانیان 
به  دارد،  قرار  توافق  این  نقض  آستانه 
رهبران  درخواست  از  پس  خصوص 
ایران.  با  تجارت  انجام  برای  اروپایی 
که  بود  این  معامله  این  اصلی  هدف 
ای  هسته  محدودیت  ازای  در  تهران 
سروسامانی  اقتصادی  لحاظ  از  خود 
استقبال  جاي  به  ترامپ  آقای  بگیرد. 
قصد  دیپلماتیک  پیشرفت  این  از 
را  ایران  و  سازد  متوقف  را  آن  دارد 
برجام  تا خودازاجرای  تحریک میکند 
خوداو  همانطورکه  باززنددرست  سر 
پاریس  اقلیمی  انجام پیمان شرایط  از 

سرباز زد.
* کنگره، که به شدت با معامله هسته 
ای در هنگام امضای آن مخالف بود، بر 
کند.  می  کار  جدید  های  تحریم  روی 
ترامپ  آقای  ویژه  به  جمهوریخواهان 
را تحت فشار قرار داده اند تا رویکرد 
خود را تشدید کند. در یک نامه اخیر 
به رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه، 
ایران  کردند  اعالم  سناتور  چهار 
حامی  ای،  منطقه  »متجاوز  همچنان 
دهنده  توسعه  المللی،  بین  تروریسم 
بالستیک  های  موشک  تکنولوژی 
مردم  کردن  سرکوب  سرگرم  و 
هم  حقایقی  نامه  دراین  ایران«است. 
تنها  ای  هسته  توافق  .اما  وجوددارد 
ای  هسته  تهدید  از  جلوگیری  برای 
منتقدان  دیگر  مانند  و سناتورها  بود، 
دهنده  نشان  این  که  پذیرند  نمی 
خطربروز  کاهش  در  مهمی  پیشرفت 

جنگ در منطقه باشد.
* مقامات بلندپایه آمریکایی به لفاظی 
از  حمایت  به  و  داده  خودادامه  های 
تغییر رژیم درایران اشاره کرده اند، به 
رغم رکورد زشت در عراق، افغانستان 
به  را  ایران  تیلرسون  آقای  لیبی.  و 
برتری جوئی در منطقه علیه متحدان 
متهم  مانند عربستان سعودی  آمریکا 
رابطه  در  ما  کرد. وی گفت: »سیاست 
را  هژمونی  این  که  است  این  ایران  با 
پشت سر بگذارد ... و به حمایت از آن 
دسته از عناصر داخل ایران که منجر 
این حکومت می  آمیز  انتقال صلح  به 

وزیر  ماتیس،  جیم  بپردازد.«  شوند، 
نامید  راکشوری  ایران  اخیرا  دفاع 
درناپایدارکردن  نفوذ  بیشترین   « که  

خاورمیانه« دارد.
به  منجر  که   1979 انقالب  زمان  از   *
ایران  در  مذهبی  حکومت  تأسیس 
با  بارها  و  بارها  آمریکا  رهبران  شد، 
اند.  کلنجاررفته  درایران  رژیم  تغییر 
گویند  می  کارشناسان  از  بعضی  اما 
است،  تر  جدی  خطر  بار  این  که 
نادرست  دیدگاه  ترامپ  آقای  زیرا 
که   پذیرد  می  را  سعودی  عربستان 
خاطر  بایدبه  را  رهبرشیعیان  ایران 
همه اشتباهات در منطقه و جانبداری 
از جنگ بین دو شاخه اسالم  سرزنش 

کرد .
سعودی ها، که درحال حاضر در برابر 
یمن  در  ایران  موردحمایت  شورشیان 
رهبری  تغییر  از  پس  جنگند،  می 
اند.  گرفته  را  تر  خشن  موضع  خود، 
عربستان این ماه، با ایجاد یک تحرک 
ایران  با  که  قطر،  علیه  ای  منطقه 
ارتباط دارد، و برقراری تحریمها علیه 
اسرائیل  کرد.  ایجاد  کشوربحران  آن 
می  تهدید  یک  را  ایران  همچنین 
عمیق  هماهنگی  دلیل  وبهمین  داند، 
سنی،  های  دولت  و  اسرائیل  میان  تر 
برقرارشده  و گه گاه به طور روزافزون 
از آمریکا می خواهد تا به ایران حمله 
کند یا اینکه چنین اقداماتی را درنظر 

داشته باشد.
خارج  ایران  ضدحکومت  صداهای   *
تا  کند  می  تالش  آمریکا   دولت  از 
آقای ترامپ و کنگره را برای مقابله با 
بنیاد دفاع  رئیس  کند.  ایران تحریک 
خطرناک  گروه  یک  ها،  دموکراسی  از 
توافق  از  جلوگیری  در  سعی  که 
طی  اخیرا  داشت،  ایران  ای  هسته 
از  جورنال   ستریت  دروال  ای  مقاله 
آقای  ترامپ خواسته است تا »به طور 
را  ایران  کشور  قدرت  سیستماتیک 
تضعیف  خاورمیانه  کشوردر  به  کشور 
طرفدار  نیروهای  تقویت  برای  کند« 
برجسته  حامیان  ایران.  دموکراسی 
سفیر  بولتون،  جان  مانند  ترامپ 
گینگریچ،  نیوت  ملل؛  سازمان  سابق 
نمایندگان  مجلس  سابق  سخنگوی 
سابق  شهردار  جولیانی،  رودولف  و  ؛ 

می  ترغیب  را  ترامپ  آقای  نیویورک، 
با  بگیردو  نادیده  را  برجام  تا  کنند 
سازمان مجاهدین خلق که یک گروه 
مخالف دولت ایران درخارج هستند و 

با تغییر رژیم موافقند مذاکره کند.
ایران  جنایات  از  ها  آمریکائی  اکثر 
بگروگان  ازجمله  کشور  این  علیه  
 241 کشتار   ، آمریکائی   52 گرفتن 
تفنگداردریایی  بمبگذاری سال 1983 
در  آمریکائی  سربازان  آسایشگاه  در 
در   1996 سال  گذاری  بمب  ؛  لبنان 
پایگاه هوائی ُخبردرعربستان سعودی  
آگاهند. اما شاید  رویداد کمتر شناخته 
خشمگین  را   ایرانیان  هنوز  که  شده 
نگهمیدارد  کودتای 1953 توسط سیا  
و سرنگون کردن محمد مصدق رهبری 
که بصورتی دموکراتیک  انتخاب شده 
اطالعاتی   حمایت  همچنین   و  بود  
آمریکا از عراق طی جنگ 8 ساله  این 
به  باشد.تهران همچنان  کشورباایران  
از حزب اهلل ودیگر  حمایت مالی خود 
 . دهد  می  ادامه  تندرو  گروههای 
به   گیردو  می  گروگان  هارا  آمریکائی 

توسعه طلبی درعراق مشغول است .
متحده  .وایاالت  ایران  میرسد  بنظر 
ای  ویژه  خطرناک  زمان  به  آمریکا 
داعش  راندن  بیرون  اندبا  رسیده 
وعربستان  ایران   ، وسوریه  عراق  از 
درجنگ  خود  نیروهای  با  سعودی  
می  مناطق  این  کنترل  برای  نیابتی  
کوشند. هرگونه تالش برای تغییررژیم 
را  خاورمیانه  تواند  می  درایران 
ثبات  بی  منتظره   غیر  طریقی  به 
بین   تفرقه  ایجاد  برای  تالش    . کند 
ورئیس  آمریکائی  ضد  تندروهای 
که  روحانی  حسن  رو  میانه  جمهور 
آمریکاست    با  رابطه  خواستاربرقراری 
ترامپ  آقای   . یافت    خواهد  ادامه 
اگر  خواهدشد  مرگباری  اشتباه  دچار 
بجای  تالش برای همکاری با  نیروهای 
پرتگاه  لبه  به  بیشتر  آنهارا  رو   میانه 

جنگ بکشاند.

متفقین عرب اسرائیل
جوالی،   14   Neri Zilber نوشته   

2017 نیویورک تایمز
ایاالت  مقامات   -  TEL AVIV
رسد  می  نظر  به  اسرائیل  و  متحده 
صلح  توافقنامه  که  اند  شده  متقاعد 
منطقه ای بین اسرائیل و جهان عرب 
رئیس  بیافریند.  است خشونت  ممکن 
به  خود  اخیر  سفر  در  ترامپ  جمهور 
برقراری  “امکان  که  گفت  خاورمیانه 
وجوددارد  مشارکت  از  سطح جدیدی 
مشارکتی     - گرفت  خواهد  صورت  و 
که ایمنی بیشتری را برای این منطقه 
بیشتری  امنیت  آورد،  می  ارمغان  به 
بیشتر  رفاه  و  متحده  ایاالت  برای  را 

رابرای جهان به همراه خواهد داشت.
این  آغاز  برای  مانع  ”اصلیترین 
فلسطین  و  اسرائیل  جنگ  مشارکت 
هنوز  که  عاطفی  ای  مسئله  است، 
پایتخت  در  استراتژیک  مقیاس  در 
حال  این  با  دارد.  وجود  عربی  های 
نمی  اشتباه  جمهورترامپ  رئیس 
امروز،  خاورمیانه  سراسر  در  کند. 
روز   خبرهای  تیتیر  از  صرفنظر  اغلب 
اسرائیل خود را عمیقا درگیر جنگ با 

اعراب می بیند.
که  درموردآنچه  بیانیه  ترین  شفاف 
می  نامیده  جدید”  “خاورمیانه  غالبا 
خورد.  می  بچشم  سوریه  در  شود 
که  زمانی  خود  متأسفانه  ترامپ  آقای 
سفید  درکاخ  روسیه  های  دیپلمات 
اطالعاتی  درباره  دیدارداشتند  بااو 
عوامل   مخفیانه  عملیات  توسط  که 
اطالعاتی اسرائیل علیه دولت اسالمی 
به  کردکه  اشاره  بود،  آمده  بدست 
بر  داشت.  اشاره  اسرائیل  استراتژی 
عوامل  بعدی،  های  گزارش  اساس 
های  شبکه  اسرائیل  ارتش  اطالعاتی 
کامپیوتری بمب گذاران دولت اسالمی 
چند   . بودند  کرده  هک  را  سوریه  در 
اسرائیل  “هاآرتز”  روزنامه  بعد،  هفته 
همکاری  اسرائیل  که  داد  گزارش 
اردن  با  را  خود  اطالعاتی  و  امنیتی 
کند  می  تشدید  سوریه  جنوب  در 
منطقه  در  ایران  دستاوردهای  از  تا 

جلوگیری بعمل آورد.
همکاری اسرائیل و اردن به خودی خود 

یک خبر نبود. اسرائیل هلیکوپترهای 
تعرضی کبرا را در سال 2015 به اردن 
فرستاد. دولت اسرائیل ازسیاستی که 
باز می گردد، وبه ثبات  به سال 1970 
اردن مربوط می شود پیروی می کند. 
تحت  ائتالفی  عملیات  وجود،  این  با 
از  درخارج   متحده  ایاالت  رهبری 
اردن صورت می گیرد تا از گروه های 
کند.  حمایت  سوریه  مختلف  شورشی 
که  است   این  پاسخ  بدون  یک سوال 
آیا، اسرائیل در حال حاضر درگیر این 

ائتالف هست واگر هست چگونه ؟.
اسرائیل در منطقه مرزی خود با سوریه 

نقش دیگری ندارد. 
است،  کرده  روشن  اخیر  های  گزارش 
اسرائیل حداقل از سال گذشته تالش 
“حائل”  منطقه  یک  تا  است  کرده 
های  بلندی  دیگر  طرف  در  دوستانه 
نظامی  ویژه  واحد  کند.  ایجاد  گوالن 
ارتباطی  عامل  عنوان  به  اسرائیل 
ارسال  و  غیرنظامی  های  کمک  برای 
مواد غذایی اصلی به داخل سوریه  و 
جمله  از   - سوری  مجروحان  انتقال 
بیمارستان  به   - شورشی  جنگجویان 
وال  کند.  می  عمل  اسرائیل  های 
گزارش  ژوئن  ماه  در  ژورنال  استریت 
سوریه   شورشی  فرماندهان  که  داد 
حتی ادعا می کنند که از اسرائیل پول 
پرداخت  تاصرف   اند  داشته  دریافت 
حقوق و خرید اسلحه و مهمات کنند.

اسرائیل  در  که  سیاست،  این  هدف 
شده  شناخته  خوب”  “همسایگی 
است، آن است که مردم محلی سوریه 
را وادار کند که به درخواستهای ایران 

و حزب اهلل پاسخ رد بدهند.
به  خود،  جنوبی  مرز  در  اسرائیل 
علیه  مدت  طوالنی  مبارزه  در  مصر 
به  وابسته  سینا،  استان  شورشیان 
دولت اسالمی )داعش(کمک می کند. 
در اینجا نیز مقامات اسرائیلی در مورد 
این همکاری به طور آشکار حرف نمی 
همانطور  محلی،  های  رسانه  و  زنند- 
 ، ایم  شاهدبوده  مشابه  موارد  در  که 
دانند،  می  که  آنچه  گزارش  از  اغلب 
خودداری می کنند. هماهنگی نظامی و 
همکاری اطالعاتی در سطح باالصورت 
یکی  گفته  به  حال،  این  با  گیرد.  می 
که  اسرائیل  ارشدپیشین  مقامات  از 

است،  شده  نقل  بلومبرگ  سوی  از 
اسرائیل  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
گذشته  سال  چند  مصرطی  باموافقت 
در  جویان  ستیزه  به  مستقیم  طور  به 

شبه جزیره سینا حمله کرده اند.
اسرائیل،  مرزهای  تربه  نزدیک  کمی 
اسرائیل  بین  صمیمانه  ارتباطات 
فلسطین  خودگردان  تشکیالت  و 
متحده،  ایاالت  حمایت  با  دارد.  وجود 
روابط  ستون  یک  به  هماهنگی  این 
و  شده  تبدیل  فلسطین  و  اسرائیل 
صلح  روند  کل  عامل  مهمترین  شاید 
به  فلسطینی  رسمی  مقام  یک  است. 
خبرنگار نیویورک تایمزگفت، افسران 
اسرائیلی و فلسطینی هرروز در مورد 
تهدیدات مشترک “به وضعیت امنیتی 
پایدار در هر دو طرف” بحث می کنند. 
در باالی فهرست تهدیدها، نام  ستیزه 
تنها  نه  که   - قراردارد  حماس  جویان 
برای  روشن  تروریستی  تهدید  یک 
داخلی  تهدید  یک  بلکه  اسرائیل، 
بزرگ برای تشکیالت فلسطینی است. 
اسرائیل  اطالعات  سازمان  واقع،  در 
حماس  ترور  طرح  یک   2014 سال  در 
عباس  محمود  جمهور  رئیس  علیه  را 

متوقف کرد.
اسرائیل دارای موافقتنامه های صلح و 
دیپلماتیک با مصر، اردن و تشکیالت 
بنابراین  است،  فلسطین  خودگردان 
است  ممکن  آنها  با  نظامی  ارتباطات 
حال،   این  با  نباشد.  برانگیز  تعجب 
کشورهای  با  اسرائیل  نزدیک  روابط 
عربستان  مانند  فارس  خلیج  عربی 
که  عربی  متحده  امارات  و  سعودی 
کمتر شناخته شده است، روبه افزایش 
وضوح  به  اغلب  روابط  چنین  است. 
توسط وزرای دولت اسرائیل به عنوان 
“منافع مشترک” در عرصه های امنیتی 
علیه  که  شود   می  یاد  اطالعاتی  و 
این  به  نسبت  ایران  مشترک  تهدید 
کشورهاست . با این حال، در سال های 
جلسات  مورد  در  هائی  گزارش  اخیر، 
اسرائیل  اطالعات  رهبران  بین  مخفی 
و همتایان آنها در خلیج فارس منتشر 
شده است. مایر داگان، رئیس پیشین 
مخفیانه  بطور   2010 درسال  موساد، 
به  ایران  ای  هسته  برنامه  با  دررابطه 
درگیری  کرد.  سفر  سعودی  عربستان 

بازنشسته  مقامات  با  عمومی  های 
عربستان سعودی در حال حاضر رایج 
است، و در واشنگتن، مونیخ و حتی در 
اورشلیم. ارتباطات تجاری نیز در حال 
وسایل  فروش  از جمله  است،  افزایش 
کشاورزی اسرائیل، اطالعات سایبری، 
در  داخلی  امنیت  فناوری  و  اطالعات 
خلیج فارس )معموال از طریق اشخاص 

ثالث( درشرف انجام است .
اسرائیل  های  فعالیت  کلی،  طور  به 
مصر  غربی،  کرانه  اردن،  سوریه،  در 
از  جدا  نمیتواند  دیگر  فارس  خلیج  و 
یکدیگر بررسی شود. اسرائیل در حال 
کشورهای  نظامی  مبارزات  در  حاضر 
عربی - در برابر ایران و نمایندگانش و 
همچنین در برابر دولت اسالمی عراق 
وشام شرکت دارد. هنوز مشخص نشده 
همکاری  یک  صرفا  این  آیا  که  است 
موقتی در برابر دشمنان مشترک است 
یا شروع مجدد استراتژی پایدار. با این 
حال، احتماال برای مدت زمان طوالنی 
ادامه خواهد داشت. جنگ های منطقه 
آینده  در  که  رسد  نمی  بنظر  ای  
نزدیک کاهش یابند. حداقل، اسرائیل 
در  اصلی  مشکل  یک  عنوان  به  دیگر 
خاورمیانه نیست. به همین دلیل، آقای 
خواست  عربی  کشورهای  از  ترامپ 
در  را  اسرائیل  دولت  حیاتی  »نقش  تا 
بشناسند«.  رسمیت  به  منطقه  امور 
فلسطینی  مالحظه  قابل  بدون حرکت 
نقش  که  دارد  وجود  احتمال  این  ها 
به  عادی سازی کامل  اسرائیل  جدید 
و برقراری رابطه کامل یا پایان دادن به 
مناقشه در منطقه بیانجامد. اما ممکن 
است به پیروزی در جنگ های فعلی و 

آنگاه، صلح خاور میانه کمک کند. 
نگار  روزنامه  یک   )NeriZilber( زیلبر  نیری 
ساکن تل آویو است و یکی از همکاران موسسه 

واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک است.

باید  ایران  با  ازجنگ   

پرهیزکرد
20جوالی  درشماره   تایمز  نیویورک 

خود می نویسد:
نیاز  متحده  ایاالت  که  تنهاچیزی 
در  دیگری  جنگ  انداختن  نداردراه 
سخنان  حال،  این  با  است.  خاورمیانه 
اقدامات  و  تهدیدات  آمیز،  تحریک 
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ایران والئی قدرت 
بسیج دارداما سعودی 

وُامرا  ندارند

دکترکاظم ودیعی - پاریس

برخورد ایران وعربستان  بنظر بسیار ی
این  اما  است   روز  مسئله  مورخان   از   
دو  تفاوت  در  دارد   ای  ریشه  برخورد  
مذهب  شیعه وسنی  درسطح و یک بُن 
تاریخی دارد  دررویدادهائی که  درمنطقه 
ببهانه ی  اسالم  سروری قدرت سیاسی  
امپراتوری خلفا  را جاانداخت  وفرهنگ 

وتمدن  ایران  را ظاهراً  بسایه برد. 
این برخورد احتمالی  برای نظام  هنوز 
تازه نفس  والیت فقیه   انقالبی حیاتی 
قبیلوی  سعودی   .وعربستان  است 
ثروتمند و تا دندان مسلح  باحمایت های  
ریزودرشت  آمریکا  واحتماالً انگلستان  
هنوز  برپیروزی خود یقین ندارد.چون از 
حمایت  دَول عرب مسلمان  برخوردار 

نیست .
از   بیش  امروز  خاورمیانه   تردید   بی 
هرزمان  مجهز به پیشرفته ترین  سالح 

هاست .
و  هنوز   ولی  پذیرفت   را  برجام  ایران 
همیشه  این نطظام در آستانه ی  داشتن 
سالح اتمی است .وباهرتهدید  مصمم تر 
به آن می اندیشدواحکام واستدالل های  

له وعلیه  آن را هم دارد.
نظام ایران  انقالبی  وتوسعه طلب است 
 . است  رفتنی  باشد   این  اگر  جز  که   .
وایرانیان  ذاتاً  از اجنبی  دخالتگر  بی 
زارند.  اگر نظام  دست در دست روسیه  
تحکم  آن   علت  است   نهاده  پوتین 
ضد  نظام  اگر   .ولی  آمریکاست  های 
آمریکاست  علت آن بی خبری  ازروند 
تواند   نمی  چون  .که  است  امروز  جهان 
به جنگهای وسیع  رود  پس به تهدید  
وتحریم اقتصادی  و تحریک عربستان  

مقید به  آمریکا پرداخته است .
فعالً شکافی است  نزد اعراب  که محاصره  
قطر  مظهر آن است . پس اعراب  در وحدت 
نظر  علیه ایران نیستند. حتی برشناختن  
دارند. ها  رغبت  وترکیه   ایران   قدرت 

وادنگ ترامپ 
و  سلمان  ملک  ریاض   درسفر   ترامپ 
اعراب   اتحاد  به   اورا  جاهجوی   فرزند 
علیه ایران تشویق کرد  واعراب سعودی 

در  قطعاً   که  را   ترامپ  کردند   باور 
همگامی با آنهاست . وندیدند که ترامپ 
آمده تا بگوید  و بگیردوبه امضاء برساند  
قراردادهارا  ، تا قدری تحکیم کند  موضع 
خودرا درمیان  مردم آمریکا. ودیدیم که  
با وجود حرفها  که درباب تدارک  عزل 
او زدند  در حمایت او شدند. زیرا عزل 
کل  تنزل   همانا  جمهور   رییس  یک  
وچندان  دربردارد.  راهم  آمریکا   نظام 
این شد   . نیست  آمریکا  مردم  مقبول  
به تعدیل نظرات  خودرفت  که ترامپ  
ودرمورد اعراب  ناگهان گفت : » مانمی 
توانیم  شاهد دَول  اعراب پولدارباشیم  
که دائماً  درکار  چهادگر پروری اند.« )نقل 

به مضمون(.
راحت  به  نفسی   واروپا  آمریکا   اخیراً 
واعتماد  آمد  بخود  وترامپ  کشیدند  
بنفس  یافت ورفت .به سیاست خارجی  
مالیم تری  درقبال اروپا و عازم مذاکره  

ها با ژاپن شد.
ویژگی ترامپ اینک  درآن است که  وزیر 
خارجه خودرا  به حرف ومکاتبه ای دیکته 
شده  مشغول داشته است . زیرا تیلرسون  
وقتی  وزیر خارجه شد که ترامپ  وپوتین 
بهم  چشمک می زدند. درحالیکه امروز  
پوتین باید همه جا درمصاحبه ها محتاط 
باشد  وسربه سر اوکراین  زیاد نگذارد  

ومتعهد  هزینه های بسیارشود.)1(
وامروز خود ترامپ  بهترین وزیر خارجه 
فعالی است  درسراسر جهان  ودرصدد 
ترمیم  خط فکری شایسته  یک رئیس 

جمهور آمریکا.
بنابراین  نباید عجوالنه  وبه بهانه انتشار  
یک یا چند  کتاب از سوی شایسته ترین 
ها ومعرفی  آثار آنها  درمجالت  )مثل 
کتاب  ارزشمند مورخ  فرانسوی  هانری 
  CNRS نشریه    (   H. Lauuren لوران  
2017( آنرا  با سیاست  در حال جریان 

روز  عوضی بگیریم .وتسلیم  تبلیغات  

)1(-مصاحبه معروف اولیور استون  فیلمساز آمریکا 
پوتین را  توجیه نکرد و به تبرئه  درتجارت  نبرد 
. دذراروپا ابداً اثر نکرد  ودرآمریکا نیویورک تایمز  
نوشت  اولیور مسحور  حرفهای پوتین  ودلبریهای 

او شده است .  

ناشر  متعهد  تبلیغات کاالی خود شویم .
ماازیک  برخورد منتهی  به یک جنگ  
وحشتناک  بین ایران وعربستان  هنوز 
بدوریم . زیرا بسود  هیچکس نیست  و 
ازواقع بینی های  آمریکا وترامپ  و پوتین 

هم بدور است .
می نویسند  پوتین  تحریمات  تجارتی  
پایان   تا  اروپا  درقبال   را  غذائی   مواد 
بمعنای  خبر  این  کرد.  تصویب    2018
رفتن به مذاکرات  و تحمل  برای وقت 
کرد.  تحریم  دیدیم  و  است  آن  شدن  
ودراروپا ، اما ، مردم  دچار کمبود  مواد 

غذائی نشدند. 
آمریکا دیگر ژاندارم  خاورمیانه نیست .

تیلرسون   ونه  داند   می  ترامپ  را  این 
که حرفهای عوضی زد  درباره کمک  به 

مخالفان  درونی نظام ایران .
 . است  سعودی  عربستان   با  آمریکا 
هرزمان این کشور  متعصب   دینی  قدمی 
بردارد در خط  تأمین منافع  آمریکا ست. 
درانتظار دخالت   ترکیه   و  وقطر  وایران 
ترامپ   دلیل  بهمین  مانند.  نمی  آمریکا 
می گوید  بروید متحد  و قوی ومتجدد  
وباب روز شوید  و نه فقط متکی به ما  ودر 

تولید  جهادگراها. 
دنیا متحول شده است  واعراب  درجا زده 
اند. وایران وترکیه  وروسیه  درشطرنج  
ها   سعودی  ولی  اند.  منطقه  قدرت 
بهانه   به  ازآمریکا  درقفس تنگ   توقع 

قرارومدارهای  عهد روزولت اند.

اعدادوارقام تسلیحاتی 
وارقام  اعداد   به  توسل   ها  دررسانه 
والبته    . است  عادی  امری  تسلیحاتی  
مفسران    . خواننده  برای  آمیز  دلهره 
وظیفه بر سبک کردن  دلهره هادارند اما 

نه همیشه .
 وقتی میخوانید که :

قدرت نظامی  عربستان سعودی  درحد 
چهارمین   درجهان است  یعنی  ساالنه 
برابر  %10/4  63/7 میلیارد دالر  یعنی 
نتیجه  کشور.  آن  ملی  ناخالص  تولید 
قدری  وارقام   اعداد   این  که  نگیرید  
سحر آمیز   بمعنای برتری است برایران 

نوزدهمین  در  اش   دفاعی  قدرت   که 
رتبه است  و به مبلغ  12/7 میلیارددالر  
یعنی 3%  تولید ناخالص  ملی ایران پس 
عربستان  قادراست یک شبه  کارایران 
بُعدی  ارقام فقط   این   . زیرا  را بسازد  
از ابعاد  قدرتند. عربستان با  آن قدرت 
که  دیدید  ازقطر دربیم است . پس از 
قدرت  او نباید  دربیم شد.  باید پرسید با 
اینهمه تسلیحات چرا  عربستان سعودی  
ازآن  دنیا   که  است  ناامنی  درآنگونه 
حرف میزندو حتی  اعراب،  آن کشور را 

درتأیید ندارند.
 ایران ونظام  آن ومردم آن دریک نکته  
قویاً متحدند وآن نکته  همانا  » حرمت 

وحراست  استقالل«  ایران است .
درحالیکه  عربستان سعودی  و نظام آن  
درقرارداد  خودرا   استقالل  ومردمش  

ایمنی قدیمی  خود با آمریکا می بینند.
الملل  بین  به حقوق  کند  رو  اگر   ایران 
وحرمت قراردادها  که برای صلح  جهان 
امضاء کرده است  ، می برد. واگر  داخله 
را تمیز کند  حتماً می ماند. .ای انگاری  
چنان اسیر  شعارهای اولیه انقالب  است 
که درعرصه ی  دنیای هرروز  متحول تراز 

دیروز. کور است .

ترکیه وایران  بی توسل به تعصبات  دینی ، 
 وبی چسبیده به پوتین  ، قادرند  مستقل 
ومتجدد ومرفه وآبرومند باشند. ونمونه 
ومنطقه  باشند.  هم  اعراب   تقلید  قابل 
را  از حالت کشتارگاهی  درآورندوروسیه 
وآمریکا  را به حریم  خود متعهد سازند.
نه اینکه  ادای اعراب  رادرآورند  درظواهر 

اسالم  دستکاری شده  آن .
جانب   قدری  وترکیه   ایران  امروز   اگر 
قطررادارند  درقبال زورگوئی  ریاض  این 
نشانگر  بیزاری آنهاست  از عقب ماندگی 
سعودیان ووابستگی  های حقارت آفرین 
کل امارات وعربستان  با بخشی ازغرب . 
قطر ، ترکیه ، ایران  نیمچه صدائی هستند  
برسعودیان  متحجر  دردین ودرسیاست 
. والبته خود ترکیه وایران درمقایسه با  
اروپا و آمریکا  در چنگ همان قیودند. 

وشاید قدری کمرنگ تر..
و  واقعی   محاصره  به  قادر  عربستان 
است  چگونه  منزوی کردن  قطر شده 
مپممکن است  حریف ایران باشد. این را 

درجریان  »برجام«  غرب هم دریافت .
مقوله  از  براسالم   سعودی   نظام  تکیه 
وحشت  از ناامنی  داخلی است وتکیه بر  
حمایت  آمریکای سعودیان  ناشی از  عدم 
مشارکت  ملی  درمدیریت سیاسی است 
. وما خوب می دانیم آمریکا  درعربستان 

سعودی چه می خواهد  ولی سعودیان  

خود   خارجی  نگر   یکسو  درسیاست  
مخصوصاً  درقبال آمریکا  استقالل خودرا  
قربانی کرده اند.  اروپائی ها به مشارکت 
نمی رونددرمعضل یمن  دربی اعتنائی  ها 
هستندومتعهد اعراب  نمی توانند  باشند 
و تجارتها دارند اما درتأیید ها نیستند . 
مسئله مهم  آنها متوقف کردن  تروریسم 
است  . تروریسمی که  امروز مجهز است  
به پیشرفته ترین  فناوری ها . تروریسمی  
که مثل سابق  هدفش تنها  ایجاد وحشت  
فرارکردن   و  زدن   به  وامروز   نیست 

وتجارت  ترور رفته است .
***

پیوسته وهمه جا  حرف از قدرت  آمریکا  
ست  وعربستان  سعودی خودرا  درپناه 
آن قدرت  مصون  از هر تعرضی  می بیند.  
فعال  ومورخان   ناظران   استناد   به  اما 
پانزده  طی   که  شود   می  گفته  امروز  
سال   اخیر آمریکا  سیاست رووشن  و 
ندارد.  خاورمیانه   ی   درباره  منجزی  
ودرست  طی همین دوره است  که ایران  
قدرت امروزی  خودرا ساخت واستعداد  
قدرت  یک  درخدمت   نظام   انقالبی  
. آمریکا  امنیتی  قرار گرفت  نظامی  - 
درهمین مدت پیوسته  از قدرت  موذی 
ایران  حرف می زندو  نمی بیند که گره 
کور  خاورمیانه  ازسعودی وامراء  پدید 

آمده  که منطبق  با زمانه نیستند.

فرض آمریکا  برفواید  زدن نظام صدام  
های  برعقده  وافزودن   عراق   واشغال 
اختالف  شیعه وسنی  سراسر اشتباه بوده 
است . واگر امروز  ترامپ  فریاد می زند  که 
دَول عرب  پولدار  برای ما مجاهد پرورش 
می دهند از نوادر اظهارات  یک محافظه 
کار آمریکاست . اینک اگر بپرسید  امور 
مالی عربستان  سعودی چگونه  مدیریت 
می شود بجواب نمی رسید.  یک گوشه  
از دارائی  عربستان امروز  با فروش  %5  
آرامکو  2000 میلیارد دالر  است . هیچ 
هرکس  اما   . نیست  حسود  برآن  کس  
می تواند  بپرسد  کجا مدیریت می شود  
این ثروت ؟ وچرا  باستناد  بانک جهانی  
عربستان  در2016  بحدود  15/1 %  کسر 
بودجه داشته   است . ودرسال 2017  این 

کسر بودجه  به 10/6 %  است .
دربرابر آن ایران  باهمه ذخایری  که دارد 
32 میلیارد دالر  از 55 میلیارد ش  در 

توقیف است  نزد همان بانک جهانی .
عربستان  دست باز دارد  اما از حمله یک 
کشور دست بسته  مثل ایران می ترسد؟  
این  خود باور کردنی است  اگر به ساختار  
چامعه در دو کشور  وجمعیت آن بنگریم 
بسیج   قدرت  عربستان   اینکه   نتیجه 
مردم خودرا  در خطر یک  جنگ احتمالی  
دربرابر  حتی   پس  دارد.  ایران  و  ندارد 
حمله،   عربستان بدستور آمریکا  می 
آمریکا   البته  کند.  حفظ  خودرا   تواند 
چنین  به  که   است  آن  از  تر   عاقل 
قماربزرگی  اقدام کند.  ازهرچه بگذریم  
همه ی دَول  دوست عربستان  درکسر 
بودجه وبدهی های دولتی اند. وهرگز به 
تشویق  عربستان نمی روندولی  به این 

کشور اسلحه  بسیار میفروشند.
***

 نه به جنگ می روند نه از عهده ی جنگ 
را   آن  تحمل خسارات  ونه  آیند.  بر می 
این جنگ   به   مایل   آمریکا  نه  دارند.  
بعالوه   اروپا.  ونه  است  وعربستان  ایران 
هنوز درجنگ  سوریه اند. چگونه ممکن 

است  جبهه تازه ای  بگشایند؟
آمریکا را می دانید چرا  مایل به جنگ 
نیست ولی تضعیف  ایران را مایل است. 

باید دید اروپا چرا؟
زیرا اروپا  طرف تجارت  کل جهان است . 
بمحض اینکه  ریاض  بدلیلی  مأیوس شود  

ازآمریکا مثل دوره ی اوباما ، عربستان 
متوجه  بازاراروپا می شودودیگر امارات  
عرب نیز.  درمیان آنها قطر  دراین سالها  
چابک تر بود. توجه کنید به اینکه  این 
دراروپا  میلیاردیورو    400 بقدر  کشور  
هم   .وایران  است  کرده  نهی  سرمایه 
با   . است  دوخته  خودرا  بازاراروپا   به 

قراردادهای سود آور و ادامه دارد.
***

سودجوئی   ازسر  ها   ازرسانه  بسیاری   
به تبلیغ  خبر جنِگ  شدنی مشغولند. 
قدرت سپاه پاسداران  رابرخ می کشانند. 
درخاورمیانه  قدرت  این  منکر   کسی 

نیست . 
» ازجمله  سرداررفیق دوست که از بنیان 
گذاران  سپاه بود وحاال تاجر بزرگی است .«

بسیج   آن   وشعب  وشاخه  هنرسپاه     
است . این امکان  میسر دیگران  نشده 
است . وهنر اعراب  بقول ترامپ  پرورش 
جهاد گراهاست  وسرانجام  جهادگراها  
بینید.  می  زده  داعش  رادرسوریه  

عربستان باید  به اخالق سیاسی برود.

توضیح :  
آمارها درنوشته باال از 

-  FMI
- BP. Scatland Review of world 
energy (june 2017)

- بانک مرکزی ایران
-   مصاحبه گزارشگر  لو پوئن  مورخ  
مورخ  لوران  هانری  با   2017 جون   29

معاصر فرانسوی 
-  بابهره از مصاحبه آقای رفیق دوست 

- گزارش آرمین عارفی  -تهران
- اظهارات  اسمعیل کوثری  قهرمان 

جنگ دفاعی
کلرنس   آقای   های  وگزارش  مقاله   -

رودریگز 
-  IZAD CUL -9000

R. Cubert  درباب   آقای   بررسی     -
جنگ ایران وسعودی 
***

 تفسیرها ونتیجه گیری ها ازنویسنده  
است.

دنیا متحول شده است  واعراب  درجا زده اند. وایران وترکیه  وروسیه  درشطرنج  قدرت منطقه اند. ولی سعودی ها  درقفس تنگ   توقع 
ازآمریکا به بهانه  قرارومدارهای  عهد روزولت اند.
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وپذیرائی  تهران  سیاسی   محافل  زبان 
های شبانه وحتی گزارشهای  سفارتخانه 
متبوع  سازمانهای   به  خارجی  های 
خود بود. درجلد سوم خاطرات   به آن 
مفصالً   اشاره شده است ومن ضرورتی  
درتکرارآنها نمی بینم  ، به ویژه که طرف 
دیگر  )یعنی مرحوم هویدا(  دیگر زنده 
نیست  . اما  در تضادهای میان این دو 
شخصیت  سیاسی  دو دهه اخیر دوران 
عوامل   بعضی  سلطنت  محمدرضاشاه  
روحی ،  بنیادی وتربیتی  وجودداشت که 

کمار مورد  توجه قرار گرفته است :
رودر  باصراحت   کسی   با  هرگز  هویدا 
رو نمی شد. اهل  تقنین وبدگوئی دائمی 
ازاین وآن  نزد شاه بود) که خوشبختانه 
به آنها توجه نمی کرد  ولی  شاه  غالباً 
عکس  نوشته  زاهدی          چنانکه 
شاه  داد.(چنانکه  نمی  نشان  هم  العمل 
مرحوم  ودرخاطرات  بود   چندبارگفته 
علم  هم منعکس است )اگر درآن حک 
اصوال   هویدا  باشد(  نشده  واصالحی 
وزرای مقتدر ومسئول را دوست نداشت 
. وآنان را تضعیف می کردو نیز دوست 
تفرقه   سیاسی  مسئوالن  میان  داشت  
نیز شاه می دانست  را  این  بیاندازد که 
. هویدا  بیش و پیش از هرچیز   قدرت 

ومقام را دوست داشت .
می  لذت  ودرباری  سیاسی   ازبازیهای 
بود   گرفته  درپیش  که  ای  رویه  برد. 
سالها به سودش بود. برقدرتش افزوده  
شد، دررأس هرم  قدرت  دستگاههای 
امنیتی  واطالعاتی نفوذ کرد . حرب ایران 
نوین  را  به صورت  یک نیروی  سیاسی 
بزرگ  درآورد  تا آنجا که  شاه بیمناک 
انداخت  براه   را  رستاخیز  وحزب  شد 
به  هم  وروش   راه  این  سرانجام   اما   .
سرخودش  هم  و  بود   وملت  شاه  زیان 
که  یافت  برباددادوسرنوشت شومی  را  
کمتر  .آنچه  نداشت  را  آن  استحقاق 
درباره وی گفته ونوشته اند   ، معلومات 
عمومی وسیع او    ، تسلطش بر مسائی 
بین المللی  ،  آشنائی کامل به چندزبان  
شاید  و  فرانسه   الاقل   . است  خارجی 
عربی را  بهترازفارسی می دانست . تاریخ 
فرانسه واروپارا  بهتراز تاریخ  ایران می 
شناخت . اما مرد  هیچ سیاست خارجی 
نبودواحتماالً این مهمترین  صفتی بود که 
باعث شد محمدرضاشاه  وی را سیزده 
سال  دررأس قوه  مجریه  نگاه دارد  که 

شاید درست نبود.
نداشت  را دوست  مقام  اردشیرزاهدی  
وتنها آنرا برای ایران وخدمت  به ایران 
 . نیست  و  نبود  دورو   . خواست  می 
به دیگران  هرچه دردل دارد  صراحتاً  
دوستی  اظهار  کسی  به  اگر  گوید.  می 
نیست  آمد  ازروی خوش  و  کند  دروغ 
باشد   وانتقاد  مخالفت   درمقام  .واگر 
تقتین   از  گوید.   می  او  به   ، حضور  در 
نفرت دارد. رویه او  صراحت لهجه  بود 

نیزبر المللی  بین  ودرروابط  وهست 
همین منوال   عمل می کرد. تا آنجا که 
برای  اجتناب از صراحت لهجه   وشاید 
دولتهای بار  چند  او  بیان   خشونت 
مختلف  از شاه خواستند  که دربعضی 
دیگری   شخص  المللی   بین  مذاکرات 
. اسناد  نپذیرفت  را معین کند که شاه 
هست  مورد  دراین  مختلفی   رسمی  
آقای  خاطرات   دوم   دذرقسمت  که 
اردشیرزاهدی  عیناً منعکس  شده واین 
باعث افتخار  شخصی است که  پنج سال 

رئیس دیپلماسی  ایران بود.
پس از آنکه به مصلحت روز  امیرعباس 
برکنارشد  دربار   ازوزارت  هویدا  
وتاروزهای قبل از بازداشتش  )که یک 
شاهد  بود(    بزرگ  سیاسی  اشتباه 
هستم  که برخالف آنچه  اینجا و آنجا 

اردشیر  کوشش  تمام  شده   نوشته 
زاهدی برآن بود  که هویدا  را به اصطالح  
نجات دهد. اصرار کرد  که سفارتی  به
وی محول شود. شاه وشهبانو  بروکسل 
را پیشنهاد کردند      چرا که شهر مورد 
درآنجا  وچندسالی   هویدابود   عالقه  
تحصیل  کرده بود. اما نپذیرفت . شاید 
اگر  سفارت مهمتری   به او تفویض می 
شد  قبول می کرد. نمی دانیم . سپس 
زاهدی  به شاه توصیه کرد  که هویدارا  
با تأمین امکانات مالی  کافی وبا هواپیمای 
اختصاصی  که درفرودگاه جلب نظر نکند  
 . نپذیرفت  هویدا  باز  کند.  دور  ازایران 
خودرا بی گناه می دانست . افزون برآن  

به قدری  اکثر» رهبران « 
غیر  چه  و  معمم  )چه  وبلوارا   شورش  
معمم (  از خوان نعمت  اعتبارات محرمانه  
وعناوین مختلف  برخوردار ساخته بود 
خواهند  را  قدرآن   کرد   می  تصور  که 
دانست . غافل از آنکه  دشمنان اصلی او 
همانها خواهند بود  تا از فساد ودوروئی 

هاشان  پرده برداشته نشود. 
بهرحال   چون به این نکته درخاطرات  
آقای اردشیرزاهدی  مفصالً اشاره  شده 
الزم دانستم  دراینجا  شهادت وروایت  
خودرا بازگو کنم . به اصل مطلب برگردیم.
زندگی نامه  رسمی  آقای اردشیرزاهدی  
را همه می دانند وضرورتی به بازگوئی آن 
نیست . اززمان تولد )1928( تابه امروز 
درباره روحیات وخلقیاتش تقریباً  هیچ 

گفته ونوشته نشده  است . دریغ است  
که این جنبه از شخصیت  وزندگی کسی  
که به هرحال  یکی از چهره های  اصلی  
دهه  چند  طی  ایران   سیاست   صحنه 
بماند. دکتر فریدون  اجهال  بوددربوته  
زند فرد  ، دیپلمات  کار کشته ایرانی  که 
هم دردوران  شاهنشاهی  مصدر  مقامات 
مهم  بود  وهم پس ازآن مسئولیتهائی به 
وی محول شد ، درکتاب جالب خود  » 
خاطرات  خدمت  دروزارت امور خارجه  
- سیمای  دیپلماسی نوین ایران« )نشر 
آبی ، تهران 1383(  فصل مهمی  را به 
اردشیر  زاهدی اختصاص  داده است . 
او از نزدیک  با وی کار می کردومن این 
امکان را نداشتم . آشنائی ما  دردوران 
وزارت  آغازشد. دردوسه مورد  به وزارت 
آبادانی ومسکن )یا درست تر بگویم به 
هائی  محبت    ) ومسکن  آبادانی  وزیر 
 . نمی کنم  کرد  که من هرگز فراموش 
پهلوی   دانشگاه  ریاست   به  من  سپس 
رفتم  ومدتی  بعد   خود آقای زاهدی  به 
سفارت ایران  در آمریکا . دراین دوران 
تهران  دانشگاه   رئیس  عمدتاً   من  که 
ما  میان  دوستانه محکمی  روابط  بودم  
دارد.ولو  ادامه  هنوزهم  که  برقرارشد 
آنکه وقوع انقالب اسالمی ودوری ازوطن  
ودربدری  اندک وقفه ای درآن ایجاد کرد. 
به دالیل مختلف  از بیست سال پیش 
تاکنون  این رشته های مودت  استوار 
و استوارترشده است . ولی به هر تقدیر  
با بینش  دکتر زندفر د کاماًل  دید من  
متفاوت است  و جز این نمی تواند باشد.

وکردار   دررفتار  که  صفتی   نخستین 
اردشیرزاهدی  به چشم می خورد  ، وطن 
پرستی  آمیخته به تعصب اوست . ایران 
را می پرستد . ایرانیان را  هرکه باشند و 
هرکجاباشند  و از هر طریقت و دیانت  و 
منطقه ای باشند دوست دارد. به موفقیت 
هایشان می بالد. رژیم کنونی  ایران را 
که از هیچ لحاظ  قابل دفاع نیست  واورا 
محکوم  به اعدام کرده و دارو ندار خود 
باهم   ، برده  غارت  به  را  اش  وخانواده 
وطنان  مقیم ایران یکی نمی داند. ملیت 
ایرانی  و فرهنگ ایرانی برایش بیش از 
نوع حکومت  اهمیت دارد. چنانکه دیدیم  
دربحران موسوم  به سالحهای اتمی ویا 
روابط ایران  با حکومتهای  ساحل جنوب 
ایران )ونه رژیم  از منافع  خلیج فارس  
انعکاس  و  برخاست  دفاع  به  کنونی(  

صدایش کم نبود.
درمذاکرات بین المللی ، صراحت لهجه 
وُرک گوئی  را به رویه  باری به هرجهت  
که غالباً مرسوم بود  ترجیح می داد و می 
دهد. بارها شنیدم  که دراین مذاکرات  
رویه تهاجمی  را درمقابل  شخصیتهای  
عادت  که  تدافعس   به روش   خارجی  
دیپلماتها  ومخصوصاً  دیپلماتهای قدیمی 
ایران بود ، در پیش می گرفت .وبه آسانی  

                               لطفا ورق بزنید

رسم بسیاری از مؤسسات نشر کتاب  این 
است که کتب مهم خودرا  چند  هفته  
پیش از انتشار  درنسخه ای غیررسمی  
دارند. ارسال  احتمالی  منقدان   برای 

و  باشند  داشته  مطالعه  برای  فرصتی  تا 
فروش   و  پخش  از  پس  آنها  معرفی  به 
درواشنگتن     IBEX شرکت   بپردازند. 
شیرزاد   فرهاد  باآقای  آن  مدیریت  که 
است  ازراه لطف  نسخه ای از جلد سوم        
که   - را  اردشیرزاهدی   آقای  خاطرات 
نیازی به معرفی ایشان نیست- برای من 
ارسال  داشته اند که درصورت  تمایل  به 
هنگام انتشار آن که ظاهراً درپائیز امسال 
خواهد بود  ، این مهم را انجام دهم .چه 
فرصتی بهترازاین برای اشاره ای مجدد به 
سیاست خارجی ایران  درسالهای پیش از 
انقالب  اسالمی و چه نشریه ای  بهتراز 

ماهنامه معتبر آزادی برای این کار؟
***

این جلد از خاطرات  آقای اردشیرزاهدی  
امور  وزارت  دوران   پنج سال  به  مربوط 
به   )1967-1971(. است  ایشان  خارجه  
اتفاق نظر ، همه محققین  ومورخین    ، 
سیاست   ، موافق  وچه  مخالف  چه 
خارجی ایران  دربیست وپنج سال اخیر 
ترین  درخشان  محمدرضاشاه  سلطنت 
جنبه ها وجلوه های ترازنامه این دوران 
بودو هست .. بسیاری از آنان پنج سالی 
اصطالح  به  اردشیرزاهدی  آقای  که  را 
دررأسدیپلماسی  ایران بودند  یک دوران 
طالئی  خوانده اندو به نظر من حق دارند.

ایران محترم بود.ودرهمه چا  به حساب 
به  مسافرت   برای  ایرانیان   آمد.  می 
به   نیازی  جهان   مختلف  کشورهای 
دربسیاری  کشورما   نداشتند.  روادید  
از بحرانها ی کوچک و بزرگ بین المللی  
مداخله مثبت داشت و حکمیت می کرد. 
)که  بخوانید  اگر  کرد   خواهید  تعجب 
آمده(  کتاب  درضمیمه  نیز  آن   مدارک 
که واشنگتن  از دیپلماسی ایران  برای 
پیرامون  درمذاکراتش   گری   میانجی 
جنگ ویتنام  یا تجدید ارتباط  سیاسی 
با چین  یا درمسائل  مربوط به خاور دور  
مدد می خواست . سیاست خارجی ایران  
ثبات و صلح در خاورمیانه  عامل اصلی 
بود. همه اینها ناشی  از قدرت سیاسی 
- اقتصادی  و نظامی  ایران بودواستفاده 
ازاین برگهای برنده  صحیح ودقیقی که 
می شد. از جنگ ساختگی  شیعه وسنی  
نبود.  خبری  فارس   خلیج  دراطراف 
هنگامی که عربستان  سعودی - همین 
کشوری که امروز ادعای رقابت  باایران را 
درمنطقه دارد  با مشکالتی  روبروشد  از 
کشورما مدد خواست وباکمک ما توانست  
به بحرانی که باآن روبرو شده بود  خاتمه 
دهد. متأسفانه ریاض همیشه  ابراز حق 
شناسی نمی کرد و نکرد  وشاید اورا به 
اتخاذ  این رویه تشویق می کردند. ولی 
منکر واقعیات  هم نمی توان شد  و مدارک 

    
    

موجود  که بخشی از آن  ضمیمه  این جلد 
از خاطرات  آقای زاهدی است  بهترین 
گویای  واقعیات است . باتوجه به اوضاع 
امروزی در خلیج فارس ممکن است  چند 
فصلی که به روابط     با کشورهای این 
منطقه  اختصاص دارد  بیشتر جلب نظر 
با  ما  مناسبات  مورد  در  آنچه  ولی  کند. 
کشورهای دیگر جهان  ، چه غربی ، چه 
شرقی  ، چه آسیایی چه آفریقائی ، چه 
ممالک  متعلق به آنچه جهان سوم  نامیده 
می شد - آمده شایان دقت خاص  است 

 ومسلماً مورد توجه مورخان  ومحققان 
فصول   ی  .درهمه  گرفت  خواهد  قرار 
بادقت و به طور مستند می خوانیم ودر می 
یابیم  که تصمیمات  چگونه اتخاذ می شد ، 
چگونه به مرحله دعمل  در می آمد ، نتایج 
حاصل چه بود و ایران ازآن چه بهره هائی

 می بُرد. درکنار مسائل  جدی وبه اصطالح 
تاریخ دیپلماسی  به معنای اخص کلمه ،

و  جزئیات  به  کتاب  فصول     درهمه    
اتفاقاتی اشاره شده که نویسنده چاشنی 
خواندنی   آنها  همه   . است  کرده  مطالب 
ودانستنی است وغالباً شیرین و آموزنده. 
مملو  همیشه  واقعی  سیاسی   زندگی 
ازاین قبیل بگو مگوها ، اتفاقات کوچک و 
مطالب خصوصی است  که شاید  درخارج 
واقعیت  کند.  توجه  آنها  به  کمتر کسی 
، هرگز  است  پیچیده  و  بغرنج  همیشه  
سیاه سیاه یا سفید سفید نیست . مطالعه 
خاطرات آقای زاهدی  به خوبی مبین  این 

نکته است .
مدارس  یا   ، دیپلماتها   تربیت  درمراکز 
المللی    بین  وروابط  سیاسی  علوم  عالی 
خاطرات  مطالعه  که  است  براین  رسم 
ونوشته های دست اندرکاران  مهم  این 
مسائل را  جزو برنامه های درسی  قرار 
می دهند . یقین است که روزی که ایران 
مجدداً  ایرانی شود  وبه راه وروش سنتی 

وملی خود بازگردد ، همین حکم  درمورد 
زاهدی  آقای  تصدی  دوران  خاطرات  
شدو  خواهد  جاری  ایران  دیپلماسی  بر 
دانشجویان ومحققان ازاین نوشته بهره 

ها خواهند گرفت .
***

از  به یقین   دوفصل  به احتمال  قریب 
بقیه  از  بیش  کتاب   این  متعدد  فصول 
درمحافل ایرانیان  نسبتاً سالخورده وآنها 
را درک کرده  که زندگی دوران گذشته 
اند  مورد بحث وگفتگو  وشاید مباحثه 

ومناقشه قرار خواهد گرفت .
نخست ، صفحات متعددی که با عنوان 
»شاه« به محمدرضاشاه پهلوی  اختصاص  
یافته . درباره آخرین شاهنشاه ایران  ، 
صدها وشاید هزارها مقاله  وده ها کتاب 
چه به فارسی وچه بزبانهای  مهم  دیگر  
نوشته شده ومی شودکه بسیار سودمند 
آنها تهیه  بوداگر روزی فهرست  خواهد 
ومنتشر شود.. پانزده صفحه ای  که آقای 
اردشیرزاهدی  به ایشان اختصاص داده  
داوری  قصد   . نیست  نامه  زندگی  یک 
میان  در  شاه   سلطنت  ترازنامه  درباره 
دراین  که  دارد  قبول  ونویسنده  نبوده  
به علت  روابط عاطفی  ونزدیکی   مورد 
خانوادگی  نمی تواند  بی طرف باشد. اما 
آنچه نوشته  واقعاً تازگی دارد . حتی برای  
کسانی چون نویسنده  این سطور  که طی 
بوده   درتماس  بااو  و  دیده  را  شاه  سالها 
وحتی  تصور کرده و یا می کنند که اورا 

شناخته بودند  و می شناسند .
مسائل   « به  مربوط  فصل    ، دیگر  دو 
 . است   » وزیرامورخارجه  برای  داخلی 
مرحوم  با  ایشان   روابط  به  عمدتاً   که 
هویدا  ، شاهدخت اشرف ، ساواک وچند 
اختصاص  دیگر   سازمان  یا  شخصیت  
دارد. همچنین مطالب مفصلی که درباره 
عنوان  دوهزاروپانصدساله  جشنهای 

وبیان شده  است .
اردشیرزاهدی درضرورت برپائی مراسم 
بزرگداشت بنیان گذار شاهنشاهی ایران  
وتجلیل از کوروش بزرگ تردیدی ندارد. 
اما نحوه تدارک و برگزاری ضیافت تخت 
جمشید  و چادرهائی را که برای پذیرائی  
از مدعوین خریداری وبرپاشد وتوسل به 
خارجیان  برای ترتیب شام معروفی که 
هیچ چیز آن ایرانی نبود  وسوء استفاده 
هائی را که بعمل آمد  تأیید نمی کند. وحق 
دارد که تأیید نکند. بعضی از جزئیاتی که 
دراین مورد ذکر شده ازقلم وزبان  ایشان 
. متأسفانه  تازگی دارد   و  مستند است 
مراسم   این  دخود  نه  که  است  درست 
بلکه نحوه ی انجام  بعضی از  برنامه های 
آن  درنارضائی مردم ازدستگاه  سلطنت 
بی تأثیر نبود.که عوامل مخرب  داخلی 
وخارجی  بعداً    ازآن سوء استفاده کردند. 

که این خود ماجرای دیگری است .
عباس  امیر  مرحوم   نظرهای   اختالف 
هویدا با اردشیر زاهدی  - طی سالها  ورد 

 *  واشنگتن  از دیپلماسی ایران  برای میانجی گری  درمذاکراتش  
    پیرامون جنگ ویتنام  یا تجدید ارتباط  سیاسی با چین  یا   

    درمسائل  مربوط به خاور دور  مدد می خواست .
* بخت اردشیرزاهدی در مقطعی اززمان برای نجات ایران از 

    هرکس دیگری بیشتر بود.
* جلدسوم خاطرات آقای زاهدی  بزودی انتشار خواهد یافت .
* اردشیرزاهدی با هویدا اختالف نظر زیادی داشت اما در    

    آخرین روزها بدنبال نجات جان هویدا بود.
روحانیون  از  تن   15 اردشیرزاهدی  بحرانی   درروزهای   *

سرشناس را محرمانه بحضور شاه برد

بقلم : دکتر هوشنگ نهاوندی*
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    بقیه :  حماسه سیاست
 مستقل ملی

طرف را متزلزل می کرد. اسناد ومدارک  
رسمی  ایرانی وخارجی  که دردست است 
همه حکایت  ازاین  رویه  وبرداشت دارند.

حق شنالسی و پاس داری  از کسانی که  
به پدرش  یا به خوداو  مخصوصاً  دردوران 
سختی ها کمک کرده اند   یکی دیگراز  
او به شمار  می آید. دردوستی  صفات 
استوار و یکرنگ  است و بهتر آنکه کسی  
دشمن او نباشد. اگرچه  در مبارزه هرگز 
از پشت  خنجر نزده  ونمی زند. . این نیز 

اطز صفات  دیگر اردشیرزاهدی است .
صفات  دیگر  از  گذشتگان   به  احترام 
اوست . نسبت به پدرش  مرحوم  سپهبد 
غیرقابل  وعشقی   احترام   زاهدی  
یگانگی   چنین  هرگز  من  تصوردارد. 
ام  ندیده  را  پدروپسری  میان   ر.حی 
حاضروناظر   حال  درهمه  را   پدرش   .
برگفتارو کردارش می داند. بارها شنیدم  
که می گفت  نمی دانم اگر  پدرم با » این 
مسئله«  روبرو  می شد چه می کرد؟  
سپهبد زاهدی  برای او نمونه  وسرمشق 
است و گهگاه  به خود سرزنش می کند  
که چرا  در حد وتوانائی او نیست . شبی 
از  رستوران ویکتوریا  واقع در بلندی 
های اطراف  مونترو   )شهر محل اقامت  
آقای زاهدی(  باتفاق  خانم وکیلی  دختر 
جواد  مرحوم   وهمسر   ( ایشان   عمع 
( پس  وکیلی  سفیر  سابق شاهنشاه 
ازصرف   شام به  مونترو مراجعت می 
. اردشیر زاهدی مطابق معمول   کردیم 
پشت فرمان  اتومبیل بود. از جاده ای 
 . گذشتیم  می  وخم   پرپیچ  و  باریک  
نمی دانم  به چه مناسبت  صحبتی از  
گذشته پیش آمد . ناگهان وی بازهم از 
سرعت اندک  اتومبیل کاست وبالحنی 
که  درصداقت  وصراحت  آن تردید نمی 
شد داشت گفت :» می دانم  پدرم اآلن  
صحبتهای  مرا می شنود و اگر درست  
به  آزرده خواهد شد.«  روحش   نگویم 
و  بود  او  عقیده  داشت   باور  گفته  این 
 . الطبیعه   ایمان  ماوراء  . نوعی  هست 
مهروعشق او به مادرش - خانم  خدیجه 
پیرنیا  دختر مرحوم مؤتمن الملک  نیز  
برهمین منوال است . تا آخرین  دقایق 
واز  بود.  کنارشان  در  پدرومادر   عمر 
هیچ فداکاری  درحق آنها دریغ نکرد. 
معذالک می گوید  : وظیفه من بود  ولی 
نتوانستم آنچه شایسته ی آنان بود انجام 

دهم .«
اردشیر   برای  که  دیگری  شخصیت    
ونمونه  صفات  همه  مظهر  زاهدی 
وسرمشق است - مرحوم حسین پیرنیا 
مادری  پدربزرگ    - الملک  مؤتمن   ،
ازاو درسها گرفته  و حکایتها   . اوست 
دارد/. مخصوصاً  سه سالی را که درغیاب 
انگلیس ها     ربوده و به پدرش ) که 

 فلسطین برده ودر حبس مجرد  نهاده 
بودند( مؤتمن الملک  سرپرستی وی را 
داشت  فراموش نمی کند. محبت وبزرگی  
را این مرد شاخص  به آنجارسانده بود

که هرروز نوه اش را شخصاً  تا دبیرستان 
فیروز بهرام  ) که اردشیر درآنجا دانش 
آموز سیکل اول متوسطه بود( همراهی 
که سایه چه  بدانند   همه  تا  کرد   می 
کسی  برسر اوست . می توانید حدس 
بزنید که درتهران  پرآشوب  ونابسامان  
رفتار   این  جهانی   دوم  جنگ  زمان  
چه تأثیر و معنائی داشت  و باعث قطع  
اردشیر  برای   که  شد  مزاحمتهائی 

نوجوان  فراهم کرده بودند.
گذشتگان   به  نسبت  احترامش   اصوال 
می  خود  .وظیفه  است  توجه  شایسته 
داند  که برنقش و سهم خادمان  گذشته 
وطن  ارج نهد. همواره  از ق.ام السلطنه  
ریاست  بزرگی که درزمان   شخصیت  
دولتش  ، سپهبد زاهدی  توانست بدون 
خونریزی  به غائله فارس  خاتمه تدهد 
وسپس قوام  در نجات آذربایجان  حسن 
تدبیری استثنائی از خود نشان داد ، با 
احترام و به نیکی سخن  می گوید واورا 

دررأس منجیان آذربایجان می داند..
 سالها پدرش وسپهبدرزم آرا درارتش 
رقیب   ایران  سیاست   صحنه  وحتی 
یکدیگر محسوب می شدند  اما همواره 
اززاهدی شنیدم که از نقش وی  در پایان 
تجزیه  با  ورودرروئی  آذربایجان   غائله 
طلبان   فرقه دموکرات  تجلیل می کند.

برجسته           ساعدشخصیت  محمد 
ایران   اشغال  سالهای  در  که  دیگری 
درمقابل شوروی ها  مقاومت می کرد ، 

سید حسن تقی زلده  ، حکیم الملک ،

 نصرالملک هدایت  ، عدل الملک د ادگر، 
سید ابوالحسن  حائری زاده  یار مدرس  
جمله   از  زاهدی   وسپهبد  مصدق  و 
بسیاری دیگر هستند که اردشیرزاهدی 
کند  خیرمی  ذکر  ازایشان   همواره 
از  دوتن  همچنین   دارد.  حکایتها  و 
همرزمان پدرش ، سپهبد مرتضی خان 
یزدان پناه و سپهبد شاه بختی . بسیاری 
را فراموش کرده ام که خوانندگان عفوم 

خواهند فرمود.
درباره روابطش باشاه وقضاوتش درباره 
او  اشاره ای نمی کنم . فصل مهمی در 
جلد سوم کتاب  به شاه اختصاص دارد. 
با  وی  پرعاطفه  و  آمیز   محبت  روابط 
ملکه فوزیه   نخستین همسر محمدرضا 
مهناز    دخترش  ومادربزرگ   شاه 
آزادی  و  ناصر  بعدازسقوط  بالفاصله 
رفت وآمد  فوزیه ، آغازشد. ملکه فوزیه  
غالباً به سوئیس می آمد و چه بسیار  که 
 . کرد  می  زندگی  دامادش  دراقامتگاه  
تاآخرین دقایق عمر، اردشیر  مواظبش 
بازماندگان   به  نسبت  توجه   واین  بود 
همه  باوجود   دارد.  ادامه  همچنان  او 
اردشیرزاهدی    ، درباری  بگومگوهای 
، پس  ثریا  باملکه  روابط حسنه خودرا 
ادامه  همچنان  ازشاه  وی  جدائی  از 
دادومخصوصاً  درماه های آخر  زندگی 
دو  این  نزدیکی  به  محمدرضاشاه  
بیکدیگر   نسبت  عشقشان   هنوز  که 
ازدوستان   بعداً  کرد.  کمک  پایداربود  
ملکه ثریا شنیدم  که ایشان  نسبت  به 
اردشیرزاهدی  ابراز محبت بسیار و حق 

شناسی می کرد.
درباره روابط اردشیرزاهدی باشهبانو  ، 
چون مکرراً  در خاطرات ایشان  به آن 

اشاره شده سخن کوتاه می کنم و می 
گذرم .

جلدسوم  درباره  نکاتی  بودند  چنین 
در  قطعاً  که  اردشیرزاهدی  خاطرات 
چندماه آینده به دستتان خواهدرسید. 
درباره شخصیت ومنش او وبه خصوص  
به  ایران  خارجی  سیاست  درباره 
پهلوی  شاه  محمدرضا  سلطنت   عهد 
وسیاست مستقل ملی  ما که بی گمان  
تاریخ ازآن بصورت حماسه یاد خواهد 
کرد  دریغ دانستم که این مقاله را بپایان 
برسانم  ومطالبی  درباره آخرین روزهای  
مستقیمًا   که  محمدرضاشاه   سلطنت 
مربوط به آقای اردشیرزاهدی  می شود  

به آن اضافه نکنم .
***

درچندهفته آخر نظام شاهنشاهی  که 
برکشور  تصمیمی   وبی  ومرج  هرج 
به  توسل   اندیشه  بود   حکمفرما 
محافل  از  دربعضی  اردشیرزاهدی  
سیاسی  ، فرماندهان نیروهای مسلح ، 
ازرهبران  مذهبی وگروه هائی   بخشی 
پدید  ودانشگاهیان   ازروشنفکران  
 ، امامی   دراوائل حکومت شریف  آمد. 
تهران  به  که  خواست   اززاهدی  شاه 
یقین  می  به  قریب  احتمال   به  بیاید. 
خواست در مقابل آمریکائیان  نقطه اتکا 
و مشاوری نزدیک داشته باشد. ورودش 
به تهران  که قراربود  بطور عادی انجام 
شود  درشرایطی استثنائی  انجام گرفت 
از  کثیری   مهرآباد  جمع  درفرودگاه   .
ارشد  منصبان  وصاحب  فرماندهان  
ارتش ، سیاسیون، نمایندگان دو مجلس 
بودند  درانتظارش  نگاران   وروزنامه 
براین  آنها   کردند. همه  استقبال  وازاو 
گمان بودند  که توسل  به او می تواند  
باشد.  ازبحران  خروج  برای  حلی   راه 
چرا که ازآغاز  کارشریف امامی  تقریبًا  
وهمامن  نداشت  او  به  امیدی  کسی 
را  »تقریباً«   اول حکومتش   چندروز  
ازآن  بود.   به » تحقیقاً«  کرده  تبدیل 
پس اقامتگاهش  در حصارک  غالباً  مملو 
از مراجعین بود. همه ازاو می خواستند  

کاری بکند.
من سه یا چهارروز بعد ازورودش به او 
تلفن کردم وضمن خوش آمد  خواستم  
برای  روز  آن  .فردای  بروم  بدیدارش 
خانه   . گذاشتیم  قرار  صبحانه   صرف 
بود.  او  اقامتگاه  ای   چنددقیقه  در  ما 
آنجارفتم   به  خود  شخصی   بااتومبیل 
حصارک    خانه  درورودی  نزدیک  وآنرا 
نگاه داشتم . مشاهده وضع باغ جلوی 
اعجب   برایم  اردشیرزاهدی   اقامتگاه 
از  مملو  محوطه   . دربرداشت  فراوان 
ازروزنامه تویسان گرفته   بود   جمعیت 
 ، نظامیان   ، سرشناس  تاپزشکان  
سیاسیون . خیلی هارا می شناختم . با 
آنها دست دادم واحوالپرسی کردم . همه 
به من گفتند»به اردشیرخان بگو بجنبد، 
بدهد.«  انجام  کاری  تواند   می  او  فقط 

اردشیرزاهدی

آنهاهم می خواستند به هنگام خروجش  
ازساختمان  همین نکته را به او حالی 
زمینه  درهمین  ماهم  مذاکرات  کنند. 
بود. اردشیرزاهدی مثل همه   به دولت 
شریف امامی  ) که متأسفانه اعلیحضرت 
کرده  درآن  عضویت  به  مجبور    مرا 
بود-اما چندروزبعد کناره گیری کردم( 
گفت  امر   درنهایت   . نداشت  امیدی 
تو   . کنم  می  میآید  بر  ازدستم  هرچه 
گفتار  این  به  نیازی   . کن  کمک  هم 
برنده   برگ  یک  اردشیرزاهدی   نبود. 
درارتش  نفوذش  وآن  داشت  دردست 
بود. هم به خاطر احترامی که به پدرش 
نکرده  فراموشش  کس  هیچ  داشتندو 
بود و هم به سبب ُحسن رابطه ای که 
بافرماندهان  وافسران عالیرتبه داشت. 
کوچک  از  همه  درگاردشاهنشاهی 
فرمانده  داشتند.  اورادوست  وبزرگ 
و  دوستان  ترین  ازنزدیک  هوانیروز  
توفیق  همچنین  وی  بود.   مشاورش 
یافته بود  بارهبران سلسله مراتب شیعه 
برقرار کند. دردرجه  ای   روابط حسنه 
العظمی خوئی  که مهم  باآیت اهلل  اول 
جهان  شیعیان   » تقلید  »مرجع  ترین 
میزیست  درنجف  شد-  می  محسوب 
وطبق روایات  واسناد موجود  نسبت به 
خمینی  بد گمان بود واورا با نظر تحقیر 
اهلل  آیت  با  همچنین    . نگریست  می 
عظمی شریعتمداری  که هنوز درایران 
نفوذرا  بیشترین  درآذربایجان   وبویژه 
داشت ومورد  احترام بسیار بود . ظاهراً 
شخص دیگری در » مراجع تقلید«  آیت 
اهلل عظمی  حاج آقااحمد خوانساری  نیز 
نسبت  به او ابراز حمایت وتشویق کرده 
جامعه  حمایت  مجموع  بنابراین  بود. 
بود. آقای  قابل مالحظه  ازاو  روحانیت  
خوئی  وی را تشویق کرد وانگشتر عقیق 
خودرا به نشانه حمایت ئعنایت  برای او 
فرستاد  که زاهدی برای اجتناب از بگو 
مگوهای اطرافیان  آن را به شاه تقدیم 
پیغام  او  به  عظمی   اهلل  آیت   . داشت 
وروی  دولت  نتغییر   درصورت  که  داد 
ازمرز   پیاده  حاضراست   او  کارآمدن  
نمادین  )عملی  بگذرد   وعراق  ایران 
وحدت  »برقراری  وبرای  وپرسروصدا( 
این  مسلمین«  بسوی قم برود.طبیعتاً 
درمیان  وحرکتی  شوروهیجان   اقدام 
نفوذ   که  چرا  آورد  می  بوجود  مردم  
وتظاهرات   بود  فراوان  او  ومحبوبیت  
هواداران خمینی  تحت الشعاع  قرار می 

گرفت . 
 ، مردم   العمل   عکس  سنجش   برای 
زاهدی به عنوان زیارت  به مقبره حضرت 
عبدالعظیم درضهرری رفت . تنی چند از 
نیز  ارتش  عالیرتبه  منصبان   صاحب 
زائرین   از  بابسیاری  بودند.  همراهش 
گفتگو کرد . استقبال آنان  گرم ومحبت 
دوروز  بود.  مخالفت  دوراز  وکامالً  آمیز 
بعد  باز به اتفاق جمعی ازافسران ارشد

باتنی  مشهد شدودرآنجا  عازم  ارتش   
مالقات  سرشناس  ازروحانیون  چند  
کرد وطی گفتگو  به آنان وعده داد که 
خواهدشد«  آرام  چیز  همه  بزودی   «
کنارش  در  ارتش  ارشد  حضورافسران 

معنی ومفهومی خاص داشت .
اقدام دیگرش درهمین روزهای  حاد آن 
تهران   ازروحانیون  تن    پانزده  که  بود 
واعتباری  شهرت  آنها  از  بعضی  که  را 
داشتند و بعضی دیگر کمتر   محرمانه  به 
دیدارشاه برد. آنان حمایت خودرا  ازوی 
بیان کردند واظهارداشتند  که هرموقع 
به  دایر  مشترکی  اعالمیه  ضرورباشد  
 ، خرابکاریها   ، ها  خشونت  محکومیت 
و آتش افروزیها ی طرفداران خمینی ) 
ولی بدون ذکر نام او(  انتشار خواهندداد. 
کارآمدن  روی  ضروری  موقع  مفهوم 

زاهدی بود.
را  باغشاه  پادگان   ، زاهدی  طرفداران 
بعنوان  ستاد عملیاتی و محل استقرار 
اول   روزهای  واحیاناً  درساعت  وی 

انتصابش بریاست دولت تعیین کردند.
سیاسی  درمحافل  اینها   تمام  درباره 
تهران - یاآنچه ازاین محافل  باقی مانده 
بود  شایعه و گفتگو بسیاربود. درخارج 

نیز  عکس العمل داشت .
درکتاب  لویس  ویلیام  و  لیدن  مایکل 
 )Debacle ( خود راجع به انقالب  ایران

مفصالً به آن اشاره کرده اند: 
» زاهدی بیشترین شانس راداشت که 
 204 )صفحه  دهد«  نجات  چیزرا  همه 
سیاستمدار   عقیده  فرانسه(.  ترجمه 
انگلیسی  Eldon Griffiths  وروزنامه 
 Gene   آمریکائی وسیاستمدار  نگار  
E/.Bradley  در کتابهائی که بعداً  راجع 
به اوضاع   آشفته ایران  آن روز نوشتند  
اوان  آنکه  درهمان   بود. جالب  همین 
روزنامه  معروف ساندی تایمز لندن  مقاله 
مفصلی دراین باره انتشارداد . عنوان آن 
در چهارستون  این بود:»مردی که می 

تواند  شاه را نجات دهد.« 
The man who might rescue the Shah
)حمایت  برنده   برگهای  این  باتمام   
وتشویق روحانیت ، تمایل واطاعت ارتش، 
 ) عمومی  افکار  از  بخشی  نظر   حسن 
وشاید به علت  آنها - شاه وشهبانو  از 
خودداری اردشیرزاهدی  به  توسل 

اطرافیان   مخالفت  . مخصوصاً   کردند   
در  بیشتر   هرچه  دیگر  که   ( شهبانو  
بود(  شریک  مملکت   امور  هدایت 
شدید بود.  یکی دوتن  درهوای واهی  
 )!( اسالمی«  سلطنت   « یک  برقراری  
درسودای   دیگر  چندتن   و  بودند 
سوسیال  سلطنت    « یک  تر  واهی 
دموکرات« )!(  که اندکی بعد خواستند 
باروی کارآوردن  مرحوم شاپور بختیار  
به مرحله عمل  درآورند. چندتن دیگر  
کینه ها وعقده ها ی چندساله خودرا 
نسبت به شاه  دیگر پنهان نمی کردند. 
او ضعیف وزبون شده بود و دیگر کسی 
ازاو نمی ترسید  برای آنها  زمان انتقام  
بخاطر  را   قیصریه  که  بود   فرارسیده 

دستمالی  به آتش کشیدند.
هم  دالیلی  زاهدی   آقای  مخالفان  
اتکای  به  وی  ترسیدند   می  داشتند. 
رها  کشوررا  رهبری  روحانیت  و  ارتش 
با  ها  استفاده  سوء  بعضی  به  و  نکند 
بعضی می گفتند   پایان دهد.  خشونت 
را  ملی   جبهه  هواداران  زاهتدی  نام 
لندن   اکثراً  مخالفت  ناراحت می کند. 

رابازاهدی  عنوان می کردند.
بریتانیا   سیاست  که   است  راست 
درایران همواره  بازاهدی ها )پدروپسر(  
مخالفت وبلکه دشمنی داشت . گرچه 
انگلستان  رجال  درمیان  اردشیر 
دوستان بسیارداشت وهنوز هم  دارد. 
ربودند وسه سال   پدررا درزمان جنگ 
در حبس مجرد  نگاه داشتند. درسالهای 
درتهران   انگلیس   سفارت    1970
لندن  به  پسر   علیه  تندی  گزارشهای 
می داد. وی را موذی ، صاحب » نفوذی 
خصمانه«  در رهبری مملکت  می دانست 
)این گزارشها  که اکنون دردسترس است  
دکتر زندفرد در کتاب خود انتشارداده ( 
ومی گفت  که » نباید ازاو انتظار کمکی 
داشت .«  سالها بعد  سفارت  به لندن 
به  اردشیرزاهدی  انتصاب  که  نوشت  
ریاست دولت  » به معنای  اعالم جنگ  
به دولت علیاحضرت ملکه  خواهد بود« ) 
این گزارش اکنون  دردسترس است وبه 
ضمیمه جلدسوم  خاطرات آقای زاهدی 

که مورد بحث ماست  انتشار می یابد.(
رویه ی واشنگتن  مطابق معمول  روشن 
نبود. سفارت  ایاالت متحده  درتهران  

ووزارت امورخارجه  اقالً ازدوسال پیش 
ریزی سقوط شاه  برنامه  درمقام  ازآن  
وروی کارآوردن  کس دیگری  به جای 
او بودند .به نارضایتی های  داخلی دامن 
درمیان  دیگری   کسان  اما  زدند.  می 
ارتشیان  آمریکا ونیز برژینسکی ازاین 

اقدام بیم داشتند.
مسئله اصلی این بود  که شاه تصمیم 
خودرا بگیرد . ملک حسین  پادشاه اردن  
وملک حسن  پادشاه مراکش  به ایشان 
گفتند  که اگر مقاومت کند  واوضاع را  
به حال عادی  برگرداند ) که کامالً میسر 
بود(  آمریکائی ها با او کنارخواهندآمد. 
درقاهره  اقامت  درزمان  بعداً  ایشان 
آنان  توصیه  به  توجه  عدم  گفت  بمن 
وعلنًا  نیز مکرراً  بود.وازآن پس  اشتباه 
اظهارداشت که دربرآوردسیاست دنیای 

غرب اشتباه کرده است .
بهرحال . اعلیحضرت  پیشنهاد نخست 
وزیری به  زاهدی نکرد. شایدزاهدی  می 
توانست رأساً سررشته کارهارا بدست 
بگیرد  ولی او مرد نوعی کودتا  برضد 
شاه نبود. شخص موثقی  که درمراکش 
حضورداشت  بعداً به من گفت  که شاه 
درآنجا به اردشیر گفته بود  اگر تورابه 
نخست وزیری  برمی گزیدم کشته می 
شدی وزاهدی جواب داده بود  الاقل می 
. من هرگز  جنگیدم وکشته می شدم 
زنده  را  دردناکی  خاطرات  نخواستم  
گفت  واین  جریان  این   ودرباره  کرده 
وشنود  از آقای اردشیرزاهدی  سئوال 
کرده باشم ولی تصور می کنم  زمان بیان  
این حقایق  فرارسیده . شاید باید از خود 

ایشان پرسیده شود.
درنهایت امر  این سئوال مطرح می شود: 
آیا  زاهدی موفق می شد؟ قطعاً بخت او 
در مقطعی اززمان ازهرکس  دیگر بیشتر 
بود. ولی تاریخ را نمی توان دوباره نوشت.

درباره  همه   . کشید  درازا  به  سخن 
، می  اند  اردشیرزاهدی  نوشته وگفته 
نویسند ومی گویند که مردی است بی 
باک وُر حوصله . من شاهدم  که صفت 
وفرارسیدن  زمان   گذشت  با  اخیر  
تبدیل  حوصلگی  بی  به  سالخوردگی  
او  که  ندارم   تردید  اما   - است  شده  
 ، دوست  میهن  غایت  به  است   رجلی 
عاشق ایران ، باایمان و جوانمرد ویکی 
از مظاهر عمده حماسه سیاست مستقل 
ملی  درسالهائی  است که ایران درصحنه 
بین المللی  درخشان ونیرومند ومورد 

احترام همگان بود 
پیشین  رئیس  نهاوندی   هوشنگ  دکتر   *
دانشگاههای پهلوی و تهران  و رئیس هیئت مدیره 
انجمن آثارملی بود و چندبار نیز دررأس وزارتخانه 

ها ئی قرار
مخصوص  دفتر  ریاست  نیز  مدتی  و  گرفت 
علیاحضرت شهبانورا برعهده داشت . مدتی نیز 
دراواخر رژیم گذشته دررأس گروه اندیشمندان 
ایران گزارشهای واقعی ازاوضاع ایران تهیه و به 
دولت عرضه میکردتا شاید بتوان بربحران  چیره 

شد  .
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کانادائی  جوانمرد  یک  است  ششماه 
داوید برگر تالش می کند  کار  ماهیانه 
سابق  او  کند.  درست  مرا   پانسیون 
وکیل مجلس  وسفیر کانادا دراسرائیل 
بوده است . بلندقد ، مهربان ، متمول 
مادرش   ... است  انسانی  ومتواضع 
جمال  ایرانی  دیپلمات  همسر  مدتی 
حاتم  بودوازآنجا  آشنائی ماشروع می 
فوتبال   تیم  صاحب  داوید   شود.پدر 

مونترال نیز بوده است .
کرده  درست  ضخیمی  پرونده  داوید 
)دوست  آلفرد  با  فردا   پس  ومن 
به  بااتومبیل  پوست(   سیاه  مهربان 
قبل  را   الزم  تااوراق  میروم   مونترال 
به  کرده   امضاء  کبک   به  ارسال  از 
به  درحالی   . برسانم  رسمی   گواهی 
دردکمرم   که  میروم   مسافرت  این 
کند.میزند  می  غوغا  وقتها  بعضی 
که  موقعی   ... یاراست  چپ  پای  به 
زمین  روی  باشد  هرجا  است   شدید 
می نشینم  همه می آیند می پرسند 
 ، اِلِن   مادرناتنی   ... است  حالت خوب 
 Linden  پگی  درمجموعه  جدید بنام
به آنجا  ازفروش خانه   Ponds که پس 
 ، ورزش  برای  میرود   شدند   منتقل 
سکته می کند  وحاال چندین ماه است 
  Nursing Home بحال سکته  دریک   
بسر می برد.  پدر الن  که نزدیک 91 
سال دارد  زمین خورده ومدتی است  
مرتب  الن   و   . نابیناست  قانونًا  که 
 5/5 اوقات   بعضی  برسد.  او  به  باید  
صبح  میرود و عصر یاشب برمی گردد. 
ازطرفی  بی پولی کامل من  بهضافه ی 
این وسط   ... الن  پدر  ، وضع  ناخوشی 

الن  اعصابش داغان است . 
در     آپارتمان   یک   ماریا  اوت     ماه 
کوچک  درجزیره  ودیگری   Nice
که  بود  کرده   کرایه    Porquerolle
ازبالکن   داشته   خودرا   لطف  هرکدام 
 Baie Des و      Nice, نیس   تمام  اولی 
Anges  دیده می شد. دومی در دریای 
دقیقه    10 الی   7 بود   تولون  مقابل  
. دراین  به جزیره میرسیدیم  باکشتی 
کرایه  بااتومبیل   ماازپاریس   که  سفر 
ای راه افتادیم  چمدان های ما گم شد 
و  وقت بیشتر به خرید  البسه ولوازم 

وفکس   وتلفن    نامه  ومرتب  گذشت 
بوستن   درفرودگاه  آن   ازثبت  وپس 

روز 16 اوت آورده  بما دادند. 
باألخره  مادرفیشرآباد      خانه  کتاب 
باضافه  برایم   ودرآمدی   شد  چاپ 

مشغولیت بوجود آورد.

دردکمر وپا ادامه     یافت وآخرین آمپولی
 که دربیمارستان   Southshore   زدند  
فقط دوروز اثر داشت  . حاال بین  اطبای 
کرده  گیر  ها   اورتوپدیک  و  اعصاب 
یانه ؟ میگویند   بکنم   آیا عمل   ... ایم 
هم  عمل  بعداز  است   سخت  خیلی 
باید  هرروز 4 ساعت  پیاده روی کنم . 
صندلی چرخ دار  درانتظار است . این 
روزها  روز شکرگزاری است  قراراست  
درایالت  درخانه خواهرش   الن   باپدر 
ای  برنامه  ژانویه    . کنیم  برگزار  مین  
مصنوعی   درخت  یک   . بود  نخواهد 
که   ام   خریده  سبزرنگ  آمپولهای  با 

شبها  روشن کنیم . 
عوامی   و  متعصب  مردک   درایران    -
جمهوری  رئیس   نژاد  احمدی  بنام  

بود  این  او  نطق  اولین    ... است  شده 
که  باید اسرائیل  راازکره زمین  محو 
اینکه  نیز  و  موضوع   این  سر   . کرد 
نیروی  به  دستیابی   درصدد  ایران  
هسته ای  است  غوغا برپاست .  البته  
هدف اول حکومت  مالها این است  که 
بمانند  سرکار 
که  است  این   .
کنم   می  فکر 
بیایند         کوتاه 
بمباران  وکاربه 
وجنگ نکشد. 

درسفر ماه اوت  
داشتیم   خیال 
گشت   ز با ر د
یق  طر ز ا
که  گرنوبل  
آنجادرس  الن  
خوانده  به سویس
ی  قا آ ر ا ید د (
اردشیرزاهدی(  
وازآنجا به پاریس
اوقات   . برویم   
تلخی  گمشدن
 چمدانها باعث
 شد  که  اتومبیل

در  را   کرایه   
نیس  پس داده
با  ارفرانس   به

پاریس برگشتیم 
نه   شبختا خو
دردرجه   مارا  کانادا   ایر  اصرارمن   به 

بیزنس  نشاند  وسفر خوب بود.
از  که  بااتومبیل   که  است  ذکر  قابل 
را  دازور    کوت  آمدیم   می  پاریس 
یک   . کردیم  شروع  رافائل   سنت  از 
توقف  کناردریا  رستوران  جائی  
کرده  ریز  وسرخ  های  ماهی   . کردیم 
زن  یک  وبا  خوردیم   ُرز  شراب   با   ،
شروع  پهلوئی   میز  فرانسوی   ومرد 
فقط   نه  آنها   . کردیم  صحبت  به 
آنجا  بلکه  شناختند   می  را  دهکده  
بوده اند )جائی که مادرم  شاله داشت  
ودختر  میرفتیم   آنجا  وتابستانها    
من  دوست  مادونت  محل  پزشک   
بود . من کانادا بودم  که برادر مادونت  
خبرداد  مادونت فوت کرده  ودرهمین 

اش عالقه  مورد  کوهستانهای  
تا کوهستانهارا   این   . شده   دفن    

پیاده  مادونت   با  هایشان   قله 
براین   عالوه   ). بودیم  درنوردیده 
درست   درگرنوبل   فرانسوی   مرد.زن 
می  زندگی  ومحله   کوچه   درهمان 
بوده   ساکن  آنجا  الن  که  اند  کرده 

ودرس می خوانده است .
در  داکسبری   سالمندان  درمرکز 
گروهی  شنبه  هرسه  ماساچوست  
اوضاع   ودرباره  شویم   می  جمع 
می  بحث  روز   اقتصادی  و  سیاسی  
این گروه   است که  ... درمیان   کنیم 
دوستان خوب پیدا کرده ام . آنهابرای  
دردکمرو پای من  اطبای مختلفی  را 
را  همه  دنبال   که  کنند   می  توصیه 

خواهم گرفت ، بجز عمل جراحی .

سال 2006

 سال گذشته دو جامه دان  مارا که گم 
شده بود  11 روز بعد  ازورود به فرانسه  
دادن  جامه   . است  پیداشده  خبردادند 
سوم   را 52 روز بعد  درخانه مان  تحویل 
گرفتن  درکشمکش   سخت  دادند  
سه  حدود  حاال   تا   . هستم   خسارت 
بابت   قسمتی  که  ام   گرفته  هزاردالر  

خرید لوازم ضروری  است ...
*** 

 دکتر تازه ای  که می گویند معجزه می 
کند  بنام    معرفی کرده اند  که تا بحال دو 
نوبت   هربار چند تا کورتیزان  به پشت 
و عضالت  )عصب سیاتیک(  زده وهربار  
ازیک هفته  تاده روز  آرامش داشته ام 
. قرص های قوی  ضد درد،   سرگیجه ، 

استفراغ  و یبوست می آورد.
***

 قراراست  بعنوان مهمان  از 9 فوریه تا 
آخر  ماه همراه گروه امیری  ومهمانان  
الن   . برویم  آرژانتین   و  برزیل  به  آنها 
 5 ساعت   صبح  روزها   این  که  طفلی 
درتاریکی  به سرکار می رود  )اتومبیل 
یخزده  که بعضی اوقات  بتوانم درتمیز 
کردن  یخ شیشه ها کمک می کنم ....( 
این روزها درد کمر وپا غوغا می کند  و با 
اشکال قدم بر می دارم . تمام فکر وغصه 
ام این است که  بتوانم به این سفربروم . 

الن کتاب  گرفته ودارد پرتغالی  یاد می 
گیرد. وتاریخ برزیل  وآرژانتین را  حفظ 
پاندز   یندن  در  نو   کند. شب سال  می 
باصطالح  جشن بود . ارکستر مفصل  با 
اسموکینگ  . آهنگهای جاز میزد. البسه 
رنگارنگ  . مردوزن های پولدار  . بهترین  
تآتر بود . من به سختی  یکی دوبار  باالن 
رقصیدم . روی صندلی نشستن  کمرم را 

آزار می دهد.
ده   بود. ساعت  کرده  دعوتمان  پدرالن  
سالن را ترک کردیم. فراموش نکنم  که 
غذای این مؤسسه بسیار مزخرف است .

اول   گروه   ، کانادا   پانسیون  درمورد  
حاال   . اند  کرده  رد  مرا   وکیل  اعتراض 
پرونده  نزد گروه دومی رفته است  که 
داوید  برگر  می گوید تا آخر  ژانویه باید  

جواب بدهند.

29 اوت 2006
 سفربرزیل وآرژانتین  بخوبی برگزارشد 
ودوستان تازه ای  پیدا کردیم . منجمله  
و  موتی  بنام  ایرانی   یهودی  زوج   یک 
نیلوفر. به اصرار مارا دعوت کردند  ویک 
بار خانه شان رفتیم . درمحله گریت نک  
خانه  ایرانی  ثروتمند   یهودیهای  ویژه  
داشتند . همه چیز عالی بود . فقط چلو 
کباب  بخاطر  معتقدات مذهبی  بدون کره  
ودوغ ، بود.  تخته بازی مفصل  اثر آمپول  
به  ورفتن  سفرآرژانتین   در  کورتیزون 
گریت نک  درنیویورک  دوام آورد  ولی 
حاال  دوسه هفته است  اثر خودرا ازدست 
داده  وسخت درعذاب هستم . اغلب می 
گویم  مثل الک پشت شده ام . طاق باز 
می خوابم  . یکساعت طول دارد  که از 
جا برخیزم . اول سپتامبر  با یک جراح 
معروف  قرارمالقات دارم . تا چه تصمیم 

بگیرد. جراحی یا بازهم آمپول ؟
داوید برگر هم  چنان  درتالش درست 
من  چشم  که  است   من  کار  کردن  
منصوروهوشنگ   خورد.  نمی  آب  زیاد 
باتمانقلیچ  وامیراصالن افشار  دوستی 

نشان دادند. 
راستی پسرعموی  نازنینم  غالمرضاخان، 
ای خوب  مقاله   . پدر منصور درگذشت 
.  حسن  او درره آورد نوشتم  درباره ی 
شهباز  دوست نازنین  آفریننده  ره آورد  
هم به ابدیت  پیوست . آدم که ُمسن می 

شود دورش خالی می شود. 
دعوا با هتل  پلیموت بی را  با مصالحه  
بپایان رساندیم  و 11600 دالر  نصیب من 
بسیار  ولی  موقتی  مالی  گشایش   . شد 

بجائی بود.
حاال ساعت  6 صبح است  . زود پاشده 
ام تا اول وقت   به مؤسسه ارسال فکس 
خواسته  داوید  که  فکسی  و   بروم  
است حاضر کنم . باید به عیسی پژمان  
درپاریس فکس بفرستم . الن ساعت 5/5 

به سرکاررفته است .

9 فوریه 2007
الن   ... است  صبح  ونیم  پنج  ساعت 
خوابیده  من می خواهم  چند سطری 
در  پیش  سال   درسپتامبر   . بنویسم  
بیمارستان  عمل جراحی پشت را انجام 
دادم  8 ساعت و45 دقیقه  زیر عمل بودم 
. عمل موفقیت آمیز بود )پیوند استخوان 
ترقوه  به ستون فقرات( ولی مدتی است  
پارکینسون  پیشرفته  کرده وازهمه بدتر  
لرزش و تردید هنگام شروع  به راه رفتن  
الن  حاال برای پدرش  کار می   ... است 
کند وخودش را بازنشسته کرده است . 
زن پدر الن  سکته کرده وماههاست  که 
می  نگهداری  ویژه   مریضخانه   دریک 
شودو هرروز پدرالن  بدیداراو میرود. پدر 
دریک مجموعه  مخصص سالمندان  بسر 
می برد  که به محل نگهداری همسرش 

نزدیک است .
که  خصوصاً  ندارد   تعریف  من  روحیه 
با  قطع پانسیون  کانادا بکلی  زیر چتر 
واو  ام  قرارگرفته  الن  همسرم  حمایت  
باید  تمام مخارج  مرا تا پول  توجیبی  
اتومبیل  با  معموال  کند.  پرداخت  مرا 
خودش  نزد پدرش )درفاصله سی مایلی(  
میرود و عصر بر می گردد.  هفته پیش 
به مونترال  رفتیم . آقای برگر  رادرمحل 
کارش  مالقات کردم . خبر تازه نداشت . 
ازاین بابت  تعجب ندارم  زیرا گمان نمی 
کنم  به نتیجه برسد.  باید درآمریکا  برای 
گرفتن کمک مالی  وداروی رایگان  اقدام 
کنیم  . برای این کار باید  دوتائی درآمد 
باشد.ولی  معینی  وموجودیمان   درحد 
دارد  هزاردالر  سهام  یکصد  الن حدود 

باید برای  آن  راهی پیدا کنیم . 
برای مجله پیام که در گریت نک حومه 
نیویورک چاپ می شود  مقاله می نویسم 
.  کتاب مرا درتهران هم چاپ کرده اند      
ودرمتن دست نبرده اند. یک مقدمه هم 
برآن افزوده اند  و درآن  ازمن  بعنوان 
دیپلمات خوش نام   و از کتاب » خانه 
اثر جالب  بعنوان یک    مادرفیشرآباد« 

وخواندنی  یادکرده اند.
- نمیدانم برسر دوست من ارسالن چه 
آمده است  که زنگ نمی زند. دارد مثل 

واالگهر آزاده  غیب می شود. 
به  گروه  یک  همراه  داریوش   پسرم   -
درست   . است  رفته  وآرژانتین  برزیل 
نمیدانم با کار تدریس  چگونه می تواند 

ترتیب این مسافرتهارا بدهد.
- دکتر مصباح زاده   فوت کرد. برایش 
و  لندن  کیهان  که  نوشتم  خوبی  مقاله 
پیام درنیویورک  آن را چاپ کردند. فعال 
همین نوشته هایم  هست که اعتبارمرا 

حفظ می کند.

8 اکتبر 2007
صبح ها زود بیدار می شوم و ونیویورک 

تایمز را که حدود ساعت 6/5 صبح می 
آورند از دم در بر میدارم  و می آیم توی 

اتاقموآن را می خوانم .
- چندماه پیش  پس ازدرد شدید  معده 
یک عمل  جراحی کردند و چندین اینچ 
از  روده هایم را بریدند. فعال فقط صبح ها  
درد کمر دارم  که قابل تحمل است .ولی 

بطور کلی  بی حالی  غلبه می کند. 
و  برزیل  به  دوهفته  را   الن  داریوش   -
روسیه  به  قبالً  کرد.  مهمان  آرژانتین  

فرستاده بود. 
- پیری دامنگیر است  کی گفته پیری  
دوران طالئی است . غلط گفته . دوران 

ذعال سنگ هم نیست . 
- پس ازاینکه کتابم درتهران چاپ شد  
بفکر افتاده ام  کتابی ازطرف خودم  یا 
اگر اردشیرزاهدی  قبول کرد  زیر عنوان 
هیچ  درواقع    . بنویسم  من  اشتباهات 
مقام ایرانی  شهامت نوشتن  چنین کتابی 
را نداشته است وحتماً  فوری مورد توجه  
قرار می گیردویک کار استثنائی است . 
فعال خواسته ام دکتر تهرانی دراین باره 

با اردشیر خان  صحبت کند.
- سال گذشته  دوستان زیادی راازدست 
  ، توکلی  احمد  شهباز،  حسن  دادم. 
ومنوچهر فرمانفرمائیان . از فرمانفرمائیان  
پذیرائی  درکاراکاس  والن   من  از  که 
شایانی کرد  دوتابلو نقاشی  ناصرالدین 
شاه را بیادگاردارم . احمد توکلی  درشهر 
تامپا فلوریدا  مارا مهمان کرد. همکالسی 
که  شهباز  حسن  بود.  خوبی  دوست  و 

جای خوددارد.
خودکشی  شناختم   می  که  دونفر   -
کردند:  دکتر عالمحسین جهانشاهی  که  
ازاو زهره ام میرفت  و شوهر مکزیکی 
ایرج  پیشین   همسر  آزیتا  بیلیاردر 

مصباح زاده .
- درخانواده اتحادیه )خانواده همسر اولم 
هما(  رضا پسرش   پول خواهرش را باال 
کشیده است  ومن سخت نگران  آینده 

هما هستم .
- درخانواده مصباح زاده  عجب آنکه  از 
دکتر  ثروتی باقی نمانده  وامور خانواده  
به سختی  با کارکردن ایرج  ولیال  همسر 

پرویز  به سختی می گذرد. 

12 مارس 2008
کتابی  مشغول  سخت  روزها   این   
هستم  که امیدوارم  به انگلیسی  تهیه 
کرده  وبرایش ویراستار  پیدا کنم . اسم 
کتاب  Dundelion Blow  خواهد بود. 
ودرطول   بودیم  بچه  که   بیادروزهائی 
مزارع ویونجه زارها  می دویدیم  واین 
گیاه قاصدک  را پف می کردیم  وبه مادرم 

درانگلستان  می فرستادم . 
کرده  رابازنشسته  خودش  هم  الن   -

وازپدرش نگهداری می کند.
- شهریار عدل  که بخاطر نوآوری هایش  
دارد   عتیقه  شهرت جهانی  درحفاری  

قراراست فردا صبح  از نیویورک  با ترن 
بیاید  وهمان شب حدود 11/30  برگردد. 
جالبی  بسیار  انسان  چون  خوشحالم  

است . 
توانم   نمی  وزیاد  کند  می  درد  کمرم 
بنشینم . واقعا  احساس پیری می کنم و 

حرکاتم  با زحمت و یواش است .

29 دسامبر 2009
درآستانه     سال 2010            هستیم . 
وضع  مزاجی ام عیناً مانند 9 فوریه 2007 
با دخترم ماریا  . امسال تابستان   است 
ونوه ام  آناهیتا  وفردریک  به کانادا رفتیم 
لفظی پیدا کردند   با تلن  جدال  . ماریا 

آنهم بخاطر تندخوئی ماریا بود.
توضیح   غیرقابل  بطور  ومن  الن   -

پاسپورت هایمان را گم کرده ایم .
- تقریباً  تمام فصل های  کتاب انگلیسی                                                    

من ماشین شده است بجز فصل ترکیه .
- آزاده          سرطان معده گرفته  و 
هنوز که هنوز است حق    مرابابت فروش  
تابلوی مادرش واالحضرت اشرف  که من 
برای آن  درانگلستان مشتری پیداکردم  

پرداخت نکرده است .
- کریسمس امسال را در ایالت مین  خانه  

خواهر الن  گذراندیم  که خوش گذشت
آدم  اطراف  دوستان   بادرگذشت   -
خالی می شود. دوستانی هم که زنده اند  
حوصله سابق را ندارند. مانند هوشنگ 
خانم   توران  همسرش  که  باتمانقلیچ 
آلزایمر گرفته  است .  عالوه بردوستانی 
فوت  گذشته  سال  کردم  ذکر  قبال  که 
کردند ، در میان فامیل هم  دکتر مصباح 
زاده ، غالمرضا عدل ، پروفسور عدل  ، 
شمسی فرمانفرمائیان زن کامران نفیسی 

-ژانت ... دلشادبانو - نیز درگذشتند

2 فوریه 2011
برف وسرما  غوغا می کند. اخبار بیشتر 
درباره مصر است . پس از اینکه  مردم  به 
خیابانها ریخته  ومیدان های قاهره     را 
پر کردند     حسنی مبارک  اعالم کرد که 
درسپتامبر امسال  برای تجدید  انتخابات 
داوطلب نخواهد شد. امروز ناگهان  گروه 
های طرفدار مبارک  باسالح های سرد  
کنندگان   تظاهر  به  وشتر   سواربراسب 
مخالف  بین  وزدوخورد   ورشدند  حمله 

وموافق مبارک  شروع شد.
این تابستان  درخانه ای که پدرالن  اجاره 
کند  مراقبت   ازاو  تادرآنجا  بود   کرده 
تراس  خانه   . داشتیم  خوبی  روزهای 
وسیعی داشت  که با گلدانهای  گل تزئین 
منجمله   مهمانی  دوسه   . بودیم  کرده 
رادراین  تولدمن   سالگی   87 سالروز 
اکتبر  در9  .اما  برگزارکردیم  تراس  
والن درکانادابودیم  سال قبل وقتی من 
باخبرشدیم که پدرالن در گذشته است .
ادامه دارد 14
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تیمور شهابی 

 قراردادهای نفتی
وماهواره مصباح

در این سی و چند سال اخیر که از عمر 
ناپاک جمهوری آخوندی میگذرد، آنچه 
و  ایران  نابودی  برنامه  است  یقین  که 
ایجاد امپراطوری امتی در منطقه بهترین 
است.  بوده  آنان  موفقترین دستاورد  و 
گذشته از فرهنگ سازی درب و داغون 
جماعت  این   ، اسالمی  و  اخالقی  غیر 
آخوند ومال بوسیله امت عزادار دیوانه 
اهداف  راستای  در  اند  توانسته  بخوبی 
مرگ  حال  به  را  مملکت  اوضاع  خود 
بکشانند. از آب و هوا و خاک گرفته تا 
اقتصاد و صنعت و اخالقیات و غیره و 
فشار  و  سرکوب  بر  عالوه  البته  غیره. 
اند  افتاده  در  هم  خودشان  با  مردم  به 
منتهی فقط  در بریدن سر گوسفند با 
هم اختالف دارند، اصولگرا و معتدل و 
ملی - مذهبی همه کشک میباشند، تک 
تکشان در نابودی ایران و ایرانی دست 
درازی دارند. امت که حالش معلوم است 
چون مقلد آخوند عقب افتاده است و از 
خودش اختیار ندارد ، در مذهب درجه 
ندارد،  وجود  ملیتی  که  هم  اینان  یک 
پس هر چه دم از ایران میزنند ، چرند 
است. این جماعت چون نابخرد است و 
برنامه درستی برای راندن چرخ مملکت 
درست  بحران  راست  و  چپ  ندارد، 
میکند، بعد هی مجبور است جام زهر 
بنوشد و تظاهر کند که من نبودم دستم 
بود و گردن این و آن بیندازد، دشمن بود 
و فالن وبهمان. چرخ اقتصاد مملکت را 
چنان از کار انداخته اند که خودشان هم 
درش مانده اند و مجبور شدند که خیمه 
شب بازی برجام و مذاکرات هسته ای را 
دنبال کنند. آمدند چند تا عزادار سینه 
زن مثل جواد ظریف با اون لبخند مکش 
مرگ ما را جلو انداختند تا کفار را راضی 
کنند که در ایران سرمابه گذاری کنند. 
همین استاد ظریف که سالیان سال در 
لنگر  و  خورده  کنگر  استکبار  مملکت 
با  اخیرش  مصاحبه   در  بود  انداخته 
آقای فرید ذکریا که یکی از متشخص 
دنیاست،  سیاسی  خبرنگارهای  ترین 
در برابر سئوال ایشان در مورد استفاده 
االسد  فشار  شیمیایی  تسلیحات  از 
)منظورهمان بشاراألسد است(جنایتکار، 
کلی مزخرف جواب داد. البته تقصیری 

ندارد چون وقاحت و دریدگی در پوست 
و استخوانش است. با همین ادا بازیها و 
ژست های انقالبی از نوع اسالمی تمامی 
اند.  را غارت کرده  سرمایه ملی کشور 
اقتصاد کشور کامأل وابسته به نفت است 
و بس. یکی از اشکاالت و اعتراضاتی که 
فقید  ایراندوست  و  ایرانساز  پادشاه  به 
جریان  همین  سر  گرفتند  می  ایران 
و  استعمار  که  بود  نفتی  قراردادهای 
چپاول بود و از این قبیل مزخرفات. حاال 
خودشان با خفت و خواری مجبور شدند 
قراردادهایی ببند که کامأل مخاف مصالح 
کشور است و طبق گفته وزیر نفت دولت 
آخوندی استاد بیژن زنگنه این قرارداد 
اخیر توتال از پیامدهای برجام است که 
تقریبأ یک چیزی تو مایه های تسلیم 
شدن کامل رژیم آخوندی در قبال ندانم 
هم  تا  چند  البته  میباشد.  خود  کاری 
صدایش  که  اند  بسته  قراردادمحرمانه 
را در نمی آورند چون گندش بشدت در 
خواهد آمد. به گزارش ایرنا، بر اساس این 

قرارداد که به امضای مدیر عامل شرکت 
شرکت های  مدیران  و  ایران  نفت  ملی 
نفت چین  ملی  فرانسه، شرکت  توتال 
رسید،  پتروپارس  ایرانی  شرکت  و 
میلیون   800 و  میلیارد   4 کنسرسیوم 
گازی  میدان   11 فاز  توسعه  در  دالر 
پارس جنوبی سرمایه گذاری می کند تا 
ظرفیت برداشت ایران از این میدان را به 
56 میلیون متر مکعب برساند. شرکت 
فرانسوی توتال 50.1 درصد، شرکت ملی 
نفت چین 30 درصد و شرکت پتروپارس 
این پروژه  نیز 19.9 درصد سهام  ایران 
پارس جنوبی را در اختیار خواهد داشت. 
بخاطر سالیان سال تحریم  چرا؟ چون 
شدن نتواستند صنعت نفت را باز سازی 
کنند و آن پولی هم که از دور زدن این 
تحریمها ساختند یا چاپیدند  یا صرف 
پروژه های بی سر و ته و خانمان سوز و یا 
نذری دادن به امت شیعه منطقه کردند. 
از  جزئیاتی  انتشار  با  ایلنا  خبرگزاری 
قرارداد نوشته است که مدت این قرارداد

 بیست ساله و بازپرداخت اصل هزینه 
سرمایه ای مستقیم طرف دوم، ده ساله 
چندرغازی  همان  یعنی  بود.  خواهد 
به  سال  ده  ظرف  باید  میآورند  در  که 
و  بازسازی  برای  دهند چون  پس  کفار 
نگهداری از منابع نفتی ، به مدت سی 
سال دست روی دست گذاشتند و هیچ 
کاری نکردند و حاال باید به کفار امتیاز 
را  خود  بالهت  و  خرابکاری  که  بدهند 
ایران  در  چون  البته  کنند.  الپوشانی 
اسالمی عزیز همه رقم توانمندی وجود 
دارد هر آخوند ننه قمری دور بر میدارد 

و نظریه میدهد.
به گزارش خبرگزاری امتی تسنیم از قم،  
آخوند سید محمد سعیدی امام جمعه 
قم  درنماز جمعه با اشاره  به قراردادهای 
وقتی   ...  « داشت:  اظهار  نفتی  جدی 
رسانه ای  و  می شود  امضا  قراردادها 
مختلف  های  واکنش   سبب  می شود 
از ای  مجموعه   باید  دولت  می شود، 
خاصی  اهمیت  دارای  که  قراردادهارا   
است و حاشیه و مسئله دار است پیش 
از پذیرفتن و امضا در حضور کارشناسان 
مورد  اگر  و  دهد  قرار  نظران  صاحب  و 
البته  کند...«.   امضا  را  آن  بود  تائید 
که   میکند  فکر  مانده   عقب  آخوند 
و  دارد  وجود  هم  شوخی  قراردادهای 
البد منظورش از » کارشناسان و صاحب 
نظران« همان آیان عظام تهی مغز است 
که در باب آداب ختنه کردن و آروغ و 
میباشند.  خبره  بسیار  کردن  عطسه 
توانمندی   ، انگیز  اعجاب  رژیم  این  در 
نظران  صاحب  و  کارشناسان  دانش  و 
آنکه   ندارد.  آنان  دولتی  مقام  به  ربطی 
شده  امروز   ، میکرد  مالی  نمد  دیروز 
است وزیر و وکیل مجلس. تازه اگر هم 
بر حسب تصادف کسی خواست کاری 
انجام دهد ، باید از هفت خوان مافیایی 
اسالمی بگذرد که فوری برایش پرونده 
سازی میکنند و طرف را فراری میدهند 
که  اندازند. حاال هم  می  زندان  به  یا  و 
مجبور شده اند برای گدایی از کفار تن 
به هر قراردادی بدهند. البته کفار هنوز 
سر جریان حقوق بشر در ایران اسالمی 
عزیز ، مشکل دارند . برای همین منظور 
بازی  شب  خیمه  هم  معرکه  این  وسط 
اند مثل من  انداخته  راه  گوناگون  های 
الی  بدرد  که  شهروندی  حقوق  -شور 
جرز هم نمی خورد. سرکوب و فشار به 

مردم کماکان ادامه دارد. برای نمونه:

پ -  حق آزادی و امنیت شهروندی
از  دارد  حق  شهروندی  هر   -  13 ماده 
حقوقی،  حیثیتی،  مالی،  جانی،  امنیت 
آن  نظایر  و  اجتماعی  شغلی،  قضایی، 
به  نباید  مقامی  هیچ  باشد.  برخوردار 
آزادی های  و  حقوق  امنیت،  تأمین  نام 
مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت 
آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. 
اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت 
عمومی به  ویژه تعرض به حریم خصوصی 

مردم ممنوع است.
همانطوریکه خوانندگان گرامی آگاهند 
در ماه رمضان ، این فشار و زورگویی به 

مردم چند برابر میشود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری 
ایران،  در  بشر  حقوق  فعاالن  مجموعه 
شهروندانی  رمضان،  ماه  روزهای  طی 
خواری  روزه  به  اقدام  عام  مال  در  که 
می کنند بازداشت و به شالق و جریمه 
نقدی و گاها به تحمل حبس محکوم می 
شوند. براساس ماده 638 قانون مجازات 
اسالمی، هرکس علنا در انظار عمومی و 
معابر تظاهر به عمل حرامی کند، عالوه 
بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه 
یا تا 74 ضربه شالق محکوم می شود 
و در صورتی که مرتکب عملی شود که 
اما  نیست  کیفر  دارای  عمل  آن  نفس 
فقط  کند  دار  جریحه  را  عمومی  عفت 
به حبس محکوم میشوند. آخه اینم شد 
حقوق بشر؟ اسم این جور چیزها حقوق 
ضد بشر است .براساس تبصره این ماده 
»زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر 
و انظار عمومی ظاهر می شوند، به حبس 
از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال 

جزای نقدی محکوم خواهند شد.
نقل  به  طبق گزارش خبرگزاری میزان 
و  عمومی  دادستان  جعفری  اسداهلل  از 
انقالب مرکز استان مازندران، از برخورد 
جدی و قانونی دستگاه قضایی با معضل 
کشف حجاب در جامعه خبر داد. استاد 

امتی ما چنین گفته است: 
عمومی،  یا  شخصی  نقلیه  »...وسیله 
جت  موتوری،  قایق  سیکلت،  موتور 
موتوری  نقلیه  وسایل  سایر  و  اسکی 
کشف  به  آن  سرنشینان  که  افرادی 
حجاب اقدام می کنند نیز توسط عوامل 
منتقل  پارکینگ  به  و  توقیف  انتظامی 
مقررات  وفق  نیز  متهم  با  شد،  خواهد 

خواهد  صورت  قانونی  برخورد  مربوطه 
گرفت...«

بعله ، جناب رییس جمهور منتصب باید 
کوزه  در  را  شهروندی  شور  من-  این 
بگذارد و آبش را بخورد. حریم خصوصی 
واپسگرای اسالمی  قوانین  افراد شامل 
میباشد و اصال و ابدا این سوسول بازیها 
معنی ندارد. مملکت شهید داده است 
احترام  عزیز  اسالم  به  باید  جان،  آقا 
گذاشت وگرنه فشار قبر , نکیر و منکر، 
شوخی  جهنم   آتش  و  آخرت  عذاب 

بردار نیست. 
مورد  در  خبری  دوباره  خاتمه  در 
امتی   - آخوندی  فضایی  پیشرفتهای 

شنیدیم که ما را خیلی متآثر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن 
تفاهمنامه  امضای  مراسم  در  بهرامی 
سازمان  و  ایران  فضایی  سازمان  بین 
جغرافیایی که در محل سازمان فضایی 
برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار 
ماهواره  وضعیت  آخرین  درباره  مهر 
بررسی  طبق  داشت:«...  اظهار  مصباح 
ماهواره  مورد  در  کارشناسانه  های 
مصباح به این نتیجه رسیدیم که هزینه 
های پرتاب این ماهواره بسیار باالست و 

ارزش ندارد که به این مرحله برسد...«
البته الزم نیست که  با بیان اینکه  وی 
هر ماهواره ای به مرحله پرتاب برسد، 
خاطرنشان کرد:«... ما یک موزه فضایی 
تابستان  همین  که  دادیم  تشکیل 
داریم  بنا  و  شد  خواهد  آماده  امسال 
ماهواره مصباح را در این موزه نگهداری 
کنیم...«  بعله آقا اصأل چه لزومی دارد 
هر ماهواره  ای را به فضا فرستاد ، حتمأ 
در موزه نگهدارید که امت شهید پرور 
رژیم  جوی  فرا  و  فضایی  پیشرفتهای 
وارد  زیاد  ما  استاد  ببیند.  را  اسالمی 
جزییات نشد که پرتاب ماهواره قرار بود 
بدست ایتالیایی ها انجام بگیرد که خورد 
به این جریان تحریمها و کاسه کوزه بهم 
ریخت . ماهواره مصباح که زمانی نامش 
زهره بود و بدستور پادشاه فقید پهلوی 
ساخته و پرداخته شده بود حاال باید در 

موزه ابلهان خاموش بماند.

Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

 

نخستین ماهواره ساخت ایران به موزه پیوست!

  چند نکته ازدوران فرمانروایی صفویان

 ، هنرمندان   ، سرایندگان  بین 
نویسندگان  ودانشمندان ایران زمین 
زمان  وارداتی  ومالهای   ، سو  ازیک 
از  که  شیعه   علمای  بنام  صفویه  
عراق عرب و شامات و بحرین  مانند 
موروملخ  به ایران سرازیر شدند  واکثراً 
هم  به زبان پارسی آشنائی نداشتند 
برخوردهای شدیدی     ، ازسوی دیگر 
پیش آمد . زیرا این ایرانیان  فرهیخته 
ودانشمند ، زیربار خرافات  و استناد  
آنان به  حدیث های اکثراً  من درآوردی 

نمی رفتند.
از  که  هم   وارد  تازه  مذهبی   قشر 
صفوی   شاهان  مطلق  پشتیبانی  
برخوردار بودند  آنان را       به الحاد 
به   ، کرده   متهم  ومرتد   زندیق  
درنتیجه   پرداختند.  می  کشتارشان  
اکثر این  ایرانیان  فرهیخته برای نجات  
جان خود  با کوچی اجباری  روانه هند 
و همسایه دیگر ایران  کشور عثمانی 

شدند.
کوچ  با  هم   دانش  ترتیب   بدین 
ازایران  فرهیختگان   و  دانشمندان  

رخت بربست . 
ازاین  هند   شاهان  که   بااستقبالی 
فرهیختگان ایرانی  می کردند  ، ادب 
وزبان پارسی  گسترشی بی نظیر  در 
هند یافت ، بگونه ای که  نه تنها  زبان 
دربار  ورسمی  سیاسی  زبان  پارسی  
هند گردید  بلکه تا  جائی پیش رفت  
که دیگر زبان و شعر پارسی  اختصاص 
به  تازه واردین ایرانی نداشت و بسیاری 
از هندوان  ویا بازماندگان  ایرانیانی که 
ازروزگاران پیشین  به هندوستان رفته 
بودند  ، درشمار سخنوران  نامی  زبان 

پارسی در آمدند.
شهرهای بزرگ هند     درزمان چند  
پادشاه نخستین  گورکانی  ، براستی  

به محیطی ایرانی  تبدیل شده بود. تا 
هند  وشاهزادگان   شاهان  که   جائی 
همایون  چون  پارسی   نامهایی  هم  
،جهانگیر، شاه جهان  ، اورنگ زیب ، 
شهریار ، خسرو  ، پرویز و کامبخش ... 

برخود می نهادند.
که  الهی   درتاریخ  آورشوم   یاد  باید 
به امر  جالل الدین اکبر   تنظیم شد  
وتقویم رسمی  دربار هند گردید همه 
 ، اسفندارمذ  تا  فروردین  از  ماهها  
ماههای ایرانی بود.ولی درهمان زمان  
زبان رسمی دربار  صفویان ترکی بود. 
زیرا تصمیم های مرشد کامل  به زبان 
ترکی  به پیروان  وقزلباشان ابالغ  می 
شد.  درنتیجه زبان  ترکی زبان  رسمی 
دربار صفویانبود وبیشتر عنوانها  بویژه  
به  نیز   سمت های لشگری  ودیوانی 
ایل   ، باشی  مانند:اونچی  بود  ترکی  
بیگی ، چرک چی باشی ، قورچی باشی 
، قوللر باشی ، یوزباشی ، بیگلر بیگی  ، 
یورتچی باشی  ، ایشک آغاسی باشی 

و...
یکی از علتهای سستی  بنیاد فرهنگ 
درزبان   که  وفتوری   ضعف  و  ایرانی  
وادب پارسی  درزمان صفویان  پیش 
آمد  موج نوخیز  ترکی زبانان بود که 
با  بودندو  شده  مسلط  ایرانیان   بر  
توان یابی  فرهنگ تازی  ، که بوسیله 
درایران  اتی  وارد  مذهبی  قشریون  
رخنه  یافته بود  همراه گشته وبصورت 
خطر  مهیبی  برای زبان پارسی  درآمد. 
براستی اگر  دو پناهگاه  بزرگ فرهنگ 
ودوم   هند  گورکانیان  اول   ، ایران  
کشور عثمانی نبود ، ادب پارسی  به 

روزگاربدی  دچار می شد.
)ازکتاب »مرگ دانش درایران« نوشته 
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ناصرامینی :  از شادروان  محمدرضاشاه  
بدون یاد رضاشاه  نمی شود حرف زدو 
این دو نام  واژه وطن پرستی را  معنا داده 

اند. 
وقتی به حماسه  رضا شاه  می اندیشیم  
که همه چیزرا درایران  از نو بنانهاد  به 
تعظیم  بخود   خود  او  پرتالش   زندگی 
داریم . وقتی به چگ.نگی  بع سلطنت 
دوم  درسال  محمدرضاشاه   رسیدن  
اشغال شده   در کشوری  جنگ جهانی  
می اندیشیم  سپس  برآنچه براو  از سوی 
خودی های مغرض ووطن ناشناس  و نیز 
نیز به  از سوی  بیگانه سودجو  رفت و 
وسعت تدابیر  عمران بخش  و آبادگر او 
فکر می کنیم  ، چاره ای جز  ادای احترام  

براو و درود به او نداریم .
رضا شاه درآخرین  دقایق ترک وطن  به 
گرداو  که سراسیمه   بندرعباس   مردم 
به شما و شما  :  من دیگر  آمدند گفت 
شما  شاه  اما  ندارید.  نیاز  من  به  دیگر 

درتهران  به شما نیازمند  و شما نیز به 
او نیازمندید. به او کمک کنید . ازاو کمک 
محمدرضاشاه  وقتی   وبعدها  بگیرید. 
که  کند  می  التماس   پدرش  به  جوان  
خاطراتش  را بنویسد رضاشاه جواب می 
دهد  نه نمی توانم بگویم  یا بنویسم چون 
دراین صورت باید  چیزهائی را بگویم  یا 

بنویسم  که مطبوع طبع مردم نیست .
او حتی دربدترین شرایط  ، سیه روزی  
خودرا برتلخ کامی  مردمش ترجیح داد  
زیرا نمی خواست  امید به فردا راازمردم 
سلب کندواین همان  امیدها بود که ایران 
را بدست  محمدرضاشاه  ، مرفه ومترقی  

وسربلند ساخت .

محمدرضاشاه که بود؟

امینی: از آقای ودیعی می پرسم  
محمدرضاشاه  که بود و جاذبه او  در 

چه چیزها بود؟
ودیعی :  جاذبه شاه  در سنت تاریخی ، 

خارجی  سیاست   ، پرستی   وطن 
بود. این سه بُعد  جاذب ودر بسیاری 

ازشرایط کافی بود. 
بدگویان  ازهمه  رها  محمدرضاشاه  
داخلی وخارجی  دراوج تبلیغات  چپ 
استالینی  پدررا قدر می نهد . اوپدرش 
شناسد  می  مستقل  بسیار  مردی  را 
دهشتناکی  و  کرده  بیدادرا حس  که 
حوادث تاریخ  را چشیده است . پدررا 
وطن پرست وناسیونالیست  می نامد  
او  به وقت رفتن  واضافه می کند که 
دیدم  وحس کردم وفهمیدم  که پدرم  
وطن را دفاع کرد  نه چسبیدن  به تاج 

وتخت را.
متفقین  اباطیل و خزعبالت   بسیار 
درآن  زیرا  پراکندند   رضاشاه   علیه 
زمان  دراروپا  همه چیز آنها  در خطر 
آهن  راه   ، مفت  نفت  آنها  پس  بود  
مفت و تأسیسات مفت  برای رساندن  
مهمات  به شوروی می خواستند. این 
بینیم  آنهادرقبال   به  هم هست که  
ایران   به  چه   ، پیروزی  پل  ایران 
تحفه دادند؟  هیچ .  آذربایجان را بی 
سروصدا مدتی بلعیدند  وکردستان را 

نیز  وغرامت  تأسیسات مارا ندادند. 
وحتی شوروی  سالها طالهای سپرده 
دادواشتهابرای  نمی  پس  را  ایران  

بلعیدن آن وجودداشت .
آوردند؟  تحفه  چه  جهان  برای 
دست  که  شرق   وبلوک  کمونیسم 
دراشغال  هیتلری  فاشیسم  از  کمی 
 . نداشت  آدمها  واستثمار  سرزمینها 
یالتا اروپارا  دودستی تقدیم  استالین 

کرد.
را.  آن  نه  خواستیم   می  را  این  مانه 
پای  وروی  ارضی   تمامیت  ما  برای 
خودایستادن  ورفتن به رفاه عمومی  
مطرح بود. رفتار بد عرب ، مارا وطن 
آمد  پدید  فضائی  کرد.  تر  پرست 
مساعد کاروخدمت  ورفتن به سمت 
ترقی . پس به بحران های ساختگی  
ایرانی  معارف  احیاء  وهدف  اعتنا  بی 

وپیوند آن با معارف علوم جدید.شد.
شاه در مصاحبه ای بسال 1975 می 

گوید:
بفرماندهان   نامه سیاسی من  وصیت 
ارتش ابالغ  شده وموظفند  دستاوردها 

وسلطنت را حراست کنند.
ازسوی  واقعی  وصیتی  بودونبود 
نیست  معلوم  هنوز  محمدرضاشاه 
ای  گونه  وصیت  همسرایشان   .
که  نشرداد   او  ازقول  احساساتی  
گرچه  دلچسب دلهاست ولی ارزش 
یک سند تاریخی را ندارد. درحالی که 
مصاحبه  با الیویه وارن حتماً سندیت 
فرمانده  های  ازژنرال  آیا کسی  دارد. 
رادارد؟  آن  محمدرضاشاه  ارتش 
شده  اعدام  ها   کاری  اصل  افسوس 
اند. باید جستجو کرد. حقیقت کشف 
خواهدشد. سخن شاه درمصاحبه بی 
پایه نیست . اردشیرزاهدی  می گوید 
شاه در60 سالگی قصد نوشتن وصیت 
نامه  داشت . من درعمرم آقای زاهدی 
ها  آنچه درمصاحبه  ولی  ام  ندیده  را 
که در مسئله مقاومت دربرابر  بیگانه 
مداخله گر  وسودجو  می گوید  وحتی 
در مورد  استقالل ایرانی  درسیاست  
طبع  به  ازایشان  خارجی  داخلی 
رسیده  است در راستای حماسه های

 وطن پرستی  است ومن ضمن  دهها 
ایران   مسائل  بررسی  درگروه  مورد  
همین عدم اتکاء به بیگانه رارهنموم 
گروه  این  که  افسوس   . دیدم  همه 
دیگر.  است  داستانی  که  کشتند  را 
خارجیان    گوید  می  اردشیرزاهدی  
بهر  دست  کنند   می  هرجنگی 
فجایعی که میزنند  وآدم می کشند  
به مردمشان می گویند  منافع کشور  
ایجاد  برای  کند  می  ایجاب  را  آن  ما 
کاربیشتر واسلحه فروختن  باید این 
وقتی هم خارجی  داد.  انجام  کارهارا 
دید ضعف درکاراست  گستاخ تر می 
شود. اردشیرزاهدی مقرب واقعی بود. 
درمورد وصیت شاه  بیش از اینها می 

داند که می گوید.
- شاه گفت اگر به ایران لطمه ای برسد  
برهم  میانه   خاور  کل  پولتیک  ژئو 
صد  بینی   پیش  این  خورد.  خواهد 

درصد بتحقق پیوسته است .

- اوگفت ماحتی یک تحصیل کرده  را 
نیاید از دست بدهیم . یعنی که فرار 
مغزها  یک بیماری برای جامعه ماست 

.
اوگفت : مارکسیسم اسالمی نه اسالم 
است  نه مارکسیسم ، تروریسم است 

. آیا درست بمعنا نرسیدیم ؟
امینی : آیا اشتباه لفظی  ایشان را شاهد 

بودید؟
ودیعی :  نسل من ازاو بسیار خواند، 

بسیار شنید. یادم است درسه مورد 
ما سخت  نگران شدیم . یکی وقتی 
که دربحبوحه  اصالحات ارضی  درقم 
سخت  به متعصبین  روحانی بتاخت 
وجمله ای تند بگفت . صفت » شپشو« 
را به آنها بست وآن هم ازسرخشمی  
درنظر  را  سیاسی  ومصلحت  علنی 
نگرفت . درامر اصالحات  ارضی همه 
جز بعضی فئودالها  وبعضی روحانیون  
، موافق بودند  ازامالک وقف   منتفع 
واکثریت   خلع سالح  ها عمالً  . چپ 
عظیمی درجبهه ملی  تأیید کردند . 
شاه باور نمی کرد  که بعضی روحانیون 
که خودرا پیوسته  حامی ضعفا عنوان 
می کردند  به مخالفت  علنی برخیزند. 
باره  رادراین  رفراندوم  که  آن  بویژه 
وپنج اصل  دیگر انقالب سفید برده 
مخالف  آنها  کردکه  می  حس  بود. 
ورفراندمی  ودمکراسی  مشروطیت 
خواهند.  می  را   آن  همه  که  اند 
حس می کرد  که سیاست مذهب او  
یعنی عمران مساجد  وبقاع متبرکه  
به  ساالنه   وکمک  اوقاف   وسازمان 
حوزه های علمیه   ندیده گرفته شده 
بعضی  کرد   می  حس  پس   . است 
باتکاء   پس  اند.  مغرض  روحانیون  
اکثریتی که داشت برآنها  می تاخت 
. نگرانی بحدی بود  که مقامات  ، روز 
بعد  این دوکلمه » آخوندهای شپشو« 

را سانسور کردند.
شاه  که  بود  زمانی  مورد   دیگر 
بمناسبتی  دریکی ازسالنهای بزرگ 
شهرک المپیک برای جمعیت کثیری 
میراندوپیشرفتهای  سخن  اززنان 
جامعه زنان  ایران را می ستود. ناگهان 
زنان   به  نسبت  که  مخالفان   رد  در 
وآزادیهای آنها به او بد وبسیاربد گفته 

بودند بیت معروف 
مه فشاند نورو سگ عوعو کند

هرکسی بر طینت خود می دمد 
که  زدند   را خواندحضار چنان کفی 
شنیده   شعر  بیت   این  دوم  مصراع 
 . شدیم  نگران  بسیار  باز  وما  نشد 
مردان  برتأیید   تکیه  با  شاه   زیرا 
خود  بکار  بود   سرفراز  البته  وزنان  
نبود   مصلحت  سیاسی  ازلحاظ  ولی 
این  کند.  تحقیر  چنین  را  مخالفان 
گرفت   صورت  دیر  سانسور  بارهم  
ولی می شودگفت  ابداً صورت نگرفت  

چون پخش مستقیم اثر خودرا کرد. 
باور نمی کرد  که مخالفان  آن  شاه 
همه پیشرفت را  در جامعه زنان انکار 
کنند ودرهرفرصت  آنهارا متهم به بی 
عصمتی و بی دینی نمایند. روحانیت  
مرتجع این بارهم  دندان فشرد وکینه 

ورترشد ومریدان را آماده انتقام کرد.
درموردسوم وقتی بود که کارتر  نامزد 
بود  آمریکا  جمهوری  ریاست  مقام 
وشاه در مصاحبه گفت او بادام فروش 

است وسیاست نمی داند.
جانب  مسلماً  موردشاه   سه  دراین 
ودرهر  نکرد  رعایت  را  سیاست  
بهره  اعالی  حد  او  مخالفان   مورد 
برداریرااز اشتباه سیاسی - تبلیغاتی  
بوقت  کردندودرست  شاه  شخص 
انتقام به شخص او حمله بردندوضمنًا 
مرگ  مساوی  شاه  بر  مرگ  شعار 

برآمریکاشد.
امینی : چرا شاه این اشتباهات را کرد؟

ودیعی : شاه پیوسته ایران را با گذشته 
مقایسه می کرد وچون دراین مقایسه  
بهرحال برتری باایران حاضر بود  بخود 
حق می داد  ودرک مخالف مشگل بود.

اپوزیسیون درخارج
چه  درخارج  اوپوزیسیون   : امینی 

معنی دارد؟
شدنی  درخارج  اوپوزیسیون   : ودیعی 
وحق قانونی ماست ولی آن را نباید با 
سیاست خارجی کشورمیزبان اشتباه 
شدنی  ولی  نیست  آسانی  کار  کرد. 
کودتای  بهنگام  کارامانلیس  و  است 
سرهنگ ها دریونان   این کاررا بخوبی 
برای  داد  وسربلندی  انجام  درخارج 
هموطنان خود آفرید و   پیروزمندانه 

به وطن بازگشت .
امینی : باألخره این انقالب چه بود؟

این   ، ایران  تاریخ  به  :باتوجه  ودیعی 
انقالب  یک دست بدست شدن قدرت  
ایران  بین دورقیب سنتی درجامعه  
یعنی روحانیون  بنیاد گرا و سلطنت 
بعدازاسالم  از  ومنبر  تاج  رقابت  بود. 
بار  این  است.  وجودداشته  درایران 

بدالیلی منبریان بردند.
 امینی : چرااین انقالب اسالمی شد؟

اسالمی  حرکات  دلیل    به  ودیعی: 
وتدارکات     مسلمان   درکشورهای 
وسازماندهی های مسلمانان      مبارز  
به  باتوجه  ایران   مردم   . درایران 
دیگری       آرمان  از  ها  نارضایتی 
سردرنمی آورند. اسالم وپادشاهی  دو 
جاذبه نزدیک به ذهن  آنهابود. وقتی 
جاباز  اسالم  شود   ضعیف  پادشاهی 
می کند. توجه کنید به این که مردم 
فقیه  والیت  که  دانستند   نمی  ابداً 
چیست . واز خمینی جز کلمه اسالم 
نمی شنیدند. ونیزروحانیون  طرفدار 

درست  را  خمینی  که  مشروعه  
ازانقالب  انتقام  تدارک  دیدند   می 
مشروطه کردند. بهترین دلیل  آن که 
ظرف این همه سال هرگز آنها نامی 
ازروحانیون صدر مشروطه نبرده اند 

ونخواهند برد..
امینی :پس انقالب را طبیعی می بینید؟

ودیعی : نه . این انقالب یک تراژدی ، یک 
ولی  بود  ، یک خودویرانگری  فاجعه 
مزاج طبیعت  از  برآمده  انقالب   این 

تاریخی ایرانیان بود.
امینی :  خارجی ها دراین انقالب دستی 

داشتند؟
نمی  را  ایران  ابداً  ها  خارجی    : ودیعی 
شناختند  آنها نیز درغلطیدند دراین 
فاجعه ولی خارجی ها انقالب نکردند. 
که   بمطامعی  رفتند.  آن  باستقبال 

داشتند سرسپردند.
اقتدار  باآن همه  : چگونه غرب   امینی 

اطالعاتی  به اشتباه رفت ؟
ودیعی : دفعه اول نبود  آنها شرق شناس 
آنها  اند.  ندیده  را  شرق  دارندکه 
شاه  که  چستند  می  را  منافعی  نیز 
انداخته  بخطر  را   منافع  آن  ایران 
جنگ  آن  بعداز   1970 ازسال  بود  
6 روزه مصرواسرائیل      ، بعداز آن 
بعداز   ، دراوپک  ایران  گیری  قدرت 
کمپانی  به  شاه   لفظی  حمالت   آن 
بهای  افزایش  بعدازآن  نفتی   های 
طرحهای    بعضی   ارائه  بعداز   ، نفت  
مشترک   بازار  که  شاه  بلندپروازانه 
خاورمیانه  را می خواست ، غرب نفع 
خودرا  صد درصد درخطر دید وغرب 
مثل  همه عقده مندان  قدرت جوی 
داخلی ازشدت حرص وولع  دردیگ 
افتادوتاریخ  بنیادگرایان   جوشان  
چند  اسالمی  ایران  که  است  شاهد 
دهه است  به غرب دموکرات  سیلی 
ولی  بخشند  نمی  اورا  البته  زند.  می 
انقالبی  هیچ  که  کردند  کاری  آنها 
کردند   تحقیر  را   غرب  چنان  نکرد. 
و چنان غرب را درکارانقالب  ببازی 

خودگرفتند که سابقه ندارد.
به  خود  سخنان  با  را  غرب  خمینی 
را   شناسان  شرق   . انداخت  اشتباه 
کرد.  تحقیر  قدرتهارا  کرد.  تحمیق 
درعادت غربی ها نیست که به اشتباه 
خوداعتراف کنندولی بسیاری  اعتراف 
کردند. آنقدر مطلب وکتاب و مصاحبه 
انکار  جای  که  هست  باره  دراین 
نیست . هرگز هیچ یک اردَول بزرگ 
جزایران  کشوری  ازهیچ  دموکرات 

خمینی چنین کتک نخوردند.

آزادی وامنیت 
امینی : استنباط می کنم که شما آزادی و

برای  اساسی  راشرط  دموکراسی 
می  فقیه  والیت  ازیوغ  ایران  نجات 

آزادی  باید توجه داشت که   . دانید  
بآسانی  توان  نمی  را  ودموکراسی 
بدست آورد. آزادی ودموکراسی    یک 
بنای عظیم است که باتالش ملتهای 
فرهیخته  ، بافرهنگ آجر به آجر و 

خشت به  خشت باید ساخته شود.
در  که   مردمی  از  اگر  شما    : ودیعی 
روند    می  راه  تهران   خیابانهای 
بپرسید آزادی می خواهید یا امنیت  
فوراً به شما  جواب می دهند امنیت 
.ابتدا ، آزادی های قانونی پس ازآن . 
برای تحصیل  یک چنین  امنیتی  مابه 
یک  )سیمای تاریخی( که سابقه ای  
درایران  امنیت   وبرقراری  درتأمین 
سیمای  سیما  آن    . نیازداریم  دارد  
پالدشاهی است . هرکس این سیمارا 
تضعیف کند  نه به دموکراسی  کمک 
کرده و نه والیت فقیه را ضعیف داشته 

است .
پهلوی ها  هیچوقت ادعا نکردند  که 
اما خودرا  ضامن  دموکرات هستند. 
امنیت  این  ودرسایه  کردند   امنیت 
داخلی   اختالفات  شد  حفظ  مرزها  
برطرف شد. وعمران وآبادی  ، ارقی و 
تجدد ، تحصیل گردید. دردیگر موارد  
بخصوص ساختمان دموکراسی  بانظر 

شما  صد درصد موافقم .
امینی :  دبیرخانه شهریارایران  باحذف 
را  رضا پهلوی  ایشان  آرم سلطنتی 
شما  بنظر   . است  کرده  معرفی 
برای  )رضاپهلوی(   عنوان   اطالق 
فرزند برومند  محمدرضاشاه فقید و 
حذف آرم سلطنتی    ازنامه ها  که 
خانواده  )هویت(  نشانه  درحقیقت   

است کاردرستی بوده است ؟
ودیعی : عنوان شاهزاده ووالیتعهد کلید 
است . کلید یک بسیج . بسیاری از 
نیروهای ملی  به علت  اینکه کسی 
در میدان نیست  ، خفته و آرمیده اند. 
پادشاه مسئولیت این خفتگی را باید 

به عهده گیرد.  
امینی :  نهاد شهریاری  ، نهادی  است که

درفرهنگ سیاسی  ایران پیشینه  ای 
چندهزار ساله داردوبه گواهی  تاریخ 
ایران  ، هروقت  هم شورشی  شده  
شورش  این   . شده   وقت  شاه  علیه 
هرگز علیه »نهاد شهریاری  « نبوده 
است درادوار گذشه  دردوران صفویه ، 
زندیه وقاجاریه  شاه بدرا بزیر کشیدند  
تا شاه خوب را  بجای او بگذارند. اصل 
نهادشهریاری  هیچگاه درتاریخ ایران   

به زیر سئوال  نرفته است .
ودیعی : من امانتی را ازشاه فقید  به مغز

سپرده ام . ناگزیرم  حاال که شما  این 
موضوع را عنوان کرده اید  این امانت 

را به مردم بازگردانم .

بقیه درصفحه 48

گفت وگوی ناصرامینی دیپلمات وروزنامه نگار  با پروفسور کاظم ودیعی استاد دانشگاه، 
سیاستمدارو ایران شناس

رضا پهلوی برای پادشاهی تربیت شده است
*  اوپوزیسیون درخارج شدنی وحق قانونی ماست  ولی آن را  نباید با سیاست خارجی  کشورمیزبان اشتباه کرد.

    * هروقت شورشی  شده  علیه شاه وقت شده است .ا اصل نهادشهریاری  هیچگاه درتاریخ ایران   به زیر سئوال  نرفته است .
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 دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                      بخش چهاردهم

 زانن شاهـناهم ) سودابه(

سودابه  ) قسمت سوم(
سخن  به  لب  خواست  سیاوش  چون 
گشاید ، سودابه پریچهر به سیاوش گفت 
شگفت نیست اگر تو با دیدار من به دیگر 

کس ننگری.
کسی کاو چو من دید بر تخت عاج

ز یاقوت و پیروزه بر سر تاج
نباشد شگفت ار به مه ننگرد

کسی را بخوبی به کس نشمرد
اکنون عهد کن که از گفتار من سرپیچی 
نکنی و آنچه می گویم کار بندی مصلحت 
چنین می بینم که دختر نارسیده و نابالغ 
مرا به ظاهر به همسری انتخاب کنی و 
ازدواج با وی را به زمانی موکول نمایی که 
او به سن رشد رسد. آنگاه هم پیمان شو 
ایران رخت  که هر وقت کاوس شهریار 
همسری  به  مرا  کشید  دیگر  سرای  به 

برگزینی و چون او گرامی بداری.
نمانی که آید به من بر گزند

بداری مراهمچو او ارجمند
اختیارت  در  شیرین  جان  و  تن  اکنون 
نهاده ام ، هر چه کام تو است از من بخواه 
نخواهم  سرپیچی  فرمانت  از  هرگز  که 
کرد. سودابه سیاوش را تنگ در برگرفت 
بر رخش  ها  بوسه  باک  و  بدون شرم  و 
گل  چون  شرم  از  سیاوش  رخسار  زد. 
از مژگان روان  سرخ شد و خوناب گرم 
ساخت و در دل از خدای خواست که او 
با  مبادا  تا  بدارد  دور  اهریمنی  کار  از  را 
پدر بیوفایی کند و با دیو آشنایی نماید. 
سیاوش از سودابه شوخ چشم سخت در 
هراس بود و در دل گفت اگر به او جواب 
سرد دهم دلش از خشم به جوش خواهد 
آمد و با نفوذی که در پدر دارد روزم را 
سیاه و کارم را تباه خواهد ساخت . پس 
الزم است که با او به نرمی سخن گویم و 
با چربزبانی از این اندیشه شوم بر حذرش 

دارم.
سیاوش به سودابه گفت در دنیا کسی بجز 
شاه در خور همسری چون تو ماه نیست. 
اکنون همان بهتر که دخترت نامزد من 
باشد چون کسی جز او شایستگی پیوند 
با مرا ندارد. به شاه ایران نیز بگو که تا او 
به سن رشد رسد در انتظار خواهم ماند 
و به دیگر کس روی نخواهم آورد. اینکه 
رخسار و قد و باالی مرا پسندیدی و از فر 
و شکوه من سخن راندی رازی است که 

باید نهفته داری و با کس کلمه ای از آن 
بر زبان نرانی زیرا:

سر بانوانم دهد مهتری
من ایدون گمانم که تو مادری

سیاوش این بگفت و غمگین از شبستان 
شاه بیرون آمد. شاه به شبستان آمد ، 
سودابه بدو مژده داد که سیاوش دختر او 
را به همسری برگزیده است و تا او به سن 

بلوغ رسد به انتظار خواهد نشست.
جز از دختر من بسندش نبود

ز خوبان کسی ارجمندش نبود
گنجینه  از  و  گشت  مسرور  بسیار  شاه 
گوهر و دینار به سیاوش بخشید . در سر 
سودابه اندیشه افسون و حیله گری راه 
یافت و با خود گفت سیاوش باید بدانچه 
می گویم و از وی میخواهم تن در دهد 
وگرنه او را رسوا خواهم کرد. سودابه بر 
نزد خویش  را  و سیاوش  تخت نشست 
خواند و از گنج شاهانه ای که کاوس بدو 
اختیار داده بود و دویست پیل هم نمی 
توانستند آن را حمل کند سخن راند و 
آنگاه گفت دخترم را به تو خواهم داد اما 
به روی و موی سر و افسر من هم که بی 
تابانه خواهان تو هستم باید توجه داشته 
به  دل  است  سال  هفت  از  بیش  باشی، 
می  آتش عشقت  در  و  ام  بسته  مهرت 
سوزم در نهان مرا شاد کن و جوانی را 
به من باز گردان تا افزونتر از آنچه شاه 
بخشیده است گوهر و دینار به تو ببخشم. 
اما اگر از فرمانم سرپیچی کنی و با من 
پیمان نبندی روز روشن را بر تو تیره تر 

خواهم کرد.
کنم بر تو بر پادشاهی تباه

شود تیره بر روی تو چشم شاه
بی  زندگی  از  گفت  سودابه  به  سیاوش 
بهره مانم اگر راه خیانت نسبت پدر در 

پیش گیرم. 
چنین با پدر بیوفایی کنم

ز مردی و دانش جدایی کنم
تو بانوی شاهی و خورشیدگاه

سزد کز تو ناید بدینسان گناه
سیاوش هراسان از کنار سودابه برخاست، 
من  گفت  و  آویخت  دامنش  در  سودابه 
صادقانه راز دل با تو در میان نهادم اما می 
دانم مرا رسوا خواهی کرد ناگهان اندیشه 
ای به خاطرش رسید و جامه به تن درید 
و با ناخن دو رخ را کند و فریاد و فغان 

سودابه  ایوان  از  غوغایی  چنان  برآورد. 
برخاست که گویی رستاخیز است. شاه 
به سوی شبستان آمد. چون سودابه روی 
خراشیده و کاخ را پر از همهمه دید سبب 
را جویا شد اما کسی نمی دانست به شاه 
چه باید گوید. سودابه موی کنان و مویه 
به دادم برسی که  به کاوس گفت  کنان 
بدی  قصد  و  آویخت  دامنم  در  سیاوش 
نسبت به من داشته و گفته است خواهان 

کسی جز تو نیستم
که جز تو نخواهم کسی را ز بن

جز اینت همی راند باید سخن
که از تست جان و دلم پر ز مهر

چه پرهیزی از من تو ای خوبچهر
از مشکین سرم  تاج  بیرحمانه  سیاوش 
بر زمین انداخته است و اینسان جامه بر 
تنم چاک نموده ، شاه در فکر فرو رفت 
و در دل گفت اگر سودابه راست میگوید 
ناپاکی  و  زشتی  راه  اینگونه  سیاوش  و 
پیموده است سر او را باید از تن جدا نمود 
تخت  بر  و  خورد  فرو  را  خود  اما خشم 
نشست و همگان را از ایوان بیرون راند. 
سودابه و سیاوش را به حضور طلبید. به 
سیاوش گفت آنچه به میان تو و سودابه 

گذشته است راست و درست بازگوی. 

سیاوش آنچه واقع شده بود باز گفت. اما 
سودابه گفتار او را دروغ دانست و گفت 
سخن راست همان است که من گفته ام 
زیرا از میان خوبرویان او جز مرا نخواسته 
است. برای اینکه از سر من دست بردارد 
به او گفتم که فرزند و تاج و گنج آراسته 
و زر و دینار بسیار به تو خواهم داد. اما 
پاسخ داد که مرا با خواسته کار نیست و 
خواستار دخترت نیستم و تنها خواهان 

توام.
موی  نکردم  اطاعت  را  فرمانش  چون 
مرا کند و رویم را خراشاند. من از جان 
کودکی  از  من  ترس  بلکه  نداشتم  بیم 
بود که از پشت تو ای شهریار جهان در 
شکم دارم. این بود که فریاد و فغان من 
برخاست و شبستان پر از غلغله و هیاهو 
گشت. کیکاوس  با خود گفت به گفتار هر 
دو تن نمی توان اعتماد کرد. جای شتاب 
تا  کرد  دقت  دو  هر  کار  در  باید  نیست 
آشکار گردد که گناهکار کیست. نخست 
برو بازو و سر سیاوش و سودابه را بویید، 
از سودابه بوی می و مشک ناب و گالب 
به مشام رسید غمگین شد. دانست که 
اگر در سر سیاوش سودای وصل سودابه 
بود می بایست که او نیز مشک و گالب 
سرزنش   را  سودابه  باشد.  برده  کار  به 
کرد و تصمیم گرفت که او را با شمشیر 
ریز ریز کند اما ناگهان به چهار علت از 
اقدام  بدین کار خودداری کرد، اول آنکه 
امکان  و  بود  هاماوران  پادشاه  دختر  او 
لشکر  فرزند  خونخواهی  به  پدر  داشت 
کشی کند، دوم به زمانی اندیشید که او 
و سودابه  بود  هاماوران  پادشاه  بند   در 
ابراز  وی  به  نسبت  را  وفاداری  نهایت 
داشت و او را بر پدر ترجیح داد و از این 
جهت برای او حقی قائل بود، سوم دل به 
مهر او داشت و الزم بود که از بد وی در 

گذرد، چهارم مادر کودکانی خرد بود.
چهارم کزو کودکان داشت خرد

غم خرد را خوار نتوان شمرد
شاه چون دانست سیاوش بیگناه است از 

او دلجویی کرد.
بدو گفت از این خود میندیش هیچ

هشیواری و رای و دانش بسیج
مکن یاد از این هیچ و با کس مگوی

نباید که گیرد سخن رنگ و بوی 
ادامه دارد.

وقتی سودابه نتوانست از سیاوش کام دل بگیرد چنان غوغائی بپاکرد که شاه بسوی شبستان 
آمد  سودابه موی کنان و مویه کنان به کاوس گفت به د اد م برس که سیاوش د ر  دامنم آویخت و 

قصد بد ی نسبت به من داشته و گفته است خواهان کسی جز تو نیستم

خطاب به جمع می گوید: “اگر شما مردان 
جراُت ندارید جزای ستم پیشگان را کف 
دستشان بگذارید، اگر می ترسید که دست 
دزدان وغارتگران را از مال و ناموس و وطن 
خود کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان 
کنید و در کنج خانه بنشینید و دم از مردی 
و مردانگی نزنید، ما جای شما با ستمکاران 

می جنگیم.”
با  هم زمان  ناصرالدین شاه  دوره  اواخر 
به  زنان  اعتراض  و  تهران  در  نان  شورش 
ناصرالدین شاه شماری از زنان تبریز هم 
به سرکردگی زینب پاشا اعتراض خیابانی 
کردند. در منابع مختلف گفته شده که در 

جریان درگیری ها چند زن کشته شدند.
اعتراض  ساماندهی  بر  عالوه  پاشا  زینب 
انبار  جمله  از  غله  انبارهای  به  خیابانی 
والی آذربایجان حمله کرد. او گندم و آرد 
انبار ها را بین گرسنگان توزیع می کرد.در 
هر دو ماجرای نهضت تنباکو و شورش نان 
در زمان ناصرالدین شاه زنان زیادی نقش 
آفرین و فرمانده اعتراض ها بودند، از جمله 
انیس الدوله در دربار ناصرالدین شاه و زنی 
دیگر به نام ‘رستمه’ در زنجان. اما هنوز هم 
در تبریز وقتی می خواهند زنی با اقتدار را 
مثال بزنند می گوید “مثل دهباشی زینب یا 

زینب پاشا.”

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران

  زینب پاشا

از محمود نفیسی

نان  ز  با شورش  پاشا  زینب  یا  زینب  به دهباشی  زینب معروف  *نام 
در تبریز و قیام علیه واگذاری امتیاز فروش تنباکو گره خورده است.

زینب پاشا باروسری دراین عکس دیده می شود

-مبارز اجتماعی در تبریز
-تولد نامعلوم

-زندگی و مرگ در فاصله سال های 1230 
تا 1300 خورشیدی

از  پیش  پاشا  زینب  زندگی  جزئیات  از 
جنبش تنباکو اطالعات زیادی در دسترس 
خانواده ای  در  که  می شود  گفته  نیست. 
روستایی و تهیدست در یکی از محله های 

قدیمی تبریز به دنیا آمد.
یا  زینب  دهباشی  به  معروف  زینب  نام 
زینب پاشا با شورش نان در تبریز و قیام 
گره  تنباکو  فروش  امتیاز  واگذاری  علیه 

خورده است.
تابستان 1270 زینب پاشا در ناآرامی های 
در  داشت.  عهده  به  مهمی  نقش  تبریز 
جریان نهضت تنباکو بعد از بسته شدن 
بازار تبریز مأموران با ارعاب و فشار دوباره 
دکان ها را باز می کنند. گفته می شود زینب 
پاشا که عادت داشت دو گوشه چادر را به 
کمر ببندند همراه عده ای دیگر از زنان با 
چوب و چماق وارد بازار می شوند و دکان ها 

را می بندند.
مقاله ای  در  خراسانی  احمدی  نوشین 
در نشریه بایا از زینب پاشا روایت کرده 
است که روزی در جمع تبریزی ها که از 
و می شود  حاضر  بودند  ناراضی  شرایط 

راقبت بدون حسادت 
بزبان  است   آمده  شاهنامه  درآغاز  که  ایرانی  واجتماعی  سیاسی  تفکر 
 ، درسیاست   وبویژه  رادراجتماع   حسادت«   بدون  رقابت   « ما   کنونی 

معتبر وروا می شناسدوبه آن حقانیت می دهد. 
هرکه برای رسیدن  به بزرگی  دست به آزادر دیگری  بزند کار اهریمنی  
می کند. شاهنامه نمی گوید  که بزرگی نخواه ،  ، بلکه می گوید  بزرگی 
بخواه ، ولی درراه بزرگی خواهی  ، هیچ کس را نیازار . خون دیگری  را 
مریز. توطئه نچین  وچنگ وارونه به او نزن و به فکر  نابود ساختن او نباش 
. این سر اندیشه بزرگ است  که بنیاد مبارزات  سیاسی در دموکراسی قرار 
گرفته است . وما بااین سر اندیشه  درهمان آغاز  شاهنامه روبرو می شویم  
. ایم  از آن  سرسری گذشته  . وهزارها   از آن می گذریم  ولی سرسری 
واکنون با کاسه گدائی دست بسوی دیگران دراز می کنیم تا از دیگران  
درس سیاست  ودموکراسی بیاموزیم. بدین ترتیب  تفکر باستانی  ایران  
به این نتیجه رسیده است  که رقابت  ، بله ، ولی حسادت  و رشک نه .  
 . بزرگی خواهی است  . رشگ هم   بزرگی است  ، ُجستن  انسان   فطرت 
ولی برعکس  بزرگی خواهی  ، آماده است  برای رسیدن به بزرگی  و ایده 
آل  و هدف خود  ، جان همه انسانهارا بیازارد ولی »  جستن بزرگی « ، 
تراوش  غنای وجود ی انسان     می باشد  و»رشگ«  پیامد سستی وکمبود

  )کم + بود= فقروجودی( انسان .
اینها درظاهر  یکی می نمایند  ولی در پنهان  ، دو پدیده کاماًل  مختلف  

و متضاد هستند.
ازاین رو رقابت  و مسابقه  درکسب بزرگی  اجتماعی  و سیاسی  که  یک 
استوار   باید    ، است  خواه  بزرگی  هرانسانی  ، چون   است   چیز ضروری 
برغنای وجودی  و روحیه  بازی درانسان  باشد. وگرنه این پیکار ومسابقه  
به خون ریزی  و نابود سازی  و کشتار  و حذف وسرکوب  مخالفان می 
گردد. دربازی ، هرکسی امید  آن را دارد  که یک بار ببردو هیچ کسی  راه 
اورا به بردن نمی بندد. وآنها نیز  حق  دارند  روزی ، بازی را ببرند واین 
تجلی  منش بازی و باألخره  غنای وجودی  انسانی است  که شکل حقوقی  
و قانونی به خود می گیرد  ویکی از بنیادهای  مبارزات  احزاب وگروهها  
و طبقات  و ایدئولوژیها  و برنامه ها  ودستگاههای فلسفی  در حکومت  
دموکراسی می گردد.که هرکسی حق دارد  به دولت برسد، بشرط آنکه 
، باز بگذارد. نه  راه را برای  آنکه دیگران  هم به قدرت دولتی  برسند  
آنکه با رسیدن  به قدرت دولتی  ، راه  مساوی وصول  هرکسی وگروهی  
دیگررا  به قدرت ببندد.. دربازی ،  کسی وگروهی  که همیشه برنده باشد  
رو  ازاین  کند.  بازی  تواند  نمی  کسی  با  او  وگرنه   نیست   بماند   وبرنده 
دموکراسی ، دستگاه » بازی قدرت«  است کسی وحزبی  وامتی وعقیده 
ای  ودینی و  ایدئولوژی که می خواهد راه بردن دیگران  را ازپیش ببندد  
یا مردم اطمینان دارند  که چنین کاری را خواهد کرد  ، به بازی گرفته 
حق  وحزبی  وگروهی  کسی  کند..  شرکت  دربازی  ندارد   شودوحق  نمی 
دارد  قدرت دولتی را ببرد  که خود  تن به باختن  قدرت بدهدو باختن را 
» شکست  حقیقت وحق « نداند  وپیروزی خودرا ، پیروزی حقیقت وحق 
نشمارد.مکاتب فلسفی  وایدئولوژیها  وادیان  درمیدان سیاست  مشغول 
جهاد  وجنگ مقدس نمی شوند  تا حقیقت را به پیروزی  برسانند،  بلکه  
، خودرا  بازی اجتماعی  وسیاسی شرکت می کنند که درباختن   دریک 
مظلوم تاریخ  قلمداد نمی کنند ودربردن   ، پرچم  پیروزی  حقیقت واحد 
ومطلق  را بلند نمی کنند  . پیکار باهم  ، حکم یک مسابقه ورزشی رادارد  
به شرط آنکه  این مسابقه ورزشی  ، روحیه  بازی را داشته باشد. چون 
یک مسابقه  ورزشی هم می تواند  دامنه  بازی را ترک کند  وحکم پیکار  
را پیدا می کند. بازی ، انحطاط به دشمنی  وبردن همیشگی  وعدم تحمل  

باختن می کند.            

   منوچهر جمالی  - دفتر نخست » شاهنامه وما«
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کارگروبخش  طبقۀ  دربین  ایران  ی 
درارتش  ویژه  به  جامعه  پای  خرده 
بُحران  به  توجه  بود،با  آورده  بدست 
دولت  وخودداری  ایران  اقتصادی 
دولت  به  مالی  کمک  ادامۀ  در  امریکا 
وپراکندگی  وتشُتت  مصدق  دکتر 
یاران دیروزی او از پیرامونش ووجود 
نارضایی های گسترده در سایر اقشار 
جامعه درماه های اخیرزمامداری اش، 
به شهادت نامه هایی که او به رؤسای 
دریک  ویا  نوشته  امریکا  جمهوری 
بود،ونیاز  گفته  او  به  ترومن  با  دیدار 
پشتیبانی  به  مصدق  دکتر  ُمبرم 
در  نگارنده  که  همانگونه  توده  حزب 
بوده  برگزاری رفراندوم شاهد  جریان 
در  که  نبود  تردیدی  وبودند،  است 
حزب  برای  که  مساعدی  جّو  چنان 
آمده  وجود  به  شوروی  مزبورودولت 

بود،کمونیستهاپیروز می شدند.
در  را  مّدعا  این  روشن  مثال         
حتاافسرانی  توسط  که  کودتاهایی 
هایی  درُرتبه  و  قلیل  درشماری 
باالدر  سطوح  در  چندان  نه 
شد،می  کشورهاانجام  از  برخی 
افغانستان،حبشه،  دید.در  توان 
چند  و یا لیبر ، مصر ، لیبی
جالب  نوعی،  به  کشوردیگر،هریک 
با  گروهبان  یک  لیبریا  در  اینکه  تر 
تعدادی قلیل از سربازان توانسته بودبا 
دردست  کشوررا  امورآن  کودتازمام 
افسرجوان  یک  درحبشه  ویا  بگیرد، 
شاه  ساختن  نگون  سر  کمونیست،با 
جمهوری  ریاست  مقام  کشوردر  آن 
از  پس  افغانستان  شود،ویادر  مستقر 
بود  توانسته  خان  داوود  ژنرال  اینکه 
را  آن کشور  پادشاِه  با کمک شوروی 
وخود  کند  برکنار  سلطنت  مقام  از 
برسد،چندان  جمهوری  ریاست  به 
که    کودتایی  با  نکشیدکه  درازا  به 
تنها  دادند،نه  چندافسرجزءانجام 
او  ازقتل  ،بلکه  اورا سرنگون ساختند 
وکشتار خانواده اش دریغ نکردند.که 
مدنی  کتبی سروان شهربانی  اعتراف 
به آن اشاره  ازاین  دردادگاه که پیش 
شده است ،چنین طرحی راهم ازبرای 
دکترمصدق داشتند،اماچون در ایران 
اتفاقی  چنین  این  رویداد28امرداد  با 
در  اینکه  ،تصّور  است  نداده  روی 
چنان شرایطی که در ماه های پایانی 
به  ایران  در  مصدق  دکتر  زمامداری 
وجود آمده بود،با همه ی کشف هسته 
در  کمونیست   نیرومندافسران  ی 
ارتش وسالح های جمع آوری شده ی 
آن حزب،برای اغلب ما ایرانیان وقوع 
کردنی  باور  همچنان  رویدادی  چنین 
نهم  ماجرای  در  اینکه  جالب  نیست. 
مصدق  دکتر  که  کس  اسفند1331آن 
در  حاضر  خشمگیِن  مردم  رااز دست 
دکتر  ی  نوشته  داد،به  نجات  دربار 

کیانوری درکتاب خاطراتش)ص256(، 
سرگرد  نام  به  افسرکمونیست  یک  
درلباس  خیرخواه«بودکه  »عبدالصمد 
دکتر  از  وهواداری  خیرخواهی 
راننده  همراِه  سالمت  ،اورابه  مصدق 
کرده  دردیگردربارخارج  شاه،از  ی 
گلوله  یک  با  توانست  می  بود،که   
دهد  پایان  مصدق  دکتر  زندگی  به 
به  که  مزبورباشرایطی  حزب  ،اماچون 
وجودآمده بود،اورا برای مبارزه با شاه 
مؤثر ومفید می دیده است دستورآن 
کاررا به افسر نامبرده نداده بود ،دکتر 
به  خاطراتش  درکتاب  نیز  مصدق 
اثنا  اینکه»دراین  رویدادبابیان  این 
 » بودم  ندیده  هیچ  اورا  که  شخصی 
نیست  تردید  کند،جای  می  اشاره 
در  که  آنچه  ندادن  روی  درصورت 
زمامداری  28امردادگذشت،وتداوم 
درآینده  کاری  ،چنان  مصدق  دکتر 
ودرزمان مقتضی اما نه چندان دور،به 
وقوع می پیوست،همانگونه که درچند 

کشوِردیگر.
       برای آگاهی بیشتر ازنفوذ ورسوخ 
ی  نوشته  به  توده   حزب  افسران 
خاطراتش  کتاب  در  کیانوری  دکتر 
نویسد:»... می  ،او  کنیم  می  مراجعه 
ما به ستوان علی اشرف شجاعیان که 
مأموریّت سرکوب گارد محافظ مصدق 
به  که  بودیم   داده  داشت،دستور  را 
کند)به  عمل  خودش  انقالبی  وظیفۀ 
دستورراداده  این  افسران  ی  همه 
خانه  به   ... نصیری  بودیم(زمانیکه 
وبا  کند  می  مصدق[مراجعه  او]دکتر 
درگیر  مصدق  محافظ  بیرونی  واحد 
ایرج  سروان  را   مطلب  شود.این  می 
فشارکی  موسی  وسروان  داورپناه 
پس  مصدق،  منزل  محافظ  افسران 
اند. کرده  انقالب]اسالمی[تأیید  از 
چنین  اطالعات  ی  درروزنامه  آنها 
فرماندهی  تحت  نوشتند:واحد 
ستوان شجاعیان، که ظاهراً همدست 
ودرحقیقت عضو سازمان  کودتاچیان 
مأمور  بود،  ایران  توده  حزب  نظامی 
شهادتی  مابود]چه  بردن  ازبین 
ستوان  ترازاین[،ولی  بهتروروشن 
جای  به  حزبش  دستور  به  شجاعیان 
کشتن ما نصیری وافرادش را دستگیر 

کرد.«.266
       یک لحظه فکرکنید که اگردر28 
سقوط  مصدق  دکتر  دولت  امرداد 
عبدالصمد  چون  افسرانی  کرد،  نمی 
اشرف  علی  وستوان  خیرخواه 
دستگاه  در  جایگاهی  چه  شجاعیان 
می  داشتند؟فکر  می  مصدق  دکتر 
آیاهنوز  باشد،  روشن  پاسخ  کنم 
اگرگفته  که  وجوددارد  تردیدی 
واحیانًا  کمونیست  دوافسر  آن  شود 
که  تقّربی  چنان  دیگربا  چندتن 
آورده  دست  به  مصدق  نزددکتر 

توانسته  کیانوری  دکتر  بودند،واینکه 
ازبرای  پایی  جای  تمهیداتی  با  بود 
در  پیداکند،  مصدق  دکتر  خودنزد 
وظیفۀ  به  ،بنا  ومناسب  مقتضی  زمان 
انقالبی خود همان کاری رامی کردند 
واز  کمونیست  جوان  افسران  که 
انجام  داوودخان  ژنرال  پیرامونیان 
آگاه  هموطن  یک  بودند؟برای  داده 
نیازی  رویدادی  چنین  بینی  پیش 
وغیب  جفر  ازعلم  برخورداری  به 
مؤثر  نقش  به  توجه  با  حال  نیست، 
وشجاعیان( دوافسر)خیرخواه  این 
افسر  با466  که  کنید  داوری  خود 
که  مختلف  دردرجات  ای  توده 
اشاره  آن  به  کتابش  در  کیانوری 
کامیابی  عدم  صورت  ،در  است  کرده 
امرداد،   28 در  دکترمصدق  مخالفان 
است  توانسته  می  مشکالتی  چه 
سرنگونی  در  ها  کمونیست  برسرراه 
دکتر مصدق،در چنان شرایط بُحرانی 
در  که  باشد؟مطالبی  وجودداشته 
درباره  کیانوری  دکتر  خاطرات  کتاب 
جمع  از  حزب  آن  نظامی  سازمان  ی 
آوری سالح وساختن نارنجک وبُطری 
افسران  دست  به  ومین  زا  آتش  های 
می  است،نشان  شده  بیان  متخّصص 
دهد که سرنگونی دکتر مصدق با توّجه 
به بی خیالی اش ازاهداف آن حزب به 
خاطر اعتماداو به دکترکیانوری، کاماًل 
بوده  دردسترس  کمونیستها  ازبرای 

است.
درکتاب  مصدق  دکتر  اینکه         
توده  نویسد:»...حزب  می  خاطراتش 
در بعضی نقاط شمالی ومرکزیک عّده 
بواسطۀ تشکیالت  پیروانی داشت که 
بودودرسایر  گرشده  جلوه  منظم 
نبود...«)  توجه  قابل  اگرداشت  نقاط 

ص203(منطبق با واقعّیت نیست.
حزب  آشکاروپنهان  کوشش         
1320تا  بین  درسالهای  توده 
برگزاری  در  مصدق  دکتر  سقوط 
ودر  گسترده  میتینگهاواعتصابهای 
قتل وزخمی  به  ُمنجر  گاه  گیری های 
کنندگان  ازتظاهر  بسیاری  شدن 
حزب  آن  هواداران  ویا  وابسته 
در  انتظامی  آنهاونیروی  ومخالفان 
نقاط  وسایر  سلیمان  ومسجد  آبادان 
یافته  سازمان  فعالّیت  و  خیز  نفت 
استانهای  درسراسر  مزبور  حزب  ی 
که  درپایتخت  ویژه  به  ایران  شمالی 
جملگی دررسانه های آن ایام منعکس 
حزب  بودن  بیانگرفعال  روشنی  وبه 
مصدق  دکتر  ی  باشد،گفته  مزبورمی 
را درباره ی ناچیز بودن نفوذ وقدرت 
کند،که  نمی  تأیید  ایران  توده  حزب 
ونوعی  مصلحت  به  بنا  تردید  بدون 
از گفتن حقایق به منظور تبرئۀ  گریز 
خود،  دست به نگارش چنین مطلبی 
حتا  است.چراکه  زده  کتابش  در 

دردیداری که درسفر به امریکابارئیس 
است،وطّی  کشورداشته  آن  جمهوری 
آیزنهاور  به  نگاری  نامه  دوفقره 
،خودخطرافتادن  ترومن  جانشین 
به  حّد  راتا  کمونیسم  دامن  به  ایران 
باور داشته   افتادن صلح جهانی  خطر 
شده  اشاره  آن  این،به  از  پیش  که 

است.
       دکتر کیانوری در کتاب خاطراتش 
درباره ی سازمان افسری حزب توده 
افسری  نویسد:»...سازمان  می  ایران 
مهم ترین پوشش وسپر محافظ حزب 
دربرابرضربات دشمن بود،وما ازطریق 
نظامی  درمراکزمهم  ای  توده  افسران 
توانستیم  می  وغیره  ارتش  ،دادرسی 
و...«  شویم  مطلع  مسایل  ازبسیاری 

335.
منظورکیانوری  نکنید   فکر         
»دربرابرضربات  گوید  می  ازاینکه 
خارجی  دشمن  وی  منظور  دشمن« 
بود که  آنانی  بوده است،خیر- منظور 
داشتند  رادوست  ایران  شان  میهن 
پرده  پشت  به  ایران  خواستند  ونمی 
با  کیانوری  دکتر  ولی  برود  آهنین  ی 

وقاحت آنان را دشمن می نامید!
       درتارنمای دکترعلی میرفطروس 
نظامی   - سیاسی  زیرعنوان»جایگاه 
مصدق«  دولت  وسقوط  توده  حزب 
حزب  نظامی  است:»سازمان  آمده 
وکروکی  از28مرداد،نقشه  توده،قبل 
شاه،عشرت  باغ  های  پادگانها  دقیِق 
وکاخ  افسری  ی  آباد،دانشکده 
اسلحه  محلِّ  راباذکردقیق  سعدآباد 
خانه ها،موتورخانه ها،انبارسوخت و...

امیرخسروی]از  بود.بابک  کرده  تهّیه 
دقیق  گزارش  توده[در  حزب  سران 
سازمان  است:وقتی  نوشته  خود 
شد،حتی  کشف  توده  حزب  افسران 
انداخت. به حیرت  نیز  را  ها  ای  توده 

اعضاِءسازمان  نفوذ  از  گزارش  دراین 
درعالی  توده  حزب  افسران 
وانتظامی  نظامی  سطوح  ترین 
حزب  تعدادافسران  کشور،ازکثرت 
حزب  عظیم  اردوی  عنوان  ...به  توده 
توده و سپاه عظیم ورزم دیده ی توده 
عظیم  است،این سپاه  یادکرده  ها  ای 
،منتظربودتادرفرصتی  دیده  ورزم 
سلطنتی  تغییررژیم  مناسب،برای 
مصدق  دکتر  عمل شود]وسقوِط  وارد 
ها  سودایی،ماه  چنین  با  وگویا  نیز[ 
توده  مرداد1332،حزب  از28  پیش 
وُمسلح  سالح  ی  تهّیه  تدارک  در 
عملّیات  وانجام  خود  نیروهای  کردن 
ایران  ارتش  تضعیف  برای  خرابکاری 
نارنجک  تشکیالت  بود،بطوریکه 
به  سازی سازمان افسران حزب توده 
کیانوری  نورالدین  ونظارت  مسئولّیت 
ُمحقق  سروان  وشرکت  معاونت  وبا 
زاده                        بقیه درصفحه 48

پژوهشی از ک . هومان

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28 َامردادماه 1332  
قسمت دوازدهم

پژوهشی از: ک . هومان
توانسته  هادرگذشته  امریکایی 
ازجنگ  پس  هاکه  انگلیسی  از  بودند 
عثمانی  امپراتوری  وارث  اول  جهانی 
وتمام  عراق  ازنفت  بود،مقداری  شده 
درصدنفت  وپنجاه  عربستان  نفت 
ایران  به  بگیرندواکنون  کویت]را[ 
روزی  یاددارم  بودند.به  دوخته  چشم 
حسین  دکتر  اتفاق  به  جنگ  درایام 
امریکایی  وکرتیس  وهوور  پیرنیا 
 - ام  کرده  آنهااشاره  به  قباًل  که 
به  متعلق  که  شمیران  چال  درباغ 
ناصرالدوله  شاهزاده  عمویم  پسر 
چای  صرف  فیروزبود،کناراستخربرای 
امتیازات  به  ما  بحث  بودیم  نشسته 
دیگر  نفت کشید،هوورگفت:چندسال 
انگلیسی ها مجبورخواهندشد که نفت 
دیگرتقسیم  راباکسانی  ایران  جنوب 
به  اوباتوجه  بینی  پیش  کنند.این 
هادرایراِن  انگلیسی  وقدرت  نفوذ 
دورازذهن  ما  برای  به حّدی  زمان  آن 
اختیارگفتم:شمااشتباه  بی  من  بودکه 
هووربه  محققًا  روز  کنید...آن  می 
طولی  زد،چون  می  لبخند  من  خامی 
نکشید که نه فقط نفت ملی شد،بلکه 
خودانگلیسی ها برای به دست آوردن 
امریکایی  مجبورشدند  ازآن  سهمی 
هاراواسطه کنند وهمان» هوو«قرارداد 
امضای  وبه  تنظیم  را  کنسرسیوم 

دوطرف رساند...«.جلد2ص431   
     مصطفی فاتح درکتاب پنجاه سال 
نفت ایران می نویسد:»...لکن تساُمح 
دولت  که  گشت  موجب  نفت  شرکت 
ازآن  انتقاد  به  چندی  برای  امریکا 
وانگلیس[ ایران  نفت  شرکت]شرکت 

به پردازد وانعکاس آن درجراید امریکا 
گیری  خرده  مشهودگشت.این  هم 
وانتقاد ازاوایل کابینه ی منصورشروع 
سپهبد  زمامداری  مدت  ودرتمام  شد 
داشت.اظهارات  ادامه  آراهم  رزم 
باب  مکّرر»گریدی«سفیرامریکادراین 
رود  می  خطایی  راه  نفت  شرکت  که 
تقاضاهای  که  است  دراین  ومصلحت 
ملیون راانجام دهدگواهی براین ُمّدعا 

است.
       درآن ایام بعضی ازجرایدانگلیس 
منتشر  مطالبی  وکنایه  بگوشه 
پیدا  چندنفری  گفتند  کردندومی 
می  اخالل  درکارنفت  که  اند  شده 

روابط  دارندکه  را  این  وقصد  کنند 
را  نفت  وشرکت  ایران  دولت  بین 
رسانند  بجایی  وکاررا  سازند  تیره 
شده  مزبورملغی  شرکت  امتیاز  که 
واگذارگردد.دربعضی  امریکاییان  وبه 
میشد  نوشته  ازجرایدامریکاهم 
ای  عادالنه  حق  نفت  اگرشرکت  که 
به  تصمیم  وایران  نپردازد  ایران  به 
مزبوربگیردشرکتهای  شرکت  اخراج 
نفت  بود که  امریکایی حاضر خواهند 
ایران را به دست گرفته ونصف منافع 
ابراز  بپردازند.]که  ایران  دولت  به  را 
مطالبی ازاین دست سبب اغوای دکتر 
بی  فروش  امکان  در  ویارانش  مصدق 
بود[  شده  خریداران  به  دردسِرنفت 
ملی  تاموقع  یعنی  کار  ابتدای  در 
جرایدانگلیس  مندرجات  نفت  شدن 
صورت  ایران  نفت  ی  درباره  وامریکا 
یکدیگرراداشت  از  وشکایت  گله 
به شکل گوشه وکنایه  وغالب مطالب 
بعدهااختالفات  میشدولی  بیان 
آنها  از  آشکارترگردید...یکی  مزبور 
امریکا  دردولت  رسمی  درمقام  که 
بریتانیا  نفت  شرکت  وازانتقاد  بود 
خودداری  ایران  به  نسبت  ورفتارآن 
گی«]معاون  کرد»مسترمک  نمی 

وزارت امورخارجه [بود.
درکارنفت  که  دیگری  شخص         
ها  بودوانگلیس  مؤثری  عامل  ایران 
]ماکس[ بودند  اومعترض  کارهای  به 

سابقًانایب  شخص  بود.این  تورنبرگ 
 - کالیفرنی  نفت  شرکت  رییس 
اخیر  جنگ  بودودرموقع  تکساس 
وزارت  دوم[مستشار  جهانی  ]جنگ 
ازجنگ  وپس  بود...  امریکا  خارجۀ 
ازطرف شرکتهای نفت امریکا مأموریت 
نفت  کشورهای  درتمام  که  پیداکرد 
پرداخته  مطالعه  به  خیزخاورمیانه 
کند.در  آنهاتهیه  برای  وگزارشی 
رییس  عنوان  به  سال1327تورنبرگ 
شرکت مشاورین ماوراِء بحاردرتهران 
برای کارهای مربوط به سازمان برنامه 
ی ایران با ماهی شش هزاردالر حقوق 
به ایران آمد واز آن وقت تاملی شدن 
نفت ایران با سیاستمداران وسیاست 
داشت  نزدیکی  روابط  تهران  مآبان 
انگلیسی  که  کسانی  دیگراز  ...یکی 
دخالت  نفت  درکار  بودند  مدعی  ها 

گریدی  همان  است  نارواکرده  های 
که  بود  ایران  در  امریکا  کبیر  سفیر 
سپهبد  زمامداری  مدت  تمام  در 
زمامداری  ازمدت  وقسمتی  آرا  رزم 
چون  بودواوهم  درایران  دکترمصدق 
ایفاکرد  درکارنفت  مهمی  نقش 
ازایران  نفت  شدن  ملی  از  پس 
متعددی  احضارگردیدومقاالت 
وازسیاست  نوشته  امریکا  درجراید 
نفت  شرکت  ی  ورویه  انگلیس  دولت 
انتقادهای شدیدی نمود.«.505-504  
       تذکار این نکته را ضرور می دانم 
این  مطالبی  چنین  بیان  از  غرض  که 
سیاسی  ارزش  کلی  بطور  که  نیست 
به  را  بیگانه  یداز  خلع  وحیثّیتی 
از منابع خارجی  به  خاطربهره گیری 
این  غرض  باشم،بلکه  برده  زیرسؤال 
ویابهره  بیگانه  اگردخالت  که  است 
درجهت  کاری  انجام  در  ازآن  گیری 
ونوعی  نادرست  وملت  ُملک  منافع 
حساب  به  عاملّیت  ویا  سرسپردگی 
می آید،باید این کار در همه ی موارد 
اینکه  تر  روشن  بیان  شود،به  رعایت 
دخالت جدی وکمک امریکا برای ملی 
دولت  به  مالی  وکمکهای  نفت  شدن 
دکتر مصدق تاآنجا که سپاس ایشان 
را نسبت به عنایت هری ترومن موجب 
وانسان  پسندیده  بسیار  بود،  شده 
دوستانه تلّقی شود ولی پس از سقوط 
به  دولت  آن  کمکهای  مصدق   دکتر 
ایران به خاطربُحران مالی ناشی ازقطع 
درآمدنفت که تا ازسرگیری دوباره ی  
داشت،  نیاز  چند  زمانی  به  صدورآن 
دیگر  ویا  هوادارانش  و  وی  ازدیدگاه 
باشدودولت  وناصواب  زشت  مخالفان 
باچنگالهای  امپریالیستی  امریکا 
نیست  شود،تردیدی  خوانده  خونین 
می  جستجو  خودرا  بیگانه،منافع  که 
کند وبه گفته ی دکتر مصدق محضًاهلل 
کند. نمی  ملتی  یا  دولتی  به  کمک 

چنین  ابراز  به  وادار  مارا  که  اماآنچه 
در  است  هایی  گفته  کند  مطالبی می 
بام  یک  مشهور  المثل  ضرب  ی  مایه 

ودوهوا.
مصدق  دکتر  که  نیست  شکی        
هر  به  زمامدار،حال  یک  درمقام 
اشتباهاتی  مرتکب  وبهانه،  علت 
دادن  امورکشوروفیصله  درادارۀ 

واینکه  است  شده  نفت  ُمعضل  به 
پاکدامن  رجال  ازجمله  ایشان  
جای  است  بوده  درامورمالی  ما  میهن 
امتیازموجب  نیست،امااین  تردید 
کندوکاواین  درکار  که  نخواهدبود 
تاریخی،درباره ی اشتباهاتش  رویداد 
برخی  های  ازعصبّیت  خاطرپرهیز  به 
از شیفتگانش به انتقادازوی نپردازیم 
به  براشاره  عالوه  آنها  جملۀ  از  که 
از  اوکه  های  گفتارهاورفتار  تناقض 
نقاط ضعِف یک رُجل سیاسی صاحب 
فیصله  به  توان  رود،می  بشمارمی  نام 
بستن  وامید  نفت  قضّیۀ  به  ندادن 
امریکا  دولت  پشتیبانی  تداوم  به 
کمونیست  حزب  به  دادن  ومیدان 
حّساسّیت  به  توّجه  بدون  توده 
ازیاران  بسیاری  ورنجانیدن  منطقه 
ملی  تحّقق  درراه  که  خود  ویاوران 
به  نسبت  ازهیچ کوششی  نفت  شدن 
بها  وهمچنین  اند  فروگذارنبوده  او 
های  وتوصیه   پیشنهادات  به  ندادن 
دادن  وازدست  نفتی  کارشناسان 
و49میلیون  تابعه  شرکت   59 منافع 
به  که  شرکت  آن  از  ایران  طلب  لیره 
پرداخت  خواهم  آن  بیشتر  توضیح 
کرد  اشاره  مجلس  انحالل  وباالخره 
که ارتکاب این اشتباهات بنابه ضرب 
المثل مشهور» دیکته ی نوشته شده 
شگفتی  جای  دارد«،چندان  هم  غلط 
نیست،اما آنچه که جای بسیارشگفتی 
است این است که نه دکتر مصدق ونه 
ارتکاب  قبول  به  هیچگاه  هوادارانش 
نفت  ُمعضل  حل  در  اشتباهات  آنهمه 
وی  وگفتاری  رفتاری  ضعف  ونقاط 
نمانده  دهندوچیزی  ونمی  نداده  تن 
ازایشا  ازهوادارانش  برخی  که  است 
در عرش  مکان  بسازندکه  قّدیسی  ن 

دارد!
نگروبی  ساده  انسانهای                
زمانیکه  تا  تجربه،  کم  حتا  یا  تجربه 
باشد،مشکل  نشده  حادث  ای  پدیده 
بتوانند امکان حدوث آن راباور کنند.

میهن  مردم  از  بسیاری  باور  به  مثاًل 
که  شودآنچه  اگرگفته  رسد  نمی  ما 
داد،صورت  28امرداد1332روی  در 
میشد  برکنار  وشاه  گرفت  نمی 
می  کار  برسر  همچنان  مصدق  ودکتر 
توده  حزب  که  ونفوذی  قدرت  بود،با 
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شاهزاده  هری
مادرش  مرگ  از  پس  هری  شاهزاده 
اخیرا در  بود.  افسرده و غمگین  بسیار 
از  رهائی  بخاطر  که  گفت  ای  مصاحبه 
وتأثیر   مادر  مرگ  از  ناشی  افسردگی  
جای  بر  او  وروان  برروح  که  دردناکی 
گذاشته بود به استخدام ارتش بریتانیا 
در آمد. شاهزاده هری دراین گفت وگو 
اظهار داشت هیچیک از اعضای خانواده 
سلطنتی انگلیس  نمی خواهد شاه و یا 
ملکه باشد و تاج برسر نهد. هری به عدم 
عالقه خودش و دیگر اعضای خانواده اش 

به تاج سلطنت توضیحی نداد.

نجات کودکان با برنامه بوش
حدود یک میلیون وهفتصد هزار کودک  
آفریقائی  با برنامه پرزیدنت جرج واکر 
از  کنون  تا  ماالریا  بیماری  علیه  بوش  
مرگ حتمی نجات یافته اند. این برنامه  
اززمان شروع اجرا یش تا کنون هرسال   
500 میلیون  دالر  هزینه داشته است  
وازسال 2010 کار خودرا آغاز کرده است. 
جرج واکر بوش در آخرین سال ریاست 
جمهوریش مورد انتقاد شدید رسانه های 
آمریکابود و هرروز آماری منتشر می شد 
که محبوبیت اورا بسیار پائین نشان می 
که 8 سال  ها   رسانه  همان  امروز  داد. 
برای  کوششی  هیچ  از  اوباما  حکومت 
بزرگ جلوه دادن او کوتاهی نمی کردند  

بوش  پرزیدنت  با  خصمانه  رفتار  همان 
را بمراتب شدیدتر علیه ترامپ به اجرا 
خدمات  بوش  پرزیدنت  اند.اما  گذاشته 
انسانی زیادی به مردم آمریکا و جهان 
وهفتصد  میلیون  یک  جان  کرد.نجات 

هزار کودک اقدام کوچکی نیست .

دختر انرژی 2017
کارخانه برق اتمی  جمهوری  چک  بنام  
Temelin   در صفحه فیسبوک خود  از 
کاربران خواست تا  با نگاه به عکسهای 
ازبین  که  خود  تابستانی  های  انترن 
دختران کاندیدا  با بیکینی  گرفته شده 
است دختر انرژی سال 2017 را انتخاب 
دختر  تاج  مسابقه  این  برنده  کنند.    
     . گذاشت  خواهد  برسر  را  سال  انرژی 
این کارخانه برق اتمی برای این نو آوری 
خود مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته 

است .   

روز استقالل واقعی آمریکا
چهارم  روز  سالهاست  ها  آمریکائی 
خود  استقالل  رور  بعنوان  را  جوالی 
روز  حقیقت  در  اما  گیرند  می  جشن 
استقال واقعی آمریکا  روز دوم جوالی 
. درروز دوم جوالی 1776دومین   است 
استقالل  قطعنامه  کانتیننتال   کنگره 
آمریکارا از بریتانیا تصویب کرد ازسوی 
دیگر رئیس جمهور بعداز استقالل ، جان 
آدامز نوشت  روز دوم جوالی روزی است 
که نسلهای آینده باید آن را  از سواحل 
آتش   ، بازی  با  آمریکا  غرب  تا  شرق 
گلوله   شلیک   ، ورزشی  عملیات  بازی، 
باتفنگ و رژه  جشن بگیرند.  اما دوروز

 طول کشید تا این قطعنامه که به بیانیه 
استقالل معروف شده است نوشته  شود 
کنتینانتال  کنگره  نهائی   تصویب  وبه 
برسد.بهمین دلیل تاریخ چهارم جوالی 
بر باالی بیانیه  نوشته شده است . جان 
از  هردو  که  توماس جفرسون   و  آدامز 
امضاء کنندگان بیانیه استقالل هستند 
درروز چهارم جوالی  1826 وفات کردند  
و این تاریخ بیشتر بعنوان روز استقالل 
نمایندگان  مردم  از  تأیید شد.بسیاری 
درروز دوم اوت  1776 این بیانیه را امضاء 

کردند  وبه آن رسمیت بخشیدند . 

سود سرشار 
یک ماه پس از مراسم تحلیف دانلد 

ترامپ  فروش محصوالت  دخترش  که 
شامل کیف وکفش و پوشاک می شود  
وهمین   . یافت  افزایش  درصد   774
مسئله رقبای اورا بفکر چاره انداخت و 
شدت  آمریکا  دختراول  علیه  اعتراض 
گرفت که چون سمت دولتی پیدا کرده 
این  هنوز  بپردازد.  تجارت  کار  به  نباید 

اعتراضات ادامه دارد.

همسر شاه شجاع و حافظ
شاه شجاع  با حافظ بسیار صمیمی بود 
مجالسی  در  نیز  را  همسرش  بطوریکه 
که با حافظ داشت  می آورد تا به اشعار 
شاه  همسر  روزی  کند.  گوش  حافظ 
شجاع از حافظ می پرسد:شما گفته اید 

دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتندوبه پیمانه زدند

 آیا این ِگل را هم شما دیدید؟ واگر دیدید 
آیا کاه نیز با گل در آمیخته بودند؟. حافظ 
گفت : خیر کاه نداشت . زن اصرار کرد 
کاه  که  هست  هم  دلیلی  آیا  وپرسید  
اصرار  دربرابر   حافظ  ؟  است  نداشته 
وشوخی  پیاپی همسر شاه شجاع گفت : 
آری .  زیرا اگر کاه داشت  » بعضی جاها«  

تََرک بر نمی داشت .

سیب آدم
این برآمدگی زیر گلوی ما داستان جالبی 
درختت  باورند  براین  میسیحیان  دارد. 
و  است  بوده  سیب  دربهشت  ممنوعه 
روزی یک مار سیبی بدهان گرفته و به 
حوا می دهد که آن را به آدم بخوراند. 
ازآنجا که شوهران از همان زمان حضرت 
آدم زن ذلیل بوده اند  آدم هم آن ذرا 
ازدست همسر مهربانش می گیردو گاز 
میزند اما در گلویش گیر می کند و این 
برآمدگی زیر گلوی ما انسانها سیب آدم 

نام می گیرد.
درمورد درخت ممنوعه هم داستانهای 
متفاوتی در کتابهای مقدس آمده است. 
می  گندم  را درخت  آن  قرآن  از جمله 
گندم  میدانیم  همه  درحالیکه  داند. 

بصورت درخت نیست بلکه بوته است .
آمده  سیب  ها  مسیحی  کتاب  در  و 
وداستانهای  دیگر  کتب  ودربعضی 
شرقی   زیتون ، انار و میوه های دیگر 
ذکر گردیده است . بهرحال مقصود  علت 
نامگذاری سیب آدم بود که شرح دادیم .

غارت اشیاء باستانی
با  گلی  الواح  از  قطعه   5500 از  بیش 
از  دیگر    باستانی  اشیاء  و  خط میخی 
  2010 درسال  و  رفته  غارت  به  عراق 
از  آنها  شدن  خارج  از  پس  سال  هفت 
مبلغ  به  ناشناسی  عراق  توسط  دالل 
1/6 میلیون دالر فروخته   شده است .

   
رقابت چای با قهوه 

که  است  داده  نشان  جدید  مطالعات 
نوشیدن قهوه می تواند مرگ ومیر براثر 
بیماریهای قلبی را کاهش دهد. بهمین 
دلیل برتعداد قهوه خورها افزوده شده 

است .
 ازسوی دیگر مزارع چای در دارجلینگ 
هندوستان که بیشترین چای مورد نیاز 
جهان را تولید می کند براثر اعتشاشاتی 
دراوج   گرفت   صورت  منطقه  در  که 
محصول  و  تعطیل  محصول   برداشت 

چای آن  برداشت نشد. 

تهدید جان قانونگزاران 
آمریکا

در 6 ماهه اول سال 2017  پلیس پارلمان  
 950 .سی.    دی  واشنگتن  در  آمریکا 
جان  که  است  کرده  شناسائی  را  مورد 
تهدید  درمعرض  آمریکا  قانونگزاران 
همه  از  تعداد  واین   . است  قرارگرفته 
تهدیدهائی که درطول سال 2016 صورت 

گرفت بیشتر است .

رئیس جمهور فاسد
  زندانی شد 

لوئیز ایناسیو  لوال دا سیلوا  که زمانی 
احمدی  با  و  بود  برزیل  جمهور  رئیس 
اتهام  به  داشت  خوبی  روابط  نژادهم 
فساد  به 9/5 سال زندان محکوم شد 
لوال  باالترین مقام دولتی برزیل است که  
بخاطر فساد و غارت کشور ش به زندان 

محکوم می شود.
جانشین او خانم روسف نیز به اتهامات 

مشابه ازکاربرکنارشد . 
لوال ، هوگو چاوز و احمدی نژاد ازدوستان  
آنها  نشینی  هم  که  بودند  هم  نزدیک 
بایکدیگر به اشاعه فساد بین آنها دامن 

زد.

افت وخیزهای آمریکا
 با کره شمالی

درسال 2000  وزیر امور خارجه آمریکا 
شمالی  کره  به  آلبرایت   مادلین  خانم 
رفت  وبعنوان اولین  مقام رسمی  دولت 
آمریکا دست رهبر کره شمالی  رافشرد. 
این سفر بخاطر  موافقت کره شمالی بر 

تعطیل برنامه های اتمی اش بود. 

نطق  در  پسر   بوش  جرج  بعد  دوسال 
ساالنه خود دربرابر کنگره آمریکا  کره 
ایران وعراق  محور  با  را همراه  شمالی 
که  بود  معنا  بدان  واین  نامید.  شرارت 
دست دادن با رهبر کره شمالی دردی را 
دوانکرده است . واکنون رهبر فعلی کره 
شمالی و رئیس جمهور تازه نفس آمریکا  
هرروز برای هم  خط ونشان می کشند. 
وکره شمالی هرروز به آزمایشات اتمی 
تازه ای دست میزند باید صبر کرد ودید 

کار به کجا خواهد کشید.

گاوهای آلمانی در قطر
دولت آلمان در یک دهن کجی سیاسی 
به روابط گرم آمریکا و عربستان سعودی 
که نتیجه آن  گسستن رابطه سیاسی بین 
عربستان ومتحدانش با قطر شد  تصمیم 
دارد حدود 400 گاو شیرده آلمانی را  به 
قطر بفرستد تا از نظر  لبنیات قطری ها 
در مضیقه نباشند. تاکنون 150 رأس از 
این گاو های آلمانی باهواپیما  به قطر وارد 

شده اند.

افزایش تولید و
 مصرف سیگار

درفیلمهای  که  هائی  صحنه  تعداد 
آمریکائی دیده می شود  درسال 2015 
و 2016 حدود  80 درصد افزایش داشته 
از سال  واین درحالی است که    . است 
2005 تا  2010  مصرف سیگتر در جوامع 
و  بود  یافته  کاهش  بشدت  آمریکائی 
تولید سیگار هم  با کاهش روبروبود. اما 
یافته  افزایش  سیگار  تولید  هم  اکنون 
و هم برتعداد سیگاری ها افزوده شده 
گناه  ازدیادرا   این  کارشناسان   . است 

فیلمسازان آمریکائی می دانند.

منع دسترسی به
 اینترنت خصوصی

دولت چین اعالم کرده است که از اول 
فوریه سال 2018  یعنی حدود 7 ماه دیگر 
استفاده از شبکه خصوصی  اینترنت را 

که هم اکنون در بیش از 150کشورجهان  
مورد استفاده است برای کاربران چینی 

ممنوع میکند.  

استفاده ازاین شبکه اینترنتی  کاربران را 
در فضای مجازی امن و مورد اطمینانی 
قرار می دهدو کاربران با پرداخت مبلغی 
کنند  استفاده  ازآن  توانند  می  درماه 
محفوظ  دیکتاتور  حاکمان   ازچشم  و 
بمانند. کاربران ایرانی ازاین سرویس  از 

ابتدا محروم بوده اند. 

خوشبخت شدن بالطف خدا
نوجوان  یک   2017 آوریل  درماه 
کالیفرنیائی  بنام  ُرزا  دومینگوئز دریک 
هفته   دوبلیط 5 دالری التاری خرید وبا 
خراش دادن نمره های روی بلیط   برنده 
بلیطش  اول   دفعه  شد.  هزاردالر   600
برد ودفعه دوم  یکصد  555555 دالر 
هزاردالر برنده شد.  درایالت های دیگر 
شخصی  که  است  داشته  سابقه  هم 
مثال   برای  شود.  التاری  برنده  چندبار 
دراوهایو  درطول سه سال گذشته  7 
نفر بیش از یکصدبار بلیطشان   برنده  
شده است و حتی یک مرد خوشبخت  
برنده  بلیطش  بار    150  2014 درسال 
ادعا  دراورالندو  مردی  درفلوریدا   شد. 
کرد  که 7 بار  بلیط هایش برنده شده 
ودرمجموع  بیش از یک میلیون  به او 
ای  نوشته  دست  یک  .او  است  رسیده 
درباره  روش انتخاب اعداد برای برنده 
شدن  منتشر کرده که البته دردسترس 

عموم نیست .
درایالت ویرجینیا هم یک زوج  دوبلیط 
 50 بلیط  یک  و  دالری  میلیون  یک 
درسال  ماه  یک  درطول  را  هزاردالری 
2014 برنده شدند..    شوهر که کالوین 
اسپنسر نام دارد می گوید » این  لطف 
خداوند است«  که شامل خانواده او می 
شود.  باید ماهم درانتظار لطف خداوند 
و  بست  همت  کمر  باید  یا  بنشینیم 

کارکرد تا پول بدست آورد؟
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علمی
واژه فنیقی   از کلمه یونانی فونیکس  
خاکستری   رنگ  بمعنی      phoinix
آن  ساختن  در  قوم  این  که  است 
تجارت  در  قوم   داشتند.این  شهرت 
برای همه  و  داشتند   مهارت  دریایی  
کشورهای آن زمان باکشتی کاال حمل 
خط  مخترع  ها  فنیقی  کردند.   می 

بودند.

روسیه از چه زمان
 بوجود آمد؟

روسیه  پیدایش  روزهای  نخستین  از 
 .. نیست  دردست  درستی  اطالع 
که  است  اقوامی  سکونت  آنهم  دلیل 
اقوامی  حضورداشتند.  محل   دراین 
-700(   cimmerians ها  کیمری  مانند 
1200پیش از میالد(و بعدها قومی بنام 
هون ها و خزرها  درآنجا آثاری برجای 
از  پس   800 درسالهای  اند.  گذاشته 
تجارتی  مسیری  در  روسیه   میالد 
و  فعلی   استانبول  به  که  قرارداشت 
سال  حدود  شد.در  می  ختم  بغداد 
برروسیه  ها  وایکینگ  میالدی   860
از  یکی  نیز  کیف   . شدند  مستولی 
شهرهای عمده روسیه  در ساحل رود 
بوددرتصویرزیر   Dnieper river دنیپر 
منظره ای تز شهر کیف دیده می شود.

قدرت تفکر
که  باورند  براین  دانشمندان  از  بعضی 
جانداری  موجودات  تنها  انسانها  ما 

هستیم که فکر می کنیم .
عمل  که  داند   نمی  هیچکس  هنوز 
گیرد. می  صورت  چگونه  کردن  فکر 
کردن  فکر  که  معتقدند  بعضی 
مغز  باالی   Cerebrum ناحیه  در 
در  مختلف  افکار  و  گیرد.  می  صورت 
قسمتهای مختلف بنام مناطق  تداعی 
شوند. می  ایجاد   Association areas

انتهای   چهار  از  مغز  باالی  از  هرنیمه  
می  تشکیل  گوشه   بنام  ای  نیمدایره 
ودوتای  درجلو  آنها  دوتای  که  شود 
از  یکی  قراردارند.  درعقب  دیگر 
دولخته جلوئی  مسئولیت  شخصیت و 
عقاید شمارا برعهده دارد و دیگرلخته 
جلوئی محلی است که بکمک آن می 

و  رابشنوید  دیگران  حرف  توانید  
بفمید.واما دولخته عقبی یکی مسئول 
و  وگرما  سرما  دیگری  و  است  دیدن 
لمس کردن و درد را احساس می کند.
جالب است بدانید که نیمه راست مغز 
مسئول کنترل نیمه چپ بدن است و 
نیمه چپ مغز ، قسمت راست بدن را 
نیمه  از  یکی  کند.معموال  می  کنترل 
های مغز  از دیگری فعالتراست . برای 
هستند  دست  چپ  کسانیکه  مثال 
و  فعالتراست  مغزشان  راست  نیمه 
چون 90 درثصد اشخاص راست دست 
هستند لذا می توان گفت اکثر ما نیمه 

چپ مغزمان فعال تراست .

ایام  ی  هوا  وضع  تعیین 
گذشته

دانشمندان قبل از اینکه وسایل پیش 
بینی هوا و ثبت وضبط تغییرات جوی 
نتیجه  این  به  سالها  شود  اختراع 
رسیده بودند که از بریدن تنه درختان 
کهنسال  می توان بکمک دوایری که 
اوضاع  به  شود  می  دیده  آن  برروی  
دایره  برد. هر  جوی سالهای پیش پی 
که  است  یک سال  به  مربوط  حلقه  یا 
تعداد آنها سن درخت را نیز تعیین می 
کند.حلقه های بزرگتر نشانه تابستانی 
سال  درآن  پررونق  کشاورزی  و  گرم 

است .
ترین  پیشرفته  با  دانشمندان  امروز 
جوی  وضع  تعیین  به  قادر  وسایل 
آینده  سالهای  و  گذشته  سالهای  در 

هستند. 

عجیب ترین گردباد
هواست  از  قیفی  تورنادو   یا  گردباد 
و  تشکیل  طوفانی  ابرهای  درزیر  که 
هوا  قیف  این  یابد.  می  ادامه  تازمین 
کیلومتر   400 معادل  گاه  باسرعتی 
درساعت حرکت می کند. مدت زمان 
تشکیل و خاتمه این   قیف هوا از چند 
درهمین  ولی  کند  نمی  تجاوز  دقیقه 
جای  بر  سنگینی  خسارات  کم   مدت 
درایالت   1879 درسال  گذارد.  می 
کانزاس                 گردبادی آمد که پل 
فلزی شهر را پاره کرد و آب رودخانه 
ای که درزیر پل جاری بود از آن بیرون 
ریخت و رودخانه برای مدتی  خشک 

شد..

لباس فضانوردان
وقتی فضانوردی از سفینه خود خارج 
باید  گردد  می  شناور  ودرفضا  شده 
لباسی داشته باشد که بتواند اورا از هر 
آسیبی محافظت کند. معموال رویه این 
لباس قادراست ازنفوذ اشعه های مضر 
جلوگیری  فضانورد  بدن  به  خورشید 
ذرات  ازبرخورد  اورا  همچنین  و  کند. 
تفنگ  گلوله  همانند  که  فضائی 

برسروروی او می بارد مصون بدارد.

کاله پالستیکی هم که برسر می گذارد 
سنگ  و  مضر  تشعشات  علیه  اورا 
ریزه های آسمانی  محافظت می کند. 
بالون  مانند  لباس  میانی  های  الیه 
فضانورد  برتن  لباس  تا  شوند  می  باد 
بربدن  را  الزم  فشار  شود.و  متناسب 
فشار،   این  بدون  کند.  وارد  فضانورد 
به  فضا  آن  در  فضانورد  دربدن  خون 
جوش می آید و دردم اورا می کشد.و 
درنهایت لباس فضانورد  آستری دارد 
که درآن لوله های آب سرد تعبیه شده 
تا از داغ شدن بدن او جلو گیری کند. 
اکسیژن  منبع  هم  او  پشتی  درکوله 
قراردارد تا بتواند براحتی تنفس کند.
تولید  کربنیک  گاز  آنجا  از  ای  ولوله 
شده را به بیرون می فرستد.دستکش 
های فضانورد نیز از   سیلکون چرمی 

ساخته شده که می تواند با لمس اشیاء 
لوله های دیگری هم  آنهارا حس کند 
در لباس تعبیه شده که برای آشامیدن 
و یا  جمع آوری ادرار است . یک دست 
دالر  میلیون   11 فضانورد حدود  لباس 
مبلغ  این  درصد   70 دارد.که  قیمت 
کنترل   ووسایل  و  پشتی  کوله  ارزش 

درون آن است .

امواج زلزله 

امواج زلزله ارتعاشاتی است که از عمق 
می  پیدا  جریان  آن  سطح  به  زمین   
امواج  این  حرکت  سرعت  گاهی  کند. 
این   . است  صوت  سرعت  برابر   20 تا 
تقسیم  وثانویه  اولیه  دونوع  به  امواج 
که  را  زلزله  امواج  گاهی  شوند.  می 
امواج  همانند  میرسند  زمین  برسطح 

اقیانوسها می توان مشاهده کرد.

دموکراسی ومفهوم آن 
دموکراسی  مردم  از  بسیاری  بنظر 
درآنجا  که  هستند  کشورهائی  ها 
با  یکبار  سال  هرچند  حاکمانش 
می  انتخاب  مردم  وآرای  انتخابات  
دموکرات  کشورهای  اکثر  شوند. 
می  تعیین  که   دارند  اساسی  قانون 
کند حاکم چگونه باید مملکت را اداره 
امروز   دردنیای  مفهوم  این  اما  کند. 
چندان کاربردی ندارد. در کشور های 
پادشاه  است  سلطنتی  که  دموکرات  
توسط  مملکت  و  ندارد  زیادی  قدرت 
اداره می شود و  دولت برگزیده مردم 

شاه یا ملکه  سمبل است .

مخفف واژه های کامپیوتری
در کامپیوتر واژه هائی بکار میرود که 
بصورت مخفف نوشته می شوندوکمتر 
مورد  کامل  ای  واژه  بصورت  را  آن 
مثال  برای  دهند.  می  قرار  استفاده 
چندنمونه ازآن را دراینجا ذکر می کنیم :

CPU در قلب هرکامپیوترمیکرو چیپ  
واحد  آن  به  که  وجوددارد   پرقدرتی 
 Central Proccessing مرکزی  پردازش 

Unit یا CPU می گویند. 
 Random  که مخفف واژه های RAM
شامل  که  است   Access Memory
درموقع  که  است  هائی  میکروچیپ 
فرامین  و  جدید   اطالعات  لزوم  

کامپیوتری را دریافت می کند.
میکرو  کامپیوتر   ی  حافظه   ROM

چیپی است که در کارخانه 

کامپیوترسازی ساخته می شودو به آن   
Red Only Memory  می گویند .

بصورت  توان  می  را  اطالعات     CD  
که  هایی  لوح  نیزبرروی  مغناطیسی 
ازکامپیوتر  خارج  می شوند   ذخیره 
Compact Disk  می  آن   به  کردکه 
های  دیسک  ویابصورت     گویند. 
 Digital منظوره   چند  دیجیتال 

Versatile Disk یا  DVD ذخیره کرد.
برق                           جریان  همانطورکه    Bits
به  که  اطالعاتی  دارد  وروشن  خاموش 
صفر  با  نیز   شود  می  داده  کامپیوتر 
بیت   8 هر  شود.  می  مشخص  یک   و 
هر   . است   Byte بایت   یک  معادل  
یک   ، یکهزاربایت  برابربا  بایت   کیلو 
میلیون  یک  با  برابر    MB مگابایت 
بایت و یک گیگابایت GB برابر با یک 
یکهزار  با   برابر  یک   و  بایت  بیلیون 

می  دی  سی  هر   . است  بایت  بیلیون 
برروی  را  مگابایت   700 حدود   تواند 
خود ثبت کند که برابر است با  حدود 

380 هزار صفحه  کتاب .  

رابطه کاروگرما

نشریه ی اروپایی روانشناسی اجتماعی 
گرما  کارو  رابطه  درمورد  تحقیقاتی 
انجام داده  وبه این نتیجه رسیده است 
بسیارگرم   کار  محیط  در  اشخاص  که 
دارند.  کارکردن  به  کمتری  تمایل 
مطالعات  ای   زنجیره  فروشگاه  دریک 
گرم  فروشگاه  ی  هوا  وقتی  داد  نشان 
درصد   50 وکارمندان  کارگران  باشد 
کمتر تمایل دارند تا به مشتریان کمک 

کنند.

شکر مصنوعی
شیرین  برای  که  مصنوعی  شکر  آیا 
در  بریم  می  بکار  ها  نوشیدنی  کردن 

الغری تأثیر دارد؟ 
بصورتی  که  پژوهشهائی  براساس 
نتیجه  واخیراً  گرفته   انجام  گسترده  
آنها در  ژورنال  کانون پزشکی کانادا  
به چاپ رسیده است ، شکر مصنوعی 
های  کننده  شیرین  بگوئیم  بهتر  یا 
مصنوعی  نه تنها باعث الغری نمی شود

 بلکه   بروزن اشخاص نیز می افزاید.
نمی  امررا  این  دلیل  هنوز  دانشمندان 

دانند اما چند فرضیه وجود دارد: 
های  کننده  شیرین  از  کسانیکه   -1
احتماال   کنند  می  استفاده  مصنوعی 
می  زیادتری  شده  فراوری  غذاهای 

خورند
مصنوعی  های  کننده  شیرین   -2
تداخل  شخص  بیوم  میکرو  با  احتماالً 

می کنند.
3- مصرف شکر مصنوعی بطور  منظم 
غذاهای  خوردن   برای  را  اشخاص 

شیرین  پراشتهاتر می کند.

کرم ضدآفتاب 
متخصصان  کانون  سالیانه   کنفرانس 
پوست  انگلستان که اخیراً برگزارشد 

کرم  از  که  اشخاصی  کرد   اعالم 
 9/5 کنند  می  استفاده  ضدآفتاب 
ازدست  از حجم صورت خودرا  درصد 
در  بیشتر   انقباض  این  دهند.  می 

اطراف چشم صورت می گیرد.  

رابطه طول عمر وقهوه 
 - ژاپنی   ، آمریکا  سیاهپوستان 
تبارو  التین  افراد   و  ها  آمریکائی 
سفید پوستان  به مدت  16 سال مورد 
آزمایش تأثیر قهوه بر طول عمر  قرار 
گرفتند. آنها  هرروز قهوه نوشیدند  و 
اخیراً  مشخص گردید  این اشخاص که 
هرروز قهوه می نوشند  12 تا 18 درصد  
قهوه  که  کسانی  از  مرگشان   احتمال 

نمی نوشند کمتر است .

فواید گل کلم 
می  وقتی  را    کلم  گل  مردم  زمانی 
در  دیگری  سبزی  هیچ  که  خریدند 
قفسه های سوپر مارکت وجود نداشت. 

به عبارتی گل کلم سبزی دلخواه مردم 
نبود.  اخیراً این سبزی بسیار طرف دار

مانند  را  آن  ومردم  است  پیداکرده   
استیک سرخ می کنند با غذا ی خود 
به  کلم  گل  غذائی  ارزش  خورند.  می 
حدی است که می تواند جانشین برنج 
سفید شود. بااین تفاوت  که ضررهای 
دارای  کلم  ندارد.گل  را  سفید  برنج 

ویتامین های ,C ,K B6 , است.

فنیقی ها که بودند؟
میالد   از  پیش  هزارسال   سه  حدود 
ها  کنعانی  نظیر  سامی   مردمانی 
درسواحل شرقی مدیترانه  زندگی می 
رااحداث   byblos بزرگ  وشهر  کردند 
میالد  از  پیش  سال   1100 کردنداز 
می  زندگی  منطقه  دراین  که  مردمی 

کردند بنام فنیقی ها شهرت یافتند. 
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جاده  یک  برای  ای  برنامه 
راهرو  یک  بشکل   گسترده 
مارپیچی برای رسیدن به باالی 
جنگلهای  از  یکی  در  درختها 
است     اجرادرآمده  به  دانمارک 
درعین  و  عجیب  جاده  این 
 Gisselfeld در  جالب   حال 
یک  که    ،Klosters Skove
است  شده   حفاظت  جنگل 
کپنهاگ  جنوب  با  ساعت  یک 
پایی   1969 مسیر  دارد.  فاصله 
 ، است  گرفته  قرار   Haslev در 
باالی درختان کاج  این مسیرتا 

چرخ می خورد وادامه می یابد

ام  بین المللی پول )آی  صندوق 
اف( به دنبال آنچه که »فعالیت 
کمتر از انتظار« در سه ماه اول 
تخمینهای  خوانده،  سال جاری 
خود را درباره رشد اقتصادی در 
داده  تغییر  را  آمریکا  و  بریتانیا 

است.
نهاد  این  اساس،  این  بر 
جهانی  پولی  و  مالی  بین  المللی 
اقتصادی  رشد  که  می گوید 
 1.7 سال جاری  در  بریتانیا 
این سازمان  بود.  درصد خواهد 

کنندگان   بازدید  نهایت  در  که 
کند. می  جذب  بخود  را  زیادی 

تا  مارپیچی  جاده  این  ارتفاع 
زمین حدود148 پاست .ازباالی 
پرنده  تماشای  به  توان  می  آن 
ها،  زار  یونجه  ها،  دریاچه  ها 
وصخره ها و تاالب های اطراف 

پرداخت .

توسط  جنگلی  مارپیچی  جاده 
بنام   محلی  معماری  استودیوی 
است   شده  طراحی   EFFEKT
طبیعت  دوستداران  برای  که 

جالب است

پیشتر رشد اقتصادی بریتانیا را 
2 درصد پیش بینی کرده بود.

براساس  آمریکا  اقتصادی  رشد 
مالی  نهاد  این  تازه  تخمینهای 
در سال جاری 2.1 درصد خواهد 
پول،  بین المللی  صندوق  بود. 
اقتصادی  رشد  آوریل  ماه  در 
آمریکا را 2.3 درصد پیش بینی 

کرده بود.
سه  در  آمریکا  اقتصادی  رشد 
شده  کم  ›بشدت‹  گذشته  ماه 

است) بی بی سی(

 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
داده  هشدار  ایران  به  آمریکا 
قالب  در  تعهداتش  به  است 
از  همچنین  و  کند  عمل  برجام 
ایران و حزب اهلل لبنان به خاطر 
مشارکت در جنگ سوریه انتقاد 

کرده است.
سخنان  از  بخشی  ترامپ  آقای 
در  هوادارانش  جمع  در  خود 
اوهایو،  ایالت  یانگستاون،  شهر 
به خصوص توافق  ایران و  به  را 
هسته ای با گروه 1+5 - برجام - 
ایاالت  اینکه  از  اختصاص داد و 
متحده این توافق را پذیرفته بار 

دیگر ابراز ناخرسندی کرد.

توافق«  »بدترین  را  برجام  وی 
در تاریخ آمریکا و به زیان این 
مورد  در  و  کرد  توصیف  کشور 
در  اسالمی  جمهوری  عملکرد 
فکر  »شاید  گفت:  مورد  این 
]مقامات  آنها  که  می کردید 
›آمریکا،  بگویند  ایرانی[ 
را  واقعا شما  نکند،  درد  دستت 
دوست داریم! › اما به جای این، 
جسورتر شده اند. چنین چیزی 
وی  داد.«  نخواهد  روی  دیگر 
ایران  حکومت  که  دارد  هشدار 
باید به تعهداتی که در چارچوب 

برجام پذیرفته کامال عمل کند
)بی بی سی فارسی(

ازهمــــــــــــــــه جا
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رادیو فردا:پلیس اسپانیا روز سه شنبه 
27 تیرماه در جریان تحقیقات مربوط 
به فساد مالی آنخل ماریا ویار، رییس 
پسرش  اسپانیا،  فوتبال  فدراسیون 
را  فدراسیون  این  ارشد  مقام  دو  و 

بازداشت کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
پرونده  این  مسئول  دادستانی  دفتر 
معاونان  از  که  ویار  ماریا  آنخل  گفت 
ریاست  معاون  و  فیفا  ریاست  ارشد 
اسپانیا  ملی  تیم  برای  است،  یوفا 
نظر  از  که  داده  ترتیب  مسابقاتی 

تجاری به نفع پسرش بوده است.
که  گفتند  اسپانیا  پلیس  و  دادستانی 
آقای ویار و پسرش به نام گورکا و دو 

مقام دیگر فدراسیون فوتبال این 

از  پلیس  بازرسی  جریان  در  کشور 
چند  و  فدراسیون  مرکزی  ساختمان 

محل دیگر بازداشت شدند.
شده اند  بازداشت  که  دیگری  فرد  دو 
امور  معاون  پادرون  خوان  از  عبارتند 
عین  در  که  فدراسیون  اقتصادی 
حال مسئول منطقه ای فدراسیون در 
است  قناری  جزایر  مرکز  »تنریف« 
تشکیالت  مسئول  هرناندز  رامون  و 

منطقه ای فدرسیون فوتبال اسپانیا.
تحقیقات  جریان  در  نفر  چهار  این 
فدراسیون  عملکرد  خصوص  در 
اتهام سوءمدیریت،  به  فوتبال اسپانیا 
جعل  و  فساد  اموال،  از  سوءاستفاده 

اسناد بازداشت شدند.

از  جنوبی  کره  دولتی  خبرگزاری 
نقل  شمالی  کره  رسمی  خبرگزاری 
تالشی  آمریکا  که  صورتی  در  کرده 
در  حاکم  رژیم  تغییر  راستای  در 
شمالی  کره  دهد،  انجام  پیونگ یانگ 
اتمی  حمله  متحده«  ایاالت  »قلب  به 

خواهد کرد.
خبرگزاری  در  منتشرشده  بیانیه 
پس  هفته  یک  شمالی  کره  رسمی 
رئیس  پومپئو،  مایک  که  است  آن  از 
ایاالت  مرکزی  اطالعات  سازمان 
متحده، »سی آی ای«، گفته بود دولت 
دونالد ترامپ باید راهی پیدا کند که 

هدف از آن »جدا کردن« ظرفیت ها

و  شمالی  کره  هسته ای  توانایی های   
»رژیم« آن کشور باشد. آقای پومپئو 
کره  مردم  هستم  »مطمئن  بود  گفته 
و  هستند  خوبی  بسیار  مردم  شمالی 
خواهند  خوشحال  خیلی  رفتنش  از 

شد«.
در  شمالی  کره  رسمی  خبرگزاری 
وزارت  سخنگوی  از  نقل  به  بیانیه ای 
»اگر  است  گفته  کشور  آن  خارجه 
نشانه  یک  حتی  کند  جرات  آمریکا 
رهبری  تغییر  برای  تالش  از  کوچک 
معظم ما بروز دهد، با پتک اتمی قوی 
خود، بی رحمانه به قلب ایاالت متحده 

خواهیم کوبید«.

جاده مارپیچی عمودی در جنگلهای دانمارک

کاهش رشد اقتصاد انگلستان وآمریکا

ترامپ درموردبرجام به ایران هشدارداد

شرکت آلستوم درایران قطار می سازد

رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بازداشت شد

کره شمالی و احتمال تغییررژیم توسط آمریکا

شلیک هشد ا ر ناو آمریکائی به قایق سپاه

داد قرار  ایران،  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  و  فرانسه  آلستوم    شرکت 
 تاسیس شرکت مشترکی را امضا کرده اند که بنا بر آن این شرکت فرانسوی در
 ایران قطار و واگن خواهد ساخت. این همکاری سه جانبه بین سازمان گسترش
 و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، آلستوم فرانسه و شرکت ایریکو )شرکت توسعه

)صنایع ریلی ایرانیان( شکل گرفته است. )رادیو فردا

 

رادیوفردا: دو مقام دفاعی آمریکایی 
آمریکایی  ناو  یک  که  کردند  اعالم 
دهانه  در  مرداد  سوم  سه شنبه  روز 
نزدیک  به  واکنش  در  فارس  خلیج 
شدن یک قایق گشتی مسلح ایرانی 

شلیک هشدار کرد.
در  سی ان ان  تلویزیونی  شبکه 
این  بر  اعتقاد  داد  خبر  گزارشی 
است که قایق ایرانی متعلق به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بوده است.

کرده اند  تصریح  آمریکایی  مقام های 
آمریکایی  ناو  به  ایرانی  قایق  که 
)حدود  یاردی   150 تا  و  شد  نزدیک 

137متر( آن پیش رفت.
نیز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
گزارش داده که این رویارویی بین ناو 
»یواس اس تاندربولت« که در بحرین 

مستقر است و قایق سپاه رخ داد.
گشتی  ناو  گزارش،  این  اساس  بر 
سایر  با  تمرین  حال  در  تاندربولت 
و  آمریکایی  جنگی  کشتی های 
قایق  که  بود  واشینگتن  متحدان 
مقام  یک  شد.  نزدیک  آن  به  ایرانی 
آمریکایی گفته است که قایق ایرانی 
به تماس رادیویی، شلیک گلوله منور 

و پنج بار آژیر خطر اعتنایی نکرد
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داداه و بـیداداهی اتریخی 
ی  نقطه  عماْل  زند  لطفعلیخان   قتل 
 43 مدت  بودکه  زندیه  سلسله  پایان 
سال درایران  سلطنت میکردند. باقتل 
قاجار  خان   آقامحمد   - شهریارزند  
ایران  وتخت  تاج  مدعی   بی  سلطان 
گردید وقلمرو حکومتش  در خطه ی 
تحت  زمان   آن  تا  که  ایران   جنوبی 
استیالی لطفعلیخان  بود محکم شد. 
قاجار   خان    ، طوالنی  نبرد   بعدازاین 
ترک  تهران  بقصد   را  وشیراز  کرمان 
کرد ولی قبل از  حرکت به تهران  حاج 
مبارزه  سختی  که  را  کالنتر   ابراهیم 
واین خدمت   ( بود  کرده  زند  با  خان 
به  بود(   آقامحمدخان  برای  بزرگی 
شیرازیرگزید.وضمنًا   والی   ِسَمِت 
اعتمادالدوله«    « لقب  به   مفتخر  اورا 
وارد  خان  آقامحمد  وقتی  کرد.  
تهران   گرم  هوای   بعلت  شد   تهران 
دو   مدت  و  گردید  شمیرانات   عازم 
کرد.  اطراق  سلطانیه  درچمن   ماه  
که  اورسید   باطالع  موقع  دراین 
خلیل  ابراهیم  بنام   قراباغ  حکمران  
زده   باز  سر  مالیات   ازپرداخت  خان  
و باصطالح یاغی  شده است . بهمین 
خاطر  مأموران وصول  مالیات از ترس  
اردبیل  وبه  کرده   ترک  را  قراباغ  او  
که  است   توضیح  به  الزم  اند.  آمده 
درزمان  ایران   شمالی   سرحدات 
شمال  مناطق   تمام  خان   آقامحمد 
این  شد.  می  شامل  را  رودارس  
 ، گرجستان   از  بودند  عبارت  مناطق 
تا  مغرب   از  که  قراباغ   ، ارمنستان  
کناره   در   واقع  سوخوم«    « منطقه 
دریای سیاه  ودرقسمت شرق  تا کنار  
. آقامحمدخان   روداترک ادامه داشت 
ابراهیم  خلیل  ومجازات   تنبیه  برای 
زمان   این  گردید.  قراباغ   عازم  خان  
سالهای  آخرین  با   بود  مصادف 
سلطنت  کاترین دوم ملکه روسیه بود  
بود  با دولت عثمانی   نبرد  که درحال 
کشورروسیه  جنوبی   سرحدات  به  و 
توجهی نداشت . وقتی آقامحمد خان  
او خبردادند  که  به  اردبیل رسید   به 
ابراهیم  خلیل خان  ملقب به جوانشیر  
شهر   دراطراف   زیادی  استحکامات  
کرده   ایجاد  قراباغ   مرکز  شوشی  
آقامحمد  دارد. قشون  مقاومت  وقصد 
شوشی    شهر  به  رسیدن  برای  خان  
که  خداآفرین«    « ازپُل  میبایست  
برروی رود ارس  قرار داشت  وقسمت

 جنوبی  رودخانه را  به قسمت شمالی  
شهرهای ایران  متصل میکرد بگذرد.

وقتی قشون خان قاجار  به پل رسید 
ازپل   ای  که  جز خرابه  متوجه شدند 
تحقیق  از  وپس   . است  نمانده  بجا 
را  پل  خرابی   دستور  که  شد   معلوم 
داده  جوانشیر   خان   خلیل  ابراهیم 
را   پل  دستورداد  قاجار   خان   . است 
آن  مصالح  بهترین   با  بسازندو  نو  از 
بتواند   او  قشون  تا  نمایند   مقاوم  را  
براحتی از رودخانه ارس بگذرد. مدت 
زیادی طول نکشید  که پل ساخته شد  
دیگر  بطرف  خان   محمد  آقا  وقشون 
توجه  جالب   نکته   . رفت  رودخانه  
این است  که آقا محمد خان  بااینکه  
سلطانی قسی القلب بود  ولی درعین 
حال  بسیار مدیر وکارکشتهودر مواقع 
با  و  بااستقامت  وصبور  جنگ  بسیار 
استقامت   بود چنانکه  همین  پشتکار 
درموقع  کرمان   درسرمای  وصبر  
پیروز  اورا  لطفعلیخان   تعقیب 
خوب  قشون  با   رفتارش   . ساخت 
پرداخت  بموقع   آنهارا   وحقوق  بود. 
نیفتاد   اتفاق  وهیچوقت   کرد.  می 
بیفتد.  تعویق  به  آنها  حقوق  که 
قشون   افراد  تک  تک  لحاظ   ازاین 
محض  مطیع  وفرماندهان   وافسران 
دستورهایش   بودندودراجرای  او 
کمترین قصوری  نکرده وتاپای  مرگ  
ازاین  میکردند.  جانفشانی   او  برای 
ومرمت  دستوربازسازی   وقتی  لحاظ 
درمدت  راداد  خداآفرین«    « پل  
کمی ذ پل دوباره ساخته شد. از میان 
 - رودارس   شمال  گانه   سه  حکام  
تنها حتکم  گرجستان  بنام » هرقل«  
دولت  به  مالیات   ندادن  بعذر  که  بود 
به  خان   آقامحمد  وازترس  مرکزی  
کرد   شکایت  روسیه   ملکه  کاترین 
وازاو تقاضای  کمک نمودولی با جواب 
چون  روبروشد  دوم   کاترین  منفی  
جنگ   درحال  روسیه  زمان   درآن 
بادولت عثمانی بود  وچنانچه کمکی از 
به حکمران گرجستان   روسیه   جانب 
میشد احتمال  درگیری نظامی  ایران 
باروسیه  رادرپیش داشت . درنامه ای 

نوشت   دوم  کاترین  به  »هرقل«   که 
نادرشاه  قتل  از   پس  که  بود  گفته 
افشار  وی پرداخت مالیات  به دولت 
وحاالکه  است  کرده  قطع  را  مرکزی  
است   ایران  سلطان  آقامحمدخان  
باشد  می  خواجه  یک  سلطان  واین 
به  را   مالیات  او ترجیح می دهد  که 
علیاحضرت  کاترین ملکه روسیه  که 
یک فرد مسیحی  است بپردازد نه به 
یک خواجه ی مسلمان . ولی این نامه 

کمکی به او نکرد.
»خداآفرین«   پل  ترمیم   بعداز 
آقامحمد خان  با شصت هزار  قشون 
توپ  وپنج   بیست  و  وسواره   پیاده 
به  وخودرا  گذشت   پل  آن  ازروی 
شوشی   حاکم  رساند.  شوشی   شهر 
جوانشیر   خان   خلیل  ابراهیم   یعنی 
حمله  آماده  درداخل  حصار شوشی  
یعنی  شوشی   حصار   وضعیت  بود. 
رااحاطه  دیواری که  که شهرشوشی  
ارتفاع   به  بود   حصاری  بود   کرده 
معین   های  درفاصله  ولی  متوسط 
توپ های  که  بود   ای  دارای  محفظه 
.ودرموقع  قرارداشت  درآن  جنگی  
خوبی  بسیار  کارآئی  دشمن   حمله 
که   دریافت  خان   آقامحمد   . داشت 
شکستن   درهم  به  قادر   او  توپهای 
زیرا  بود  نخواهد  شوشی   حصار 
برخالف  حصار شهر کرمان  که توپ 
تیراندازی   قادربه  شده   نصب  های 
 ، نبود   خان  آقامحمد  قشون   بسوی 
حصار شهرشوشی  دارای توپهائی بود 
و  باال  مانورهای   با  توانست   می  که 
پائین  وچپ وراست  ، دشمن را  هدف 
دانست   می  خان  آقامحمد  قراردهد. 
که توپهایش  که فقط با  باروت پرشده 
وفاقد لوله  است قادر به تخریب حصار 
محکم  شهرشوشی نخواهد بود. ازاین 
محاصره   مدت  که  افتاد   بفکر  لحاظ 
را   آذوقه   وارسال  کرده  طوالنی  را 
نمی  ولی   ببندد  شهر  مردم  روی  به 
با   شوشی  شهر   وضعیت  که  دانست 
وضعیت شهر کرمان  تفاوت کلی دارد. 
چون آب آشامیدنی  که مردم شوشی  
را سیزاب می کرد  از چشمه هائی بود  

ومحاصره  حصارقرارداشت  داخل  که 
حصار  آنهارادر  مضیقه ی بی آبی  قرار 
ی  چاره  بفکر  آقامحمدخان  داد.  نمی 
شد   متوجه  وقتی   . افتاد  دیگری 
دیوار  شکستن  به  قادر  او   توپهای 
درزیر  دستورداد   نیستند   حصار 
کنند   ایجاد  هائی  نقب  شهر   دیوار   
قادر  باروت   با  ها   نقب  تاباانفجار  
کندمأمورینی  تخریب  حصاررا  گردد  
که  اقدام به حفرنقب  نمودند  متوجه 
برروی   حصار   دیوار  که  شدند  
بناشده است  که  بزرگی   سنگ های 
غیر  را   نقب  وحفر  سنگها   شکستن 
به  خبر   این  وقتی  سازد.  می  ممکن 
تا  بفکرفرو.رفت  قاجاررسید   خان 
شب  یک  بیندیشد.   دیگری  چاره 
قاجار  قصد خفتن داشت   وقتی خان 
حصار  ازداخل  که  شد     متوجه 
می  خوانی   نوحه  صدای  شهرشوشی 
که  شنید   داد  گوش  که  خوب  آید  
به زبان ترکی  مشغول  نوحه خوانان  
شیعیان   سوم  امام  برای  عزاداری  
ترکی  زبان  خان   آقامحمد  هستند. 
دانست  متوجه شد  که  را خوب می 
عزاداری   این  است   محرم  ماه  چون 
که  است   حسینی  عاشورای  بخاطر 
بعداز  میشود.  انجام  محرم  درماه 

چندروز خان  قاجار تصمیم  گرفت  

استفاده  نهایت  موجود   های  توپ  از 
را بکند . بدین لحاظ  دستورداد  برای 
باردوم  حصارشهرشوشی  را باتوپخانه 
متوجه  خان   خلیل  بکوبند.ابراهیم 
سربازان  بریزد   دیوارفرو  اگر   شد 
تمام مردم  به قتل عام   قاجار  دست 
فرصت  نباید   بنابراین   زد   خواهند 
زیادی  به خان  قاجار بدهد ازاین رو با  
قشون مجهز خود  ازحصار خارج شد 
کرد   حمله  آقامحمدخان  قشون  وبه 
نفرازقشون   هزار  حدود  حمله  دراین 
وهزارنفرازقشون   آقامحمدخان  
ابراهیم خلیل خان جوانشیر  به خاک 
وخون  کشیده شدند . سپس  ابراهیم  
خلیل خان مجدداً  داخل حصار گردید  
حصار  رادرپناه   وخودوقشونش  
نفرات   ازبین   . نگهداشت  محفوظ 
به  قشون شهرشوشی  درموقع حمله 
اقوام  دونفراز   خان   آقامحمد  قشون 
سربازان   بدست  خان   خلیل  ابراهیم 
آقامحمدخان اسیر گردیدند که هردو 
نفر  پسر عموهای  ابراهیم خلیل خان  
و  محمدبیگ«   « بنام   یکی  بودند. 
دیگری بنام » اسدبیگ« .  دستگیری 
واسارت  این دو نفر  امتیازی برای  آقا 
به  ای   نامه  بنابراین  بود   خان  محمد 
ابراهیم خلیل خان  نوشت ودرآن نامه  
متذکر شد  که اگر وی دست از مقاومت 
بردارد  واظهار ندامت کرده  وبه اطاعت 
واورا  او می گذرد   گناه  از  آید   او در 
وقتی  خواهدداد.  قرار  بخشش  مورد 
نامه  بدست ابراهیم خلیل  خان رسید 
داد  آقامحمدخان  به  تندی  جواب 
وگفت  هیچگاه به اطاعت اودرنخواهد 
خان  محمد  آقا  درباریان  دربین  آمد. 
خان«   پیرقلی   « بنام  بود  شخصی 
ابراهیم  با   نسبتی  و  آشنائی   وی 

 . داشت  شوشی  حاکم  خان   خلیل 
پیشنهاد خان  محمد  آقا  به  بنابراین 
باابراهیم  اجازه دهد   او  به  کرد    که 
خلیل  خان   مالقات کندواورا متقاعد 
بردارد.  مقاومت  از  دست  که  سازد  
آقامحمدخان با درخواست او  موافقت 
ابراهیم  به   ای  نامه  پیرقلیخان   کرد. 
خلیل خان  نوشت وازاو اجازه مالقات 
خواست . درخواست او مورد  پذیرش  
و  قرارگرفت  خان   خلیل  ابراهیم  
حصارشودوباابراهیم  داخل  بناشد  
خلیل خان  مالقات کند. برای این کار 
سربازان  ابراهیم خلیل خان  اطاقکی 
پائین   به  حصار   ازباالی  طناب   با  را  
پیرقلی   « اینکه   از  وپس  فرستادند  
اوراباال  نشست   آن  داخل  خان«  
خان«   »پیرقلی  وقتی  کشیدند. 
از  یکی  حقیقت   ودر  قدیمی  دوست 
حاکم   حاال  که  دید  را  منسوبینش  
درآغوش  همدیگررا  است   قراباغ 
سپس  کردند.  تازه  ودیدارها  کشیده 
»پیرقلی خان«  به ابراهیم خلیل خان   
دعوت  واورا  گفت   را  مالقاتش  علت 
درابتدای  نمود   وصلح  اطاعت  به  
نمی  بار  زیر  ابراهیم خلیل خان   امر  
رفت ولی وقتی » پیرقلی خان«  برای 
به  آقامحمدخان  ی   حمله  داستان  او 
شهرکرمان  ومقابله اورا  با لطفعلیخان 
توضیح داد  واورا آشنا به قسی القلبی 
او  چنانچه  گفت   کرد  آقامحمدخان 
سرپیچی  خان  محمد  آقا  اطاعت   از 
کرمان  مردم  که  سرنوشتی  کند  
خاک  به  وهمگی  گردیدند  دچارش 
مردان  وتمام   شدند   کشیده  وخون  
شهر کور گردیدند  درانتظار آنهاست 
. ابراهیم خلیل خان  متقاعد شد  که 
نامه ای  برای آقامحمد خان  بنویسد 
قاجار  خان  از  اطاعت خودرا   ودرآن  
»پیرقلیخان«   برساند.  او  اطالع  به 
ی  نامه  بر   عالوه  که  نمود   پیشنهاد 
خلیل  ابراهیم   شخص   ، شخصی  
ومراتب  حصارشهربرود   باالی   خان  
شفاهًا   نیز  خودرا  واطاعت   اخالص  
خان  آقامحمد  بگوش  بلند   وباصدای 
برساند. روز نوزدهم  محرم سال  1210 
هجری  ابراهیم خلیل خان  درحالیکه 
آمد   حصار  باالی  بود  پوشیده   کفن 
ودرحالیکه  روبه قشون  آقامحمد خان 
نیزدرجلوی   محمد خان   وآقا  داشت  
قشون ایستاده بود  باصدای بلند  گفت 
که مطیع سلطان آقامحمدخان  قاجار 
هرسال   را  معوقه  های  ومالیات  است 
خواهدپرداخت . آقامحمدخان  پس از 
شنیدن  اظهارات  ابراهیم خلیل خان  
یکی از فرماندهانش را مأمور کرد  که 
را  آقامحمدخان   بخشش  و  جواب 
باصدای رسا بگوش ابراهیم خلیل خان 
برساند. بدین ترتیب جنگ شوشی  به 

پایان رسید.
ادامه دارد.

توقف زمان درگوشه ای ازخاک البرز
خوانندگان  از  یکی  را  مطلب  این 
فرهیخته ما ازروی اینترنت مشاهده 
کرده وآنرابرای ماارسال فرموده اندو 
پرسیده اند آیا حقیقت دارد؟ ماعینًا 
مطلب ایشان را چاپ می کنیم تا اگر 
کسانی اطالع دقیقی ازصحت وسقم 

آن دارند مارا باخبرکنند. 
شهرستان  در  واقع  ایستا  روستای   
روستای  مرموزترین  شاید  طالقان 
البرز  ایران باشد، روستایی در خاک 
که مردمانش در زمان توقف کرده اند. 
کرج ،  در  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
کاری  کسی  و  حکمفرماست  سکوت 
به کار کسی ندارد. در کوچه ها اثری 
که در شهر  آهنهایی  تکه  پای  رد  از 
نیست.  شود  می  نامیده  »خودرو« 
مردمانی که چون تابلو نقاشی زندگی 
عصر  در  را  گذشته  رسوم  و  آداب  و 

ارتباطات یدک می کشند.
نمی  تلویزیون  پای  شبها  تنها  نه 
هم  نشینی  شب  به  که  نشینند 
اعتقادی ندارند. عروسی و عزا ندارند 
و مراسمی چون جشن تولد، سالگرد 
ازدواج و... برای آنان معنا و مفهومی 

ندارد.
که  شرطی  به  هستند  نواز  مهمان 
احدی از زنان قصد ورود به روستای 
آنان را نداشته باشد. همانطور که تا 
کنون کسی از دنیای بیرون زنان آنان 
از  و  هستند  متمول  است.  ندیده  را 
در  پدریشان  زمینهای  فروش  طریق 

تبریز روزگار می گذرانند.
شناسنامه ندارند و جزو آمار جمعیت 
ایران به حساب نمی آیند. هیچگونه 
خدمات دولتی را دریافت نمی کنند.

دنیای  امکانات  هرگونه  که  جایی 
جدید را نمی پذیرند

مرموزترین  است؛  ایستا  اینجا 
روستای ایران! جایی که هیچگونه 

امکانات دنیای جدید را نمی پذیرند 
برق،  گاز،  کشی،  لوله  آب  بدون  و 
وسایل  آالت،  ماشین  درمانگاه، 

ارتباطی و ... زندگی می کنند.
شرق  در  واقع  ایستا  روستای  اهالی 
با  را  نماز  شرعی  اوقات  طالقان 
و  کرده  استخراج  خود  شاخصه های 
آغاز و پایان ماه مبارک رمضان را نیز 
به  می کنند،  تعیین  خویش  رویت  با 

رویای صادقانه معتقدند
سن  به  رسیدن  از  بعد  آن  فرزندان 
زندگی  آنان  با  که  مختارند  تکلیف 
بازگردند،  تبریز  شهر  به  یا  کنند 
هیچگونه فعالیت  سیاسی و اجتماعی 
تبلیغ  را  خود  باورهای  و  نداشته 

نمی کنند.
شناسنامه  ایستا  روستای  اهالی 

ندارند
شناسنامه  ایستا  روستای  اهالی 
جدید  رفاهی  امکانات  از  و  ندارند 
برق،  گاز،  کشی،  لوله  آب  مانند 
تلفن، رادیو و تلویزیون و... استفاده 

نمی کنند.
سنتی  سبک  به  روستا  آن  کودکان 
با فراگیری دروسی  و مکتب خانه ای 
فقهی،  محرمات  و  واجبات  همانند 
خوشنویسی و اصول عقاید سواددار 

می شوند.
محل  در  دیواری  و  مچی  ساعت 
و  ندارد  وجود  توقف«  »اهل  زندگی 
خانه های  معماری  در  آهن  و  سیمان 

آنان به کار نرفته است.
مردم  از  اسرارآمیزی  نحو  به  آنان 
به  را  کسی  کمتر  و  می گیرند  فاصله 

خانه خود راه می دهند.
از هر نوع مظاهر مدرنیته و تکنولوژی 
دوری می کنند و با این عزلت گزینی 
هاله ای  رهبانی،  زندگی  انتخاب  و 
در  را  عجیب  سخنان  و  شایعات  از 

اطراف خود پراکنده اند.
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   دکتر همایون آرام - نیویورک

  عفونت های ادراری    
ترین  شایع  از  ادراری  های  عفونت 
متحده  درایاالت   عفونی  بیماریهای 
میلیون   8 از  بیش  سالیانه   باشد.  می 
نفقر  به سبب ابتالء به این عفونت ها  
به پزشک مراجعه می کنند. به تقریب 
از هر 25 زن  10 زن  وازهر 25 مرد  3 
عفونت   به  مبتال  زندگی   درطول  مرد  

دستگاه ادراری می گردند.
وخیم  غالبًا  ادراری   های  عفونت 
عفونت  موارد   دربرخی  ولی  نیستند. 

»کلیه « عارضه مهم آن می باشد.
یا حس  درد  عبارتنداز  بیماری   عالئم 
کدر  ادرار  ادرارکردن،  هنگام  سوزش 
احساس فشاردرپائین شکم  بد،  بابوی 

، و تکرر ادرار .
و  درهرسن  ادراری   دستگاه  عفونت 

جنسیتی  ممکن است رخ دهد.

عفونت های ادراری 
درکودکان

کودکان   درصد   2/5 تقریب   به 
درسنین  پائین تر  از 5 سالگی دچار 
دخترها  میگردند.  ادراری  عفونت  
بروز  خطر   درمعرض  پسرها   از  بیش 
تکرار  درصورت   هستند.  بیماری 
عفونت  ، برای درمان  باید به متخصص 

بیماریهای ادرار کودکان مراجعه کرد.
بیماری   درپیشگیری   والدین   نقش 
را  کودک   باید   . است  اهمیت  دارای 
فراوان  آب  نوشیدن   به  ترغیب  
کردووی را آموزش دادکه مثانه خودرا  

کراراً تخلیه کند.

عفونت های ادراری 
دردختران وزنان

ممکن  بلوغ  دردوران  جوان   زنهای 
این  گردند.  بیماری  این  به  مبتال  است 
فعالیت  آغاز  با  مقارن  زندگی  دوران  
زنها  مقاربت   از  پس   . است  جنسی 
عفونت  به  ابتالء  به  مستعد  بیشتر 
ساختمان   سبب  به  هستند.  ادراری 
 ، ادراری   - تناسلی  دستگاه  بخصوص 
خطر  درمعرض  مردها   بیشتراز  زنها  
هستند.  ادراری  دستگاه  عفونت  
مجرای ادرار )Urethra( زنا که به مثانه  
 . مردهاست  تراز  کوتاه  است   متصل 
به  زا   بیماری  میکربهای  سبب  بدین 

بعالوه   گردند.  می  مثانه  وارد  آسانی 
زن  ادرار  مجرای  خروجی   سوراخ 
  )Vagina  ( وُمهبل  مقعد  به  نزدیک 
است که حاوی میکربها هستند.  ازاین 
ها  زن   ، مزاج   اجابت  از   پس  روی  
باید از جلو به عقب خودرا تمیز کنند 
تاازانتقال میکرب ها از مقعد به مجرای 

ادرار جلوگیری گردد.

عفونت های ادراری 
درسالمندان

سبب  به  باال   به  سال   70 مردهای 
اشکال درتخلیه مثانه  درمعرض خطر  
عفونت  ادراری هستند. زن ها نیز پس 
از دوران یائسگی  مستعد به ابتالی به 
این  باشند.  سبب  می  ادراری  عفونت 
استروژن  هورمون  میزان   کاهش  امر 

مهبل است .
باکاهش استروژن  باکتری ها به آسانی 
استروژن   مصرف  کنند.  می  رشد 
کمک  بیماران  این  درمان  به  موضعی 

می کند.

افراددیگری که درمعرض 
خطر عفونت ادراری هستند

بیماران مبتال به سنگ کلیه ، مبتالیان 
به فشارخون ، و آنهائی که  در مجرای 
ادرارشان  لوله  Catheter گذشته  شده 
دستگاه  های  عفونت  خطر  درمعرض 
ادرار  می باشند.)کاتتردر پزشکی، یک 
لوله نازک، معموال بلند و قابل انعطاف 

پزشکی  مصارف  خدمت  در  که  است 
برای یک  بیمار  استو می تواند در بدن 
تغییر  با  شود.  استفاده  معین  هدف 
در  کاتتر  شکل  تنظیم  یا  و  مواد  در 
مرحله تولید، می توان ازآن برای قلب 
سیستم  گوارش،  ارولوژی،  عروق،  و 
دیگراستفاده  برنامه های   و  عصبی، 
کرد.( همچنین  درمواردی که  جریان

به ازمثانه  غیرطبیعی  بطور  ادرار    
حالب ها    Ureters  برگشت می کند 

خطر عفونت  افزایش می یابد.

تشخیص ودرمان
 عفونت ادراری

عفونت   به  بودن  مشکوک  درصورت 
نمود.  مراجعه  پزشک  به  باید  ادراری 
ادرار  آزمایش  باانجام  معالج  پزشک 
وجود   . است  بیماری  تشخیص  قادربه 
سلولهای   ،  WBC سفید  سلولهای 
وموادشیمیایی  میکربها   ،  RBCقرمز
عفونت  وجود  دلیل  ها  نیتریت   مانند 
می باشد. بعالوه با کشت ادرار  پزشک 
تشخیص  را  عفونت  نوع  تواند   می 
داده ومؤثرترین آنتی بیوتیک  رابرای 

درمان انتخاب کند.
برای  آن   وکشت  ادرار  آزمایش 
تشخیص میکرب عامل عفونت  ودرمان 
، اهمیت بسیاردارد. استفاده بی مورد  
بیوتیک ها ممکن است منجر  آنتی  از 
آنتی  درمقابل  میکربها  مقاومت   به 

بیوتیک گردد.

درپاره ای موارد بخصوص  درسالمندان 
به میکربها  است  ولی  ادرار،  آلوده   ،
عفونت  بالینی   عالئم  دارای  بیمار 
درمان  مواردی   درچنین   . نیست 

ضروری نیست .
درمان داروئی برای  افرادی توصیه می 
شود  که دارای عالئم  بیماری هستند 
وادرار آنها آلوده به میکرب است. مهم 

ترین  درمان بیماری ، استفاده از آنتی 
بیوتیک ها با تجویز پزشک است .

های  بررسی  که  گردید  متذکر  باید 
پیش  در  کرنبری   برروی  مختلف  
ادراری  های  عفونت  ودرمان  گیری 
دربرخی   . است  داشته  مختلفی  نتایج 
بدون  مؤثر ودربرخی دیگر   مطالعات  

اثر بوده است .
برای جلوگیری ازعفونت های دستگاه 
زیر  های  روش  از  پیروی  ادرار  

مؤثراست :
1- نوشیدن آب فراوان

2- ادرارکردن مکرر
3- تخلیه بموقع مثانه ازادرار

بهداشت ونظافت دستگاه  4- مراعات 
تناسلی

5- تخلیه مثانه پیش از فعالیت جنسی 
و پس ازآن .

پروفسور  زهرا کریمی  اثر  ترین  تازه 
پور سیاوشی چند ماهی است منتشر 
ما  برای  نیز  آن  از  نسخه  و یک  شده 
شماره  دراین  که  است  شده  ارسال 

برآن مروری خواهیم داشت . 
دکتر  از   تازه  اشعاری  حاوی  کتاب  
زبان  به  که  است  پور  کریمی  زهرا 

انگلیسی سروده شده است  و نام : 
   Mother Earth and we 
کتاب  های  نقاشی  رابرخوددارد. 
توسط منصور سیاوشی  صورت گرفته 

و به کسانی تقدیم شده است که :
با  درسفرزندگی«  کشتی  برعرشه   «  
صفحه  هستند.سه  همراه   سراینده 
شاعر  اتوبیوگرافی   به  کتاب  نخست 
واژه  نویسد:»  می  داردکه  اختصاص 
این  شعر  آخرین  است،   هنرمن 
نوشتن   در  من  محرک  مجموعه  

دومین کتاب شعرم بوده است .«
ودرآخرین شعر می خوانیم :

»این ماهیان رنگین 
درخلوتی بلورین 

درگیر پیچ وتابند، 
 هرلحظه درشتابند 

جائی نمی شناسند
کاری نمی توانند.

 ***
تسخیر ایده ی شعر

درنظم تُنگ ماهی
 ذهن مرا بکاود  

   تامحو واژه گاهی 
چرخیده واژه درخور 

 بنشسته در تبلور
مانند آبشاری  

  برصفحه گشته جاری
***

فکرم چو کار شطرنگ 
   باواژه گشته درجنگ 

بپراکنم بهرسو    
    این واژه های نیکو

هرواژه امن وساده  
هرجا  بجا نهاده 

بی درد وبی تکلف 
اشعار نیک،  زاده

Those colored fish
Swimming in confusion
Bumping each other
Hitting the bowl wall
Dazed , turn and turn
 Getting nowhere, achieving

nothing
***

My mind
Is that confused array of fish
Conquering a poem idea
Searching, distraught
Turning round and round
Until details crystallize
Words cascade onto the page

***
My mind
Then  sits quietly at this puzzle
Like a chess champion
Swaying a piece here
A piece there
 Touching, Smelling, Chewing,
Spitting Words

***
Until the poem is born
Every word in its little nook
,And I
Free of the labor pain
 Content
That my craft is made

 

خانم زهرا    کریمی پور سیاوشی ، پیش 
»خاطرات   : بنام  شعری  کتاب  ازاین  
ایران و اشعار دیگر : سفر یک زن ایرانی 
 Iran Memories and آمریکائی«     -
 other Poems: an Iranian-American
 2013 رادرسال   Woman`s Journey
زبان  استاد  او   . است   کرده  منتشر 
انگلیسی بود که اکنون بازنشیته است 

ودر  ادموند  اکالهما زندگی می کند. 
خانم دکتر  کریمی پور کتاب تازه خودرا  
بازتاب دهنده ی نقش طبیعت  بعنوان 
و  خرسندی،  تفکر،   ، بقا  سرچشمه  
و  عظمت  داند  می  ما  زندگی  آرامش 
فراوانی در طبیعت، ایجاب می کند که 
در حال حاضر و برای نسل های بعدی 

مراقب زمین باشیم.
از  توانید  می  را  وما   مادرزمین  کتاب 
وال مارت و یا آمازون خریداری کنید. 
برروی  نیز  دیجیتال  بصورت  همچنین 

اینترنت قابل  دسترسی است ..
درپایان به شعر دیگری ازاین کتاب  اشاره

 می کنیم:

پرنده را بیادآر
آب خور پرنده را به یادآر

که پُرکنی زآب خوشگوار
به فصل برف و فصل برگ زرد

چو بی خبر ،فرارسد سیاهروز سرد
کشیده پرده ها بروی بسته در

که در درون خانه پای تابه سر
شوی تو گرم  ... اما

آب خورپرنده را بیاد آر
که پُرکنی زآب خوشگوار

شود چوگرمتر ، هوای خانه ات
  بیاد سینه سرخ ها
که برفرازشاخه ها 

گشوده پر،   نوای سر دهند
 وتن درون آب آبخور  

به دست آب بسپرند 
و یادرون خویش را زآب پُر کنند 

آب خورپرنده را بیاد آر
که پُرکنی زآب خوشگوار

***
Remember The Birds
Remember to fill the bird-bath 
with water
Days may be cold,dark 
unappealing
And you may close the curtains
To keep warmth in the home
Fill the Bird-bath with water 
anyhow

A degree or two warmer
The robins are out
 Flying up the trees,swinging ,
calling
Landing on the bird-bath
For a drink, a swim

 Remember to fill the bird-bath with
   water

نویسنده   از  فارسی   به  اشعار  ترجمه 
است  شده  سعی  که  است  مقاله  این 
آن  انگلیسی  اصل  با  امکان  حد  تا 

همخوانی داشته باشد.

غزاله یزدی    معرفی کتاب                                        

مادرزمین وما
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زندگی نامه خودنوشت 
چارلز داروین

ترجمه  دکتر محمدعلی صوتی                                         قسمت اول

گزارشی از تحول فکری و شخصیتی با 
طرحی کلی اززندگینامه ی شخصی ام را 
بنویسم . فکر می کنم مبادرت به این کار 
مراسرگرم می کند و شاید برای فرزندانم  
همانطورکه   باشد.  جالب  آنان  وفرزندان 
من شرح کوتاهی از افکار پدربزرگم -ولو 
خودش   ی  نوشته  به   - ومبهم  مختصر 
درباره ی آنجه او فکر می کرد وکاری که 
به انجام رساند و چگونه کار می کردرا می 

خواندم  وبرایم بسیار جالب بود. 
طوری  خودم   برای  را  گزارش  این  من 
نوشته ام  انگاری مرده ام ودرجهان دیگر  
به زندگی خودم  به عقب می نگرم . این 
. زیرا  عمرم تقریبًا   نیافتم  کاررا دشوار 
برای  زیادی  مشکل    . است  پایان  روبه 
شوزبری   در  من   . ندارم  نوشتن  سبک 
دردوازدهم  فوریه  1809  به دنیا آمدم 
. از پدرم شنیدم  که عقیده داشت  افراد 
تا  شان   حافظه  معموال   قوی  ذهن   با 
اوایل  دوران زندگی  گسترش می یابد. 
زیرا    . نیست  صادق  من   درمورد  این 
خاطره ی اولیه  ی من  به چندماه  بعداز 
چهارسالگی  بر می گردد . زمانی که برای 
آب تنی  در دریا به نزدیکی های  آبرجل  
رفتیم . چند اتفاق  را ازآن جا ، آنهم بطور 

مبهم  بیاد می آورم .
مادرم در 1817 هنگامی که کمی بیش از

 هشت سال داشتم  ، درگذشت . شگفت 
بخاطر  ازاو   چیزی  بسختی   من  آنکه 
دارم . مگر تابوت  و لباس بلند  مخمل 
سیاه و میز غیرعادی. من فکر می کنم  
بخشی   فراموشکاریم   علتهای  از  یکی 
بخاطر  خواهرانم است  که به سبب غم 
واندوهشان  هرگز نمی توانستم  درباره ی 
مادرم صحبت کنم . یا حتی نامش راببرم 
و بخشی بخاطر  وضعیت  بیماری پیش از 

در گذشتش .
ی  مدرسه  به  مرا  سال  همین  دربهار 
فرستادندویک سال   روزانه درشوزبری  
در آنجا ماندم. پیش ازرفتن  به مدرسه،  
خواهرمکارولین  به من آموزش می دادو 
به  بود.  ثمر  مثمر  برنامه  این  دارم  شک 
من گفته می شد که دریادگیری  بسیار 
کندتر از خواهر کوچکترم  کاترین هستم 
. فکر می کنم  از بسیاری جهات  پسر شر 
ولجبازی بودم .  کاترین بی نهایت مهربان 
، باهوش وپرشور  و به تربیت  من عالقمند 
بود  . بعداز گذشت  این همه سال  بروشنی 
بیاددارم  وقتی به اتاقی که در آنجا بود  
وارد می شدم  به خودم می گفتم » حاال 
دیگر  برای چه چیزی مرا سرزنش خواهد 
بودم  آن  تراز  سرسخت  من  اما  کرد؟« 

 که به حرف او گوش کنم .
رفتم   می  روزانه  مدرسه  به  که  زمانی 
بخصوص   و  طبیعی   تاریخ  به  اشتیاقم  
به جمع آوری  اشیاء زیاد بود. تالش می 
کردم نام بوته ها را یاد بگیرم وهمه چیز 
تا سکه  ُمهر و تمبر  گرفته   ، راازصدف 
وسنگهای معدنی  گرد می کردم . رغبت 
برای  جمع آوری  که شخص را  به سوی  
طبیعی دانی   Naturalist سوق می دهد  
یا به انگیزه  ذوق  یا مال دوستی  درمن 
هیچیک  که  سرشتی  بود.  قوی  بسیار 
به آن چنین   یابرادران من   از خواهران 

اشتیاقی نداشتند.
اتفاقی  کوچک دراین سال  درذهن  من  
تأثیر عمیقی   و  بطور جدی جای گرفت 
برمن گذاشت و بعدازآن  وجدان مرا  به 
خود  مشغول کرد. ازقرار معلوم  این غیر 
عادی است  که دراین  سن وسال  کم به 
تنوع  گیاهان  دلبسته شده بودم ! من 
به یک پسربچه ی دیگر  )فکر می کنم  
لیتون Leighton بود که بعداً ُگلسنگ 
شد(  سرشناسی  شناس  وگیاه  شناس 
گفتم می توانم انواع مختلف  گل پامچال  
رنگهای  به  رنگین   مایعات  راباآبیاری 
مختلفی  دربیاورم که البته  داستانی بی 
معنی بودو هیچگاه آن را  آزمایش تکردم.   
ی  باهمه  کنم   اعتراف  دراینجاباید 
کارهای  انواع  بفکر   بیشتر  خردسالی 
 . بودم  متمایل  غیرواقعی   و  ساختگی 
همیشه  هدفم ایجاد  هیجان بود. بعنوان 
مثال  مقدار  زیادی میوه های ارزشمند  
راازدرختان  پدرم جمع کردم وزیر بوته 
زنان   نفس  وسپس  نمودم  پنهان   زاری 
باعجله  برای پخش خبر کشف گنجینه ای

  از میوه های دزدیده شده دویدم . 
دراین زمان  ، شاید  اندکی  پیشتر  گاهی 
برای خوردن،  میوه  می دزدیدم .یکی از 
حقه های من ابتکاری بود. آشپزخانه ی  
باغ شبها  قفل می شد وبادیوارهای بلندی  
احاطه شده بود. اما من با کمک  درختان 
بلند  نزدیک آن  بسادگی می توانستم  به 
هّره دیوار  برسم . چوب بلندی درسوراخ  
یک گلدان  نستابزرگ فرو می کردم  وبا 
کشیدن آن  به طرف باال  هلو وآلو می 
چیدم که در گلدان می افتادند  و به هدفم 

می رسیدند.
به خاطر می آورم  زمانی که خیلی بچه 
بودم  سیب ازباغ میوه می دزدیدم  وبه 
پسرها وجوانانی که در کلبه  آن نزدیکی 
می زیستند  می دادم . اما پیش ازدادن  
میوه به آنها ادعا می کردم که چقدر تند 
می توانم  بدوم . عجیب اینکه  من پی 
نمی بردم  ابراز تحسین وشگفتی آنها  نه 
بخاطر  قدرت دویدنم  بلکه برای سیب ها 
بود. بااینهمه  بخوبی بخاطر دارم  که اعالم  
آنان  که هرگز پسری  ندیده اند  که اینقدر 

تند بدود ، مایه ی خوشحالی ام
 می شد.

یک اتفاق دیگررا  زمانی که به مدرسه ی 
 آقای  کیس  Mr.Case می رفتم  به وضوح در 
خاطر دارم وآن مراسم  خاکسپاری  سرباز 
بود. مایه ی شگفتی است   نظام   سواره 
هنوز اسب  را که پوتین های  خالی وتفنگ  
کارابین  اززین آن  آویزان بود  ، و همچنین  
شلیک در گورستان  را چقدر واضح می 
خیال  با  مرا  عمیقاً   صحنه  این   . بینم 
پردازیهای شاعرانه  به هیجان می آورد.
بزرگ   ی  مدرسه  به   1818 درتابستان  
وهفت  رفتم  شوزبری   در  باتلر   دکتر  
تااواسط تابستان  1825 - زمانی  سال  
ماندم  درآنجا    - بودم  ساله  شانزده  که 
.من بطور شبانه روزی  دراین مدرسه بودم  
وازمزیت خوبی  از گذران عمر  درمدرسه 
واقعی  پسران برخورداربودم . از آنجا که 
میافت  مدرسه  تا خانه ی من  کمی بیش 
درفاصله ی اغلب    ، بود   مایل  از  یک 
 طوالنی تربین پایان کار مدرسه  وقفل 
شدن در  به سوی خانه می دویدم . فکر 
می کنم  این کار  ازبسیاری جهات  برای 
حفظ  نحبت ووابستگی  اهل خانه بمن  ، 

برایم خوب بود.
به خاطردارم  دراوایل  فعالیتم  درمدرسه  
اغلب می بایستی  بسیار تند بدوم  که 
ای  دونده  که   آنجا  از   . برسم  سروقت 
سریع  بودم عموماً  موفقیت آمیز بود.  آن 
زمان  که شک داشتم  با جدیت  به خدا 
دعا می کردم  که بمن کمک کندوبخوبی 
بیاددارم  که توفیق من ناشی از  دعا بود 
. وغالباً  شگفت زده می  نه تند دویدن 
شدم  که چگونه بمن  کمک شده است . 
ازپدرم وخواهران بزرگترم  شنیدم که  که 
می گفتند  هنگامی که  بسیار جوان بودم  
میل فراوانی  به  پیاده روی دورودرازوتنها  

داشتم .  اما  درباره ی چه فکر می کردم  
، ابداً چیزی نمی دانم . من  اغلب غرق 
درافکارم بودم . یک بار وقتی  به مدرسه 
بر می گشتم  باالی  باروی نظامی  قدیمی  
عمومی  گذرگاه  به  که  شوزبری   دور 
تبدیل  شده بود ویک طرف آن  حفاظ 
پائین  به  و  خورد   ُسر  پایم    ، نداشت  
افتادم . بلندی آن فقط  هفت یا هشت 
پا بود. بااینهمه  تعداد  افکاری که در آن 
زمان  کوتاه وناگهانی  وکامالً غیر منتظره  
بهنگام زمین خوردن  از ذهنم گذشت  ، 
شگفت انگیز  بود وظاهراً  بسختی  سازگار

اند   ثابت کرده  لُژیستها ست که   فیزیو 
هرفکری  کامالً نیاز به  مقدار محسوس  

زمان دارد.
وقتی  مدرسه را شروع کردم  ، بی برو 
برگرد  پسر بچه  ساده لوحی بودم . یک 
روز  پسری بنام  گارنت  مرا  به یک دکان  
شیرینی پزی برد. مقداری شیرینی خرید  
دکان  انگاری  نکرد.  پرداخت  ووجهی 
دار  به او نسیه داد. وقتی بیرون آمدیم  
او  ؟  نکردی  پرداخت  پرسیدم چرا   ازاو 
بالفاصله جواب داد:»  چرا ، شاید  تونمی 
دانی  عموی من  مبلغ بسیارزیادی  به 
دکاندارها   همه  که  بشرطی  داده   شهر 
باید هرچه از آنان خواسته می شود  به 
سرداشته  به  اورا   کهنه  کاله  هرکس  
باشد  وآن را به نحوی  خاص تکان بدهد  
رایگان بدهند.« وسپس  به من نشان داد  
که چطور  کاله را جابجا می کند. بعدازاین 
به دکان دیگری رفت  ودرخواست  چند 
چیز کوچک  کرد و کاله را  بهمان ترتیب  
خاص حرکت داد  والبته بدون پرداخت  
وجه اجناس را گرفت . وقتی بیرون آمدیم  
بمن گفت :»  حاال اگر دوست داری  خودت 
تنها  بدکان  شیرینی فروشی  )که درست 
بخاطر داشتم کجا بود( برو. من کالهم را  
بتو عاریه می دهم وتو می توانی هرچه 
دلت خواست بگیری . اگر کاله را درست 
روی سرت جابجا کنی .« من با خوشحالی  
پذیرفتم  اورا  سخاوتمندانه   پیشنهاد 
شیرینی  چند  درخواست   ودردکان  
از  وداشتم  کردم  را جابجا  .و کاله  کردم 
بمن  بیرون می آمدم  که دکاندار  دکان 
انداختم   هارا  شیرینی  من  کرد.  حمله 
بیرون دویدم  نجات جان عزیزم   وبرای 
وازروبروشدن  با گارنت  نارفیق  که از ته 
دل می خندید  ، درشگفت ماندم . به جرأ 
ت  می توانم بگویم  که من پسری با شفقت  
ودلرحم بودم  واین کامالً  بدون آموزش  
وراه وروش  خواهرانم بود. درحقیقت شک 
دارم  آیا انسانیت  کیفیتی طبیعی است  
یا ذاتی . من بسیار عالقمند  بجمع آوری  
تخم پرندگان  داشتم . اما هیچگاه  بیش از 
یک تخم  ازالنه ی آنها  برنمی داشتم به 
استثنای  یک بار  زمانی که  همه تخمها  
بلکه   آنها  ارزش  بخاطر   نه   . رابرداشتم 

برای تظاهر به  شجاعت وبی پروائی . 
ادامه دارد

زندگی نامه خود نوشتِ 
چارلز داروین

پیشگفتار

1- مختصری درباره ی 
زندگی  چارلز داروین

در   1809 فوریه   12 در  داروین  چارلز 
تولد  روز  درهمان  انگلستان   شوزبری 
آبراهام لینکلن  در خانواده  ای از طبقه  
مادر  آمد.  دنیا  به  سرشناس  و  متوسط 
 Josiah داروین - دختر  جوسیا وج وود
وقتی   - مشهور  سفالگر     Wedgwood
 . گذشت  در   ، بود   ساله  هشت  او  که 
پدرش دکتری ثروتمند بود . پدربزرگش  
 Erasmus Darwin داروین  اراسموس 
هایش   ونوشته  بود  نامداری  فیزیسین 
درباره ی طبیعت  اغلب  به عنوان الهام 
نوه اش  تلقی می شود.  بخش  نظرگاه 
های  نوشته  که  کسی  برای  حال   بااین 
انقالبی اش  دنیای علم را  زیرورو کرد  
، در جوانی کمترین  اثری از نبوغ  دراو 
دیده نمی شد. اوبعداً گفته بود :» فکر  می 
کنم به عقیده  همه استادان و پدرم  ، من 
پسری معمولی بودم ، ترجیحاً زیر  معیار 

عادی هوشمندی .« 
و  بود  تفاوت  بی  دانشجوئی  داروین  
تحصیل  پزشکی را  دردانشگاه  ادینبرگ 
Edinburgh  ترک کرد. سالها  تنها عشق  
او جمع آوری  سوسک بود. یکبار به پسر 
عمویش نوشت :»  من دارم زجر ُکش می 
شوم ، زیرا هیچکس  درباره ی حشرات  
صحبت نمی کند.«  او در 1831 از کالج  
فارغ  Christ’s College کمبریج  کریست 
قراربود  حرفه ی  التحصیل شد. ظاهراً 
راه  سرنوشت  اما  کند.  دنبال  را  پدرش 
جان   . گذاشت  او  پای  پیش  را  دیگری 
هنسلو یکی از  گیاه شناسان  کمبریج  
)بدون  دان   طبیعی  بعنوان   را  داروین 
بیگل  کشتی   برای  دستمزد(  دریافت 
(HMS Beagle)  پیشنهاد کرد. ؛ کشتی  
تحقیقات علمی بیگل  متعلق به وزارت  
دریاداری  برای نقشه برداری شرق وغرب  
سواحل آمریکای جنوبی  مأمور شده بود.

باخودش  داروین  که  چیزهائی  دربین 

کمبریج  در  که  بود   دوکتاب  برداشت 
یکی   : گذاشت  براو  را  تأثیر  بیشترین 
و  الیل«  چارلز  شناسی  زمین  اصول   «
دیگری  یک نسخه از سفرنامه الکساندر 

هومبولت طبیعی دان بود. 
بیگل در 27 دسامبر 1831 ازپلیموت راه 
افتاد ودردوم اکتبر 1836 به انگلستان باز 
گشت . سفر دور دنیا تجربه ی  تعیین 
کننده ای درزندگی داروین بودو موقعیت 

اورا  در جهان علم تثبیت کرد.
داروین پس از بازگشت چندسال خودرا 
دفتر    « وتنظیم   وتعدیل   جرح  وقف 
یادداشتهای   « نوشتن  و  یادداشتها« 
شناسی  زمین  های  پژوهش  روزانه 
وتاریخ طبیعی  کشورهای  مورد بازدید  
 )1839(1836 تا   1832 بیگل   کشتی 
کرد وبتدریج  نظرش درباره ی تکامل و 
انتخاب طبیعی  شکل گرفت . در 1839  
 Emma وود  وج  اِما  اش  دائی  دختر  با 
 1842 وتا  کرد  ازدواج   Wedgewood
بعلت   سال  این  بعداز  زیستند.  درلندن 
بیماری مزمن داروین ناچار به اقامت  در 
ییالق ساسکس  Susex   شدند. جائی که 

تقریباً بقیه عمرش را درانزوا کار کرد. 
جلد  پنج   1843 تا   1840 بین  داروین 
بپایان   » جانور شناسی سفر بیگل « را 
عظیم  ی   گنجینه  بین  از  و  رساند 
یادداشتهایش طرح کلی کتاب » منش 
دردهه   . ریخت  را  انواع(  )اصل   » انواع 
های  درباره ی صخره  ای  رساله  بعد  ی 
مرجانی  Coral Reefs  نوشت وپژوهش 
گسترده ای درباره ی گونه های » کشتی 
چسب  یا سرخاب «  Barnacle  به انجام 

رساند.  
داروین   1856 در  الیل  چارلز   سر 
را   تکامل  ی   نظریه  کرد   تشویق  را 
که  بنویسد.  طبیعی   انتخاب  براساس  
ابتکاری   آزمایشهای  با  اواخر  در همان  
کرده  تثبیت  کبوترها   جفتگیری   در 
ای  مقاله  راه  طرح  داروین درنیمه  بود. 
که  کرد  دریافت  واالس   راسل  آلفرد  از 
همانند  تئوری خودش ارائه می کردکه 
باانبوه  داده های داروین  قابل مقایسه 
نبود. بااینهمه برآن شد  که منشأ  انواع 
را بپایان ببرد. کتاب در24 نوامبر  1859 
منتشر شد وبرای همیشه  فرضی که  خدا 
دقیقاً  درساعت 9 صبح  23 اکتبر  4004  

سال پیش از میالد  - آنگونه که  آباء 
کلیسا  درسده ی هفتم  تعیین کرده
 اند-زمین را   آفرید  وهمه ی گونه 

های مخلوقات  زنده را  بطور ثابت 
وتغییر ناپذیر  در طول شش   روز
بعد  تولید کرد  ، خط بطالن کشید.

داروین  برای  شرح تئوری  تکاملکتاب 
»تبارانسان«  عنوان  تحت  دیگری  
عمرش   بقیه  وی   . نوشت  نیز   )1871(
شناسی   گیاه  های  پژوهش  صرف  را 
کردوسرانجام  در29 آوریل  1882 بعداز 
یک رشته  سکته قلبی درگذشت. او آرزو 
داشت درگورستان آرام  کلیسای نزدیک  
خانه اش که در آنجا ریست و کار کرد ، 
به خاک سپرده شود . اما تمایل مردان 
فرهیخته  ، خواستار  جائی در  دیر وست 
چندپائی  ی  شدندودرفاصله  مینیستر 

گور ایساک نیوتون  دفن شد.

2- درباره ی زندگی 
خودنوشت چارلز داروین

چارلز داروین  درروزگار  پیری خاطراتش 
را برای  سرگرمی خودش وتوجه فرزندان 
و نوادگانش نوشت . او متن اصلی را در 
121 صفحه بین ماههای مه و اوت  1876 
تمام کرد . آنطور که خودش  گفته غالبًا 
یک ساعت  در بعدازظهرها  به نوشتن 
آخر  سال  درشش  ولی  بوده  مشغول 
عمرش  شصت وهفت  صفحه به پاره ای 

بخشها افزوده است .
خاطرات داروین  ابتدا در 1887 - پنج 
ویرایش  با   - او  درگذشت  از  پس  سال 
حذف  بابسیاری  فرانسیس   پسرش  
ها - بنا به مالحظات روز-  تحت عنوان  
 » داروین   نامه های  چارلز  و  زندگی   «
منتشر شد و بارها تجدید چاپ گردید. 
)فرزند   1885-1989 اش  نوه  نورابارلو  
چارلز  فرزند   نهمین   ، داروین  هوراس 
داروین ( در1958 برای نخستین بار  متن 
کامل  زندگینامه را براساس  دستوشت  
داروین  محفوظ در کتابخانه ی دانشگاه 

کمبریج به چاپ رساند.
***

 تصویرداروین درسن 7 سالگی - یک سال قبل از 
فوت مادرش

زندگی نامه خودنوشت 
چارلز داروین

از  خاطراتی   -1876 مه  ویکم  سی 

تحول فکری و شخصیتی ام

وبراستاری آلمانی ، ازمن خواسته است  
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محمود کیانوش 

چـندرباعی
درچشِم تو عشق را رها مي بینم،

بي دغدغۀ شرم و حیا مي بینم:
خود را و تو را برهنه، در رقصي خوش،

در صبِح ازل، پیِش خدا مي بینم
***

خواهم که تو را چو مي به ساغر بکشم،
بردارم و الجرعه تو را سر بکشم:

تو جاِن مني، برون نمان از تِن من،
بگذار تو را دوباره در بر بکشم

***
تا چشم پرستندۀ زیبایي بود،

جان در تب ُو تاب از دِل سودایي بود؛
سهِم من از این گشتن ُو سرگشتنها

تنهایي و تنهایي و تنهایي بود
***

هوشنگ ابتهاج                    

 شاطرعباس صبوحی  

باغ حسن
اگر روزی بدست آرم سر زلف نگارم را

شمارم مو به مو شرح غم شب های تارم را
برای جان سپردن کوی جانان آرزو دارم

که شاید باد و سیل او برد خاک مزارم را
ندارم حاجت فصل بهاران با گل و گلشن

به باغ حسن اگر بینم نگار گلعذارم را
به گرد عارضش چون سبز شد خط من به دل گفتم

سیه بین روزگارم را ، خزان بنگر بهارم را
تمنا داشتم عین وصالش در شب هجران

صبا بوئی از آن آورد و برد از دل قرارم را
بدان امید از احسان که در پایش فشانم جان

که از شفقت بدست آرد دل امیدوارم را
مریض عشق را نبود دوائی غیر جان دادن

مگر وصل تو سازد چاره درد انتظارم را
چو یارم ساخت با اغیار و من جان دادم از حسرت

بگوید ای برادر آن بت ناسازگارم را
«صبوحی« را سگ دربان خود خواند آن پری از مهر

میان عاشقان افزود قدر و اعتبارم را

 استاد جالل الدین همایی
  تولد1۳ دی 1۲78دراصفهان - درگذشت ۲۹ تیر 1۳5۹ در تهران

بی رخ دوست مرا عشرِت ایّام کجاست
تا دالرام نباشد دِل آرام کجاست

من و سودای شِب وصل تو در سر پختن
عاشق سوخته جان را طمع خام کجاست

دل گرفتم ز تو ُخرسند به پیغامی گشت
آنکه در کوی تو دارد ره پیغام کجاست

نه من اندر َخم زلِف تو گرفتارم و بس
خسته بالی که نیُفتاده درین دام کجاست؟

من و از شهد لبت بوسه ی شیرین هیهات
تلخ کاماِن غمت را طمع کام کجاست

دلم از مسجد و افسانه ی واعظ بِگرفت
راه میخانه کجا،رنِد می آشام کجاست

در بِدر گشتم و کس با من سرگشته نگفت
که ره خانه ی آن ماِه ُگل اندام کجاست

همه ُگم کرده رهانند درین بادیه کیست
تا بپرسم که سر کوِی دالرام کجاست

بادیه کافر صفتانند «سنا« این  اهل 
از که پرسی که ره کعبه اسالم کجاست

  

دلم کرده امشب هوای شراب
شرابی که از جان برآرد خروش

شرابی که بینم در آن رقص مرگ
شرابی که هرگز نیابم بهوش

مگر وارهم از غم عشق او
مگر نشنوم بانگ این چنگ را

همه زندگی نغمه ماتم است
نمی خواهم این ناخوش آهنگ را

فریدون مشیری

نغـمه اه
 

دل از سنگ باید که از درد عشق
ننالد خدایا دلم سنگ نیست

مرا عشق او چنگ اندوه ساخت
که جز غم در این چنگ آهنگ نیست

به لب جز سرود امیدم نبود
مرا بانگ این چنگ خاموش کرد
چنان دل به آهنگ او خو گرفت
که آهنگ خود را فراموش کرد
نمی دانم این چنگی سرنوشت

چه می خواهد از جان فرسوده ام
کجا می کشانندم این نغمه ها

که یکدم نخواهند آسوده ام
دل از این جهان بر گرفتم دریغ
هنوزم به جان آتش عشق اوست

در این واپسین لحظه زندگی
هنوزم در این سینه یک آرزوست

درین سرای بی کسی اگر سری در آمدی 
 هزار کاروان دل ز هر دری در آمدی 

 ز بس که بال زد دلم به سینه در هوای تو 
 اگر دهان گشودمی کبوتری در آمدی 

 سماع سرد بی غمان خمار ما نمی برد 
 به سان شعله کاشکی قلندری در آمدی 

خوشا هوای آن حریف و آه آتشین او 
 که هر نفس ز سینه اش سمندری در آمدی 

 یکی نبود ازین میان که تیر بر هدف زند 
دریغ اگر کمان کشی دالوری در آمدی 

 اگر به قصد خون من نبود دست غم چرا 
 از آستین عشق او چون خنجری در آمدی 

 فروخلید در دلم غمی که نیست مرهمش 
اگر نه خار او بدی به نشتری در آمدی 

 شب سیاه اینه ز عکس آرزو تهی ست
چه بودی ار پری رخی ز چادری در آمدی 

 سرشک سایه یاوه شد درین کویر سوخته 

سماع سرد
 اگر زمانه خواستی چه گوهری در آمدی

دکترحسام الدین کریم الدینی

سکوت
یارا سکوت تو دیگر زبهر چیست ؟
خاموشی تو نیست ره ورسم زندگی 

دراین زمانه که گردون پرازصداست،
کهسار پُرطنین ،

جنگل زریزش باران به شاخه ها،
صحرا زچرخش طوفان سهمگین،
دریا زجوشش امواج خشمگین، 

پهنای آسمان زغرش ابرو نهیب رعد ،
سرشار از فسانه ولبریز از نداست

حتی سکوت  ُگلکده ها هم شکسته است  
آنجا ترنم جادوئی نسیم

درالبالی برگ درختان وبوته ها
موسیقی ترانه مرغان  خوش نواست

برخیزوبین که جهان زنده گشته است
درهرکناره هست صدائی ونغمه ای 

آن پرده خموشی شب هم  دریده شد
برجای آن همه غوغا و ماجراست 

اکنون سکوت تو دیگر برای کیست ؟
خاموشی و نشسته تهی از صدا چرا؟

باید ندا شدو فریاد و همهمه
تالحظه های کهنه ،  دگرباره نوشود

درگوشه ای لمیدن و چون مرده بینوا؟ 
باید شکست  ُمهر سکوت  گذشته را

یورش به قلب تیرگی و خامشی خوش است
چون رشته های نور  وسرافرازروشنی

درعالمی که چنین پر زجنبش است
آرام وخسته ای،  زهر ماجرا چرا؟

دیگر برای خاموشی تو بهانه نیست ...
                                        بشکن سکوت را

مهدی سهیلی

زندگی زیباست
 

« زندگي « زیباست، کو چشمي که « زیبائي « به بیند ؟
کو « دل آگاهي « که در « هستي « دالرائي به بیند ؟

 صبح ها « تاج طال « را بر ستیغ کوه، یابد
شب « گل الماس « را بر سقف مینائي به بیند

 ریخت ساقي باه هاي گونه گون در جام هستي
غافل آنکو « ُسکر « را در باده پیمائي به بیند

 شکوه ها از بخت دارد « بي خدا « در « بیکسي ها «
شادمان آنکو « خدا « را وقت « تنهائي « به بیند

 « زشت بینان « را بگو در « دیده « خود عیب جویند
     فرخ تمیمی« زندگي « زیباست کو چشمي که « زیبائي « به بیند ؟

ـهدهی
 

به سر انگشت تو می اندیشم ، وقتی
 باغ ها  را به تماشای  شکوه آتش ، می خوانَد
و سرانگشت تو                      ابهام اشارت را

 می شکوفاند
 آن دم که ، به سنگ

حشمت خواندن و گفتن می آموزد.
چشم من می شنود

غنچه هایی که بر این پرده ، شکوفایی  را ، می خوانَد
می توانی تو و من می دانم

 با سرانگشت ظریف
آنچه در من جاری است :

- خون آهنگین را -  بنوازی با عشق .
می توانی تو و من می دانم

 می توانی که به من دوستی دستت  را هدیه کنی.

بهاره خدابنده لو

                                        جسد خاطراتم

دست های آخرین ترانه ام را
البالی احساست جا گذاشته ام

دیگر انگشتان ِ قلمم را پیدا نمیکنم
دریای من!    دیر زمانیست روی ساحل ِ خاطراتت

با پاهای ِ اشک
ردی از جنس ِ مرگ به جا میگذارم

دریای من!
سال هاست که مرده ام

جسد ِ خاطراتم را به کدامین ساحل ِ فراموشی می آوری؟
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                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

بعلت کسالت همکار ارجمند مان آقای کیخسرو بهروزی لطفا دنباله مطلب  مربوط به ُمکرم اصفهانی را در شماره آینده مطالعه فرمائید  

رهی  به  معروف  معیری   حسن  محمد 
پدرش  مرگ  بعداز   ماه  شش  معیری  
محمد حسن خان  مؤیدخلوت  درسال 
مادرش  آمد.  بدنیا  درتهران   1288
می گوید  بپاس حرمت پدرش  نامش 
به  ونظر  گذاشتیم   حسن   محمد  را  
می  ایجاب  تعصب  روزها  درآن  اینکه 
کرد  برای بزرگان  احترامی بیش از حد  
قائل باشیم  قرارشد برای  اینکه  اسم 
پدر  به موجودی کوچک  خطاب  نشود 
تازمانیکه  او به سن بلوغ  وکمال نرسیده  
» بیوک«  صدایش کنیم . اسمی که تا 
ماند.  باقی  او  روی  حیات   روز  آخرین 
بیش  وافتادگی  تواضع  خاطر  به  بعدها 
از حد ش تخلص » رهی«  را که بمعنای  
بنده و چاکر است برگزید. تکیه کالمش 
بااین  چاشنی  را  وهمه  بود.  نازنین«   «
شیرین  می نامید . وقتی که رهی معیری 

فریادبرداشت :
ساقیا درساغر هستی شراب ناب نیست

آنچه درجام شفق بینی  بجز خوناب نیست          
اورا شاعری غزلسرا شناختند. زمانی هم 
که  صدای آرام بخش  بنان نغمه  » من 
ازروز ازل دیوانه بودم « را  درگوش ها 
طنین انداز کرد  همه باور کردند  که رهی  
در تصنیف سازی  و نغمه پردازی  سنگ 
تمام گذاشته  است ... امیری فیروز کوهی  
می گفت :»  رهی معیری مردی بود  زیبا 
روی ، زیبا خوی ، و زیبا گوی . با ادراکی 
قوی  وکم نظیر وطبع ذوقی بسیار  دقیق 
ونکته گو  با مناعت طبع  و ابای نفسی 
بسیار  تا آنجا که  هرچنددراوان  شباب  
از معیشتی مرفه  برخوردار نبود  ، عزت 
نفسی  غریب و  مناعت طبعی  عجیب 
زبانی   وشیرین  درمهربانی   . داشت 
وآداب معاشرت  ومجلس آرایی  منفرد 
وبی نظیز  بود  بطوریکه  هیچ مجلس 
ومحفلی  از احباب نبود  که درآن خوی  
نرم ودم گرم  او شمع محفل  وآرامش 

دل نباشدو...«  
صبا در باره رهی عقیده داشت :» ماباساز 
نواهای  موسیقی ، ایجاد می کنیم  ، رهی 

با کلمات جادوئی  این کاررا می کند...«
درباره  را  ای  خاطره  ماحوزی   مهدی 
شعر رهی بیاد می آورد :» شبی دشتی 

ضمن گفتگو  باانجوی شیرازی  بدو گفت  
همان  که  رهی   درمورد  میگوئی  چه 
رهی معیری باشد      ؟ انجوی گفت :  
بزرگترین غزلسرای ایران است . دشتی 
گفت :  بنظر من رهی  در غزل ، سعدی 

زمان است . انجوی با  همه ارادتی  که 
به رهی داشت  گفت : ببخشید  چگونه 
شما   ؟  کنید  می  ای   مبالغه  چنین 
همیشه به اعتدال  نظر وانصاف  موصوف 
واردشد.  رهی  اثنا  دراین  اید.  بوده 
وهردورا شگفت زده کرد. دشتی گفت : 
معارف را کنار بگذاریم . وقت امشب  ما 
باتو آغازشد  وسخن  درفضیلت شعر تو 
بود. انجوی معتقد است  که تو بزرگترین             
غزل سرای معاصر هستی . من عقیده 
دارم  که تو سعدی زمان ما هستی . حاال 
خودت بگو  که چه کاره ای ؟  رهی گفت 
ولی من  قلم دردست دوست است     :

خودم  را دریک غزل توصیف کرده ام 
کیم من آرزوگم کرده ای تنها وسرگردان
نه آرامی ، نه امیدی ، نه همدردی ، نه همراهی
داشت   حفظ  از  را   غزل  این  انجوی   

وتاآخرخواند. مطلع  غزل اینست :

نه دل مفتون  دلبندی نه جان مدهوش 
نه  اشکی  من   برمژگان  نه  دلخواهی/ 

برلبهای من آهی .
این کار موجب شد  که انجوی  دیوان 
به  که  اورا   غزل  وچند  راآورد   رهی 
اقتفای سعدی رفته بود  برخواند وهیچ 
دشتی  به  نشد. سپس  غربت  احساس 
لطف  و  دلکش  برنظر   آفرین   گفت  
انجوی   اعتراف  که   دشتی   . سخنت  
 : : را دید  درحضوررهی معیری  گفت 
فراموش نکن  که سعدی سعدی است  
و رهی ، رهی . سعدی به هرکار ی که  
دست زده است  موفق بوده است . درنثر 

مسجع ، قصیده ، رباعی ، غزل ، ترجیع 
بند  مثنوی ...  اینجا قصد مقایسه نیست 
دیگر  وحافظ  سعدی   از  پس  نهایت   .
گویندگان  به بار نیامده است  که غزل 
یکدست گفته باشد  و به طرز سعدی  

ظعر سروده باشد.«
 این دوبیت سعدی  واررهی را بشنوید:

خواهم که ترا دربر ، بنشانم وبنشینم
تاآتش جانم را  بنشینی وبنشانی
 دل بر من وجان بی تو ، نسپاری و بسپارم
کام ازتو وتاب ازمن بستانم وبستانی

.... احمدرضا احمدی می نویسد:
معیری   رهی  را  معاصر   بنیادترانه   «

باقدرت وزیبائی کامل  ریخت .« 
اشرافی   ای  درخانواده  معیری  رهی 
غزل  او   . رشدونمویافت  وبافرهنگ  
سرای بزرگی  بود وبه ادبیات کالسیک 
دستگاههای   . داشت  تسلط   ایران 
موسیقی ملی ایران را می شناخت . اما 
از همه مهمتر  صاحب ذوق وقریحه  بود. 
مطلبی که در هیچ مدرسه ودانشگاهی  
به کسی نمی آموزند ، شاید شروع  ترانه 
اثررهی  عشق  خزان  باترانه  ما  سازی  
معیری  باآهنگ وآواز جواد بدیع زاده 
دردستگاه  ماندنی  ترانه  این  باشد. 

همایون است :
شد خزان گلشن آشنائی 

بازهم آتش بجانم زد جدائی...
ودانائی   وذکاوت   باهوش  معیری  رهی 
دانسته بود که قالب ترانه  چون قالب  
. قالبی برای  ارائه  غزل فاریسی است 
قالب  تواند   نمی  مثالً  ترانه   . زیبایی 
قصیده را بخود بگیرد.درترانه های رهی  
 . نیست  پیام  و  پندواندرز  از   صحبت 
راه   . است  طراوت  و  اززیبایی  سخن 
رهی را کسانی چون بیژن ترقی ، معینی 
کرمانشاهی ،  نواب صفا ، و تورج نگهبان 
ادامه دادند.وابتکار ، نوآوری های دیگری 
به آن اضافه کردند. شروع این ترانه رهی  
دردستگاه   خالدی   مهدی  راباآهنگ 
»چهارگاه«  بانام  محفل  عشق بخوانیم 
که در کمال زیبایی و جالل است . جاللی 

که اززیبایی نمی کاهد.
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کابل دزد مترو

کچل  با  مبارزه  روش  ده   
شدن )طنز(

ا
ین مقاله فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد 

و قصد توهین به شخص خاصی ندارد.
بتراشید.  تیغ  با  را  همیشه سر خود   .1
طبق قانون بقای ماده، اگر مویی درنیاید، 
چیزی هم برای ریختن نخواهد بود. با 
این تمهید دیگر کچل نمی شوید؛ فقط 

تمام عمر بی مو خواهید بود.
تغذیه  مو،  ریزش  دالیل  از  یکی   .۲  
نامناسب است. با توجه به ارزانی بی دلیل 
یا  اصلی  وعده های  در  حتما  ارزاق، 
میان وعده های خود، از موادغذایی مقوی 
مانند مغز ران، چنجه، شاه میگو، البستر، 
شنیسل پری دریایی و... استفاده کنید. 
نشوند،  سرتان  موی  ریزش  مانع  اگر 

باعث خیلی چیزهای دیگر خواهند شد.
 ۳. اگر موهای حساسی دارید، برایشان 
تحقیقات  کنید.  پخش  مالیم  موسیقی 
تا  دو  روزی  که  موهایی  داده  نشان 
قرار  موسیقی  معرض  در  ساعت  سه 
می گیرند، حساسیتشان برطرف می شود؛ 
یعنی کال بی حس می شوند. برای اینکه 
موهایتان جان سگ پیدا کنند و دیگر با 
انبر هم نشود آنها را کند، برایشان روزی 
دو ساعت این آهنگ را پخش کنید: همه 

چی آرومه/ من چه قدر خوشحالم!
و  شاد  برنامه های  کاله خود  بدون   .4  
مفرح تلویزیون را تماشا نکنید. تحقیقات 
ردی  دیپلم  که  چینی  کارشناس  یک 
دارد نشان داده هفتاد درصد کسانی که 
از  نیمی  ناخودآگاه  می بینند،  تلویزیون 

موی سرشان را می کنند.
 5. سر جای پارک، گیس و گیس کشی 
نکنید. همیشه مطمئن باشید بعد از یک 
ولی  می شود؛  پیدا  پارک  جای  ساعت 
انگشت همشهری  موهایتان را که الی 
چسبی  هیچ  با  مانده  باقی   محترم 

نمی توانید دوباره سرجایش بچسبانید.
 6. اگر پیک موتوری هستید، از گذاشتن 
کاله ایمنی خودداری کنید. آدم مخش 
روی آسفالت بپاشد، بهتر است تا کچل 
دانشمند کچل  یک  بررسی های  بشود. 
کچل شدن  امکان  داده  نشان  روس 
حوالی  پاشیده  جدول  روی  که  کله ای 

صفر است.
تاکنون گزارش   7. سرخ پوست کچل 
رنگ  سریع تر  چه  هر  است.  نشده 
البته مطالعات  پوستتان را عوض کنید. 
یک انستیتوی کچل درمانی در گوانگجو 
ثابت کرده با سیلی صورت را سرخ نگه 

داشتن باعث مودارشدن نمی شود.
 8. خواننده شوید. تا امروز به جز یک 
مثال نقض، خواننده کچلی دیده نشده؛ 
اما شنونده کچل تا دلتان بخواهد دیده 

شده است.
 ۹. سرمربی شوید. فوتبال معجزاتی دارد 
که آدم انگشت به دهان می ماند. مشاهده 
مو  بازیکن بودن  دوران  در  طرف  شده 
نداشته؛ ولی تا شده سرمربی، یک دفعه 

گیس گالبتون شده است.
پوست  روی  داغ  قیر  مالیدن  از   .10
سرتان با بیل غیربهداشتی جدا خودداری 
بیل  با  عاقلی  آدم  کدام  چی؟  کنید. 
غیربهداشتی این کار را می کند؟ یعنی 
کچل  اگر  نادان  آدم های  می فرمایید 
می دانید  آیا  ندارد؟  اشکالی  بشوند، 
بیل غیربهداشتی  نادان کچلی که  آدم 
می تواند  چه قدر  باشد،  دستش  هم 
این  بیندازد؟  امنیت جامعه را به خطر 
را وقتی می فهمید که در آرامش مشغول 
باز  چشم  یک دفعه  باشید،  برنزه کردن 
کنید و ببینید یک آدم نادان کچل بیل 
پس  ایستاده!  سرتان  باالی  دست  به 

توصیه های ایمنی را جدی بگیرید.

      نقل از رسانه های ایران

دستگاه عشق آفرین
مرد متاهلی به سالن بدنسازی رفت و 

گفت ؛
 کجاست آن دستگاهی که بدنم را 

قشنگ میکند و زنم را وادار میکند که 
برایم بمیرد!!!

مربی او را به خارج از سالن برد و 
دستگاه خودپرداز بانک را نشان داد و 

گفت؛
 فقط همین یه دستگاه است که همسرت 

تو را دوست خواهد داشت و بقیه 
دستگاهها همه شایعه است!!

هدهد نر
آیا میدانستید هد هد نر ، تا جفتش نیاد 

لب به غذا نمیزنه؟
و از اون جالب تر وقتی جفتش میمیره به 

هیچ ماده دیگه ای تا آخر عمرش نگاه 

هم نمی کنه
.اهلل اکبر چقدر شبیه مردای ایرانیه

پایان زندگی
دنیای من اونجا تموم شد که...

تو پنج سالگی زنگ زدم خونه پدربزرگم 
و با عشوه گفتم:

سالم آقاجون من خودم ُشماره گرفتما
گفت: پـدرسـگ قـطع کن پـول تلفنتون 

زیاد میشه

ارزش بچه 
تو فیلما نشون میده بچه هه گم میشه 

مامانش۲0 سال اتاقشو دست نخورد ه 
نگه میداره.

من یه بار ۳ روز خونه نرفتم برگشتم 
دیدم اتاقمو به ۳ تا افغاني اجاره دا د ن

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

رهی معیری )1288- 1347(

    هب انتخاب  م.ع.آشنا
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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 
ازاقاقیا  نبود  ممکن  دیدم  می  را 
روزازاینکه  یک  نیاورد.  بمیان  حرفی 
گفت  بدهند  شوهرش  خواستند  می 
بفرسن  شوهر  خانه  به  منو  میخوان   :
. پرسیدم کدام  ازشرم راحت بشن  تا 
 . . بر و رو داشتن  شر گفت خوشگلی 
زیبائی عین شره باید منو نامزد کنن تا 
دنباله  واینک  نزنن.  سرم  پشت  حرف 

آن :
گلهای  پراز  کیسه   یک  پرندک 
و  کرد  ام   اقاقیا  هدیه  الوان خشک  
برکاغذی  آنها  درالبالی   کلمه   چند 
تو  که  شکر  خدارا   « بود  نوشته  آبی  
مثل  وماهم   ... نیستی  هیچکس  مثل  
هیچکس نیستیم « .... اما اضافه کرده 
بود » من  همیشه منتظر تو  بوده ام ... 

سفر بخیر.«

دیدم  بازاورا   . افتاد  عقب  من  رفتن 
وگفت : میروم مدرسه عالی پرستاری . 

شاید دهان خیلی هارا ببندم . پرسیدم 
:  چطور به این تصمیم رسیدی ؟  گفت 
دست  شد.  بیهوش  مامان  روز  یک 
 . آمد  دکتر   . افتاد  حرکت  از  وپایش 
نپرس  وبکن  :  هرچه می گویم  گفت 
تا مادرت  را نجات دهم . دوسه ساعت  
کار  مادر  اندام   برسراسر  دونفر   ما 
کردیم و مادر بحال آمد. دکتر خسته و 
فرسوده ومن شاد. آب خواست . دادم 
 . زمین  روی  خوابید  دقیقه   30 بقدر   .
بعد بلند شد  وخندیدو گفت : پرندک 
تو  میتونی پرستادر درجه یکی  بشی . 
 مادرم بعداز آن واقعه  این دکتررا باور 
کرد. ومن اطالعات مهمی  ازاو گرفتم  
میرم  آینده   ازماه  مادرم  موافقت   وبا 
مریضخانه ُمرسلین مسیحی ها  وراهم 
مربوط.  مدرسه  برای  کنم   می  باز  را 
میکنم  بخوام  هرکاری  دیدی   برمک 
نمی  کس  وهیچ  چیز   هیچ  از  دیگه   .
ترسم . حتی اگر امروز هم    به هر از 

راه رسیده ای نامزدم کنند.
 میگفت و می درخشید  ومن  برای اول 
بار  فرصت کردم  0وب توی چشمانش  
نگاه کنم . اراده از آن  می تراوید. چه 
به  را  خودش   اینکه  جز  کرد   میشد 
خودش بسپارم که راهش را پیدا کرده 

بود ومن هنوز نه .
 . آورد  سرذوق  قدری  مرا   خبر  این 

پرسید : حاال چی میگی ؟  گفتم : ده 
تا  اندازم   می  عقب  را   رفتنم  روزی  
شعف ترا ببینم و ترا کمک دهم  درتا 
کردن رختهای  شسته ی خشک شده 
دوسه   : گفتم  ومن  ؟   کگی  پرسید:   .

شب دیگه  مهتاب  بتمام است 
وگریخته  آشیان  بی  کبوتر   دو  مثل 
دیوار  پشت  چپیدیم  عقاب   چنگ  از 
بهمه  رخ  تمام   مهتاب  که  بشبی  کی 
مهرورزان معصوم  سالم می داد. ومن 
ازیاد  اورا  هرگز شیرینی  عطر پوست 
زیبا و صمیم،   ، و منیع  بزرگ   . نبردم 
خوددار و سخی ،  ساعتی در جوار هم 
هیچ   . نگفت  ازفردا  هیچ   . نشستیم 
نوری  ازو  . چراغ شد.  از من نخواست 
دستمان  وقت  تمام  کمانم   . گرفتم 
وگفت  تابرخاست  بماند.  هم  دردست 
خواهم  دراتاق  امشب   : درگوشم 

رقصید.
آن  اما   . ندیدم  را  رفتنش  ومن  رفت 
تا  نشستم  قدر  آن   . کردم  حس  را 

جابجاشدن  مهتاب معلومم شد.
مثل صنوبری  در جوار  که  آنشب  واز 
من روئید ، اودرمن  است . وهیچ ماجرا 
سایه  او  ی  برخاطره  است   نتوانسته 

اندازدو پرندک ساکن من شد.

***

مادررفت  دست  از  چیز   همه  ناگهان 
همه  کردم  می  فکر  ازسرغرور  .ومن 
چیزرا  رها و بِهل  کرده ام . شهرومحله  
و پرندک ، خانه وخانواده  پدری مادری 
یا   ، مرا  میداشتند  که  آنها  ی  وهمه   ،
میداشتمشان دردل  پنهان از همه  ترک 
همه گفتم  وترک وطن . یک روز صبح  به 
سحرگاهان ، مادرم را بوسیدم وبا اقاقیایم  
خداحافظی گفتم و رفتم به قاره ای دیگر. 
به کشوری دیگر. به شهری دیگر وبازهم 
به پیروی از دلم  درسی خواندم که تشنه 
ی آن بودم ولی می دانستم  که نان به 

سفره ام نخواهد آورد.
بازحمت بسیار  سرپا  را    F.F.F.Fنشر 
می  ازایران  درفرانسه  آنچه  تا   . کردم 
نویسند  بعداز خوب وبد کردنشان  به 
فارسی درآورم وآنچه در وطن فارسی ام  
از فرانسه می خواهند  به فرانسه درآورم 
. جائی را گرفتم  که هم جای کارم باشد 
وهم جای زندگی ام . هیچیک از آنها  که 
می توانستند وتحسین ام می کردند  به 
مدد من نیامدند. نه ازباب  نفی طرح کار  
وهدف من ، بلکه ازسر ناآشنائی  که با 
کسب وکارداشتند. اما من این مؤسسه 
را  شمع تاریکی  روزگارم داشتم  پس 
اهدافی را  بجز جزوه وکتاب برآن اضافه 
کردم . مثل  برگذاری  جلسات فرهنگی 
وشبکه سخنرانی ها  بهرحال  که بشود.  
راه  ماهانه   را   » ِدنا   « تیراژ  کم  نشریه 
دوزبانه  که  گرفت  ورونقی  انداختم 
بود. واینها همه دلگرمی میدادند. ومن 

یادگرفتم  چند پیشگی را  تادرآن جّو 
نامطلوب  بعداز انقالب  باج به شغاالن  

ندهم .
درحقیقت من ازریاضتی ناب  ، حرفه ای 
ناب ساختم که بیش ازاین  درین داستان  

که وقف پرندک است جای بحث ندارد.

***

بیست سال از پرندک بی خبر ماندم . چه 
می توانستم کرد؟ عوالمی که  درمن ازاو 
بجا مانده بود  دست نخورده مانده بودند. 
نه او کاری از دستش برمی آمد برای من 
ونه من برای او. گاهی فکر میکردم  مابرای 
. ایم  شده  آفریده  ناباهمی   بشرط  هم 

اوشده بود نوعی  خوبی مطلق که دنبالش 
برسی.  باو  تا  هستی  یادش   . هستی 
اوشده بود  سعادت . ذوق ، خوشبختی 
، که اگر بجوئیش  نیکوست وهرگز نمی 

توانی  بگوئی یافتمش .
نفرت من از شرایطی که پرندک  درآن 
شد  ذوب  رفته   رفته  بود   نشسته 

ورسیدم به » این است و ُجزین نیست«
َجَنمی  پرندک  که  میرفت   یادم  گاهی 
دارد  عادی  غیر  وسرشتی   خاص 
وفراموش کرده بودم  که به نوباوگی  بمن 
گفت : برمک ! من برده کسانم هستم . 
هرچه  .ولی  کنم  می  بخواهند  هرچند 
بخواهم  خواهم کرد. این جمله ی آخر 
پنهان  داد.  آهنین خبر می  ای  اراده  از 
با همه . آتش زیر  از  همه ، درمقاومت 
خاکستر . ومن آب باریکی  بودم درکنار  
رودی که باید بآن بریزم . درشیب زمانه .

مردم ازپُرکاری من می گفتند  اما دوست 
نداشتند  ریاضت مرا عنوان کنند. من 
بهمه  انجمن ها  مدد دادم . همه جا وهر 
جا که شد گفتم ودرنشریه ها نوشتم  بی 
اجرو مزد. یعنی کاالیم بی بها ماند. اما چه 

ستایش ها که شنیدم .
آیا من در مقاومت بودم  مثل پرندک ؟ 
گمان نمی کنم . من سازکوک  کرده ام 
را می نواختم  تا نوای روزگاری را که به 

تباهی میرفت  نشنوم .

***

 : گفت  همکارم   ، نمور  گرمی  یکروز 
یکی پای تلفن است ومی پرسد رمان » 
دیواراقاقیا« را دارید؟ من گشتم  ندیدم . 
شما...؟ فوراً گفتم : بگو داریم بیاد بگیرد. 

میدانم داریم .
وچنین شد که پرندک  بعداز بیست سال  
مثل صاعقه  بسراغ من آمد. ومن دربُهت 

و تدارک .
آمد... وزندگی  یکباره جنبیدن گرفت .

گفت  دقیقه  دربیست  را   سال  بیست 
که دوره پرستاری را  باشوق تمام کرد. 
مرسلین.  دربیمارستان   کار  به  که شد 
مدیریت  دوره  به  فرستادندش   که 
 . تمام  دوسال  دربیروت   بیمارستان  

که  کرد.  کار  وطن  دردوبیمارستان   که 
با  درجنگ  را  صحرائی  بیمارستانهای  
صدام  اداره کرد. که با دکتر پروا  همو 
که مادرش را نجات داد  وشد مشوق او  
که شوهرش    . کرد  ازدواج  اش  درحرفه 
علیرغم  سمت  گری   بهائی  باتهام   را 
فرار  آزردند. که شوهرش   او  های مهم 
کرد وخودش رفت به بیروت کارکرد. که 
آمده است  به پاریس به عیادت  همسر 
اگر  ازو خواسته   امروز  که   . سالمندش 
رفتی به شهر از  F.F.F.F کتابی بخر وبیار. 
که آماده است نزدمن بگوید  خودآیان  

بهم میرسند.
گفت وگفت وگفت  ومن ماندم  مات وهاج 
 . بودوخندان  همیشه  از  زیباتر   . وواج 

درتماشای  دکان من .
مشتری  همکارم   بشهادت  پروا   دکتر 
ما بود. اما یک سال گذشته  بما سرنزده 
بود. پرندک میگفت  او خوب از کارهای 
باید بیایی بامن اورا ببینی  تو می داند. 
و ضمناً من باید به یک نمایشگاه  هنر 
همین  بری  می  مرا  حتما   . بروم  ایرانی 
فردا بعدازظهر. بعداز دیدن شوهرکم .... 
تحبیب  کاف  ازباب  : شوهرک  پرسیدم 
حاال   . ام  خوانده  شوهر  خوب  گفت   ؟ 
درست شد. ومابرای رهائی از چنگ گزمه 
ها و محتسبان ازدواج کردیم و بعد اگرچه 
سال  سی  بدلیل  جداشویم   خواستیم 

اختالف سنی ولی ماندیم باهم .
دوسه ساعت ماند . دوسه ساعت حرف 
زدیم . رفت . انگار نه انگار  که بیست سال  
دربیخبری بودیم . انگار فردای  آخرین 
دیدارمان . برای صدمین بار بخودم گفتم  

این زن ازسرشت دیگری است.
 یادم نیست وقتی آمد چه پوشیده بود. 
اماروز بعد  پیراهنی که  رنگ یشمی اش  
بردیگر رنگها غلبه داشت  برتن داشت 
وچینی درسه چهار رده  برپهلوی چپ . 

 . برتنی  میافتاد  خوش  که  پیراهنی  
تنی دراوج رسائی ، رسیدگی ، واندامی 

درالتوا.
هرگزدرهوای بارانی  ورعدوبرقی  بشبی 
تابد   نمی  برشما  که چشم هیچ ستاره  
ولی یقین دارید  برسرپناهی   نه چندان 
دور  راه رفته اید؟  چنین بود  حال من  
وحضور   اش  گونه  صاعقه   ظهور  بعداز 
صبح وظهروشام  وسپس سپیده دمش 
خود.   بجای  کشانید   می  اومرا  اینکه   .
اویم   درتماشای  پیوسته   من  اینکه  اما 
ساخت   انسانی  ازمن  سال   بعدازآنهمه 
دراوج عقالنیت  واحساس . اوبرایم  نعمت  
غیر  مترقبه  نبود چون همیشه  درمن 
ساکن بود ولی اینک او  دردسترس من 
اما  وفهیم  مجرب  وجود   کتاب  بود.تا 

کودکانه  وزیبای اورا  دم بدم بخوانم .
دکترپروا  انسان انسان شناسی بود که 
پرندک را  از چنگ بدی ها نجات داده 
بود..اورا تا اوج  حرفه اش همراهی کرده 
بود . اما دکتر  پروا  بدست هم  زنده ماند  

تا خوبی  و خوب  باور آدمها شود. داستان  
ایندو را اینجا نجوئید که اگر بنویسم باور 
نمی کنید. ومن  اینجا دردنیای پرندک  ام 

ونه جز آن .
اقامتش درشهرمن  ظرف سه چهارروز  
اما   . برداشت  مرا  نهادوبارها   مرا  بارها 
من جز درتماشای او نبودم . دراو جذبه 
ای است  که  براحتی موانع ریزودرشت  
را سر راه ذوب  می کند. درحضوروغیاب  
بود  یکسان  بامن   رفتارش  پروا   دکتر 
سری بود نزد آندو  سازنده . وپرندک آن 
ر سازنده  رابمن نگفت .اما با رفتارش  سِّ

بمن فهماند.
آمدن او به شهرومحله ومیدان  نزدیک 
داد.  معنا  اطراف  های  وکوچه  ام  خانه 
محیط   خانه  های   پنجره  از  آنوقتها 
او  واینک  دیدم  می  را  وتالشی  پرازکار 

درهروجب نشسته است .
عمر  خوب  من   : گفت  پروا  دکتر  روزی 
کردم وشما خوب کردید پاپیچ ومزاحم 
همدیگر نشدید... ومن بسیار این جمله 
را زیرورو  کردم تا جوهرسخن اورا دریابم 
را  ازاو پرسیدم منظورش  . ودست آخر 
واوگفت : به مهرورزی ها ی بشری آبرو 
را  پرندک   بعدها  که   شد  این  دادید. 

آبروی عشق  خطاب کردم .

***

برای نجات  مانده ی  بود  که  قراربرین 

رود.  ایران  به  دکترپرواپرندک  دارائی  
ازدادگاه  اورا   برائت  پروا  دکتر  وکیل 
گفت   می  پرندک  بود.  کرده  تحصیل  
مثل  است   ای  مسخره  حرف  او  برائت 
اینکه بنویسند  بله برف سفید است  . 

ننگشان باد.
دکتر پروا  تحمل سفر نداشت . پرندک 
اصرار می ورزید  باید بیایی ویکبار دیگر  
بیمارستان   درراهرو  سفیدت   ترابابلوز 
دراتاق جراحی  ، سرکالس دانشگاه  به 

بینند ومن وهمکاران پشت سر تو.
وزد به گریه . ... که اینهمه  بی عدالتی ... 
چرا؟  ومن میگفتم : آنهمه  راضرب در 
میلیون  ها کن و دکترپروا  رو به پرندک  
می کرد ومی گفت : ضرب در میلیونها 

کن .
یک روز به حوالی  ظهر دکتر پروا تلفن زد  
بمن که   پرندک را درسفرش  همراهی 
کن . تو که دوپاسپورتی هستی  ومسئله 
ای هم  نداری . گفتم :  باید فکر کنم . 
گفت : پرندک  بجای تو فکر کرده  است 
. میدونی  او ماشین حل المسائل  است 

وافزود: سفر بخیر.
سئوال  هزارویک  سفر   این  من  برای 
پیش می آورد. ووقتی دوسه ساعت  بعد 
پرندک  سررسید وپرسید : باپرواحرف 
زدی ؟ من دیگر هیچ سئوالی  درباره سفر 

نداشتم .
اورفت به بیروت  ومن رفتم به شهر  خودم 
دروطن ، درانتظاراو. درسرسرای هتلی که

ویژه ی توریستهابود.
که  درلباسی  آمد.  بعد  روز  دوازده  ده 
ورفتیم   پاشدیم  میزد.  زار  تنش  به 
به  را صیغه کردم   او  و من   ودردفتری 

وجهی مقطوع  ومدتی معلوم .
پرسیدم : کی آمدی ؟  گفت : هفته ای . 
وشادم برای پروا  وکیل او ازمن شادتر بود.  
هردو به او زنگ زدیم .  دادگاه خدمات 
اورا ستوده  است . امور دیگر  مثل وجه 
نقد  وخانه اش هم  روبراه است . بگمانم 
اگر  دوهفته بمانم می توانم  بادست پر 

برگردم  پیش او  و برگردم بیروت .
پرسیدم حالش خوب بود؟ گفت :  بهتراز 
روید  می  کجا  پرسید  حتی   . همیشه 
نامحرم   با  امشب ؟  گفتم  میدونی من 
هیچ جا نمی روم . باید اول محرمش کنم 
. آنقدر خندید که به سرفه افتاد. وقطع 
کرد. این شد که اومدم وترا به محرمیت 
بردم . عزیز دل من  که طی بیست سال  
نشد یک بار حس کنم  با من نیستی . 
باتو نیستم . آقا برمِک من . دیدی هرچه 
بزرگترها گفتند بکن ، من گوش می کنم  
وهرکارهم  بخوام می کنم . ازلی ابدی من 

.  همتای من .
به  رفت  سرراه    . هتل  به  برگشتیم 
خانه  خواهر پروا  برای دادن  خبرهای 
این   . هتل  بیاید  شام  تابرای  خوش  
باراورا  درلباسی دیدم  قدری برازنده . 
گفتم: مبارکه  گفت : کجاشودیدی . فقط 
خداکنه ازخوشی نمیری ...      ادامه دارد
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ادنباله  نوشتار درباره ی کسروی 
... شادروان کسروی اندیشه های واالئی  
می  براستی  او   . داشت  زبان  درزمینه 
خواست  هم توده مردم را نیک گرداند 
وهم مغزها واندیشه ها ی آنان را  درراه 
دهدوبسامان  تکان  ودرستی   راستی 
رساند.وآنان را ازگمراهی  ها و آلودگیها            
توانا گرداند.  را  آنان  زبان  برهاند وهم  
تالشهای   آغاز،  همان    از  روی  ازین 
خستگی ناپذیر خود یعنی                   از 
سال  بازپسین   تا  تازی   1312 آذرماه 
تازی   1324 اسفندماه    « زندگانیش  
گردانیدن   رسا  و  پیراستن   از  دمی    »
زبان پارسی  واندیشه های  آلوده مردم 
آرمانهای                         گردانیدن   وراست  ایران  

مردمی  خود ، آسوده  ننشست .
چنین   درپرتو  داشت   آرزو  کسروی 
کارهائی ،             ایران را  چراغ آسیا و 
آسیارا چراغ  جهان گرداند تا بجهانیان   

درس آدمیگری و شهریگری بیاموزند.
می  پاکدالنه  را   سخنان  این  کسروی 
گفت  وبدرستی راهی  که پیش گرفته 
وهمچنان    . داشت  رسائی  باور  بود   
دیگر  وهمراهی  خود   کاروکوشش  به 
ایرانیان  بویژه                   هم پیمانان خود  
که باشیفتگی   رسایی درهمان  راه گام 
بر می داشتند    امیدوار وتنها  آرزوی او 
نیک گردانیدن » جامعه«  زبان وفرهنگ 
ایرانی بود. نوشته ها و  سخنان کسروی  
چون پتک گرانی  برسر آخوندها فرود 
اندازه پیش  آن  راه   آمد   ودراین  می 

رفت  تا جانش را نیز از دست بداد. 
دریغا و هزاران بار دریغا  ، چنین دانشمند  
اندیشه  چنین  با  گرانمایه  و  مانند  کم 
انگیزش  به  های  واال و نیک خواهانه  
آخوندها  وبیاری  پی ورزان کوتاه بین  
وبی خرد سازمان آدمکشی  » فدائیان 
اسالم«  در 20 اسفند ماه 1324  تازی  
درراه بزرگداشت  ایران وایرانی  در کاخ 
دادگستری  با گلوله  و خنجر  نامردانه  
وباردیگر  کشتند  و  درآوردند   پای  از 
ایرانی  برپاکدالن   کیشان   اهرمن  
وروشن  پربار   ومغزی  یافتند  پیروزی  
جاودانه   را  بین   روشن  ودلی  اندیش  
از کار انداختند.ودریغاتر از همه اینکه  
سررشته  داران وقت نیز پروائی به این  
بزرگ مردمی  وهمگانی و کشتن  درد 
چنین  دانشمند شناخته شده و برجسته 
ایرانی  نداشته ، کشنده اورا  آزاد ودرپی 
گیری  کیفر مردمی وهمگانی  کشندگان  

دیگر نیز  سستی وناتوانی  نشان دادند 
وازبازداشت آنان درگذشتند.

اندیشمندی   کسروی   شادروان   ...
بزرگ،  میهن پرستی  جانباخته ، پاکدل 
و پاکدامن  ومردی بزرگ ونامور بود       او 
با سرافرازی و دلیری  و سزاوار هرگونه  

ستایش و نیکی از جهان برفت ....
وپنهانی   شبانه  ودوستانش  نزدیکان 
کینه           و  آزار  از  تا  سپردند   بخاک  اورا 
توزی آخوندها  که از مرده او نیز     هراس 

فراوان داشتند  برکنار باشند.       
گفت زرتشت به یسنا مکش آوای دریغ
را یزدانی  مردم  نسزد  کردن  مویه 
آفریننده ی مرگ است وستم اهریمن
ناکامی و  اِلم  از  سرشگ  نفشانیم 
وندراین رزم  که با لشگر  جوراست پدید
نامی بد  و  ناکسی  ره  نگزینیم 
پیش اهریمن   دون چهره نسائیم که نیست

وبدفرجامی  پستی  این  درخورانسان  
پیوسته  پرفروغش   ونام  شاد  روانش 

جاودان باد 

ابراهیم پورداوود
آید بگوش  هرلحظه  ایران   ناحیه  از 
مینارا گنبد  این  بلرزاند  که  صوتی 
شاهنشه انوشروان در خاک سیه خسبد
خرس است ابرجایش  بین بازی دنیارا...

هوخت«   « مهنامه  پورداوود  ابراهیم  شادروان 
شماره 10 دی ماه 1353 تازی

شادروان ابراهیم پورداوود           درسال  
ای   خانواده  ودر  در رشت  تازی    1264

بازرگان  چشم بجهان گشود.
و آموزشگاه   را دررشت   ای   دانشپایه 
» الیانس « تهران  را بپایان برد وبرای 

گسترش  آموزاک ها)1( و دانستنی -
های خود  راهی بیروت  و پاریس

بیروت   الئیک  گردید..درآموزشگاه   
به  پاریس   دردانشگاه  ازآن   وپس 
پژوهشهای  دامنه داری  درزمینه اوستا، 
ورجاوند نوشته  زرتشت وشناخت زبان 
وفرهنگ باستانی  ایران زمین پرداخت  
و دراین راه  بجایگاه  بلند پایه ای رسید. 
آموخت                بخوبی  اوستارا   زبان 
، انگلیسی ، فرانسه  ودرزبانهای تازی  
 . یافت  رسائی   چیرگی  نیز  آلمانی   و 
بیاری دانشی که  درزمینه  زبان اوستا  
ودیگرزبانها  اندوخته بود       زندی)2(  
آوازه  بلند  اورا  نام  که  نوشت   براوستا 
کرد.نوشته هایش دراین زمینه  بسیار 

وبرخی  از آنها چنین اند:
1- ترجمه گاتها     2- ترجمه یسنا 

3- ترجمه یشتها    4- ترجمه خرده اوستا
5- ویسپرد  6- ایرانشاه  7- خرمشاه

8- آناهیتا  9- سوشیانس  10-پوراندخت 
نامه 11- یزد گرد  شهریار 12- هرمزد 

نامه  13- بیژن ومنیژه 14 - فریدون  
15- فرهنگ ایران باستان 

پژوهش  خود   درجای  هریک   که 
وسودمندی  پرارزش  بسیار   وکاوش 
ایران  وفرهنگ  زبان  شناخت   درراه 
باستان  بوده که درمیان کارهای دانشی  

وپژوهشی  جای ویژه و شایانی دارند.
درباره  وگرانبهائی  پرارج  های  نوشته 
زبان  آن  »خط«  نوشته  اوستا  زبان  
بسیاری  که  دارد  نوشتارکنونی   وزبان 
از دانشمندان  وخاورشناسان برجسته  
پروای آن داشته  وارج فراوانی  بدانها 
کم  دانشمندان   از  اند.پورداوود  نهاده 

مانند  وپرکار و پژوهشگری  اندیشمند

 بود. درسال 1965 مسیحی  به هموندی  
فرهنگستان جهانی  دانش وهنربرگزیده 

شد. 
وی سروده هائی نیز دارد که سهش های  )3(

میهن پرستیوایران دوستی درهرسخن 
)4( سرشتین  و  راستین  اززبانی  آن 

شگفت  که  را  وپیامی  برخاسته 
وشورانگیز است بدلها میرساندوجوش 
آفریند.  می  آدمی  دردرون  وخروشی 
که  وارسته    ، برجسته  دانشمند   این 
پاکدالنه   و  داشت   ایران  درهوای  دل  
درراه بزرگی و بزرگداشت ایران  وایرانی  
دلیرانه  سخن می گفت  سرانجام  در 26 
آبان  ماه 1347 تازی  درگذشت  ودرکنار 
آرامگاه  پدرش دررشا  بخاک سپرده شد. 
شگفتا  که کسان او  از پندفروشی )5( 
خواستند  تا در نشست مرگش  در مزگت 
)6( سپهساالر  سخنانی بگویدولی این 
آخوند  چون دیگر  همتایانش  دردشمنی  
بافرهنگ وتاریخ  باستانی ایران  ازانجام 
: گفت  چنین  و  کرد   خودداری  آن  

»  پورداوود  همه عمر  بمباحث  پیش 
آئین   و  کیش   ودرستایش  ازاسالم  
بدین  وگرایشی   گذرانیده   زرتشت  
زرتشت  داشته است . سخن درسوک  
ومرگ چنین  کسی نتوان گفت ونباید 

گفته شود.«
نامش  جاویدان  و یادش   روانش شاد، 

پیوسته گرامی باد.             دنباله دارد
***

توضیح :  جاویدنام دکتر خانک عشقی 
صنعتی پس از معرفی این سه پیشگام 
پارسی  ودرست  گفتن  پارسی  درست 
چندداستان  از  استفاده  با  نوشتن   
توضیح  هارا   واژه  فردوسی   شاهنامه 
داده ومعنی آنهارا در پانوشت  صفحه ها  
آورده است که بسیار راهگشا و سودمند 
است . درشماره آینده  این بحث را ادامه 
خواهیم دادو هربار دوصفحه به این مهم 

اختصاص خواهد یافت .
پانوشت ها:

)1(- آموختنی ، تعلیمات  )2(- زند بمعنای 
بمعنی  سهش   -)3( است  شرح   تفسیرو 
بمعنی  ها  سهش  آن  وجمع  احساس 
احساسات )4(- سرشتین  بمعنی طبیعی ، 
ناب  و سره است .)5( پندفروش موعظه گر 

یا واعظ راگویند.

پارسی بگوئـیم و پارسی بنویسیم
نوشته ای از جاویدنام  دکتر خانک عشقی صنعتی 

 قسمت سوم : دنباله ی  پیشتازان پارسی گوئی و پارسی نویسی 

       پروفسور مریم میرزاخانی 

ستاره ای هک رغوب کرد
 اوج درخشش مریم میرزا خانی زمانی بود که بعنوان 

نخستین زن جهان مدال فیلدز را دریافت کرد

حامل   اتوبوس   1376 دراسفندماه 
نخبگان ریاضی  دانشگاه صنعتی  شریف 
ودومین  دربیست  که  )آریامهرسابق( 
دانشجوئی  ریاضی  مسابقات   دوره 
بازگشت  درحال  و  کرده  دراهوازشرکت 
و  کرد   دره سقوط  به  بودند   تهران  به 
شش نفراز نخبگان ریاضی این دانشگاه 
که اغلب از برگزیدگان  المپیادهای ملی 
و بین المللی  ریاضی بودند جان باختند.   
سالم  جان  نخبگان  این  از  تن  چند 
میرزا  مریم  آنها  از  یکی  که  بدربردند  

خانی بود.

بیوگرافی و زندگینامه
 مریم میرزاخانی

 مریم در 13 اردیبهشت 1356 در تهران 
خانواده  فرزند  اوسومین   . آمد  دنیا  به 
و یک خواهر  برادر  بود یک  میرزاخانی 
بزرگترازخود دارد ویک برادرهم داردکه 
ازاو کوچکتر است ..او تحصیالت  دوره 
ایران  ابتدائی را وقتی تمام کرد ،جنگ 
و عراق به پایان رسیده بود. او توانست 
به مدرسه فرزانگان که زیر نظر سازمان 
ملی پرورش استعدادهای درخشان بود 
دانست  می  بود،  که  ساله   16-15. برود 
در  و  بخواند  ریاضی  خواهد  می  قطعا 

دانشگاه  و  دبیرستان 
ادامه اش بدهد.

و  های 1373  سال  در 
1374 در زمان تحصیل 
با کسب  در دبیرستان 
المپیاد  طالی  مدال 
به  کشوری  ریاضی 
المپیاد جهانی ریاضیات 
در هنگ کنگ و کانادا 
اعزام شد که در المپیاد 
بر  عالوه  کانادا   1995

کسب مدال طال حائز باالترین امتیاز در 
بین دانش آموزان جهان شد.

در  خودرا  متوسطه  تحصیالت  او 
دبیرستان فرزانگان تهران  بپایان برده 

ریاضی  دررشته  خودرا   کارشناسی  و   
دردانشگاه صنعتی شریف به اتمام رساند 
ریاضی  نخبگان  حامل  اتوبوس  سقوط 
بعدها نیز بصورت اتوبوس  حامل دانش 
موسوم  نور«   راهیان   « به  که  آموزان  
نه  متأسفانه  اما  گردید  تکرار  بارها  بود 
مطبوعات آزادی داریم که دراین باره به 
تحقیق و تفحص بپردازند و نه تشکیالت 
قضائی مستقلی وجوددارد که  اینگونه 
حوادث را پی گیری کند.  لذا دانشجویان 
از  بودند   بدربرده  سالم  جان  که  نخبه 
مملکت گریختند و کشورهای پیشرفته 

نیز با آغوش باز آنهارا  پذیرا شدند. وآنها 
که درایران ماندند  به بهانه های مختلف 

ازآنها  یکی  هنوزهم  که  شدند)  زندانی 
درزندان است( ویا به نحوی جان باختند. 
دانشجویان  از  یکی  خانی   میرزا  مریم 

خوشبختی بود که موفق شد برای ادامه 
دانشگاه  به  بیاید.  آمریکا  به  تحصیل 
میالدی   1999 ودرسال  رفت  هاروارد 
در حالی که دردانشگاه  پرینستون  به 
موفق  بود   مشغول  تدریس  و  تحقیق 
شد  راه حلی برای یک مشکل ریاضی 
موضوع  یک  دادن  توضیح  کند.  پیدا 
پیچیده ریاضی  به زبان ساده که برای 
مشکلی  کار  باشد  فهم  قابل  همگان 
است . اما مریم میرزاخانی  خود ِ مشکل 
اصلی را که حل یک موضوع ریاضی بود 
به آسانی به انجام رساند  و به اخذ مدال 
نوبل دررشته ریاضی  فیلدز که معادل  

برای  و  داد  اختصاص  بخود  را  است  
خانواده اش، هموطنانش و حتی رژیمی 
آفرید.  افتخار  بود  قتلش  درصدد  که 
افتخار  قله  این  به  رسیدن  از  قبل 
که   2005 درسال   ، علمی  وپیشرفت 
دردانشگاه  و  داشت  سال   30 کمتراز 
از یکی  کرد  می  تدریس  پرینستون 

 نشریه های معتبر علمی درآمریکا بانام
از  یکی  بعنوان  اورا   Popular Science  
معرفی  شمالی  آمریکای  برتر  مغز  ده 

کرد.

اوج درخشش 

بود   2014 درسال  او  درخشش  اوج 
چشمگیرش  موفقیتهای  بخاطر  که 
دینامیکی  های  سیستم   ، درهندسه 
منحنی   درسطوح  تقارن   شناخت  و 
مانند کره و اشیاء هذلولی که منجر به 
سالها  که  بود  شد  ریاضی  معمای  حل 
نوابغ ریاضی جهان در پی دست یابی 
دریافت  به  دلیل  وبهمین  بودند  آن  به 
مدال فیلدز مفتخر گردید. او نخستین 
این  به  ایرانی است که  زن و نخستین 

جایزه معتبر علمی دست می یابد. 
و  بود  کرده  ازدواج  میرزاخانی  مریم 

یک دختر داشت .

بیماری و غروب یک ستاره

مریم میرزا خانی مدتی پیش درحالیکه 
درشمال  استنفورد   دانشگاه   در 
به تدریس اشتغال داشت به  کالیفرنیا 
از  دریکی  و  دچارشد  سرطان  بیماری 

بیمارستانهای آمریکا بستری گردید .
و  نشد  مؤثرواقع  او  درمورد  معالجات 
متأسفانه در24 تیرماه 1396 دارفانی را 
وداع گفت . مجله ساینس فرانسه نیز
 بقیه درصفحه 48

مریم میرزا خانی در کود کی

مریم در کناردختر وهمسرش

مریم میرزاخانی بهنگام دریافت مدال فیلدز
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کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان

 همکار عزیز ما کیخسرو بهروزی یکی دوهفته گذشته را دربستر بیماری بود و
 نتوانست بموقع صفحات غم مخور و ترانه وترانه سرایان را آماده کندآرزومی

کنیم این همکار عزیز و سخت کوش ما هرچه زودترسالمتی کامل خودرا بازیابد
واز شماره آینده دوباره مطالب جالب و خواندنی اورا مطالعه بفرمائید

 دراین شماره بجای  ترانه وترانه سرایان    نت یکی از  آثار استاد
محمود ذوالفنون را  برای اهل موسیقی  چاپ می کنیم

استادمحمود ذوفنون که گاهی به غلط اورا ذوالفنون می نامند در1299 درآباده متولدشد و در27 مهر 1392برابرباهفدهم اکتبر 2013 در 
سن خوزه کالیفرنیا درسن 93 سالگی  از دار دنیا رفت .استاد ذوفنون به آهنگهای محلی بسیار عالقه داشت و تعداد زیادی ازآنهارا به نت 
کشید اما متأسفانه  مجال چاپ آنهارا نیافت . استاد اصلی او پدرش بود و جالل برادرش ازشاگردان برجسته او بشمار میرود. شرح زندگی 
استاد محمود ذوفنون را همسرش اقدس ذوفنون درکتابی بنام از » محراب تا مضراب« نوشته است که در کلبه کتاب موجود است . بیست 

وهفتم ماه دیگر سالروز درگذشت این استاد بزرگ موسیقی ایرانی است که به این وسیله یاداورا گرامی می داریم .

شرحی کوتاه  از
زندگی استاد

 ، نقاش   ، دولتشاهی  علی  محمد 
وهنرندبرجسته  شاعر   ، نویسنده 
جهان  به  دیده  مشهد  درشهر  معاصر 
ابستان  دوره   پیمودن  از  پس  گشود. 
وارد   1321 درسال  ودبیرستان  
نقاشی   . شد  ملی  هنرهای  هنرستان 
از نوع مینیاتور را تحت نظر شادروان 
استاد محمدعلی زاویه  ورنگ وروغن 
را درهنرستان کمال الملک  ، در کالس 
استاد  زنده یاد  اسمعیل آشتیانی  فرا 
گرفت . آنگاه  برای تکمیل  تحصیالت 
رفت         زیبا  هنرهای  دانشکده  به  خود  
را  معلمی  پرارج  پیشه  وسرانجام  

برگزید.
سال   چهارده  دولتشاهیمدت  آقای 
آموزش  به  تهران  دردبیرستانهای 
اشتغال  وجوانان   نوجوانان  وپرورش 
های  گل  ازآنان   برخی  که  داشت  
بشمار  ایران  گری  نگار  هنر  سرسبد 
میروند . معلم چوان درطول  آن مدت  ، 
تعدادی کتاب آموزشی  درزمینه اصول 
، رموز وشیوه ها ی نقاشی  نیز تألیف 
درمدارس  زمان  دراندک   که  کرد  
وآموزشگاه های کشور  مورد استقبال  
معلمان  مددکار  نقش  و  شد   واقع 
شاگردان  وراهنمای  مشاور  و  نقاشی 
مزبور  خدمات  دارشد.   عهده  آنهارا 
به  دولتشاهی   تاآقای  گردید   موجب 
از  وسپاس   هنر  های  نشان  دریافت  
به  سلطنتی   وجایزه  فرهنگ   وزارت 
 ، سال  کتاب  بهترین  نگارش   جهت 

ویژه کودکان  نایل گردد.
به   1961 درسال  دولتشاهی   استاد 
منظور مطالعه  درامور هنری  به ایاالت 
درشهر   . کرد  سفر  آمریکا  متحده  
اعالم  از  و پس  اقامت گزید  نیویورک  
از  هائی  نمونه  وارائه  هنری  سوابق  
باسمت   ورود  بدو  از  خود   کارهای 
  )Textile Designer ( طراح نقوش پارچه
پارچه  مشهور  مؤسسات  از  دریکی 
بافی  شهر بکار مشغول گشت . شماری 
جدید   های   نگاره  و  ها  ازطرح  چند  
های  مجله  در  رسیده   هنرمندازراه 
   Vogue,Bazar, WDمانند مد  معروف  
الهام   منبع  به عنوان   و  بهچاپ رسید 
از جانب  سایر طراحان  برجسته ایرانی  

وآمریکائی  مورد پیروی قرارگرفت .

 

طرازاول   های  پردازی  چهره  ازجمله  
آقای دولتشاهی  ، افزون برآنها  که از 
سابق  درموزه هنرهای ملی  ایران  جای 
کندی   . اف  جان   از  تمثالی   ، گرفته  
بانو  وهمسرش  آمریکا  جمهور  رئیس 
ژاکلین است که درسال های نخستین  
اقامت استاد ،  در آمریکا ترسیم شده 
است  واکنون درکاخ سفید  نگهداری 
یادبود   پرتره   ودیگری  شود.  می 
از  پس  شده  تهیه   ، کندی   پرزیدنت 
تاریخ  موزه  در  فعال  که  اوست  مرگ 

طبیعی  شهر نیویورک  قراردارد.
محمدعلی  آقای  هنری   اثر   آخرین 
تابلوی   ، نقاشی   درزمینه  دولتشاهی  
که  است   » سپتامبر  یازدهم  فاجعه   «
است.  شده  واقع  فراوان  توجه   مورد 
آمریکا  جمهور  رئیس  ازطرف  بویژه 
نیویورک   شهردار  و  بوش  پرزیدنت 
نامه  وتشویق  تقدیر  جولیانی   آقای 

جهت مشارالیه  صادرشده است .
معتقد  دولتشاهی   محمدعلی   استاد 
است  کسی  واقعی  هنرمند  که  است 
خود   مشهودات  از  را  آیندگان   که 
دروقایع مهم زمان سهیم سازدودرآثار 

او احساس و پیام وجود داشته باشد.

نمایشگاه  کارهای استاد
 

کنون  تا  دولتشاهی  محمدعلی  استاد 
آمریکا   در  متعددی  های  نمایشگاه 

برگزار نموده  که اهم آنها عبارتند از:
گالری ُسهو )1990(

سازمان ملل متحد )1992(
دانشگاه کلمبیا )1993(

موزه هنر  ایندیاناپولیس )1994(
موزه هنر  دیتونا بیچ  در فلوریدا)1998(

اگرچه استاد دولتشاهی  مدت 56 سال 
است که ازوطن  وزادگاهش دوراست  

و  دارد   مباهات  خود   بودن  ایرانی  به 
خود   میهن  غنی   فرهنگ  به  هنوز 
از  سرشار  قلبش   و  ورزد   می  عشق 

عشق ایران وایرانی است .
دولتشاهی  محمدعلی  استاد  برای 
بیشتر  موفقیت  و  سالمتی  آرزوی 

داریم.

آشنائی با:

محـمدعلی دولتشاهی 
استاد
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کمانچه وسنتور   وضرب  و خوانندگان 
ورقاصان  نصف در دسته  مینا و نصف 
دیگر  دردسته زهره  خوانده می شدند. 
صبح ها آقا  محمد رضا و رجبعلی خان  
و چاالنچی خان به معلم خانه می آمدند 
شاگردان  و  نشستند   می  ها  خواجه   .
می  مشق  مردانه   استاد  پیش  مدتی  
کردند . بعداز آن منزل  ، استاد مینا  و 
استاد زهره هریک  مشغول تعلیم  دسته 

خود می شدند.«
باتوجه به عشرت طلبی ناصرالدین شاه  
قدر مسلم این است  که دردوران  طوالنی 
سلطنت  او بازار سازندکان  و نوازندکان 
به  شاید  و  یافته   کامل  رونق  درباری  
همان  نسبت بر تعداد  مطربان دوره گرد  
بازاری نیز  ، که غالب  آنان  از یهود بودند  
افزوده شده ودربرابر موسیقی  مذهبی ، 
موسیقی نشاط انگیز  و استفاده از  آالت 
موسیقی  ایرانی رواج یافته  ودرخارج از  
حدود گروهها  و دسته های سازنده  و 
نوازنده دور گرد  ، که بیشتر  در مجالس  
ومجالس   درباریان  ر  وطرب  عیش 
عروسی و ختنه سوران  ثروتمندان  و 
متمکنین  هنر نمائی می کردند. کسانی 
نیز  بنا برذوق  و اشتیاق شخصبی  به 
فراگرفتن  فن نوازندگی  تار و کمانچه  و 
سه تار  و سنتور پرداخته  ولی هیچگاه  
امرار معاش  قرار  را  وسیله   نوازندگی 
نداده اندو همین دسته  از افراد  بوده اند 
که موسیقی  اصیل ایرانی  را حفظ کرده  
و شاگردان  ورزیده وماهری  دراین فن 

تربیت کرده اند. 

تصنیف
ملی  شاعر   قزوینی  عارف   ابوالقاسم 
ایران  دردوران انقالب مشروطیت  درباره 

تصنیف درایران می نویسد:
نه تنها  فراموشم نخواهدشد  بلکه     «
معاصرین  دوره انقالب  نیز هیچ وقت  از 
خاطر دور نخواهند داشت  که وقتی من 
شروع به  تصنیف ساختن  وسرودهای 
می  خیال  مردم    ، کردم  ووطنی   ملی 
کردند  که باید تصنیف  برای فاحشه های 
دربار  یا ببری خان  گربه شاه شهید  مانند 
) گربه دارم الجه می رود باالی باجه  می 
آورد کله پاچه  . گربه مرا     پیشش مکن  
بدش میاد( یا تصنیفی  اززبان گناهکاری    
به گناهکاری  درمضمون  ) شه زاده  ظل 
السلطانم ، چشم وچراغ ایرانم ، شاه بابا  
گناه من چه بود( که  ازیک نفر خطاکار تراز
؟  بوده  من چه  گناه  پرسد   می   خود  
الخ ... گفته شود .همچنین تصنیف های 
معمولی دیگر  مانند: ) لیال را بردند  چال 
سیالبی لیال     دایه اش براش آورد سیب 

و گالبی لیال
لیال گل است خیلی خوشکل است لیال « 
نقل  از  پس  خالقی    اهلل  روح  استاد 
درباره  عارف   های  نوشته  از  قسمتی  

تصنیف  در کتاب خود می نویسد:

» هر چند قلم عارف  تندوبی پرواست  
تصانیف  این  قبیح   و  مبتذل   وکلمات 
را هم ذکر کرده است  که من حذغف 
این نکته  او  شرح  نمودم  ولی مقصود 
است  که تصنیف های آن زمان  از لحاظ 
نماینده  که  بوده   پستی  انواع   ، شعر  
اما   . است  دوره  آن  اجتماعی  اوضاع  
بنظر نگارنده  چنین می رسد  که عارف 
کند   بیشتر  خودرا  ارزش  اینکه   برای  
به تصنیفهای مبتذل  اشاره کرده است  
درصورتی که  قبل ازاو  بسی آهنگهای  
دلنشین  بنام تصنیف  معمول بوده است  
که کلمات آنها  هم چندان  سست وبی 
رویه  نیست . پس او خواسته است  بدین 
وسیله  خودرا یکه  تاز این  میدان  واز 
همه برتر  وواالتر  جلوه دهد. درصورتی 

که  مطلب چنیتن نیست .«
استاد خالقی  سپس به نقل اشعار  چند 
گوناگون  وآهنگهای   دروزن  تصنیف  

پرداخته  که اینک  یکی از آنهارا  دراینجا 
نقل می کنیم :

» تصنیف درمایه ی اصفهان به وزن سه 
ضربی سنگین :

 امشب ببر من  است  آن مایه ناز
یارب تو کلید صبح  در چاه انداز

 امشب شب مهتابه  حبیبم را میخام
 حبیبم اگر خوابه   طبیبم را میخام

 خوابست و بیدارش کنید
 مست است و هشیارش کنید

 گوئید فالنی آمده
 آن یار جانی آمده  

آمده حال تو ، احوال تو ، سیه خال تو 
،  ببیندبرود

 امشب شب مهتابه  حبیبم را میخام
حبیبم اگر .... «

برنوشته ی  استاد خالقی   خرده گیری 
عارف  با توجه  باین که  درهرگوشه  و 
بسیار  ی  تصنیفها  و  ترانه  کنارایران  

زیبا  و دلنشین  میان روستائیان  و کوه 
نشینان  این کشوررواج داشته  وهنوز 
هم باقیست  بنظر نگارنده  کامال  وارد 
وصحیح است . ولی باید دانست  که عارف

قزوینی بحق  بزرگترین  شاعر ملی  صدر 
وقریحه   که ذوق  است  ایران  مشروطه  
میهنی   تصنیفهای  درساختن  خودرا 
ودرمورد   بکاربرده   ملی  های  وسروده 
اظهار عقیده نسبت به تصنیف  نیز قلم 
تندوبی پروای اورا بغض وکینه  نسبت 
بدستگاه  سلطنت قاجاریه  رهبری می 
کرده  و به همین جهت است  که او به 
های  تصنیف  و  ترانه   انتخاب  جای  
مردم  بین  معمول   آهنگ  وخوش  زیبا 
روستاها و شهرها و ایالت وعشایر  فقط 
به تصنیف های رکیک و وقیح  مخصوص  
طبقه فاسد  درباری وامثال  آنان توجه 

نموده است .
ادواردبراون  درمورد  تصنیف های رایج 

بین مردم در کتاب خود می  نویسد:
» گوینده  این تصنیف ها  ندرتاً معلوم 
می شود  وخیلی کم  در جائی ثبتشان 
می کنند. رفیق مرحوم من  جرج گراهام  
که درسال 1905  )1323 هجری  وقتی 
قمری(  کنسول شیراز بود ازروی نهایت 
محبت  دستورداد  که چهل تصنیف  از 
درشیرازواصفهان   که  تصانیفی  جمله 
و  معروفتر  غیره   و  وتبریز   ورشت 
متداولتر  است انتخاب نموده  برای من 
بنویسند... اغلب  این تصنیف ها  ابیات 
عاشقانه ای است  که اشعاری از حافظ و 
سایرشعرای  معروف  گاهگاه درآن  وارد 

می کنند.« 
ازکتاب » ایران در دورۀ سلطنت قاجار«

استاد هنرمند روح اهلل خالقی در کتاب 
سرگذشت موسیقی  ایران درباره ارزش 
می  چنین  قاجاریه   دوره  موسیقی  

نویسد:
ما   موسیقی  است   مسلم  آنچه    «
ی  جنبه  هجری   نهم  قرن   تااواسط 
کتابهائی  که  .چنان  علمی داشته است 
تا آن زمان   دردست ما می باشد مانند 
، صفی  ابن سینا   ، فارابی   های  نوشته 
و  الدین شیرازی   ، قطب  ارموی  الدین 
عبدالقادر  مراغه ای . ولی از آن ببعد  نه 
تنها  کتابی در موسیقی  نظری نوشته 
نشده  ، از لحاظ علمی هم  بواسطه ی 
مساعد نبودن  اوضاع اجتماعی  وموانع 
مذهبی  ، تشویقی  ازاهل این هنر  به 
عمل نیامده  و بتدریج هنرمندان  واقعی 
دلسرد  وافسرده شده  وکمتر کسی  به 
فراگرفتن  این فن رغبت  یافته است . 
مردم  دست  به  ما   موسیقی  درنتیجه 
استفاده  ازآن  که  افتاده  نادان   بیسواد 
ی مطربی  کرده اند. هرچند گاه  به گاه  
کسانی پدید آمده اند  که عالقه ای  به 
این هنر داشته اند  ولی تا آنجا که تاریخ 
نشان می دهد  ، مخصوصاً از آغاز صفویه  
به  معطوف  بیشتر  توجه سالطین    که 
بوده  ایران  استقالل  های   پایه  تحکیم 
است  واز مبانی مذهبی  برای انجام  نیات 
تاند  ودراسالم هم   استفاده کرده  خود 
موسیقی را  درخور مقامی  نمی دانستند 
، سهل است  آن را نیز  حرام تصور می 
نمودند  ، این هنر رو به ضعف نهاد. تنها 
می  ونوازندگی   بوده  عمل   اهل  برخی 
کرده اند  آن هم درخفا که مورد تکفیر  
ای  لطمه  بزرگترین  واین  نشوند   واقع 
است  که به موسیقی  مارسیده وجلوی 

پیشرفت آن را  گرفته است .«
ازدوره سلطنت  کریم خان زند  که دوران 
آسایش  وامنیت ورفه عمومی  بوده  براثر 
ورعیت  دل  ساده  پادشاه  آن  تشویق  
نواز  ، باردیگر موسیقی  مورد توجه قرار 
گرفته  وبنا به نقل  بعضی  از مورخین 
زندیه  ، کریم خان  هنگام عمران شیراز  و 
کشیدن حصار  بدور آن شهر  دستورداده 
بود  تابرای  رفع خستگی کارگران  دسته 
های متعدد  از سازندگان و نوازندگان  به 
خوانندگی و نوازندگی  درمیان کارگران  
نیز   باذوق  پادشاه  آن  وخود  بپردازند 
ازشنیدن الحان موسیقی  ، خاصه ترانه 
های  محلی لذت می بردوشخصی بنام 
پری خان  از موسیقیدانان  مشهور آن 

عصر بوده است .

دلبستگی به موسیقی وعشق به شنیدن 
آهنگها  والحان روح پرور       یک امر 
فطری وطبیعی است  وهیچ عاملی نمی 
تواند  آن را ازمیان بردارد. لیکن موسیقی  
نیز مانند  سایر امور  ذوقی وهنری  تابع 
تابع  ونیز  وسیاسی  اجتماعی  تحوالت  
که  درهرزمان   . است  اقتصادی  وضع 
بوده  وآسایش  رفاه  قرین  مردم  زندگی 
اجتماعی  ومشکالت   موانع  دربرابر   ،
وسیاسی  ، موسیقی  نیز دچار  تحول 
و تطور گردیده وبهر تقدیر  به صورتی  
که  چنان   . است  کرده  جلوه  خاص 
 ، ایرانی   جامعه  که  قاجاریه   دردوره  
موسیقی   ، بود  مذهبی  جامعه  یک    ...
گرفت  بخود  مذهبی  وجلوه  رنگ  نیز  
ایرانی   ها وآهنگهای  موسیقی  وگوشه 
ازدستگاههای  مختلف  با عبارات منظوم  
مذهبی توأم گردید  و بوسیله  بازیگران 
)شبیه خوانان(  نمایشهای مذهبی )شبیه 
خوانی(  که اکثراً  دارای صوت خوش و 
شد.وبدین  می  اجرا  بودند   دلنشین 
انگیز  غم  های   وترانه  آهنگها  ترتیب  
مذهبی  گوش به گوش  وسینه به سینه  
نقل و بوسیله اطفال وجوانان  درکوچه  
وبازار خوانده می شد ودربرابر  آهنگها 
وترانه های شورانگیز  و نشاط آور محلی، 
عشایر   و  ایالت  میان  در  دیرباز  از  که 
مختلف   نواحی  نشین   روستا  ومردم 
ایران رواج  داشته ، موسیقی  جدیدی  
بوجود آمده که آن را می توان  موسیقی 

مذهبی نامید. 

مکتب  در  که  هنرمندانی  جمله  از 
یکی  اند   یافته  پرورش  خوانی   شبیه 
سیداحمدخان  است که در تعزیه نقش 
عباس و حربن یزید  ریاحی  را ایفا می 
کرده و نخستین خواننده ای است  که 
مخصوص  موسیقی   درصفحات  آوازاو  
گرامافون  ضبط شده وازاو بیادگار مانده 
علت  به  که  شاهی   خان  قلی   . است 
، نقش زینب  را  داشتن  صدای نازک  
بسیار  را   آواز دشتی  و  بازی می کرده 
بر  شرکت  عالوه  و  خوانده   می  خوب 
در تعزیه  ، خواننده مجلسی هم بوده  و 
آهنگهای ضربی  و تصنیف می خوانده  
و چند صفحه  موسیقی ازاو باقی مانده 

است .
بعداز  علمی   و  نظری  موسیقی  اما 
تأسیس  دارالفنون به همت  امیر کبیر  
و استخدام معلم  و مربی  اروپائی  برای 
فن موسیقی  کم کم رواج یافت  ودسته 
موزیک  نظامی  جای نقاره خانه ی دولتی  
اندکی بعد مجموعه  دروس   . را گرفت 
نظری  موسیقی که استادان اروپائی  در 
دارالفنون  تعلیم می دادند  به دو زبان 
در  کتاب   صورت  به  وفارسی  فرانسه 
چاپخانه دارالفنون  به چاپ رسید  ودر 
قرار  موسیقی  فن  محصلین   دسترس 
با  دارالفنون   موزیک  دسته   . گرفت 
نظامی   موسیقی  بادی  آالت   نواختن 
آشنا شدند  وازسال 1304  هجری قمری  
به بعد  درروزهای سالم رسمی  دسته 
درمراسم  خانه   نقاره  به جای  موزیک  

سالم  شرکت می کرد  و آهنگ سالم  
رسمی را  که لومر  معلم ومربی  موسیقی 
دارالفنون  ساخته بود  می نواخت  . این 
آهنگ تا پایان  سلطنت  محمدعلی شاه 
قاجار )سال 1327  قمری(    معمول بود 
و پس از پیروزی مجاهدین  مشروطه  بر 
محمد علی شاه  وافتتاح مجدد مجلس  
قاجار  شاه  احمد  درزمان  ملی   شورای 

تغییر کرد. 
آالت  برای  جدید   آهنگهای  ساختن 
موسیقی زهی  و سازهای سیمی و پیانو  
و امثال آنها  از اواخر  سلطنت ناصرالدین 
از   پادشاه  آن  ازبازگشت   پس   ، شاه  
سفر سوم فرنگ  آغاز گردید.ویک نفر 
خدمت   به  که  دووال   بنام  فرانسوی  
دولت ایران در آمده بود  وویلن زن بود  
به تشکیل ارکستری  از آالت زهی  اقدام 
کرد  ولی دو سال بعد   ازایران رفت و کار  
موزیک همچنان  برعهده لومر باقی ماند.
شاه   مظفرالدین  سلطنت  دردوره   وی 
چند آهعنگ ایرانی  رابرای پیانو  نوشت 
نتها   این  رساند.  چاپ  به  ودرپاریس  
شامل قسمتی   از آواز چهارگاه  و همایون 

وماهور و چند تصنیف و رنگ است .
نام  قاجاریه   دوره  دانان   موسیقی  از 
به  ترکی   اصطالح   به  که  ای   نوازنده 
معاصر   بوده   ملقب  خان   چاالنچی 
و  زهره  بنام  ودواستاد   شاه   فتحعلی  
مینا  دردوره محمد شاه ونیز  نام فتح 
اهلل میرزا  شعاع السلطنه و فیروز میرزا  
عبدالعلی  و  کمانچه   در  الدوله  نصرت 
آثار  در  تار   نواختن  در  معتمدالدوله  
مورخین  این دوره  برده شده ودر کتاب  
از  نقل  به  ایران   موسیقی  سرگذشت 
تاریخ عضدی  شرحی  درباره استاد  مینا 
و استاد  زهره  ذکر شده است  که خالصه 

آن بدینقراراست : 
عمو  خان   مصطفی  زن  مینا   استاد   «
وشاگرد  مهراب ارمنی  اصفهانی بود  و 
استاد زهره  زوجه  جعفر قلی خان  عمو 
است   یهودی شیرازی  وشاگرد  رستم  
موسیقی   درعلم  دوزن   ازاین  وهریک 
بی نظیر بودند   ومهراب ورستم  استاد 
می  بشمار  فن   این  معاریف   از  آنها  
علی  ورجب  محمدرضا  آقا  بر  آیند.و 
خان  و چاالنچی خان  ُمغنیان  آن عصر 
سمت  استادی داشتند. بازیگرها که به 
حسب تعداد متجاوز از  پنجاه نفر بودند  
زهره    استاد  و  مینا  استاد   به  سپرده 
که  بودند   دودسته  حقیقت    ودر  بود 
با تمام  اسباب طرب  از تارو سه تار  و 

              موسیقی درزمان قاجاریه
                                                     از: زنده یاد علی اصغر شمیم  
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بقیه رویدادهای 25 تا...

سرگردلطفعلی  ابوالفتحی،  ،مهدی 
پرویزاکتشافی،  ُمظفری،سرگردهوایی 
سروان مهندس مختاربانی سعید ،ستوان 
و...فعال  منوچهرمختاری  هوایی  یکم 

گردیده بود...«.
       آنگاه ازهمه ی آنچه که در کنارگوش 
از  وایشان  گذشت  می  مصدق  دکتر 
های  ماه  در  توده  حزب  ونفوذ  قدرت 
اخیر زمامداریش به خاطر ازدست دادن 
طیف گسترده ای از هوادارنش ،بهره می 
گرفت ،در کتاب خاطراتش می نویسد:»...

که  کنم  راعرض  این  خواهم  می  ولی 
باسیاست  راکه  پرست  وطن  ای  عده 
به عضویّت حزب  بودند  استعمارمخالف 
بردند.ویادر  وازبین  کردند  ُمتهم  توده 
ناگهانی  پاسخ به شاه درباره ی حمالت 
توده ای ها،نوشت:دراین کاخ بیش ازحّد 
توده  بودوحزب  مسّلح  محافظین  لزوم 
حتی یک تفنگ هم نداشت...پناهندگی 
شاهنشاه درکالردشت ازترس یک عّده 
از  حاکی  وتانک  اسلحه  بی  کمونیست 
 - بود...«.خاطرات  وشهامت  تهّور  کمال 
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تهّور  به  درحالی  مصدق  دکتر       
وشهامت شاه به طعنه وریشخند اشاره 
اصطالح  به  ی  همه  خودبا  که  کند  می 
انبوهی  داشتن  وبا  بودن  المله  وجیه 
قّوۀ  وریاست  برکف  جان  هواداران  از 
ُمجریه، در23اردیبهشت1330 به بهانه ی 
نداشتن امنّیت جانی،در مجلس شورای 
رااین  ُمتحّصن می شود ودلیل آن  ملی 
درخانه  دارد:»...بودن  اظهارمی  چنین 
ممکن  من  برای  درشوارع  وآمد  ورفت 
اجازه  کند.بنابراین  ایجادخطر  است 
روشن  نفت  تکلیف  که  تاروزی  دهید 
نشده است درهمین مجلس بمانم.دراین 
موقع آقای نخست وزیر تریبون راترک 
زمین  وبه  خورد  بهم  وحالشان  گفتند 

افتادند...«.متینی - 248
       جمال امامی یکی از نمایندگان مجلس 
اعتراض  به  مصدق  دکتر  دربرابررفتار 
وزیر  کشورونخست  رئیس  شما  گفت:» 
ومسئول  هستید  اجرایی  قّوۀ  ورئیس 
امنّیت کشور وتمام مردم می باشید،این 
مسخره است که رئیس دولت بگوید من 

امنّیت ندارم.«.صفایی - 155 
       ضمناً همانگونه که پیش ازاین اشاره 
مقّر  ضمناٌ  که  ایشان  ،منزل  است  شده 
نخست وزیری نیز بود،تازمان سقوطش،با 
محافظت  نظامی  ونیروی  تانک  چندین 

میشد . 
فکر نمی کرد         دکتر مصدق یقیناً 
رؤسای  عنوان  به  هایش  نامه  روزی  که 
ترس  آنها  طّی  که  امریکا  جمهوری 
ونگرانی اش را ازکمونیستهای ایرانی بیان 
می کردوازاین جهت صلح جهانی را در 
خطر می دید ،منتشر خواهد شد ، وگرنه 

در پاسخ به شاه که اونیزنگران گسترش 
توده  حزب  های  فعالّیت  افزون  روز 
بود،آنگونه نمی نوشت،که نوشت .گفتنی 
است که دکتر مصدق هیچگاه عین متن 
کامل نامه ها ومطالبی را که به دورییس 
وآیزنهاور(ابراز  امریکا)ترومن  جمهوری 

داشته بود، در مجلس بیان نکرد.
       دکتر مصدق همچنین می نویسد:»...

پیشرفت کمونیسم دردنیا معلول دوعلت 
بین  که  است  فاحشی  فرق  است:یکی 
کثیر  ای  عده  با  قلیل  ای  عده  زندگی 
پرستان  وطن  یأس  ودیگری  وجوددارد 
با  استعمار  دول  مساعی  توحید  از 
اشخاص دزد ونادرست در نفع خودشان...

وپیشرفت این عقیده دربیشتر ممالکی 
برای  استعمار  دول  که  است  محسوس 
انجام مقاصد خود بااشخاص دزدونادرست 
کرده  مساعی  توحید  مملکت  وخائن 

اند.«.ص356 
       شگفت است که دکتر مصدق باآنهمه 
کمکهای سیاسی ومالی که دولت امریکا 
است،در  داشته  روا  ایشان  دولت  به 
مساعی  توحید  به  خاطراتش  کتاب 
ونادرست  دزد  بااشخاص  استعمار  دول 
ابراز نظری چنین  اشاره می کند!        
جامع وکلی چیزی جزنشان از عصبّیت 
وکمک  همراهی  وانگهی  ندارد.  ایشان 
به  امریکا  دولت  وغیرمستقیم  مستقیم 
نصیب  آن  افتخار  که  نفت  شدن  ملی 
دکتر مصدق شده است،جای هیچگونه 
ضمناًبرخالف  نیست،  وتردید  حرف 
باور دکتر مصدق که خود از خانواده ای 
اشرافی وُمرّفه بود،پیشرفت کمونیزم در 
برخی کشورها،همواره برپایه ی اختالف 
طبقاتی نبود، که درهمه ی کشورها این 
از  ودارد)  وجودداشته  آشکارا  اختالف 
جمله درایران(اما اغلب آنهابه نگهبانان 
نگفتند.ازسویی  لبیک  موعود  بهشت 
دیگر روسیه خودیک کشور استعماری 
بود،لذا چگونه بود که آن کشوربه دامن 

کمونیسم افتاد؟
        در کشورهایی چون لیتونی ،استونی، 
رومانی،مجارستان،  لهستان،  لیتوانی، 
دولت  ویوگوسالوی،زور  چکسلواکی 
فاتح یعنی دولت شوروی درپایان جنگ 
اختالف  اینکه  نه  بود  درکار  دوم  جهای 
طبقاتی ُمسّبب روی کارآمدن کمونیستها 
توان  آیامی  ویا  بود،  درآن کشورهاشده 
گفت که  در افغانستان تمایل وخواست 
سرزمین   آن  مذهبی  متعّصب  مردم 
کار  در  کمونیستی  رژیم  برقراری  برای 
رویم،اگر  می  دور  راه  ؟چرا  است  بوده 
امپراتورآلمان   دوم  مؤثرویلهلم  کمک 
ومارشال لودنُدرف درُگذارجنگ جهانی 
نخست نبود ،لنین هرگز نمی توانست 
درسرزمین  اقتدار  صاحب  آسانی  به 
روسیه شودورژیم کمونیستی را درآن 

کشوربرقرار سازد.
ادامه دارد

بقیه: گفت وگوی ناصرامینی

تمام کسانی که درآن ایام به شهادت 
مسئولیتی  شهبانو   مشهور  کتاب  
درقبال ولیعهد پیداکردند  هّم و غّم 
خودرا  براین نهادند که )ولیعهدی(  

وجودداشته باشد.
دستور   طبق  که  معلمانی  تمام 
پدرومادر به تدریس ایشان  گماشته 
آنهابودم   از  یکی  نیز  ومن  شدند  
براین امر  مهم تأکید کرده  و تعلیم 

داده اند.
برای  ایشان   که  این  سخن   کوتاه 
شده  تربیت  پادشاهی  و  ولیعهدی 
تاریخ  را  این موضع  از  انصراف  اندو 

نخواهد پذیرفت .
درکتاب علیاحضرت  نیز آمده است  
قبول   سالگی   18 درسن  ایشان  که 
این  جز  اگر  اند.  کرده  مسئولیت 
بود  علیاحضرت آن را یادآوری می 
درصفحه  مهم   سند  آن  فرمودندو 

427 کتاب ایشان  بچاپ رسید.
آن  باالی  که  است  سندی  من  مراد 

نوشته شده است 
قاهره - کاخ قبه  سی ویک  اکتبر 

سال 1980
شاهزاده       صورت   دراین    : امینی 

     رضاپهلوی  چه موضعی دارند؟
اردوی  طلبان   سلطنت    : ودیعی 
عظیمی  با تجارب  بسیارند ورقیب 
هستند.  مالیان  قدرت  اصلی  
هرگز  محمدرضاپهلوی   شادروان 
نیز   ایران  ولیعهد  نداد  استعفا 
کردم   عرض  همانطورکه   درقاهره 
گرفت  بعهده  را  بزرگ   مسئولیت 
وکتاب  شهبانو حاوی  این سند مهم 
از  توان   نمی  را  واقعه   این   . است  
تاریخ زدود. بعدها دیدیم  این واقعه  
درخیل   وپراکندگی  تشتت  ربه 

سلطنت طلبان  منتهی شد.
امینی :  شما درمصاحبه  یکجا  درمورد

آقای اردشیرزاهدی  گفته اید :  
که  دانند   می  آن  از  بیشتر  ایشان 
درباره  جمله   این  نکند  گویند.  می 

شماهم صدق می کند؟
اجل  و  اشرف  ایشان   شأن   : ودیعی 
است درخدماتی که که به شاه ووطن 
اشتغاالت  هرگز  من   . است  کرده 
درخاطرات  ولی  نداشتم  را  ایشان 
پادشاه  اغماض  از  که  دیدم  ایشان  
در مورد غربیان  رنج بسیار برده اند. 

حرف ایشان خیلی معنا دارد.
باغرب  همیشه  که  کنم   تکرار می 
کرد.  معامله  بعد  کرد  مذاکره  باید  
آنهارا  دوستی  بسته   چشم  ابداً 

نپذیرفت .
از کتاب روزهاورازها نوشته ناصرامینی

بقیه : رهی معیری

جان  نه   ، دلبندی  مفتون   من  نه 
مدهوش دلخواهی

من  برلبهای  نه  اشکی  من  برمژگان  نه 
آهی

از خواص بزرگ  یک ترانه   شاید یکی 
بدون  آن  کالم  که  است   آن  متعالی 
باشد  خواندن  قابل   آواز  و  موسیقی 
، جالل  آواز  وموسیقی  وهنگام حذف 
این ویژگی  درترانه  خودرا حفظ کند. 

های رهی معیری و.... دیده می شود.

را   ومتوسطه  ابندائی  علوم  رهی 
سپس   ... فراگرفت  خویش  درزادگاه 
در1336  درآمد.  دولت  استخدام   به 
نویسندگان  و  فضال  از  هیئتی   بهمراه 
کرد. سفر  کشورترکیه  به  مطبوعات  

ترکیه  دولت  مهمان  یکماه   ومدت 
جالل  تربت   زیارت  به  بودودرآنجا 
الدین محمد مولوی  درقونیه نائل آمد. 
چهلمین  مراسم   بمناسبت  بعد   سال 
سالگرد  انقالب اکتبر  به دعوت دولت 
رهسپارشد.  دیار  آن  به  شوروی  
از  افغانستان   دولت    1341 درمهرماه 
برنامه  در  برای شرکت  کرد   او دعوت 
درگذشت  سال  نهصدمین  یادبود  
رفت   کابل  به  انصاری   عبداهلل  خواجه 

» پیر هرات«  را درآنجا سرود.
آبان   نزدیک سحرگاه 24  رهی معیری 
ودرآرامگاه   درگذشت  1347درتهران 

ظهیرالدوله بخاک سپرده شد. 

بقیه : پروفسور مریم 
میرزاخانی

دریک  ازوی  عکسی  چاپ  ضمن 
منتشر  اورا  مرگ  خبر  کامل  صفحه 
برای  میرزاخانی  پروفسور  مرگ  کرد. 
جامعه بشری ضایعه ای بزرگ وبرای ما 
ایرانیان مصیبتی جبران ناپذیر بود. به 
همه کسانی که برای مقام زن و دنیای 
این  فقدان  قائلند  ارزش  ودانش   علم 
ارزشمند را تسلیت می گوییم.  ایرانی 

روانش شاد و ویادش جاودان باد.

جدول کلمات متقاطع

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود

 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت دوستداران 

کتاب وفرهنگیان هستم 

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

شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه 
ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

15
 14

  1
3 

12
  1

1  
 10

  9
  8

  7
   6

   5
   4

   3
   2

    
1 

15 14  13 12   11   10  9    8   7   6  5   4    3   2    1   

افقی : جمع آن نام مجله ای علمی است 
غربی  جنوب  در  کش.ری  درایران- 
آسیا2- اجرت - اثر امیل زوال-3- بوی 
نخریسی  وسیله   - مبحث   - رطوبت 
خیس  قدبلند4-  دویار   - ردیف   -
 -5 تأخیرودیرکرد   - منفک  وآبدار- 
متحیرومبهوت - قسمتی ازدر-  رودی 
ریزد6-  می  گرگان  خلیج  به  که  است 
واحد پول ژاپن - پدرشعرایتالیا-آرایش 
دهنده - صدمتر مربع 7- از آن کوه می 
سازند- گرانیت ایرانی 8- مادر - جزیره 
ای  درآفریقا واقیانوس هند- ازرودهای  
اقیانوس  به  -که  درسیبری  روسیه 
بیماری  این  میریزد9-  شمالی  منجمد 
زمانی درایران ریشه کن شده بود- کاسه 
مسی و سر بی مو10-  با همنوعش پرواز 
می کند- کوهی در  شمال غربی فارس 
- لقب عمرابن خطاب - مخفف اگر 11- 
مرکزی  آمریکای  در  کشوری   - طایفه 
ودرکناررودراین   آلمان  در  شهری   -
ای  برترازگوهر- شعبه  12- شمشیر - 
از نژادسفید 13-  رودی درروسیه  که 
به دریای  آزوف می ریزد- دریا - حب 
فرار- بچه دزد معروف - ضمیر وزنی - 
نام   -15 سفید  شیطان   - آتشدان   14
موجب  که  موادی  ناهید-  ستاره  دیگر 
شیمیائی  وانفعاالت  فعل  یا  غذا  هضم 

دربدن می گردند. 
شیمیدان   اختراع    -1  : عمودی 
فیلسوف   - سوئدی  مشهوروپشیمان 
مسلمانی که هفت بار پیاده به حج رفت 

2- ماهی ازسال شمسی - مرغ خانگی 

3- چوب عود - شانه - نارس - طایفه 
ای درایران  - ویتامین انعقادخون - 4- 
ضعف وناتوانی - سیاهپوش خوشحال -  
یکی از میوه ها-         5- نام دیگر  سماق 
- بعضی از چاله درآن می افتند- اثری 
از شاتوبریان - مجرای  طعام ازحلقوم 
پرمصرف  فلز   - رطوبت   -6 تامعده 
کاله   - قافالنکوه  دردامنه  -شهری 
انگلیسی 7- شهری  درغرب کویرلوت 
- پایتخت کشوری  در شمال آمریکای 
ازاغیار8-  وخالی  امن  جای   - شمالی 
 - مسافری   نقلیه  وسایل  بلیط  نوعی 
ازسرزمینی  حرکت   -9 میالدی  ماه 
می  اگر   - دیگر          سرزمین  به 
خواهیدکوچک شود آنرا بکشید- جنس 
مذکر 10- لحظه - مساعده وپیش مزد- 
مرغزار- حرف پیروزی 11- عار نیست - 
نوعی کباب درخت نشین - شهرقدیمی  
ایران که درفتنه مغول  قسمت بزرگی  
پرسش  کلمه   گردید-  ویران   ازآن 
12- سینی ازهفت سین - عادات - - 
عجایب 13- حرف  ازساکنان سرزمین 
رودی  -الفت  دراروپا  ردی   - ربط 
درفارس -الفبای موسیقی14- پایتخت 
مرزی  آبشار   -15 دردناک   - همسایه 

آمریکا ازکاشفین  آمریکای جنوبی
طرح جدول از زنده یاد چهانگیرپارساخو
پاسخ درشماره آینده 

افقی: 1- جنگ و صلح -ماکیاول 2- ا- رند- یو  بالی - ا-3- ناوک - جواز- ره 
- سر 4- وجه - کیا - رشد - نحس 5- رل - ضامن - دخ - مرآت  6- ا- آدم 
- ینا - مل - با 7- نهب - لب - االچیق - ن  8- راس  دا - وش - نما 9- گ 
- دماوند- کد-  اخم 10-  نت - ون - کوک - نار-ا- 11- جرار- جا- اردو - کل 
12- ویت - میر- نوه - نیا  13- رن - رد - آرام - دیار 14- ن -  نهاد- بد - ترم 

-ی 15- جوانمرد- آالباما

       امتحان هوش 
  آیا می توانید  هفت نقطه داخل  
  دایره را با 6 خط مستقیم  از هم

   جداکنید بطوریکه در محل تالقی
   خط ها فقط یک نقطه قرار گیرد.

          
               پاسخ درهمین صفحه 

    پاسخ امتحان هوش

درکنار پدرومادر درسفری به اصفهان
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محمدرضا شجریان
مهر  اول  )زاده  شجریان  محمدرضا 
آهنگساز،  موسیقیدان،  مشهد(   1319
ایران  اهل  خوشنویس  و  خواننده 
هنرمندان  برجسته ترین  از  وی  است. 
موسیقی سنتی ایرانی است و آلبوم های 
کرده  منتشر  زمینه  این  در  یبسیاری 
به  است. شهرتی در سطح جهانی دارد 
وی  وب گاه»آسیاسوسایتی«  که  طوری 
اصیل  موسیقی  هنرمند  پرآوازه ترین  را 
یکی  اورا  ونکوورسان«  روزنام»ه  ایرانی، 
از مهم ترین هنرمندان موسیقی جهان و 
 )NPR( ملی  عمومی  رادیوی  همچنین 
صدای  از 50  یکی  را  وی   2010 سال  در 
برتر جهان معرفی کرده است. محمدرضا 

شجریان،مبدع چند ساز موسیقی است.

جوایز بین المللی:
نشان شوالیه 2014

یکی از بهترین صداهای تاریخ موسیقی 
دنیا 2010

مدال نوشین 2008
مدال موتزارت یونسکو 2006

نامزد دریافت جایزه گرمی 2004 و 2006
ایران  اصیل  موسیقی  خواننده  بهترین 

2000
مدال طالیی پیکاسو از یونسکو 1999

سازهای ابداعی:
ساز  چند  مبدع  شجریان  محمدرضا 
وی  است.  ایرانی  موسیقی  در  جدید 
نمایشگاهی  در   1390 اردیبهشت  در 
به نمایش  در تهران این سازها را رسماً 
عمومی در آورد. برخی این سازهاعبارتند 
ساغر،  آشوب،  شهر  صراحی،   ، از:باربد 
که  ودل  دل  تندر،   ، سبو  کرشمه، 
تصاویربرخی از آنهارا دراین صفحه می 

بینید. 
یک  در  استاد   1395 سال  نوروز  از 
ویدیو که منتشر کرد خبر از ابتالیش به 
بیماری سرطان داد . ازآن زمان تاکنون 
و  ایرانی  پزشکان   نظر  تحت  همچنان 
غیرایرانی  مشغول مداواست . برای استاد 
محمدرضاشجریان  آرزوی بهبودی کامل 

داریم .

محـمدرضا شجریان
استاد

یادی از

با آرزوی بهبودی کامل  استاد

باربد دل ودل

ساغر کرشمه

تندر سبو

مری پاپینز جدید

یعنی    2018 سال  کریسمس  تا 
دیگر  ماه   6 سال  یک  از  بیش 
نسخه جدیدی از فیلم موفق مری 
نمایش درخواهد آمد.  به  پاپینز 
ای را ستاره  اندروز  نقش جولی 
 بنام Emily Blunt   برعهده دارد

چین وچروک زمان

درسال  که  فیلم  این  داستان 
حکایت  منتشرشد   1963
پدر  دنبال  به  که  است  دختری 
شده  گم  که  خویش  دانشمند 
درمی  را  وزمان  زمین  است  
های  گیری  پی  درطول  نوردد.  
خود درمی یابد که جهان هستی 
شیطانی  موجودی  حمله  درزیر 
باشرکت  فیلم  این   . است 

کریس پاین ، اوپرا وینفری و ... 
قراراست در مارچ 2018 برپرده 
این  درآید.  بنمایش  سینماها  
دیسنی  والت  شرکت  را  فیلم 

ساخته است .

هشتمین جنگ ستارگان

جنگ  از  قسمت  هشتمین 
ستارگان با نام »آخرین جدای«  
پرده  بروی  دسامبر   15 روز  در 
جانسون  رایان   . خواهدرفت 
کرده  کارگردانی  را  قسمت  این 
هم  فقید  فیشر  کاری  و  است 
درآن بازی دارد. ازاین فیلم یک 
ویدیوی دودقیقه و 50 ثانیه ای 
منتشرشده که به معرفی آن می 

پردازد.

زیبائی های ماندگار؟

Susan Dey نمیدانم شما سوزان دی
می  یاد  به   70 رادردهه  جوان 
تلویزیونی  درسریال  که  آورید 
The Partridge Family  بازی می کرد 

بلوند  موهای  و  آبی  چشمان  با 
 . داشت  ای  کودکانه  زیبائی  که 
امروز او با قیافه ای که درتصویر 
که  شود،  می  دیده  بینید  می 

هنوز هم زیباست . 

هنرپیشگان   از  معصومی  پروانه 
در   . است  ازانقالب  پیش  دوره 
خوش  بسیار  دوره  آن  سینمای 
بازیگری  بعنوان  و  درخشید 
پس  شد.  می  شناخته  مطرح 
نشین  خانه  مدتی  انقالب   از 
شدن  همرنگ  با  باردیگر  شد 
سینمابازگشت.   به  انقالبیون  با 
از  یکی  با  گفتگوئی  در  اخیرا 
درباره  سینمائی  های  رسانه 

حجاب در سینما گفت :
»بسیاری از بازیگران زن پیش از 
انقالب هم بودند که هرگز راضی 
به پوشش های زننده و نادرست 
شخصًا  بنده  نشدند  سینما  در 
از انقالب و در زمان رژیم  پیش 
بازی  فیلم  ستم شاهی)؟( در 3 
داستان  فیلم   3 هر  که  کردم 
البته  و  داشت  خانوادگی  هایی 
من هم با هر فیلمسازی کار نمی 
که  فیلمسازی  با  تنها  و  کردم 
قدیمی  دوستان  و  معتمدان  از 
به  راضی  بود  مان  خانوادگی  و 
آثاری  در  یا  و  شدم  همکاری 
آن  کارگردانان  که  کردم  بازی 
و  بودند  ایشان  قبول  مورد  ها 
یک  با  ها  فیلم  در  هم  همیشه 
بانوان  و معمول  پوشش مناسب 
می  پیدا  حضور  ایرانی  شریف 
درصدد گاه  هیچ  که  چرا  کردم 

و  کنم  خودنمایی  تا  نبودم  آن 
و  بپوشم  آنچنانی  های  لباس 
تصویری  زننده  های  آرایش  با 
بانوی  یک  از  زشت  و  زننده 

ایرانی ارائه دهم.«
اما   « کرد:  تصریح  معصومی 
از گذشت  امروزه پس  متأسفانه 
انقالب  پیروزی  از  ها  سال 
اسالمی به دلیل انفعال بسیاری 
فرهنگی  و  سینمایی  مدیران  از 
که  آن هستیم  شاهد  مجدداً  ما 
زنان  از  آثار سینمایی  در برخی 
ابزاری می شود و  تنها استفاده 
برخی فیلمسازان و برخی تهیه 
کنندگان فی الواقع از افرادی به 
اسم بازیگر استفاده می کنند که 
از بازیگری به ارث نبرده  هنری 
سینما  به  خودنمایی  برای  و  اند 
ای  عمده  بخش  البته  اند؛  آمده 
همین  از سوی  این مشکالت  از 
بازیگران است که به این  دست 
افراد اجازه هرگونه سوء استفاده 
بازیگران  این  دهند؛  می  را  ای 
ابزاری  استفاده  اجازه  نباید  زن 
محض  به  و  بدهند  را  خود  از 
که  باور می رسند  این  به  اینکه 
می  ابزاری  استفاده  ها  آن  از 
شود باید برای همیشه از سینما 

کناره گیری کنند.

تازه ترین گفتگوی 
پروانه معصومی 
درباره حجاب 
درسینما
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