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متحده  ایاالت  پیدایش  آغاز   از   
تا کنون  هیچ یک از اصول قانون 
نکرده  تغییر  کشور  این  اساسی 
وتنها اصالحیه هائی به آن افزوده 
را   اول  .  ده اصالحیه  شده است 
یا   متحده  ایاالت  حقوق  منشور 
ده  این  نامند   می    Bill of rights
یا اصالحیه زمانی بوجود آمد که  متمم 
بعضی از ایالتها که مخالف قانون اساسی 
بودند و از تبعیض ها و قانون شکنی های 
احتمالی دولت فدرال بیم داشتند  برای 
ده  این  تصویب  قانون   این  از  اطاعت 
اصالحیه را خواستارشدند.  امروز بیشتر 
آمریکا  های  دادگاه  توسط  صادره  آرای 
بر مبنای همین ده اصالحیه اولیه صادر 
می شود و متأسفانه هر نوع بی قانونی 
نیز تحت لوای این ده متمم توسط مردم 

صورت می گیرد. 
در متمم اول قانون اساسی آمریکا آمده 

است :
وضع هرگونه قانون در خصوص تثبیت 
یک دین به عنوان دین رسمی ممنوع، 
است . هر گونه ممنوعیت برای  پیروان  
مراسم  آزادانه   دراجرای   دین  یک 
متمم  این    . است  ممنوع  شان  دینی 
محدود کردن  آزادی بیان، نقض آزادی 
مطبوعات، مداخله در حق تجمع صلح 
آمیز، منع حق شکایت به منظور جبران 
قدغن  را  دولت  سوی  از  خسارت ها 

می کند.:
کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به 
یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا 
محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات 
یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام 
جبران  برای  حکومت  از  دادخواهی  و 

خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی کند.«
جمهور  رئیس  از  هرکسی  روزها  این 
بصورت  یا  آید   نمی  خوشش  آمریکا 
سفارش  و  بدستور  یا  و  خودجوش 
ثروتمندان حزب دموکرات  به این اصل 
استناد می کند  ومی گوید من درانجام 
این تظاهرات ویا آن اهانت به پرچم ویا  

بی احترامی به سرود ملی آمریکا آزادم 

یا متمم  و  اصلی  قوانین  از  در هیچیک 
های قانون اساسی آمریکا چنین آزادی 
 . است  نشده  داده  شهروندی  هیچ  به 
نیز  وعادت  عرف  نظر  از  براین  عالوه 
افتاده  درهیچ کشوری چه کشور عقب 
و چه کشور پیشرفته امروزی نمی توان 
سراغ گرفت که اهانت به پرچم و سرود 

ملی  حق طبیعی مردم شناخته شود.
طبق همین متمم اول منشور حقوق گفته 
آرام   تجمعات  برگزاری  حق  شود   می 
برای مردم محفوظ است .  حال چگونه 
ممکن است در یک کشور بظاهر متمدن ، 
پیشرفته  و قانون مدار  وبویژه در محافل 
دانشگاهی آن  تجمعاتی صورت بگیرد 
و شیشه هارا بشکنند ، به اموال دولتی 
آزادی  را  آن  نام  و  کنند   وارد  خسارت 
بگذارند ووقتی کسی برطبق همین متمم  
بخواهد درمحیط دانشگاه سخنرانی کند  
مانع شوند و اجازه ندهند تا سخنران که 
برخالف عقیده ورأی آنها سخن می گوید  

درپشت تریبون قراربگیرد. .
مسئولیت این هرج ومرج که این روزها 
در هرکجای آمریکا شاهدیم   رسانه ها 
و بعضی از رهبران احزاب هستند.ومردم 
هم برمبنای احساسات و بدون آگاهی از 
حق وحقوق واقعی خود  هررور به بیش 
از آنچه حقشان است  گرایش پیدا می 

کنند.
درطول تاریخ آمریکا هرچهارسال یکبار 
یکی در انتخابات برنده می شود و دیگری 
برنده  به  خوشروئی  با  بازنده  بازد.  می 
میرود.   کارخود  پی  و  گوید  می  تبریک 
اما   درانتخابات 2016،    . بهمین سادگی 
اصاًل  که  را  شکستی  دموکرات   حزب 
انتظارش را نداشت متحمل شد. و از آن 
لحظه تا کنون  همچنان  هر دقیقه و ثانیه 
بدنبال بهانه ای برای توجیه این شکست 
خویش است .  تاکنون ده ها کتاب نوشته 
رسانه  وقت  ساعت  صدها   . است  شده 
حزب  خوردگان  شکست  دراختیار  ها 
دموکرات  گذاشته شده تا بهر نحوی که 
را  انتخابات  این  توانند  مشروعیت  می 
بزیر سئوال ببرند.   چندین کمیته و گروه 
درحال بررسی  مداخله سایبری روس ها  

وهنوز  هستند  آمریکا  انتخابات  درامر   
پس از گذشت 8 ماه هیچ مدرک قاطعی 
پیدا  باشد  روسها  مداخله  بر  دال  که 
نکرده اند.  دانلدترامپ ادعا کرد میلیونها 
نفر رأی غیر قانونی به صندوق ریخته اند. 
ابتدا دموکراتها به او خندیدند. سرانجام 
مقامات ایالت نیو همشایر  اعالم کردند 
هزار  از 6  بیش  فقط  مورد   دریک  که  
رأای  غیرقانونی توسط افرادی از ایالت 
ماساچوست  به صندوق آرای دموکرانها 
در ایالت نیوهمشایر ریخته شده است .و با 
این شمارش آرا هم ترامپ برنده انتخابات 
ایالت محسوب می شود وهم خانم  آن 
مگی حسن بطور غیرقانونی جای خانم  
آیات را در سنا غصب کرده است .وبا این 
همه هنوز دمکرات ها بدنبال بی اعتبار 
هستند.    آمریکا  جمهور  رئیس  کردن 
درسال گذشته یکی از فوتبالیست های 
آمریکا دربرابر سرود ملی  بجای ایستادن 
و دست روی سینه گذاشتن که عرف و 
رسم معمول است زانو زد و بی احترامی 
رئیس  اوباما  حسین  زمان  آن  کرد. 
نخورد.  تکان  آب  از  آب  و  بود  جمهور 
قرارشد  این بازیکن را تنبیه کنند . اما 
اوباما گفت این حق او بوده است و نباید 
برایش مزاحمتی فراهم کنند. حال پس از 
گذشت بیش از یکسال ناگهان بازیکنان 
بازیکن خاطی   ازاین  به حمایت  فوتبال 
ملی  سرود  دربرابر   گروهی  بصورت 
کردند. احترامی  بی  و  نشستند  زانو  به 

وگفتند این عمل را بخاطر  بی احترامی 
دانلد ترامپ به فوتبالیست ها  انجام می 
دهند تا اتحاد خودرا نشان دهند. عده ای 
نسبت  آمریکا  مسلح  نیروهای  افراد  از 
به این امر اعتراض کردند و گفتند ما در 
جبهه ها جان می دهیم تا پرچم آمریکا 
دراهتزاز بماند و ملت آمریکا سرفراز در 
با  اما عده ای  جوامع جهانی حضوریابد 
دریافت پولهای کالن  پرچم را زیر پا می 
نهند و دربرابر  سرود ملی  بی احترامی   
شدن  زبون  و  خوار  باعث  و  کنند  می 
ملت آمریکا درصحنه جهانی می شوند.  
رئیس جمهور ترامپ هنوز هم به این کار 
ورزشکاران معترض است و هرروز  این 
ماجرا  در رسانه ها دامن زده می شود و 
نسبت به افرادی که به پرچم و سرود ملی 
بی احترامی کرده اند  همدردی وهمراهی 

می کنند.
مهمترین دلیل این بلبشو  رسانه هائی 
مشروعیت  نخست   روز  از  که  هستند 
رئیس جمهور منتخب مردم یعنی دانلد 
هم  وهنوز  بردند.  سئوال  زیر  را  ترامپ 
به این کار خود ادامه می دهند. قبل از 
ستون  همین  در  ترامپ  دانلد  انتخاب 
ترین  زشت  انتخابات   این  که  نوشتیم 
متحده  ایاالت  انتخابات  ترین  کثیف  و 
که  گفتیم  زمان  درهمان   . آمریکاست 
رسانه ها یک طرفه  در حمایت از حزب 
قانون  خالف  واین  هستند   دموکرات 
اساسی است . هنوز این وضع ادامه دارد . 

چرا؟  به دلیل اینکه معموال رسانه های 
آمریکا  برطبق همین متمم  اول   آزادند و 
هیچ مرجع و قانونی نمی تواند این آزادی 
را از آنها سلب کند. این رسانه ها بودند 
که  نیکسون را از کار برکنار کردند. این 
رسانه ها بودند که  بیل کلینتون را تا مرز  
استیضاح وبرکناری کشاندند و باز خود 
آنها بودند که اورا نجات دادند.  این رسانه 
ها بودند که جرم او جی سیمسون را  در 
قتل همسرش  اثبات ناشدنی انگاشتند 
واورا تبرئه کردند.)بعدها به جرم دیگری 
زندانی شد و اخیرا آزاد گردید(. همین 
رسانه ها بودند  که پادشاه ایران را بعنوان  
پایمال کننده حقوق بشر درایران معرفی 
کردند . همین رسانه های آمریکا بودند 
که مطمئن بودند قبائی که برای ریاست 
جمهوری بانو کلینتون دوخته اند بسیار 
چیزرا   همه  و  است  متناسب  برقامتش 
برای رفتن نخستین زن آمریکائی به کاخ 
سفید مهیا می دیدند. اما این رسانه ها 
از ترامپ شکست خوردند. شکست آنها 
بسیار مفتضحانه بود . وحال باید دوباره 
ازدست  باید حقوق  آنها  بگیرند.  قدرت 
 . بگیرند  بازپس  ترامپ  از  خودرا  رفته 
بنابراین از هر بهانه ای برای خواروخفیف 
کردن ا.و  سود می برند . حتی اگر خالف 
منشور حقوق آمریکا و یا قانون اساسی 
این کشور باشد.روزی که جیمز مدیسون  
ده اصل اولیه متمم قانون اساسی آمریکا 
را  می نوشت  به این فکر نکرده بود که 
دادن آزادی های بی حد وجصر به رسانه 
ها  چندان هم  مطلوب نیست .  قانون 
باید هم  حقوق مخاطبین رسانه هارا در 
نظر بگیرد و هم  حق وحقوق  رسانه هارا . 
وگرنه همین آش شله قلمکاری پخته می 
شود که اکنون برسر سفره ملت آمریکا 
روزبروز  ومرج  هرج  این  اند.   گذاشته 
گذشته  ماه   8 درظرف  شود.  می  بدتر 
دموکراتها  هیچ یک از لوایح پیشنهادی 
بوده  مردم  بنفع  که  را   ترامپ  دولت 
تصویب نکرده اندو بعید بنظر میرسد که 
تصمیم خودرا عوض کنند. . تنها می توان 
گفت : ای آزادی چه جنایتها که بنام تو 

انجام می شود!
مرتضی پاریزی 

جیمز مدیسون

کا ی مر مرج رد آ رهج و
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پاسارگاد
  90 ی  شماره  آزادی  نشریه  جلد  روی 
دختروپسرایرانی   ازجوانان   تصویری 
درپاسارگاد  به مناسبت  فرخنده نوروز  
سال 1396  مشاهده می شود. مشاهده 
این تصویر من را به سالهای گذشته برد. 
بخصوص روزی از این سالها  که افتخار 
آن را داشتم  که از نزدیک  شاهد مراسم  
آریامهر   شاهنشاه  درحضور  زیبایی 

درپاسارگاد  باشم .
دراین مراسم  شاهنشاه آریامهر  روبروی 
آرامگاه  شاه شاهان  کوروش هخامنشی  
باصدای بلند  سوگند یاد کردند  ووفاداری 
ایران  پایداری  شاهنشاهی   خودرا  در 
چنین فرمودند: » کوروش آسوده بخواب 

که ما بیداریم .«
اعراب   ، مقدونی  اسکندر  که   همانطور 
ومغولها  به ایران هجوم آوردند  وپس از 
مدتی رفتند ویا جذب شاهنشاهی  ایران 
وفرهنگ واالی  آن گردیدند، این هجوم 

آخر عربی نیز ماندگار نیست .
پیش آمدبهمن 57  یک توطئه بود  که 
آمریکا  باهمکاری   انگلستان  ازطرف 
به  میتوانیم  که  شد  تحمیل  ایران   به 
جابجائی  این   . بدهیم  جابجائی  نام  آن 
همین  توسط  ودرآخر  داراست  مدت 
دومرتبه   دختروپسر    دلیر  جوانان  
شاهنشاهی  ایران بافرهنگ  واالی آن  
به ایران  بر می گردد. دومرتبه گفته های 
دانشمندان  ، نویسندگان  وشعرای ایرانی  
انداز  طنین  سرزمین   این  درمرزوبوم  
درسی   درکتابهای  دومرتبه  خواهدشد. 
نام شاهنشاهی ایران  و شاهان آن  درج 

خواهدشد..
بنام  وخیابانها   شهرها   نام  دومرتبه 
نویسندگان   پادشاهان،  پرافتخار  
وشعرای  ایرانی  نوشته وگفته خواهدشد.

وجود  رسمی  مذهب  آینده   درایران 
آزاد  همگی   ومذاهب  نخواهدداشت  
بناهای  آینده   درایران  بود.  خواهند 
متبرکه  مشهد ، قم وشیراز تنها بخاطر  
قدیمی وتاریخی  بودن باقی خواهند ماند.
آلمان - پرویز کالنی

روزهای  برایتان  عزیز   کالنی  پروفسور 
خوشی را همراه باسالمتی کامل آرزو می 
کنم  ومثل همیشه از ابراز لطف ومحبت  
بیکران شما سپاسگزارم .وازاینکه مجله 

آزادی را می خوانید مفتخرم . 
موفقیت شمارا خواهانم .

 درجستجوی یک سرود میهنی

دوست بسیار گرامی جناب پاریزی عزیز
با درود فراوان وارزوی سالمتی و موفقیت 
امیدوارم  که  داشتم  تقاضایی  جنابعالی 

مورد توجه قرارگیرد :
زمانیکه ما در دبستان درس میخواندیم 
عالوه بر سرود»ای ایران« ، سرود دیگری 

را هم میخواندیم با این مطلع :
ایران ، ایران ای کشور داریوش

و  شوکت  و  وافتخار  عزت  سرزمین  ای 
دانش و فر و هوش

 ، مجله  گرامی  خوانندگان  از  کسی  ایا 
بخاطر میاورد که دنباله این سرود چیست 

و سراینده این سرود چه کسی میباشد
           با تشکر و احترام - حسین کرمانی

دوست گرامی  اصل این سرودرا  زنده یاد  
جواد بدیع زاده خوانده است  که درزیر 
برای اطالع شما و دیگر خوانندگان مجله 
متن آن را  ذکر می کنم .  خوشبختانه 
این سرودرا می توانید براحتی در یوتیوب 
جستجو کرده و گوش دهید . درقسمت 
جستجوی  یوتیوب باید عبارت » ایران، 
ای کشورداریوش « را به فارسی یا باخط 
پیدا  را  سرود  این  تا  کنید  تایپ  التین 

کنید.
متن سرود:

ایران ایران ای کشور داریوش
و  نصرت  و  افتخار  و  عزت  سرزمین  ای 

دانش و فر و هوش
ای خاک پاک تو ذره ذره دیده روز روشن

سینه و سر شهنشاهان عالم
گیر و دار اگر که بودی عمری دیگر 

 از جفای ناکسان دون
روز و شب ار نهم  درتعب 

در کف قومی خس و خاری بدوش
شد به سر اینک دور خمودی

خوش بکن ای دل ساده سرودی
ساقی و مطرب کو که خورم من

باده به بانگ خلوت ورودی
دورهء پستی و ذلت و خواری 
عهد خموشی و محنت و زاری

طی شد اینک دورهء خرمی آمد و آسایش
 ز طرب      بخروش

شد سپری چون دور تباهی
بهر حفظ خاک وطن 

بدهیم سر و تن 
پی استقالل و شرف      تو بکوش

تا ندهی سر در راه اظهارتن آسایی انبازی

یا ننمایی تا جانبازی
کی بینی روی شادی و عزت 

راحت و حرمت آنچو» همایون« 
و  فخر  و  غیرت  و  همت  و  مردی  جامه 

شرف     تو بپوش
عز و شرافت می بَُود اندر 

تحت لوای قدرت و تیغ
چه خوش آن که رود سر و جان

پی استقالل و شرف
سر باید دادن در راه وطن

، در راه خاک وطن  بازی  سربازی، جان 
باشدعزت تن، 

و جاوید  زنده  ملت  از جانبازی  مملکت 
است

تا به کی تو خموش و به غفلت
آنکه میان پی قسمت خاک وطن 

توبزن ، بخروش
شعر از زنده یاد نورعلی خان همایون 

مجالت قدیمی 
ودست  نباشید  خسته  باسالم   
هرشماره  آزادی  مجله  شمادردنکند. 
ربارتراز شماره قبلی بدستم میرسد برای 
شما موفقیت بیشتری را آرزو می کنم .  
چندی پیش یکی از افراد خانواده ام از 
به  مربوط  مجله  و چند  برگشتند  ایران 
50-60 سال پیش را برایم آوردند.  ایشان 
اآلن درایران مجالت قدیمی  می گفت  
خیلی مورد عالقه مردم اشت و بعضی ها 
که این مجالت را جمع می کردند اکنون یا 
فوت کرده اند و یا درسنین پیری به پول 
های خودرا  مجموعه  این  دارند  احتیاج 
می فروشند. او می گفت حتی این مجالت 
را مردم از طریق اینترنت یا تلفن سفارش 
می دهند و پس از چندساعت در منزل 
ازاین  شما  نمیدانم  گیرند.  می  تحویل 
به  نیازی  اصوال  و  دارید  آگاهی  موضوع 
اینگونه مجالت وروزنامه ها دارید یا خیر؟ 
من چند مجله را که ازایران برایم آورده 

اند برای شما میفرستم . موفق باشید
محسن رمضان زاده   آمریکا

چند  منهم  اتفاقا  بله   . شما  به  سالم  با 
مجله مربوط به قبل از تولدم را دریافت 
کردم . مثال مجله » منطق« که من تاکنون 
ستون  .در  بودم  نشنیده  هم  را  اسمش 
شنیده های این روزنامه آمده است :» روز 
عید قربان  میان اعراب بومی و ایرانیان 
جزیره بحرین  زدوخورد خونینی در می 
گیرد . درنتیجه  عده ای کشته وزخمی 

می شوند تابادخالت  انگلیسیهای مقیم 
بحرین  این غائله ختم می شود. «  این 
موضوع درشماره 7 دوره دوم شنبه 16 
امتیاز  .صاحب  شده  نوشته   1328 مهر 
غیاث  دکتر  هم  آن  مسئول  وسردبیر 
مراجعه  با  تازه    . است  جزایری  الدین  
فهمیم  قدیمی می  روزنامه های  این  به 
ما چقدر  روزنامه های  که درآن دوران  

آزادبودند.. یادش بخیر. 

آزادی درپاریس
من ساکن پاریس هستم . با بیشتر ایرانی 
که  ای  درهرخانه   . دارم  آمد  و  رفت  ها 
بهمین    . بینم  میروم  مجله شمارا می 
دلیل خواستم به شما تبریک بگویم که 
این چنین جای خودرا دردل ایرانی های 
امیدوارم  اید.   کرده  باز  از کشور  خارج 
روزبروز  نشریه آزادی موفق تر و پربارتر 

بشود.
امضاء محفوظ

آرزوئی  چنین  ماهم  ازشما  سپاس  با 
در  هموطنان  شما  برای   . راداریم 
هرکجای جهان که باشید آرزوی سالمتی 
وموفقیت داریم .  فراموش نکنید که هنوز 
هم بیشترین خوانندگان ما ایرانیان داخل 
کشورهستند که بیش از یکصد هزارنفر 
می  مطالعه  را  مجله  ما  ازطریق سایت  
کنند. البته از جمعیت 80 میلیونی یکصد 
هزار نفر تعداد زیادی نیست وامیدوارم با 
این عده  بدیگران توسط  معرفی آزادی 
افزوده  ما  خوانندگان  تعداد  بر  هرروز 
بطوررایگان  سایت  طریق  از  شود.مجله 
آدرس  قراردارد.  همگان  دردسترس 

سایت ما درصفحه 3 نوشته شده است .

خاطرات دکتر عدل
عدل  پرویز  دکتر  یاد  زنده  خاطرات 
درشماره پیش پایان یافت . اگرچه پایان 
بوسیله  عدل  دکتر  اما  بود  انگیزی  غم 
نشریه آزادی به عده زیادی از هموطنان 
ما بیشتر معرفی شد.بنظر من  او نمونه ای

دررژیم  ما  سیاسی  پاکدامن  ازمردان 
آنقدر  ما  امروز  دولتمردان  بود.  گذشته 
می دزدند که تا پایان عمر خود دررفاه 
دولتمردان  اما  بود.  خواهند  وآسایش 
سرخ  خودرا  صورت  باسیلی  پیشین  
نگهمیداشتندو جز خدمت به مردم وآب 
فکری  دغدغه  هیچ  عزیز  ایران  وخاک 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری
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روح دکتر عدل شاد  نداشتند.  دیگری 
و آنها که هنوز درقید حیاتند  خداوند 
به آنها سالمتی و عزت و طول عمر عطا 

کند.
از کانادا - مهدی - ک
به  نسبت  شما  شناسی  حق  ابراز  از 
.البته  سپاسگزارم  گذشته  دولتمردان 
نیاخاک  به  هنوز  که  کسانی  هم  امروز 
عزیزمان ایران و هم میهنانمان فکر می 
کنند دربین کارمندان دولت وجود دارند. 

اما فراموش نکنید که :
 اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی 

برآورند غالمان او درخت ازبیخ 
درآن دوران دولتمردان پاکدامن تر بودند 
داشتند.  تری  پاکدامن  رهبران  چون 
امثال دکتر عدل   ازاین گذشته کسانی 
از خانواده ای مرفه و با اسم ورسم آمده 
بودند که نیازی به مال دنیا ن داشتند. 
اسالمی  رژیم  توسط  آنها  اموال  واگر 
غصب نمی شد همچنان دررفاه وآسایش 

و عزت واحترام به زندگی خود ادامه می 
به  غربت  در  شدند  نمی  دادندومجبور 
کارهای مشقت بار بپردازند. همانطور که 
شما نوشتید  دکتر پرویز عدل یکی افراد 
پاکدامن و با اصل ونسبی بود که جز به 
ایران وایرانی نمی اندیشید. روانش شاد.

 پس چه شد؟
درچند شماره پیش قول دادید که مقاله 
ای از آقای شریفی چاپ خواهید کرد       . 
اما هنوز خبری نشده است . آیا ایشان 

مایل بهمکاری با مجله نیستند؟ 
بگوئید  و  برسانید  ایشان  به  مارا  سالم 
خانواده 8 نفری ما منتظر مقاله های شما 
هستند.. قلم ایشان بسیار شیوا ست و 
نوشته هایشان خالی از هر حب و بغضی 
است. ایشان تاریخ  را بهمان صورتی که 
اتفاق افتاده باز نویسی می کنند و هیچ 
دخل و تصرفی درآن بعمل نمی آورند. 

حیف است که جوانان ما از نوشته های 
ایشان بی بهره بمانند.

خداوند  از  را  آزادی  بیشتر  موفقیت 
خواهانیم .

خانواده  مشکوری - آمریکا
با تشکر از شما دوستان گرامی . حقیقتًا 
ما  از  آیا  که  دانم  نمی  هم  بنده  خود 
تقصیری سرزده و آقای رخیم شریفی از 
مجله رنجیده اند یا آنطور که خودشان  
به من می فرمایند کمی کسالت  هربار 
می  هم  ایشان  خود  هرحال  به  دارند.  
و  علمی  مقام  به  همیشه   ما  که  دانند 
ایم  گذاشته  احترام  ایشان   سیاسی 
هم  نکته  یک    . گذاشت  خواهیم  و 
که  است  این  وآن  است  مسلم  بربنده 
هم  خودرا  سهند  مجله  دیگر  ایشان 
بنابراین  کنند.  نمی  منتشر  پاریس  در 
با آزادی  باید بپذیریم که رابطه ایشان 
هرچه  امیدواریم  و  است  بسیار حسنه 
زودتر این کسالت جزئی هم رفع شود 

وما بتوانیم دوباره از مقاالت آگاه کننده 
 . ببریم  سود  ایشان  هشداردهنده  و 
هم  آزادی  خوانندگان   شما  درضمن 
خوب درمورد خواسته هایتان سماجت 
بخرج می دهید . باعث خوشحالی است .

تبریک سال نو 
این روز ها  هموطنان یهودی ما و دیگر 
نو  سال    ، ابراهیمی  دین  این  پیروان  
ماهنامه  اند.    گرفته  جشن  را  عبری 
آزادی  سال نورا به همه  یهودیان  جهان 
بویژه هموطنان عزیزمان شادباش گفته 
و برای همه آنها سالی پربرکت ، همراه 
با سالمتی کامل و کامیابی های بسیار  

خواستار است .
 وبقول خود آنها باید بگوئیم :

   Shana tova     شاناتو وا

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.

       قابل توجه دوستداران داستانهای ایرانی

           ازشماره آینده داستان  دنباهل دارمهرک نوشته نویسنده ی

                                    تواان هوشنگ دان را رد ماهناهم آزادی مطالعه فرمائید



صفحه 7
دی 91 آزا

91 -
ی 

اد آز
ه6

فح
ص

چگونه فرانسه باعث وخیم تر
شدن اوضاع لیبی می شود؟

از فارین افرز -نوشته :
Jalel  Harchaoui

مذاکرات  در  امسال  ژوئیه   25 در 
امانوئل  توسط  پاریس  در  که  صلحی 
برگزار  فرانسه  جمهور  رئیس  مکرن، 
لیبی،  اصلی  گروه  دو  رهبران  شد، 
دولت  از  السراج  فایز  وزیر  ونخست 
که  درتریپولی   )GNA( ملی  توافق 
و  است  المللی  بین  شناسائی  مورد 
ارتش  خود  از  حفتار  خلیفه  مارشال 
شهر  نزدیکی  در  مستقر  لیبی  ملی 
بس  آتش  برسر  شفاهی    - بنغازی 
وقت  اسرع  »در  که  ملی  انتخابات  و 
برگزارشود« توافق کردند. این معاهده 
و  کرده  ایجاد  را  مثبتی  های  سرفصل 
دیپلماتیک  پیشرفت  یک  عنوان  به 
جوان  جمهور  رئیس  برای  اولیه 
به  توجه  با  اما  میرود  بشمار  فرانسه. 
در   Haftarمارشال دادن  شرکت 
مذاکرات - علی رغم میل سازمان ملل 
ناتو  پشتیبانی  و  اروپا  اتحادیه  متحد، 
تا  کند  می  کمک  GNA-فرانسه  از 
او را از یک »جنگ ساالر سرکش« به 
تبدیل  »بازیگر سیاسی مشروع«  یک 
کند، در نتیجه  ژنرال را برای تسخیر و 
حکومت بر کل کشور تشویق می کند. 
است  بعید  پاریس  اجالس  بنابراین 
برای  راه حل کوتاه مدت  به  که منجر 

جنگ داخلی لیبی  شود.

ظهور HAWKS فرانسوی
لحن  که  ماکرون  دیپلماتیک  ابتکار 
ژنرال  نفع  به  شدنش  مطرح  شکل  و 
هفتار است، با اقدامات پیشین فرانسه 
سازگار  اخیر  های  سال  در  لیبی  در 
از  فرانسه   ،2015 سال  اوایل  از  است. 
طریق استقرار مشاوران، فعاالن مخفي 
و نیروهاي ویژه در شرق لیبي، در حال 
کمک به ائتالف هفتار است، در حالي 
که کمک  کمي به GNA ارائه مي کند. 
در ماه فوریه، Haftar به یک روزنامه 
فرانسوی گفت که فرانسه از دولت او 
»از لحاظ اخالقی و از دیدگاه امنیتی«  
حمایت می کند. )فرانسه در ماه ژوئیه 
2016 پس از آنکه سه سرباز نیروهای 
هلیکوپتر  انفجار  در  فرانسوی  ویژه 

بنغازی کشته شدند بطور  در نزدیکی 
علنی  این حمایت نظامی را پذیرفت، 

قهرمان اصلی هفتار         درپاریس،ژان 
 Jean-Yves Le Drian ،ایو لو درین

وزیر امور خارجه است و»لو درین« از 
تا 2017، وزیر دفاع رئیس  سال 2012 
در  است.  بوده  اوالند  فرانسوا  جمهور 
که  تغییری  تحکیم   در  او   ، مقام  این 
نیکوال سارکوزی  درسیاست  ازدوران 
 )2007-1995( شیراک  ژاک  خارجی 
بشمار  کلیدی  بودعامل  شده  شروع 
که   شد  باعث  تغییرات  این  میرود، 
موضع گیری تندروانه و مداخله گرانه 
تعدیل  اخیر،  های  سال  در  فرانسه 
به  سیاست   این  که  هنگامی  شود. 
شود،  می  مربوط  خاورمیانه  و  آفریقا 
وخوشبختی  »آزادی«  از  پاریس 
 2000 سال  اواسط  در  منطقه   ملتهای 

میالدی خودرا دور نگهمیدارد..
ی  پروازدرآمده  به  تازه  های  شاهین 
فرانسوی به دو اردوگاه متضاد تقسیم 
می شوند. اولین آن - توسط سارکوزی 
جمهوری  ریاست  اولیه  سالهای  در  و 
دموکراسی  لیبرال  ارتقای  از  اوالند-  
رژیم  تغییر  به  تمایل  و  شد  حمایت 
هرگز  اوالند،  مثال،  عنوان  به  داشت. 

سارکوزی  تصمیم  علنی،  طور  به 
 2011 سال  در  قذافی  سرنگونی  برای 
غرب  مداخله  از  و  نبرد  زیرسؤال  را 
در  اسد  بشار  جمهوری  رژیم  امور  در 
بیشتر  سوریه حمایت کرد. گروه دوم 
در تردید است و )در نظر خود( عمل 
گراست . عملکرد این گروه  ثبات  در 
می  ارمغان  به  را  خاورمیانه  و  آفریقا 
آورد و به پیگیری منافع ملی فرانسه، 
مبارزه  نظامی با جهاد گرایی و مبارزه 
در  سیاسی  اسالم  علیه  ایدئولوژیک 

خارج از کشور کمک می کند.
قرار  اردوگاه دوم  این  Le Drian در 
دارد که ظاهرا قهرمانی بنام مکرون  را 
پیدا کرده است، که ارتقاء دموکراسی 
از  وارداتی  کاری  نومحافظه  »نوعی  را 
وآنرامحکوم  میداند  کشور«   از  خارج 
میکند. »Le Drian« در مقام وزارت 
مداخله  2013بخاطر  ژانویه  در  دفاع 
علیه گروه های جهادی در شمال مالی 
بدست  تاکتیکی  موفقیت  یک  که   -
ناقص  استراتژیک  ازنظر  چه  آورد)اگر 
بود(، موردستایش قرارگرفت  و بعنوان 
قرارمی  دراولویت  را  امنیت  که  کسی 
 ،2015 ژانویه  از  و  یافت.  شهرت  دهد 
تروریستی  مخرب  حمالت  سری  یک 

به خاک فرانسه موجب آسیب رساندن 
کرد  ایجاد  را  محیطی  و  شد  مردم  به 
تواند  می  فرانسه  سیاست  آن  در  که 
آرمان  بشرو  حقوق  برای  ها  نگرانی 
به  توجه  بدون  را  دموکراتیک  های 
نادیده  درداخل  فراوان  اعتراضات 
ایده  مداخله  از  تغییر  این  بگیرد. 
کنون  تا   2013 سال  از  که  آلیستی، 
باعث  و  شده  تقویت  باموفقیت   
از  را  خود  حمایت  فرانسه  گردیده  
جمله  از  سرکوبگر،  دولت  چندین 
ساسو  دنیس  و  درچاد  دیبی   ادریس 
نگوسو، درجمهوری کنگو، اعمال کند 
است. همینطور  مناسب  دران  لو  برای 
در  سیاست   تغییر  این  با  فرانسه 
السیسی،  عبدالفتاح  رژیم،  از  حمایت 
رئیس جمهور مصر، نشان داد که این 
کشور اهداف تجاری کوتاه مدت خود 
را دنبال می کند. در سال های 2015-
شکاری  جت  فروند   24 مصر   ،2016
یک   ،Mistral کشتی  دو   ،Rafale
کشتی جنگی و موشک هایی به ارزش 
5/2 میلیارد یورو از فرانسه خریداری 
تسلیحاتی  فروش  کلی   طور  به  کرد. 
میلیارد   18 به   2015 سال  در  فرانسه 
سال در  یورو  میلیارد   14 و  یورو 

ازراست :ژنرال حفتار ، امانوئل ماکرون ، و نخست وزیر لیبی فایزالسراج درژوئیه 2017 درنزدیکی پاریس

 گذشته رسید که تقریبا سه برابر، بیشتر 
از میانگین دوران  سارکوزی است. در ماه 
سپتامبر Le Drian ،2015 بیشتر خود 
را از تغییر رژیم بشردوستانه دورکرد و 
تنها  اسد  جمهور  رئیس  که  کرد  اعالم 
جامعه  نه  است  سوریه  مردم  دشمن 
یک  عبارت  همان  از  )ماکرون  جهانی. 
ماه پس از رسیدن  به ریاست جمهوری  
استفاده کرد.( فرانسه کمک می کند تا 
به  از یک جنگ ساالرسرکش  هفتار را 

یک بازیگر سیاسی مشروع تبدیل کند.
فرانسه  گذشته   سال  پنج  از  واقع،  در 
روابط قوی تر با بورکینافاسو، چاد، مصر، 
برقرار  نیجر  و  موریتانی  مالی،  اردن، 
نظامی  لحاظ  به  این کشور  است.  کرده 
در   )ISIS )یا  اسالمی  دولت  برابر  در 
عراق و سوریه مشغول  مبارزه است، در 
حالی که برای رسیدن به روابط حسنه  
از  ضمنی  طور  به  سعودی  عربستان  با 
جنگ در یمن، حمایت می کند موضع 
سختگیرانه در اجرای معاهده هسته ای 
ایران دارد، و حتی در سال گذشته جایزه 
مدال طالی لژیون را به شاهزاده محمد 
بن نایف. از عربستان ، اعطاکرد.  فرانسه 
همچنین روابط خود را با امارات متحده 
عربی، که در آن از سال 2009 تا به حال 
یک پایگاه نظامی داشته است، تقویت 
کرده است. از مراکش تا اقیانوس اطلس، 
مصر و فراتر از آن، منطقه وسیعی از نفوذ 
فرانسه در آفریقا و خاورمیانه ظهور کرده 
است. در داخل چارچوب منطقه ای، یک 
با  فردی  یا  حفتار  تحت حکومت  لیبی 
ایدئولوژی مشابه، به نظر میرسد هدف 
باید  که  است  تقریباروشنی  و  منطقی 
ماکرون  که  آنجایی  از  و  شود..  تعقیب 
ظاهرا رویکرد لودران را پذیرفته است، 
اتهامات مربوط به جرایم جنگی حفتار و 
نیز تعهد او برای حکومت غیر سکوالر، 
غیرلیبرال و نظامی، بعید است نگرانی 

عمده برای پاریس باشد. 

بادهای مناسب
عالوه بر سیاست داخلی فرانسه، بادهای 
بین المللی به نفع حفتار وزیدن گرفته  
که  لیبی  ملی  ارتش  و  مارشال  است. 
توسط امارات متحده عربی، مصر، اردن 

و روسیه پشتیبانی می شوند، با پارادایم 
ایاالت  و  سعودی  عربستان  که  امنیتی 
متحده در اجالس سران ریاض در ماه مه 
ارائه دادند، بر ضد تروریسم و   مخالفان 
. به اسالم گرایی به بهای دموکراسی و 
حقوق بشرتأکید دارند     متناسب   است 
یس،  ر پا در  ژوئیه  مذاکرات  از  پیش   ..
ور  ه رئیس جم ترامپ،  دونالد  و  مکرون 
ها  ن آ که  گفتند  مطبوعات  به  آمریکا، 
»اهداف مشابهی مربوط به لیبی دارند«، 
به این معنی که واشنگتن چراغ سبز را 
س  ی پار به  کشورلیبی  در  رهبری  برای 
داده است. اگر چه ایاالت متحده تحت 
حاکمیت باراک اوباما، حامي GNA بود، 
اما دولت ترامپ از دخالت خود در لیبي 
عقب نشینی کرد. به عنوان مثال، رکس 
تیلرسون    اخیرا اعالم کرد که از فرستادن 
سفیر ویژه ایاالت متحده برای کشورهای 
  . رد  ک خواهد صرفنظر   آفریقا،  شمال 
اولویت فعلی واشنگتن این است که از 
بازکردن جای پا توسط گروه های جهادی 
مانند داعش  درلیبی جلوگیری کند. اما 
دود که ح ماموریت م این    استثنای  به 
    احتماال توسط تعداد کمی از نیروهای

می  ی  ن پشتیبا متحده  ایاالت  ویژه   
است  ایل  م اکنون  متحده  ایاالت  شود، 
که اجازه دهد متحدان نزدیک او آنطور 
که برایشان مناسب است  با لیبی روبرو 
از  گتن  ن واش تغییر  عمل،  در  شوند. 
حمایت از GNA درگیری کمتر  درلیبی 
یک محرک برای هفتار است. به عنوان 
مسئولیت   ISIS اینکه  از  بعد  مثال، 
حمالت 26 ماه مه به مسیحیان قبطی 
در مینیای مصر، را گردن گرفت قاهره 
لیبی را هدف  با بمب   به عنوان تالفی 
 ISIS قرار دادومخالفان حفتاررا که به
ایاالت  اند..  س ر بقتل  نیستند،  وابسته 
متحده ساکت ماند، در حالیکه لو دران 
به طور آشکارحمایت خود را از اقدامات 
مصر ابراز کرد. فرانسه از انتقاد از امارات 
بین  انین  و ق نقض  برای  عربی  متحده 
المللی و دادن اسلحه به حفتار و ایجاد 
خودداری  بی  ی ل شرق  در  هوایی  پایگاه 
کرده است. پاریس تأکیدمیکند که این 
توافقنامه  ز  ا حمایت  به  متعهد  کشور 
سیاسی لیبی است که از حمایت سازمان 

ملل متحد برخوردار است و لی توصیه 
می کند که باید آن را اصالح کرد .

برابربا25  ه  ا مهرم سوم  دوشنبه  درروز 
استقالل  ی  برا گیری  رأی  سپتامبر  
تیترها  این  شد.  آغاز  عراق  کردستان 
مهمترین اعتراضات را نسبت به این رفر 

اندوم نشان می دهد:
-ایران مرزهای هوایی با اقلیم کردستان 

عراق را بست  
- مخالفت شورای امنیت سازمان ملل با 

همه پرسی در کردستان عراق   
- مقام ارشد آلمان: استقالل کردستان به 

سقوط کامل عراق می انجامد  
را  کردستان  همه پرسی  ایران   -

»نامشروع و غیرقانونی« خواند
- دولت مرکزی عراق همه پرسی را ناقض 
کرده  اعالم  کشور  این  اساسی  قانون 

است  .
و  سعودی  عربستان  آمریکا،  ایران،   -
دبیرکل سازمان ملل متحد در مخالفت 
با همه پرسی در اقلیم کردستان، با بغداد 

همراه و هم رای هستند.
- اسرائیل تنها کشور منطقه است که 
به وضوح از همه پرسی استقالل حمایت 

می کند.
میان موضعی  این  در  اردن  و  - روسیه 
اتخاذ نکرده اند. رهبران اقلیم کردستان 
به موافقت آن  را  خویشتنداری روسیه 

کشور با این رفراندوم تعبیر می کنند.
- حدود 12 هزار و 72 مرکز اخذ رای، نه 
تنها در اقلیم کردستان عراق که شامل 
سلیمانیه  اربیل،  دهوک،  استان های 
مورد  مناطق  در  بلکه  است  حلبچه  و 

مناقشه با دولت مرکزی نیز ایجاد شده 

  

بود.. برگه های رای به چهار زبان، کردی، 
عربی، سریانی و ترکی تهیه شده بودند.

خود  مرز  در  را  رزمایشی  نیز  ترکیه   -
ضمن  و  کرد  برگزار  کردستان  اقلیم  با 
آن،  خواندن  بی اعتبار«  و  »غیرقانونی 
اقتصادی  تحریم  به  را  عراق  کردهای 

تهدید کرد.
- رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه روز دوشنبه )25 سپتامبر/ سوم 
مهر( در واکنش به رفراندوم کردستان 
کردستان  استقالل  با  شدت  به  عراق 
دید  »باید  گفت:  و  کرد  مخالفت  عراق 
چه  از  عراق  شمال  منطقه ای  دولت 
کانالی نفتش را صادر خواهد کرد و کجا 
این خط  فروخت. شیرهای  آنرا خواهد 
لوله دست ما است که می توانیم آنها را 

ببندیم.«
-با آن  که اکثریت قاطع رأی دهندگان با 
استقالل اقلیم کردستان از کشور عراق 
موافقت کرده اند. با این همه، اعالم شده 
که نتیجه همه پرسی الزام آور نبوده و به 
کردنشین  مناطق  فوری  معنای جدایی 

شمال عراق از این کشور نخواهد بود.
این تیترهای خبری درباره ی رفراندوم 
ازسایت  را  عراق  کردستان  دراقلیم 

صدای آلمان - فارسی برگزیده ایم .
اندوم  رفر  انجام  از  پس  خبرها  آخرین 
حکایت از آن  دارد که کردهای ایرانی 
ایران  کردنشین  شهرهای  در  نیز 
بخاطر موفقیت کردهای عراق به رقص 
وپایکوبی پرداختند.که با مخالفت شدید 

دولت روبروشدند.

رفر اندوم درکردستان عراق :  زیرچترعراق ماندن یا استقالل؟
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اسرائیل تأسیس نشد
 تا

نفی فلسطین کند
دکترکاظم ودیعی - پاریس

چرا نتانیاهو  برای دردل سیاسی  خود 
به مسکو ، نزد پوتین  میرود تا  تهدید 
جنگ  و  حمله  به  را  والئی  ایران  کند 

یک تنه ؟ )که محال  است(
به شنیدن   مایل  نه کاخ سفید  انگاری 
ُکل البی  ونه  اوست   حرفهای تکراری 

های جامعه  یهودیان آمریکا.
انگاری نتانیاهو  بسبب نزدیکی ها که 
با ارتودوکس های  یهود  بسیارافراطی  
بازرسی  های پلیس   سرهم کرد  وآن 
و  تعقیبات  دستگاه عدالت  اسرائیل  
دیگر نه درغربت دلش شاد داشت و نه 

یک جای پای محکم  در وطن دارد.
عربستان  ازتالش  شاید   وباألخره 
رفتن   برای  ایران   وکوشش  سعودی  
ودوری  دیپلماتیک   های  حل   راه  ره 
برطبل جنگ  هم  بیهوده  کوبیدن   از 

بسیار ناراضی است .
نتانیاهو   اسرائیل   گفت   شود  نمی 
آقای  افراطی   سخت  دفاع   ووزیر 
لیبرمن  در انزوایند. ولی  از وقتی پای 
حزب اهلل  به حوالی مرز  غوالن )گوالن 
یا جوالن(  رسیده است  تصمیم گرفته 
است  شکایت ایران  را به مسکو کند 
که یک » ُچُغلی« کودکانه بیش نیست .

آخر نخست وزیر اسرائیل نمی داند  که 
والدیمیر پوتین  متحد صمیم  و یکتای 

ایران  ایران والیت  فقیه است ؟
آن  جواب ها که پوتین  و الواروف وزیر 
خارجه  او بعداز آن دیدار  به نتانیاهو 
دادند نشان داد  عمق بیهودگی  سفر 

نسنجیده  نتانیاهو را.
ایران وروسیه  ی پوتین  نه فقط  طرف 
تجاری  خوب هم اند  درمخالفت  کور 
ابدی علیه آمریکایند وبه این مخالفت  
برای بسیج  مردمان  دردرون دوکشور  

روسیه وایران نیازدارند  
نتانیاهو   به  روسیه   ومسئوالن   رهبر 
که  فهماندند   او   ودرغیاب  درحضور 
درسوریه   ای  سازنده  نقش   ایران 
کردن  مالمت  که  یعنی  ودارد.  داشته 

ایران بی معنی است .
و  تنهائی   جو  دراین  نتانیاهو   وضع 
چکمارگی به شعر شادروان نیمایوشیج  
شب  این  کجای   به   «  : که  ماند  می 

خودرا؟«  کهنه  قبای  بیاویزم   تیره  
نتانیاهو   اسرائیل   کهنه  قبای  واین 
حضور  اصالت   به  اعتنائی   بی  همان 
جنگ  به  بارها   که  است  فلسطینی  
وترور وویرانگری ها منتهی شده است

ها  سازی  ساختمان  آن   وآخرین 
درسرزمین  دیگران است که لقب آن 
تواند  می  صغیر«   استعمار   « حداقل 

باشد .   
درافغانستان،  قدرتها  قدر  درحالیکه 
می  رو  واحتیاط  تأمل  به  درسوریه  
بعداز  جّو  در  خودرا  نتانیاهو   ، کنند 
حس  ناصر  بامصِر  روزه   شش  جنگ  
می کند، که اوالً  فاتح است پس حق با 
اوست . ثانیًا همه درباره ی ایران والئی  
اشتباه می کنند  جز خود ایشان . این 
اسرائیل   که  گرائی   گذشته  روحیه    
درمورد جنگ  شش روزه  درهرفرصت  
دراحیای آن هست ودرماههای گذشته  
بارخودرا  اند   کرده  تکیه  برآن  بسیار 
آنرا  اجر  هم   ومدتی  ورفته  بسته  
اسرائیل طی دوسه سال بعداز شکست 
را   اسرائیلیان  ناشیانه گفت   ناصر  که 
به دریای احمر می ریزیم گرفته است.  
زیرا  است   آن محال  به  بازگشت  پس 

بتاریخ پیوسته است .
بزرگ   ُدَوِل   و  جهان  مردم 
مؤثردرمنطقه، حتی دیگر  از جنایات  

نصیب  که   فجایعی  درمورد   هیتلر  
میزنند   حرف  ندرتًا  کرد   یهودیان 
ودنیا هم می داند  که تأسیس  کشور 
اسرائیل  تا حدود زیادی  همان غرامت 
است  که به یهودیان  داده شده است  
ومانع   کنند  گرائی   وقانون  تابروند  

ستم ثانی شوند.
بسیار  امید   که  همانها  امروز  امتا 
الاقل    ، اسرائیلی   برعدالت   داشتند  
دولت  مند   گله   ، مرزخود  درداخل 
متمایل   وزیرش   نخست  اسرائیلندکه 
یهود  ارتدوکس   باروحانیت  اتحاد   به 
سراسر  یهودیان   ازهمه  ومثال   شود 
شما  ازدواج   که  بخواهد  زمین  کره 
بی اجازه وثبت دردفتر من  بی اعتبار 

است .
یهودان   که  است   شکر  جای  اینک 
را   ونتانیاهو  کردند   همت  آمریکا 
اخطار به قطع کمک های  مالی دادند  
وایشان هم مهلتی  6 ماهه خواست  تا 
خطاهارا رفع ورجوع  کند. ولی دراین 
بسیار  وزیر   نخست  اعتبار   میان  

کاهیده شد.
درچنین  شرایط ، تهدید ایران  به چه 
معناست ؟   انگار  این فرض چندان  هم 
نابجا نیست  که اگر اسرائیل  به تنهائی  
قادر به زدن ایران بود  نیازی به رفتن  
مسکو  واظهارات پوتین نداشت  نتانیاهو

خوب   پوتین  که  دانست   می  خوب 
بخود  ولی  شنود  می  اورا  حرفهای 
رسان   پیام  دهد   نمی  حق  هیچگونه 
نتانیاهو برای دولت ایران  باشد  . شاید 
درفرصتی  ، لبخندی استهزاء آمیز  به 
به  آنهم   بزند  درمسکو   ایران   سفیر 

مناسبتی .
اسرائیل  در رفتن  به صلح با همسایه 
دوستی  وجستجوی  خود  تاریخی 
مسلمان   عرب   باکشورهای  واقعی  
ها  فرصت  پس  نکرد.  عمل  جدی 
درمورد  المثل   شدندوفی  سوخته 
صمیمانه  مذاکرات  شد   می  حماس  
ای ظهور کند  زیرا هیچ معضل  بدتراز 
جنگ با همسایه  نیست و » این همان 
ترامپ   آمریکای  که  است   مشکلی 
بادوهمسایه  شمالی - کانادا- و جنوبی 
- مکزیک - دارد« وبرای آمریکا بسیار 

گران  تمام خواهدشد .
حمس  به  اسرائیل  دولت   توجهی  بی 
باعث شد  که روابط ایران  وحمس بعد 
رود  ترمیم   به  رو  تنش  سال   پنج  از 
حرکت  جدید   رئیس  پیش   وچندی 
روزنامه  با  مالقات  در  غزه  اسالمی  
روابط حماس     «: نگاران محلی  گفت 
وایران   است  عالی  درسطحی  وایران 
و  سالح    ی  کننده  تأمین  نخستین 
کمک های مالی  لشکر عزالدین قسام 

)شاخه  نظامی حماس ( است .
این  اثرات   از  سینوار(   )یحیی  وی 
اسرائیل   علیه  درمقاومت  ها   کمک 
فلسطین  های  سرزمین  وآزادسازی  

خبرداد.
حماس   به  والئی  ایران  کمک  سابقه 
به  ونیز  میرسد    1990 سالهای  به 
بر»فتح«  حماس   که   2006 سال 

محمودعباس  غلبه کرد.
را  غزه  بنادر  اسرائیل   که  درشرایطی 
می  ملل  وسازمان  دارد   درمحاصره 
خشونت  از   دست  حماس  تا  کوشد  
  250 باکمک  والئی  ایران   . بکشد  ها 
میلیون دالری  ساالنه خود  حماس را 
قویًا  در حرکت مقاومت خود  تشویق 

می کند.
کمک های مالی ایران  ازسال 2011 
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)سال انقالب سوریه  باالهام از حرکت 
بهارعرب( علیه نظام  بشار اسد  قطع 
شدوروابط تهران و غزه به سردی رفت 
. درعین حال  بشاراسد  سالها میزبان  
سران تحت  تعقیب  حماس بود. بدیهی  
هست وبود  که نه دمشق  تحمل این  
خالد  .اما  تهران  ونه  کرد  را  ناسپاسی 
مشعل  از اهداف  بهار عرب  دفاع کرد. 
دست از رهبری  حماس کشید و به قطر 
رفت  ودرحمایت امیر قطر قرارگرفت . 
وحماس هم  به فقر مالی رفت . یحیی 
سینوار  که 25 سال  درزندان اسرائیل  
بسربرده  درماه فوریه  گذشته  با بهره 
از تجاربی که درامنیت داخلی   مندی  
حماس داشت  توانست اعتماد  تهران 
را جلب کند. وی می گوید  ما درصدد 
جنگ نیستیم . می کوشیم جنگ روی 
ندهد  اما از جنگیدن هم نمی هراسیم . 

سئوال ها مطرحند:
1- آیانتانیاهو  تحت تأثیر  این دوستی 
به   دست  وحماس   تهران  مجدد  
مسکو   به  وبارفتن  است  تهدیدهازده 
گیرد   شاهد  را   پوتین  است   خواسته 

یا به میانجی  گری ببرد؟
ای  مایه  ته  سینوار   یحیی  لحن   -2
پر معضل   نوع حماس   از  دیپلماسی  

درخوددارد؟
با  بانرمشی  قادراست   نتانیاهو    -3
زند که سازنده   بکاری دست   حماس  

وغیر مترقبه  باشد؟
4- اگر تهران مایل  به یک استراتژی  
نمی  هم  سینوار  یحیی  نبود   مذاکره 
جنگ  مادرصدد  بگوید»  توانست 

نیستیم ...«
بتواند   که  نیست   درشرایطی  ایران 
دامن زن  جنگ بین حماس واسرائیل  
های  درگرفتاری  غزه   مردم   باشد. 
روزانه اند. می شود گفت  کمک به غزه  
از طریق حماس  جنبه » انسانی و زنده 
بنابراین   دارد.   » مقاومت  نگهداشتن  
یحیی  امنیتی   وتجارب   پختگی   اگر 
سینوار  ومشکالت  نتانیاهو  را کنار هم 
نهیم  بعید نیست به مدد  سازمان ملل  
، غزه به اعتباری رسد که تبدیل  شود 

 ، فلسطین   وحدت  برای  نمادی   به 
محمودعباس و جانشینی او.

نتانیاهو   بسوزد   هم  فرصت  این  اگر 
راهی ندارد  جزاینکه  از اسرائیل خود  
مدد  بی  بسازد؟!  شمالی  کره  یک   ،

آمریکای ترامپ.
می ماند آنکه ترامپ بهرحال  باستناد

نتانیاهو  به  سفید  درکاخ  که  حرفها 
بروید مذاکره کنید« چندان    «  : زدکه 
ناراضی از پیشرفت  مذاکره ها نیست .
شاید ترامپ  دراین ماجرا  حسن نیت  

ایران را به تجربه برد؟!
-چهل  سی  خاورمیانه   مردان   شاید 
سال  اخیر که درآتش  اشغال و انقالب  
اند   وپازده  دست  بسیار  جنگ   و 
دراین  یک مورد  طعم مذاکره  وحس 
وپُر  خسته   مردمان   رابه  همجواری  

های وهوی آنها بچشانند.
در چگون  وحماس   داعش  اینکه  واما 
حماس   اگر  قاعدتًا  هستند؟  ای  رابطه 
درکمترین رابطه ها با داعش  بود  پیش 

ازاینها افشا شده بود. 
سازمان  درفهرست   حماس  اگر  حتی 
های تروریست آمریکا باشد این دلیل 

بر  تروریست بودن آن نیست .
می شود حدس زد که غزه با  تسلطی 
مرزی  که بر دریا دارد وبا ذخائر  نفتی 

دریایی  کم یا زیاد خود  برای خود ،

است   مایل  که  است  کشورکوچکی 
اعاده  حقوق مردم فلسطین  واستقالل 
کامل  این سرزمین ِ  زاده وبدست آمده 

ی اراده ی مردمش  باشد ونه جزآن .
والئی   ایران  کمک   ، افراطیون   بعضی 
را به حماس  تعبیر به دست نشاندگی  
می کنند. تنها  فردای ظهور  فلسطین 
ئاوری  به  توان   می  که  است   مستقل 

رفت ونه امروز.
***

به حماس  ایران   ازسرگیری کمک  باز 
ازسوی  العملی   عکس  موجب  هنوز  
سازمان ملل  ونماینده ی آمریکا  درآن 

سازمان  نشده است  اما انتظار آن را 

باید داشت .  
درشدیدترین   تصادف   به  آمریکا 
هاروی(.  )توفان  است  جوی   مصائب 
اما  آمریکا رسمًا  درنفی قرارداد  اقلیم 
است . ترامپ  به ذغال سنگ  هم رو 
کرده است . این آمریکا فقط  ظرف یک 
میلیارد    34000 اوت 2017(   26( شب  

لیتر آب باران  دریافت کرد. 
بعید است درمشغله ی امروزی خود  به 

کمک ایران به حماس  اولویت  دهد. 
بی تردید  باز ازسرگیری  روابط تهران  
 - اطالعاتی   ازشگردهای  وحماس  
زیرا    . است  پاسداران  سپاه  امنیتی  
های   درنزدیکی  اهلل   حزب  درحالیکه 
مرز تپه غوالن  درگردش وتحریکات اند

درمرزهای   حماس  نگهداشتن   سرپا 
دیگر خبر خوشی برای نتانیاهو نیست .

***
خاورمیانه   دَول  اینک   که  درشرایطی 
بسر می برند  امکان اتکاء  به دخالت 
میرود.  کاستی   روبه  قدرقدرتها  
وکرنا  بابوق  که   همامها  وماشاهدیم 
نظامی   هیمنه  با  ونیز  تبلیغاتی   ی 
آمدند  و به اشغال رفتند بعداز چندی  
  ، رفتند  بیرون  وفرسودگی   باخفت 
با فراست  باید  پس کشورهای  منطقه 
دیپلماسی  ازطریق  خودرا  مشکالت 
به  اتکاء   کمنطقه  دراین  کنند.  حل 
قدرت برتر  آمریکا بعداز جنگ جهانی 
را  دوم عادی شد. درعین حال مردم  
ومردم  استعماررفت   که  بردند   باغوا 

دیدند  که استعمارنوی آمده است .
بریهودیان   که  ازظلمی  دنیا   حمایت 
بتمام  ازاسرائیل  رفت  هیتلر   درعهد 
اسرائیل   ولی   . بودوهست  وکمال 
کند.  فلسطین  نفی  تا  نشد   تأسیس 
صورت مسئله  بهمین سادگی  است .  
درک نادرست  آن را بغرنج نموده است 
. مادرآستانه ی ظهور  اختالفات  غرب 

واسرائیل هستیم .
اخیراً  آقای نتانیاهو  برسر ویران کردن  
غرب   دنیای  باکمک  که   مدارسی 

درمناطق اشغالی  ساخته شده بودند
بقیه درصفحه 48

دی 91     صفحه 9       آزا

  * ناتانیاهو  تحت تأثیر  دوستی مجدد  تهران وحماس  دست به  تهدیدهازده است وبارفتن به مسکو  خواسته است  پوتین را  شاهد گیرد  یا به میانجی  گری ببرد؟  *  اگر اسرائیل  به تنهائی  قادر 
به زدن ایران بود  نیازی به رفتن  مسکو  واظهارات پوتین نداشت.  * نتانیاهو  خوب می دانست  که پوتین  حرفهای اورا می شنود ولی بخود هیچگونه حق نمی دهد  پیام رسان  او برای دولت ایران  باشد

رژه نیروهای امنیتی درنوارغزه
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تظاهرات درسنت لوییس
 16 شنبه  روز  معترضان  از  تن  صدها 
سپتامبر 2017  در دلمار لوپ شهر سنت 
شهر»یونیورسیتی«  درحومه  لوئیس 
دراعتراض به تبرئه پلیس که درتظاهراتی 
دیگر یک سیاهپوست را کشته بود دست 
ساعت،  سه  از  پس   . زدند  تظاهرات  به 
سازمان دهندگان از معترضان خواستند 
ظهردوباره   از  بعد  یکشنبه  روز  که 

درتظاهرات شرکت کنند که  انجام شد.
دلیل اعتراض کنندگان  نشان دادن اتحاد 
خود بخاطر مرگ جوان سیاهپوست  بنام 
ای وسیله  عنوان  به  که   است  اسمیت 

پیرامون  مردم  آگاهی  بردن  باال  برای   
وجود  رابطه ضعیف بین مجریان  قانون 
و جوامع سیاهپوست  است. درسالهای 
سیاهپوستان  تظاهرات  دامنه  اخیر 
گسترده   روزبروز  حاکم   قوانین  علیه 
این  خواهند  می  بعضی   . است  تر شده 
سیاهپوستان  مخالفت  با  را  تظاهرات 
اما   کنند  مبوط  دانلدترامپ   به  نسبت 
جریان  اوباماهم   درزمان  تظاهرات  این 
. نیست  ونوظهوری  تازه  چیز  و  داشت 

هدف لوس آنجلس
دارد  ای  تایمزمقاله  نیویورک  روزنامه 
 make kim sweat using  : عنوان  تحت 
diplomacy بقلم  راجر کوهن ومی نویسد :
درارزیابی تهدید هسته ای کره شمالی  
بدنیست نگاهی به  عملکرد     نادرست  
هیئت دولت ترامپ  درقبال معامله هسته 
ای  که با ایران  صورت گرفت  بیندازیم 
. این معامله جلوی پیشرفت ایران را در 
گرفت  ای   هسته  سالح  به  یابی  دست 
)خیلی ها ازجمله دولت ترامپ  معتقدند  
»برجام « معامله خوبی برای آمریکا نبوده 
نمی  ایران  اسالمی  دولت  عملکرد  به  و 

توان اعتماد کرد(.
نیویورک تایمز ادامه می دهد »بااینحال 

خود ترامپ این قراردادرا  باطل شدنی

رکس  اش  خارجه  ووزیر  داند  می   
تیلرسون  آن را  رویکردی  می داند که 
و  است  برخوردشده  بصورتی غلط  باآن 
امروزه کره  ازنوع تهدید هائی است که 
شمالی  نسبت به آمریکا اعمال می کند. 

مفهوم این گفته ها مشخص نیست .«  
تکلیف  تایمز  نیویورک  بقول  اگرچه 
»برجام« دردولت آمریکا نامشخص است 
اقدامات کره شمالی کامال مشخص  اما  
است و هدف پیونگ یانگ  بمباران اتمی 
لوس آنجلس است . کوهن دراین باره می 
نویسد:»  دولت توتالیتر  کیم جونگ اون 
مجدانه برروی   تکنولوژی  های پیشرفته 
کار می کند تا قادرشود  موشک بالستیک  
قاره پیما یی بسازد تابتواند کالهک  اتمی 
بفرستد. آنجلس   لوس  برروی  را  آن 

که  ساله    33 دیکتاتور  ودرآنصورت 

است   خویشاوندان  اعدام  متخصص 
هفت تیرش را بسوی سر آمریکا بگیرد. 
سانتا مونیکا  پس ازآن  هرگز  احساس 
امنیت  کنونی را نخواهد داشت . چنین 
عواقبی  پذیرفتنی نیست . این نقطه صفر  
سیاست آمریکا وخط قرمز ایاالت متحده 

باید باشد . « 

استفن بنون  وفاداربه ترامپ
سپتامبر2017   25 درشماره  تایم  مجله 
مشاورسیاسی   بنون  استیو  درباره  خود 
سابق رئیس جمهورترامپ  مطلبی دارد 

که خالصه آن چنین است :
»استفن بنون، شخصیت مهم رسانه ای 
شود،  می  مبالغه  او  درباره  همیشه  که 
همواره پشت صحنه راحت تر به نظر می 

رسید.
 به عنوان رئیس  کارزار انتخاباتی دونالد 
استراتژیست  به عنوان  ترامپ و سپس 
داشت  دوست  او  سفید،  کاخ  اصلی 
حضورش  همیشه  باشد،  سایه  در  که 
احساس می شد ، اما به ندرت صدایش 
بگوش میرسید.. بنون خود را به عنوان  
کار  دستور  برای  جنگ  میدان  ژنرال 
بی  فرمانده  میکرد.،  معرفی  ترامپ 
رحمی  که ارتش  دست راستی را رهبری 
و  راند  عقب  به  را  ها  لیبرال  که  میکرد 
جمهوریخواهان را لرزاند. هنگامی که او 
به عنوان یک نیروی شیطانی  قدرتمند 
در کاخ سفید معرفی  شد،هرگزنتوانست  

از این سوء تفاهم  رهایی یابد.
ماه  در  کاخ سفید  از  زمان خروج  از  اما 

گذشته، بنون به روش جدیدی در کانون 
توجه قرارگرفته  است. در اولین مصاحبه 
تلویزیونی اصلی خود که 10 سپتامبر در 
رئیس  شد،  پخش  دقیقه«   60 »برنامه 
چارلی  به   Breitbart News جنجالی 
با دشمنان  تا  رز گفت که مشتاق است 
ترامپ مبارزه کند. وی اعالم کرد: »من 
یک جنگنده خیابانی هستم.« »من قصد 

دارم که در کنار او باشم.«
تایم درادامه می نویسد:» بنون از چنگال 
کاخ سفید آزاد شد، بنون در هر جهت 
می جنگید: در »رسانه های مروارید«، با 
هیالری کلینتون )»نه خیلی روشن«(، با 
دوران بوش )که می گوید»من این افراد را 
تحقیر می کنم«( و  با مشاورین ناسپاس 
شما  »اگر  میگوید:،  بنون   . دانلدترامپ 
باید  ندارید   دوست  را  ترامپ  کارهای 

ازمقام خود استعفا کنید .«
اما تهدیدات او علیه اعضای جمهوریخواه 
کنگره بود که توجه زیادی را به خود جلب 
کرد. بنون وعده داد، »آنها اگر از رئیس 
جمهور ایاالت متحده حمایت نکنند باید 
بنون  به  نزدیک  افراد  باشند.«  پاسخگو 
شایع کرده اند که او در حال آماده شدن 
برای راه اندازی مبارزه انتخاباتی  مقدماتی 
در برابرلیست نامزدهای انتخاباتی سنا ی 
منتقدان  جمله  )از  است،  جمهوریخواه 
فلیک  جف  مانند   Trump همیشگی  
از آریزونا، دین هلر، و حتی باب کورکر، 
ازتنسی، که  رئیس کمیته روابط خارجی 

سنا است( .
با بمب مؤسسه خربی Breitbart و پول رابرت 
مرسر، بنون توانایی ایجاد مشکل ودردسر 
برای تشکیالت حزب جمهوریخواه را دارد.
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 در سالی که جمهوری خواهان باید در 
سناحالت تهاجمی داشته باشند - بیشتر 
در ایالتهای جمهوریخواه،-فقط از هشت 
با  مقایسه  در  کنند،  می  دفاع  کرسی  
از 25 کرسی دفاع می  دموکرات ها که 
کنند. چالش های مقدماتی پوپولیستی، 
میچ  و  کند  می  تخلیه  را  حزب  خزانه 
مجبور  را  سنا  رهبراکثریت  کانل،  مک 
می کند  به جای مبارزه با دموکرات ها. 
از همکاران خود حمایت کند. مک کانل 
متعهد به محافظت از جمهوری خواهان  
نفس   تازه  رقبای  علیه  درسنا  حاضر 
را  زیادی  های  هزینه  اگر  حتی  است، 
متحمل شود . صرف هزینه ها برای  دفاع 
از همکاران فعلی اش  می تواند توانایی 
مالی  منابع  ازنظر  را  خواهان  جمهوری 
برای رقابتهای انتخاباتی در جاهایی مانند  
اوهایو، پنسیلوانیا و ویسکانسین که آنها 
کنند،  تصاحب  را  ها  کرسی  امیدوارند 
رقابتهای   ودرنتیجه    . بدهند  دست  از 
را  حزب  روحیه  تواند  می  مقدماتی 
تضعیف کند، و رای دهندگان را متقاعد 

سازد که رقیب پیروزرا ترجیح دهند.«
بطور خالصه از این مقاله مجله تایم می 
قصددارد  بنون  که  گرفت  نتیجه  توان 
و  کین  مک  نظیر  خواهانی   جمهوری 
بازدارد  انتخاب مجدد   از  را  باب کورکر 
وبجای آنها کسانی را به مردم معرفی کند 
که  بیشتر از برنامه های پرزیدنت ترامپ 

پشتیبانی می کنند .

هدایای عربستان به ترامپ
زمانی که دانلد ترامپ  هنوز نامزد ریاست 
موضع  عربستان  علیه  بود  جمهوری 
سختی گرفته بود وبخاطر مسائل حقوق 
بشر ازاین کشور انتقاد میکرد و به رقیب 
خرده  کلینتون  هیالری  خود  انتخاباتی 
می گرفت  که چرا از عربستان برای بنیاد 
خانوادگی اش  پول دریافت کرده است . 

جمهوری  ریاست  به  ترامپ  وقتی  اما 
رسید  نسبت به عربستان  سخاوتهای 
اخیراً  که  سوابقی  و  داد  نشان  زیادی 
توسط وزارت امورخارجه آمریکا منتشر 
شد نشان می دهد  که از راههای گوناگون  
او نیز از دولت عربستان  هدایایی دریافت 

کرده است .
 Daily Beast    گزارشی که احیراً  توسط
دولت  که   دهد  می  نشان  منتشرشد  
ترامپ  سفر  بهنگام  می  درماه  سعودی 
به عربستان   حدود 80 هدیه  به او داده 
است . درمیان این هدایا  شمشیری است 
اساسی  قانون  شمشیر  از  تقلید  به  که 
یا  عبا  دو    ، است   شده  ساخته  کویت 
روبدوشامبر که آستر آنها از پوست ببر 
است  ، سه لباس از ابریشم بارنگهای زرد، 

صورتی ، و زردوفیروزه ای .
چنین  هم  ترامپ  آیا  که  نیست  معلوم 
سعودی  میزبان  به  گرانبهائی  هدایای 

خودداده است یاخیر؟ اما بنوشته روزنامه 
نیویورک تایمز  در تاریخ هشتم سپتامبر 
2017 » آقای ترامپ  چیزی را که سعودی 
ها می خواستند به آنهاداد:  سخن گفتن 
ای  منطقه  رقبای   ، ایران  علیه  شدید 
قرارداد  دالر   میلیارد  و 110   ، عربستان 

تسلیحاتی  از جمله این هدایا بود.«
درسخنرانی  است   بیادآوری  الزم 
عمومی  مجمع  در  ترامپ  پرزیدنت 
علیه  نیزمطالبی  متحد   ملل  سازمان 
هم  که  شد  گفته  اسالمی  جمهوری 
ازآن  سعودی   عربستان  وهم  نتانیاهو 
بسیار استقبال کردند والبته باعث شادی 

مخالفین رژیم ایران نیز گردید.
مالنیا  و  ترامپ  چپ  سمت  درتصویر 

درکنار پادشاه سعودی دیده می شوند.

مجمع  در  ترامپ  سخنرانی 
عمومی سازمان ملل متحد

روزنامه گاردین  ازقول خبرنگارخود در 
واکنش نخست  بومونت،  پیتر  اورشلیم، 
وزیر اسرائیل، بنجامین نتانیاهورادرمورد 
عمومی  درمجمع  ترامپ  سخنرانی 

سازمان ملل   ذکر کرده است .
او می گوید نتانیاهو »می تواند بخشی از 
نوشته  ایران   رادرباره  ترامپ  سخنرانی 
باشد چون با دیدگاه های او درباره خطر 

تهدید تهران مطابقت دارد«.
ترامپ  خود  سخنرانی  از  قبل  نتانیاهو، 
را ستود، وگفت : »من بیش از 30 سال 
 ، متحددرارتباطم  ملل  سازمان  با  است 
وتاکنون  چنین سخنان شجاعانه وشفاف 
را از کسی نشنیده ام. پرزیدنت ترامپ 
که درکمین   درباره خطراتی  به حقیقت 
جهان است سخن گفت و خواستار آن 
شد که با صبروشکیبائی با این مشکالت 
انسانیت  تضمین  تا آینده  برخوردشود 

گردد.« .

مهمترین اشاره ترامپ به رویاروئی آمریکا 
با کره شمالی بود که گفت :

اگر  اما   . است  وصبور  پرتوان  آمریکا   «
خود  متحدان  و  ازخود  که  مجبورشویم 
حفاظت کنیم  چاره ای جز نابودی کامل 

کره شمالی  نداریم«
همچنین ترامپ درباره ایران گفت :

»جمهوری اسالمی سرنوشت ملت بزرگ 
خود را به سرقت برده است و افزود که 
دولت تهران پس ازقدرت نظامی آمریکا 

ازمردم خودمی ترسد«
او گفت که معاهده هسته ای ایران، که 
دو سال پیش توسط ایاالت متحده تحت 
امضا  پنج کشور دیگر  و  اوباما  حکومت 

شد، » برای آمریکاخجالت آور بود«.
ریاست  توسط  قرارداد  این  تأیید  عدم 
به  منجر  تواند  می  آمریکا   جمهوری 
توافقنامه  وابطال  کنگره  مجدد  تحریم 

شود.« روزنامه گاردین سپس می افزاید:
وضعیت  که  دیگران  برخالف  ترامپ   «
بشریت علیه  تهدید  مهمترین  را  جوی 

به  ای   اشاره  هیچ  کردند  قلمداد   
قراردادپاریس و وضعیت آب وهوا نکرد.«

انتخابات  آلمان 
اخیر  انتخابات  از  پس  آلمان  صدای 

درآلمان درسایت خود نوشت :

»آلترناتیو  پوپولیست  راست  حزب 
با 6/12 درصد آرا توانست  برای آلمان« 
وارد  قدرتمند  حزب  سومین  عنوان  به 
پارلمان این کشور شود. آیا این رویداد 
تاثیری بر سیاست و رویکرد جامعه آلمان 

نسبت به خارجی ها خواهد گذاشت؟
رأی دهندگان  کل  درصد   12 از  بیش 
که  کردند  انتخاب  را  حزبی  آلمان  در 
یکی از رهبران آن معتقد است باید به 
جنگ  در  کشته شده  آلمانی  سربازان 
بنای  وجود  و  کرد  افتخار  دوم  جهانی 
نیز یک  را  برلین  در  هولوکاست  یادبود 

»شرمساری« برای آلمان می داند.
بنیادش  آلمان«،  برای  »آلترناتیو  حزب 
پناهندگان  و  پناهجویان  با  ستیز  بر  را 
گذاشته و می گوید کمپ های پناهجویی 
تا  آلمان منتقل کرد  از  به خارج  باید  را 
متقاضیان پناهجویی قبل از پا گذاشتن بر 
خاک این کشور، از غربال کنترل ادارات 

پناهجویی بگذرند.
حزب »آلترناتیو برای آلمان« در عین حال 
می خواهد که با پشتیبانی مالی، خارجیان 
و  کشور  این  ترک  به  را  آلمان  ساکن 

بازگشت به وطن خودشان ترغیب کند.

تظاهرات درآلمان علیه حزب آلترناتیو
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اگر و مگر
ایران  امت  این  از ویژه گی های  یکی 
و  گفتن  پال  و  پرت   ، عزیز  اسالمی 
مزخرف بافتن است. گاهی اوقات آدم 
اینها  یکوقت  نکنه  که  میکنه  شک 
علفی کشیدن یا قرص اسید زدن که 

اینقدر هذیان میبافند.
به  کردند  بند  هم  ها  تازگی  حاال 
 ، کنیم  رفتار  تر  اسالمی  اگر  اینکه 
اوضاع بهتر میشود و مردم راحت تر 
از  و  و بهشت میشود  زندگی میکنند 
انقالب  معظم  ها.رهبر  خیالبافی  این 
باالی  بار  هر  که  هم  اسالمی  فلکزده 
را  خود  مبارک  اهداف  میروند  منبر 
در مورد نابودی ایران و ایرانی و ایجاد 
امپراطوری امتی- شیعه ای را به خورد 
میدهند  دیوانه  عزادار  های  هیئت 
با   ، اهداف  این  راستای  آنها هم در  و 
بوق و کرنا و همایش و تعذیه خوانی، 
در  حاضر  همیشه  امت  خورد  به  آنرا 
صحنه میدهند. در این رژیم آخوندی 
پیدا  و دستک دمبک  نهاد  هزار جور 
با  ولی  جداگانه  کدام  هر  که  میشود 
خرابکاری  سرگرم   ، مشترک  اهداف 
این  از  یکی  میباشند.  کاری  ندانم  و 
سازمان  خاصیت،  بی  نهاد  چندین 
اسالمی  جمهوری  کتابخانه  و  اسناد 
دکتر  خانم  آنرا  ریاست  که  میباشد 
به گزارش  دار است.  بروجردی عهده 
بروجردی  دکتر   ، ایسنا  خبرگزاری 
مربی  تربیت  کشوری  دوره  اولین  در 
 ...»: گفتند  چنین  شهروندی  حقوق 
و  آیات  از  که  برویم  سمتی  به  اگر 
فهم   و  کنیم  استفاده  صحیح  روایات 
مان را بر اساس واقعیات پیش ببریم، 
خواهیم  شهروندی  حقوق  دار  داعیه  
بود...« چیزی که این ضعیفه بسیجی 
واقعیات  اساس  که  اینست  نمیفهمد 
روایات  مخالف  جهت  کامأل  بشری 
است.  موهوم  داستانهای  و  آیات  و 
ایشان سخن راندند که : »... از زحمات 
زحمت  دوره  این  برای  که  عزیزانی 
جامعه  به  رسیدن  دغدغه  و  کشیدند 
تشکر  دارند  را  بهتر  ایرانی  و  و  بهتر 
حقوق  و  شهروندی  حقوق  می کنم. 
گیرد.  می  بر  در  را  دیدگاه  دو  بشر 
حقوق  به  شهروندی  حقوق  قدمت 
حالیکه  در  گردد،  برمی  شهروندی 
انسان  خلقت  به  بشر  حقوق  قدمت 

از مهمالت  اینهم  بعله  برمی گردد...« 
کتابخانه  و  اسناد  رییس  دکتر  خانم 
و  گودرز  پیوند  از  بعد  که  آخوندی 
شقیقه به این نتیجه رسیدند که خدا 
و پیغمبر حقوق بشر را هنگام خلقت 
اعطا فرمودند!!! . چند وقت پیش نظام 
مقدس قوانین امر به معروف و نهی از 
منکر را تصویب کردکه همان دخالت 
شهروندی  حقوق  و  حق  در  مستقیم 
بپوش  چه  نخور،  چه  بخور  چه  است. 
به  معظم  رهبر  همچنین  و  نپوش  چه 
که  دادند  آزادی  عزادار  بسیج  امت 
آتش به اختیار شوند و هرجا که نشانه 
جریمه   ، دیدند  ها  خودی  غیر  از  ای 
مردم  بر  را  شتم   و  ضرب  و  زندان  و 
قوانین  حقیقت  در  دارند.  روا  ایران 
همان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
حقوق شهروندی به سبک آخوندی- 
حرفها  این  بقیه  و  میباشد  اسالمی 
فقط برنامه های خیمه شب بازی برای 
همچنین  ایشان  چون  کفارمیباشد 
الملل  بین  سطح  در  اگر   ...»: گفتند 
به عدم  متهم  و  بین هستیم  ذره  زیر 
رعایت حقوق شهروندی هستیم باید 
گفت این به این دلیل است که درکی 
که از جامعه ما دارند با آنچه خودشان 
به  اتهام  است.این  متفاوت  دارند  باور 
دلیل نوع نگرش و نگاه ما است...« به 
عبارت ساده تر درک از جامعه ما باید 
مطابق قوانین عقب مانده و ضد بشری 

اسالم عزیز باشد و نگاه ما باید مطیع 
قوانین عهد دوغ باشد.طبق گفته این 
حقوق  آیا   ...«: العقل  ناقص  بسیجی 
حق  یا  است  مازاد  حقی  شهروندی 
طبیعی؟ از دیدگاه بسیاری از علما که 
قرآن را مبنای فکر و اندیشه قرار می 
و  انسانی  کرامت  که  دانند  می  دهند 
انسان  ذاتی  شده  نامبرده  حقوق  این 
ایشان  فرمایشات  طبق  پس  است...« 
علما  این  و  است  طبیعی  حقوق  این 
حالیشان  هم  تنبل  کدو  اندازه  به  که 
حقوق  و  بشر  حقوق  فرق  نیست 
شهروندی را نمیدانند چیست. حقوق 
اساسی بشر مبنی بر آزادی اندیشه و 
اجتماعی  و  فردی  آزادی های  و  بیان 
مدنی  قوانین  اساس  بر  باید  که  است 
پس  باشد  آن  از  پیروی  و  جامعه  آن 
قضا  به  معتقد  ابله  این جماعت  چون 
قدر و بهشت و جهنم و تقلید و مقلد 
است ، هر دو را با هم قاطی کرده اند. 
جامعه  کردن  اسالمیزه  راستای  در 
چند هوچی دیگر نیر به این کارناوال 
در  فرمودند.  ُدرفشانی  و  پیوستند 
نهادهای  های  همایش  از  دیگر  یکی 
آخوندی  خاصیت  بی  و  درآوردی  من 
قشقاوی  حسن  ایسنا،  گزارش  به 
خارجه  امور  وزارت  کنسولی  معاون 
علمی  همایش  »پیش  نخستین  در 
اجالسیه  هشتمین  تخصصی 
بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر« 

بزرگ  بحران  پنج  از  جهان   ..« گفت: 
رفت  برون  راه  تنها  که  برد  می  رنج 
رفتار  به  توجه  به  ویژه  توجه  آن  از 
ویژه حضرت  به  ائمه  و سیره  و منش 
دیگر  که  یکی  این  است...«   علی 
همایش؟   پیش  است.  مسخره  خیلی 
متخصص  و  دکتر  غدیرهم  دهه 
داشت؟ اونهم از نوع بین المللی ؟ باز 
گفتن  ربط  بی  و  مزخرفات  بافتن  هم 
کاریهای  ندانم  برای  خوبی  پوشش 
غدیر  مسئله  که  اوأل  است.  امت  این 
خودش دهن کجی به امت غیر شیعه 
میباشد. دومأ که سیره ائمه و حضرت 
امروزی  بحرانهای  به  ربطی  چه  علی 
و  بیابانگرد  مشتی  روز  و  حال  دارد؟ 
چه  عربستان  صحرای  چادرنشین 
ربطی به تجربیات و روابط قرن بیست 
به  و یکم دارد؟ حاال بد نیست نظری 
استدالل این بسیجی کم توان ذهنی 
ترشحات  های  چکیده  به  بیاندازیم. 

مغزی ایشان توجه بفرمایید.
»...فلسفه  اخالقی-  کمبود  بحران 
بعثت نبوی تجلیل اخالق است جوامع 
قوانین،  قالب  در  کردند  سعی  جهانی 
اما  کنند  پیدا  اخالق  برای  جایگزینی 
گوهر  این  تواند  نمی  اجتماعی  نظم 
کنید  پیدا  کند...«  اجرا  را  اخالقی 

پرتقال فروش را.
بحران جنگ طلبی- »... در این زمینه 
روز  به     روز  ای  هسته  افزار  جنگ 

بحران محیط زیست

راجع  که  است  گسترش  درحال  روز 
اما  شود  می  صحبت  بشر  حقوق  به 
و  شود  نمی  گفته  چیزی  پایدار  صلح 
کنوانسیونی  هیچ  جهان  در  همچنین 
نداریم  جنگ  از  جلوگیری  برای 
رویکرد مبانی فکری دردهکده جهانی 
فکری  مبانی  طبق  پایدار  ایجاد صلح 
حضرت علی است...« البته این استاد 
سوسول  این  و  ملل  سازمان  به  ما 
بازیها اعتقاد ندارد. البد رویکرد صلح 
پایدار هم وقتی بدست میآید که سر 
بقیه قبایل دنیا را از تنشان جدا کنند 

بویژه یهود فالن فالن شده .
بحران حفظ بنیان خانواده-«... دشمن 
تالش دارد با ماهواره و سریال، تلگرام 
نابودی  به  را  ما  و عالم مجازی جامعه 
نقش  عفاف  و  حجاب  که  بکشانند 
دارند  خانواده  بنیان  حفظ  در  مهمی 
و دستورات فقهی برای تقویت بنیان 
دهکده  در  باید  که  است  خانواده 
پیاده  جهان  در  علوی  سیره  جهانی 
نصف  تر  ساده  عبارت  به  شود...« 
و  ببرند  گونی  و  چادر  زیر  را  بشریت 
چه  عفاف  کنند.  حبس  خانه  گوشه 
ربطی به حجاب دارد؟ خدا لعنت کند 
عالم  و  تلگرام  و  سریال  و  ماهواره 
کربال  صحرای  از  را  ما  که  را  مجازی 

دور کرده است.
غنا،  و  فقر  شکاف   ...« فقر-  بحران 
و  شمال  مستکبر،  و  مستضعف 
جنوب است که بایداین  بحران عظیم 
عدالت  از  گیری  بهره  با  را  اجتماعی 
عملی  جهان  در  الموحدین  مولی 
کنیم...« بنظر میرسد که در این چهل 
طور  به  اسالمی  حکومت  اخیر  سال 
برداشته شده است  این شکاف  کامل 
و فقر و بدبختی وجود ندارد ، اگر هم 
داشته  وجود  مورد  این  در  ای  شایعه 
و  استکبار  های  دسیسه  از  باشد 
صهیونیزم است. بد نبود اگر لشکریان 
به ممالک کفار حمله میکردند  اسالم 
و  کرده  غارت  را  آنها  اموال  و  زنان  و 
مستعضف  چادرنشین  قبایل  بقیه  به 

میدادند .خیلی حیف شد ولی هرگز 

دیر نیست.
بحران  از   ...« زیست-  محیط  بحران 
های دیگر در دنیای امروز است که در 
و  رفتار  از منش،  باید  موارد  این  همه  
سیره اهل بیت امامت به ویژه حضرت 
اینجا  گویا  کنیم...«  استفاده  علی 
نمداند  بیچاره  این  و  آمده  کم  قافیه 
از  زیاد  احتمال  به  ولی  بگوید.  چه 
عوض  که  میکند  صحبت  آب  کمبود 
احکام  کاه  و  کلوخ  و  سنگ  با  آب 
و  استحمام  کنند.  اجرا  را  طهارت 
موقع  اون  طلبتان چون  هم  پاکیزگی 
این  و  عمومی  گرمابه   ، بیابان  در  ها 

حرفها نبود.
و برای خالی نبودن عریضه بد نیست 
چه  عزیز  اسالم  سرداران  ببینیم 
خبرگزاری  گزارش  طبق  میگویند. 
جانشین  نجات  سردارحسین  ایرنا  
در  سپاه  اطالعات  سازمان  رئیس 
های  هیات  امنا  و  مدیران  همایش 
البرز  استان  اسالم  رزمندگان 
فرمود«...تغییر سبک زندگی از دیگر 
با  که  است  ها  امریکایی  های  توطئه 
آن  اجرای  برای  مجازی  فضای  کمک 
های  واقعیت  اگر  هستند.  تالش  در 
کنیم،  منتقل  ها  جوان  به  را  اسالم 
غربی  های  واقعیت  از  و  شده  شیفته 
متنفر می شوند. باید به جوان امروزی 
گفت که زن در دین اسالم آزاد است، 
شدن  تبدیل  مخالف  اسالم  دین  ولی 
دین  در  زن  بعله  است...«  کاال  به  زن 
به  یعنی  است.  آزاد  خیلی  اسالم 
و  زد  دلشان  زیر  خوشی  که  حدی 
آماده  و  گذاشتند  اختیاری  حجاب 
صیغه شدن هستند. بعد از چهل سال 
به  نتوانسته  جنون  و  جهل  حکومت 
از دوران  باالتری  هیچ مقام و سکوی 
ایرانساز  و  ایراندوست  پادشاهان 

پهلوی برسد. 

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

 

   
بیدوام  کارهای  الکی:)1( 
ظاهری  اعمال  وهمچنین  وثبات 
باشدالکی  نداشته  حقیقتی  که  را 
دروغ  درمورد   اصطالح  این  گویند. 
می  بکاربرده  هم  دروغگوئی  و 
واقعیت   که  هرچه  کلی  شودوبطور 
عمل  یاعامل  ومتکلم  باشد  نداشته 
کند  وراستی  حقیقت  به  تظاهر 
دراصطالح  عامیانه گفته می شود:» 
الکی می گوید«. یا بعبارت دیگر  » 
کارهایش الکی است .« ضرب المثل 
الکی مترادف » کشکی « وریشه آن  

بشرح زیر است :
الک را بقول مرحوم دهخدا  : موبیز 
آردبیزهم   - پرویزن  بیز-  تنگ   -
باریک  از سیمهای   می گویند. الک 
ولی  غربال   ومانند  شود  می  بافته 
 . است  کوچکتر  آن  سوراخهای 
آن  از  که   هرچیز  جهت   بهمین 
نرم  بسیار  آن  ی  بیخته  بگذرانند  
موئی  الک  ممالک  .دربعضی  است 
یال  موی  از  که  است  معمول  هم 
که  سابقًا  بافندو  می  اسب  دم   یا 
اصوالً  ویا  نبود  معمول  سیمی  الک  
نداشتند   الک سیمی   که   درنقاطی 
ای  پنبه  بسیارنازک   های  پارچه 
وصل  بچوب  سیمی   الک  مانند  را 
نرم  اشیاء   وسایر  وآرد  کردند   می 
می  عبور  آن  از  بیختن   بمنظور  را  
دادند. درکتاب  » شرح زندگانی کم 
« راجع بعلت  تسمیه ی الکی  چنین 

آمده است :

» پارچه ی پنبه ای  البته نه حاجب  
داشت   وقوامی  دوام  ونه  بود  ماوراء 
نازک   های  پارچه  مناسبت   بهمین 
الکی می گفتند. کم  بی دوام راهم  
مناسط  را  الکی   مجازی  معنی  کم  
کرده  امروز در  اصطالح عامیانه  این 
بی  چیزهای   ی  بکلیه  را   توصیف 
بی  و   ترتیب  وبی  ثبات   وبی  دوام 
تناسب و بی موقع  وحتی  اخباربی 

اصل  هم می دهند.«)2(
که  نازک  های  پارچه  قدمت   چون 
میکردند  وصل  بچوب  بیختن   برای 
الک سیمی  از  وبیشتر  بیشتر  قطعًا  
است بنابراین  گمان میرود  واژه ی 
پارچه های  بر همان   ناظر  الک«    «
نازک است  که قباًل بمنظور  بیختن 
فرضیه  این   مؤید    . رفت  می  بکار 
آنکه  بعدها چون نوع سیمی آن را 
ساخته شد  آنرا » الک سیمی«  نام 
نهادند. مقصود این اسنت که واژه ی  
الک« معنی  ومفهوم  نوع سیمی   «
وپنبه  ای  پارچه  نوع  بلکه  نیست  
ای است که بعلت نازکی وبی دوامی  

بصورت ضرب المثل درآمده است .

)1(- نقل از مجله هنرومردم شماره 
85  آبانماه 1348

جلدسوم   من   زندگانی  )2-شرح 
تألیف عبداهلل مستوفی. 

کتاب   این  که  است  بتوضیح  الزم 
ایران  واداری  اجتماعی  تاریخ 

درزمان قاجاریه است 

بحران  جنگ طلبی

  ریشه امثال وحکم
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 1977 سپتامبر   تا   1973 ازسپتامبر 
کنسولی   امور  متصدی  چهارسال 
 . بودم  درپاریس  ایران  وسرکنسول 
  1973 سال  اوت  ماه  ودوم  بیست  روز 
ایران   شاهنشاهی  سرکنسولگری  
دربین  بود.  رجوع  پرازارباب   درپاریس 
عده ای  که برای تجدید  وتمدید گذرنامه  
آمده بودند  تعداد زیادی  دانشجو دیده 
می شد.که برای نام نویسی  احتیاج  به 
ترجمه فرانسه  شناسنامه خودداشتند ، 
آنچه شب آنروز دردفتر خاطرات روزانه 

ام  نوشته ام عیناً نقل می کنم :
ظهر سه شنبه )امروز(  یک خانم فرانسوی 
، بسیارزیبا، قدبلند با گیسوان طالئی ، 
گریه کنان  واشک ریزان  درحالیکه  زیر 
چشمانش  سیاه وکبود  بود وارد  دفترم 

شد وبفرانسه گفت :
بدادم برسید که مراکشت ! گفتم خانم  
شما کی هستید؟ گفت من نیکول  دوست 
صادق  را درمنزل خود م  جا داده ام وازاو 
مردی  چون  معهذا   کنم   می  پذیرائی 
خشن و عصبانی است  ، سابق مرا  دشنام 
می داد وحاال کتک می زند. گفتم خانم 
چرا  به کالنتری نرفته اید؟ گفت چندین 
بار  شکایت کرده ام  حاال آمده ام  شما 
تکلیف مرا  روشن کنید. گفتم خانم  نام 
فامیل  صادق چیست ؟ گفت : کوت زاته!

ناآشنابود مادام  برایم  نامی  چون چنین 
»اولو« منشی فرانسوی  سفارت  را که 
شانزده سال  سابقه کار  درکنسولگری 
شما  پرسیدم   وازاو   خواستم  داشت 
پرونده ای  بنام صادق کوت زاته  دارید؟ 
او بعدازمدتی  پرونده ای را  بدستم داد که 
گذرنامه  باطل شده شخصی  بنام صادق 
قطب زاده  درآن بود. عکس گذرنامه  را 
، خودش  بله   . گفت  دادم  نشان  بخانم 
را  پرونده  های  ونامه  گزارشات   . است 
مطالعه کردم معلوم شد او یکی از اعضای 
است  دانشجویان  کنفدراسیون   فعال 
وچون چندی قبل  گذرنامه اش  رابرای 
تمدید  به سفارت داده بود بنا به تصویب  
مقامات امنیتی  سفارت بخاطر  فعالیت 
تمدید گذرنامه اش   از  های  غیرقانونی 

خودداری نموده  وآن را باطل کرده اند..
گزارش مأمور امنیتی  سفارت حاکی ازاین 
دارد   که  گذرنامه  سوری  با  وی  که  بود 
مسافرت می کندوهنگام  سفرشاهنشاه 

تظاهرات  در  نیز   آمریکا  به  وشهبانو  
شرکت داشته است .

یک  و  آب  لیوانی  خانم   اینکه  از  پس 
گفتم  ایشان   به  نوشید  قهوه   فنجان 
محتویات  پرونده  حاکی است که آقای 
قطب زاده  تبعه سوریه است  شمابرای 
سوریه   سفارت  به  بایستی   شکایت 
مراجعه نمائیدودستوردادم راننده  ایشان 

را به سفارت  سوریه درپاریس  برساند.
دوسه هفته بعد  که تقویم روزانه  چند 
ورق خورد  وبین آقا وخانم  صلح وصفا  
برقرار گردید  روزی قطب زاده  از نیکول 
می پرسد  تو که می دانستی  من ایرانی 
سوریه  سفارت  به  شد   چطور  هستم  
رفتی  و آبروی مرابردی ؟  خانم با سادگی 
ایران درپاریس   : سرکنسول   می گوید 
گذرنامه باطل شده  ترا نشان داد وگفت 
اگر شکایتی دارم  باید به سفارت  سوریه 

مراجعه نمایم .
روزی از روزها  تلفن زنگ زد  ، آن طرف 
خط  مردی بود  که چند هفته  پیش برای 
اولین بار  با نام او آشناشده بودم وآن روز 

صدای پرخاشگرش  را می شنیدم . 
او یک ربع ساعت تمام  فحش می داد ، 

آنهم چه فحش های چارواداری!
جز خونسردی  چاره ای نبود  . او مجال 
نداد من حتی یک کلمه  جوابش را  بدهم 
وتلفن را قطع کرد ، دیگر خبری  ازاو نشد  
انقالب  تااینکه شش سال بعد  درایران 

شد  واین آقا وزیر خارجه شد.
ها  که در آن  دیپلمات  از  بگفته  یکی 
بود  نشده  گذاشته  کنار   هنوز  زمان  
قطب زاده  دروزارت خارجه می خواست 
ولی  درآورد  را  زاهدی  اردشیر  ادای  
فاصله  دو  آن  میان  عرش  تا  فرش  از 
وکمیته  جوان   ریشوهای  بودوحتی 
امور  دروزارت  شده   تشکیل  اسالمی  
خارجه  تحویلش نمی گرفتند.وعلیه او  و 
کارهایش  اعالمیه هائی  درروزنامه های 

عصر تهران  چاپ کردند.
صادق قطب زاده که ازحول حلیم  توی 
که  بود   عناصری  از جمله  افتاد   دیگ 
شناسائی   مورد  ها   آمریکائی  سوی  از 
قرارگرفت وروی شخصیت او  کار کرده 

بودند.
به  درتهران  کرده   گریم  که   هنگامی 
تا  رود  می  آمریکا  نماینده  مالقات  
خودرا آلترناتیو  حکومت اسالمی نشان 

دهد  مورد این سئوال  از سوی نماینده  
اهلل  آیت  اگر  گیرد:  می  قرار  آمریکائی 
خمینی  بفهمد که تو باما  مالقات داشته 
ای  چه اتفاقی خواهد افتاد، قطب زاده  
درجواب می گوید  ابتدا شغلم را ازدست 
می دهم وسپس  سرم را . وهمگان  دیدند 
که چنان شد که خودش حدس زده بود. 

انفصال از خدمات دولتی
به این ترتیب  مردی که سراپا » عقده« 
بود  اولین کاری که کرد  در هفته های 
اول  ورود به وزارت خارجه  مرا با نوزده  
دولتی  خدمات   از  دیگر  دیپلمات   نفر 

منفصل نمود.
اسامی  که  اطالعات   درروزنامه   وقتی 
بیست  دیپلمات منفصل  شده را  چاپ 
کرده بود  نام بی مقدار خودرا درردیف  
نام عبداهلل انتظام ، نصراهلل انتظام  ، پنج 
وزیر سابق امور خارجه  ، اردالن  وسایر 

شخصیت های برجسته دیدم  از غرور و
شادی درپوست خود نمی گنجیدم .

سواد   ، مقام   نظر  از  اگر  گفتم  باخودم 
نرسیدم   نفر   نوزده  آن  پای  به  وشعور  

الاقل  چه سعادتی  
نصیبم شد که نامم 
ن   نامشا  کنار  در 

قرار گرفت .
آن  از  سال   38
گذرد  می  زمان   
. نمردیم ودیدیم : 
ِدَرَود   آن  هرکسی 
که  کار  عاقبت 

کشت .
متن  اینجا  در 
حکم  انفصال  بنده 
می  مالحظه  را 

فرمائید. :
نمره 16/41812

-7 9 -1 2 -3 0
58/10/9
بنام خدا

آقای ناصر امینی  
-11-23 ازتاریخ 
مطابق     1357
شما    79-2-12
دولتی   خدمت  از  
منفصل می شوید.

صادق قطب زاده 
وزیرامورخارجه

به این ترتیب  33 سال خدمت صادقانه 
من به دولت  بانام خدا  بربادرفت .

سفارت  کاردار  من  زمان  دراین 
شاهنشاهی  ایران درصوفیا )بلغارستان(

بودم که به چنین افتخاری  نائل شدم .
چه حخبر مسرت بخشی ،  نفسی براحتی 
کشیدم  . غرق درخوشحالی  همان شب  
تمام کارمندان  سفارت  را با بانوانشان  

دررستورانی  به شام دعوت کردم .
درتلگراف  بعدی دستوردادند  گذرنامه 
یک  آن   جای  وبه  ضبط  من   سیاسی 
گذرنامه عادی  صادر شود. ونفربعدی  از 
نظر مقام سیاسی  بعنوان  کاردار موقت  

به مقامات محلی  معرفی گردد.
کسی  سیاسی  مأموریت  وقتی  قاعدتاً 
او  سفر  خرج  فوراً  یابد   می  خاتمه 
وخانواده اش  حواله می شودوظرف 15 
که   وضیافتهائی  ها  درمهمانی  باید  روز 
خداحافظی   برای  ها   سایرسفارتخانه 
دراین   . نماید  شرکت  دهند   می  بااو 
مهمانی ها ی کلیشه ای  درپاسخ سئوال  
بقیه درصفحه 48

                                                      ناصرامینی - پاریس

              یک خاطره ناگفته وناشنیده 
                                      قطب زاده به یک مقام آمریکائی گفت : اگر خمینی بفهمد من باشما تماس گرفته ام         

                               ابتداشغلم را ازدست خواهم داد، سپس سرم را
سالروز  با  برابراست  ماه  آبان  چهارم 
 . آریامهر   پهلوی  شاه  محمدرضا  تولد 
هرسال  دراین روز مردم ایران  در جشن 
کردند  می  شرکت  آبان  چهارم  ورزشی 
ایران غرق نوروشادی می شد. ما نیز  و 
دراین 8 سال  روز چهارم آبان را به شما 
خوانندگان عزیز مجله آزادی  یادآوری 
شماره     چندین  طی  امسال    . ایم  کرده 
زندگی پادشاه مهربان و عزیز همه ایران 
دوستان  را مرور می کنیم تا هم  جوانانی 
که در عهد او بدنیا نیامده بودند با زندگی 
او آشناشوند وهم  خدمات این مردبزرگ 
ای  مکتوم  بُغض عده  با  متأ سفانه   که 
مردم  به  شفاف  بصورتی  است   مانده 
بااین امید که این اقدام  یادآوری شود.. 
کوچک  ذر ه ای از مهربانی ها و عشق آن 
رادمرد را  به ما ملت ایران ، پاسخ گو باشد
الزم بیاد آوری است آنچه دراینجا ذکر 
می شود برگرفته از کتاب » شاه ایران« 
 Creative انتشارات   توسط  که  است 
  .Publishing International ,Inc
بزبان  درپاریس  میالدی   1999 درسال  
فرانسه منتشر و بعد بفارسی برگردانده 
پطرس  پطرس  عالیجناب   . است  شده 
است  نوشته  ای  مقدمه  برآن  نیز  غالی1 
که درآغاز به آن می پردازیم اما از اوضاع 
ایران قبل از دوره پهلوی در می گذریم و 
تنها به آنچه که لحظات زندگی و خدمات 
ایران   ومردم  ایران  به  را  محمدرضاشاه 

شامل می شود بسنده می کنیم .
***

 پطرس غالی می نویسد:
» آنچه را که از دید برخی  تاریخ است 
وازدید برخی دیگر خاطره ، می بایست 

برای جوانان  به میراث گذاشت .
اول بار درتاریخ 9 ژانویه 1978 پرزیدنت 
انور سادات  مرا به پادشاه ایران  معرفی 
کرد. درآن مجلس  ابتدا صدای شلیک 
بیست و یک تیر  توپ درهوا  برخاست 
وسپس  نوای سرود شاهنشاهی  ایران 
وسرود  ملی مصر  درفضا  طنین اندازشد. 
درآن روز شاه ایران  وپرزیدنت  سادات 
قدرتمند  خاورمیانه  دو دولت  رهبران  
بودند.وبه قصد بستن  » پیمانی مقدس«  
باهم دیدار می کردندکه هدفش  مقابله 
با  کمونیسم  و تبدیل  منطقه  به حوزه 
یک  چارچوب   در  وامنیت   صلح  ی 

استراتژی جهانی بود.
 یک سال بعد ، سه شنبه 16 ژانویه  1979 
، دوباره شاهد  مراسمی مشابه در اسوان 

بودم  این بار هدف  سامان دادن  به آینده 
ی منطقه نبود. بلکه آماده ساختن  پادشاه 
برای پذیرفتن  تبعید بود. شاه ایران  فقط 
وفقط  در مصر طعم  آن میهمان نوازی  
را که جامعه بین المللی  ازوی دریغ کرده 
بود  چشید. پرزیدنت سادات  همیشه می 
گفت  که مصر کمکی را که ایران  درسال 
این  به  بااسرائیل   وزمان جنگ    1973

کشور نمود  هرگز ازیاد نخواهد برد.
این دو تصویر  گذرا  از دو دوران  حیات 
پادشاه ایران  یادآور این نکته است  که از 
فراز قرمانروائی  ، تا فرود  دربه دری   گاه  

یک گام بیش نیست .
بوطروس بوطروس غالی

تهران 26 اکتبر 1919 
به تعداد افراد خانواده  رضا خان افزوده 
می شود . ازاین پس  دیگر شمس ، دختر 
مادروی   . بود  نخواهد  تنها  او  دردانه  
بدنیا  برایش  اهر   خو  ویک  برادر  یک  
آورده است  محمد رضا اندککی قبل از 
رضا  آید.  می  بدنیا  اشرف   خواهر خود 
خان مشعوف است که نسل ونام خانواده 
ماند. رضا  پابرجا خواهد  نظامی اش   ی 
سومین  نسل نظامیان این خانواده است 
آیا پسرش  محمدرضا نیز گام در همین 
خراب  مملکت  کار  نهاد؟  خواهد  راه 
. فقر همه جارا گرفته . گرسنگی  است 
. هیچ چیز جلودار   و ملخ  وخشکسالی 
بیماریهای گوناگون  نظیر تراخم ، ماالریا 
تعلیم  از   . نیست  تیفوس  و  طاعون    ،
وتربیت  جز آنچه که در مکتب خانه ها 
وزیر نظر آخوندها  انجام می شود  خبری 
نیست . ایران برای آراستن  ظاهری دست 
بدامان خارجیان  شده است . درماه اوت 
انگلستان قراردادی  باایران بامضا رسانده  
که طبق آن مالیه  وقشون را تحت نظر 
بگیردواصالحاتی  را که صالح می داند  با 
خرجی گزاف  وبه حساب ایران  در آنها 

انجام دهد.
1922

  19561400 کشور  بودجه   : مارس   18
تومان است .

ایران مستشاران مالی آمریکائی  تحت 
ریاست آرتور سی . میلسپو را بکمک  می 

خواند.

)1(- پطرس غالی ازسال 1977 تا 1991  وزیر 
امور خارجه مصر ،  ازسال 1992 تا 1996  ابیر 
کل سازمان ملل متحد و از سال 1998 دبیر 
کل مجمع  کشورهای  مروج زبان فرانسه بود.

1923
ن  نیا حا و ر
می  موفق 
شوند  روزنامه 
که  را  نگاری 
آموزش  از 
ن  ا ختر د
می  دفاع 
سه  به  کرد 
زندان   سال 
محکوم کنند. 
در 26 اکتبر 

رضاخان  به نخست وزیری منصوب می 
شود.

1924
رضا خان  القاب ومنصب موروثی را  ملغی 

می کند.
905 پزشک  درکشور بکار مشغولند که 

253 نفر آنها خارجی هستند.
1925

مؤسسان   مجلس   1925 دسامبر   15
انقراض قاجاریه را اعالم می کند احمدشاه  
ازسلطنت خلع می شود. مجلس ، سلسله 

پهلوی را  به جای قاجاریه می نشاند.
به  دارد  سال   6 اکنون  که  محمدرضا 

مدرسه  نظام میرود.
در 17 دسامبر  بفرمان همایونی  به مقام 

والیتعهد منصوب می گردد.
1926

بگریبان  دست  باحصبه  محمدرضا  
است  کاری از اطباء ساخته نیست . تب 
قطع نمی شود.واطرافیان دست به دامن 
مذهب شده اند. بنی هاشم  مرد مؤمنی 
است که در همسایگی  محمدرضا زندگی 
می کند. او تمام شب را پای تخت  مریض 
دعا خوانده  است . صبح تب  محمدرضا 
قطع می شود. خوداو می گوید  دررؤیا  
علی ابن ابیطالب براو ظاهرشده  وشربتی 
بدستش داده که او نوشیده است . بعد 
خواب   از  تندرست  و  رفته   خواب  به 

برخاسته است .
تاجگذاری  مراسم   1926 آوریل  در24 
می  برگزار  گلستان    کاخ  در  رضاشاه 
شود. مردم سه روز به جشن و پایکوبی 

مشغول می شوند.
1927

دراوایل مارس 1927 دادگستری تأسیس 
قوانین  جای  مدنی  وقوانین  شود   می 
مذاق  به  واین  گیرد.  می  را  مذهبی 

آخوندها خوش نمی آید.

بر تحصیل در مدرسه  محمدرضا عالوه 
نظام درخانه نیز معلم سرخانه برای زبان 

فرانسه دارد.
1928

ولیعهد به همه ورزشها عالقه دارد . حتی 
به بوکس .

1931
دوران  تابستان   درپایان  محمدرضا 
دبستان را تمام  کرده و 7 سپتامبر 1931 
ازبندرپهلوی به سویس میرود تادرکنار 
خودادامه  تحصیالت  به  لمان   دریاچه 

دهد.
نوروز )21 مارس 1932( 

طبق قانون  مصوب مجلس    واحد پول 
ایران  به ریال تبدیل می شودکه فرصتی 
ده   . ملی  برحاکمیت  تأکید  برای  است 
قران معادل یک تومان بود ولی از امروز 

ده ریال معادل یک تومان می شود.
1935

شبانه  بصورت  ُرزه  در  ولیعهد   زندگی 
وقت  اتالف  فرصت  ولیعهد  است  روزی 
نگران   چشم  هردو  پدرومادر   ندارد.. 

بازگشت پسرشان هستند.

ادامه دارد

 روزشامر  زندگی محمدرضاشاه پهلوی

» شـاه ایـران «
*    محمدرضا قبل از خواهردوقلوی خود اشرف بدنیا می آید * در17 دسامبر 1925 محمدرضا بفرمان همایونی بـه مقام والیتعهـد  
      منصوب می شود * ولیعهد به حصبه دچار می شود اما از خطر مرگ نجات می یابد.* ولیعهد برای ادامه تحصیالت به سویس میرود
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 دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                      بخش چهاردهم

 زانن شاهـناهم ) سودابه(

سودابه :  بخش پایانی
ااطمینان  شاه  محبت  از  چون  سودابه 
می  انتظار  او  گوهر  از  که  آنسان  یافت 
شاه  تا  پرداخت  جادویی  به  رفتباز 
سازد.  بدگمان  سیاوش  به  نسبت  را 
شاه  و  افتاد  کارگر  سودابه  افسونگری 
خبر  شاه  به  کارآگاهان   ، شد  بدگمان 
سوار  هزار  صد  با  افراسیاب  که  دادند 
برگزیده از توران عازم ایران است. کاوس 
از  انجمنی  و  دلتنگ گشت  این خبر  از 
بزرگان که  نیکخواه کیان بودند تشکیل 
داد و بدیشان گفت که افراسیاب هرگز 
؛  نیست  خود  پیمان  و  سوگند  پایبند 
بمحض اینکه سپاهی گرد او جمع شوند 
پیمان میشکند و عزم ایران میکند. موبد 
بدو گفت پهلوانی جنگجو برگزین و به 
جنگ افراسیاب بفرست. خود بدین کار 
اقدام مکن چون اقدام خودسرانه تو دو 
کاوس   . است  آورده  بار  به  گرفتاری  بار 
پاسخ داد که در این انجمن کسی یارای 
سیاوش  ندارد.  را  افراسیاب  با  برابری 
باید  با خود گفت من  اندیشه شد و  در 
بدین کار بپردازم تا از مکر سودابه و هر 
گونه گفتگوی دیگر رهایی یابم و نیز با 
شکست افراسیاب کسب نام و آوازه کنم 
پس آماده خدمت به نزد پدر رفت و گفت 

من بدین رزم کمر خواهم بست.
که با شاه توران بجویم نبرد

سر سروران انر آرم به گرد
گشت  همداستان  پسر  تصمیم  با  پدر 
و او را با گنج و خواسته بسیار و لشکر 
نمود.  افراسیاب  با  پیکار  آماده  بیشمار 
آنگاه گوپیلتن رستم را فراخواند و با او 
سخنهای گوناگون راند و از قصد و تصمیم 
سیاوش آگاهش کرد و از او خواست که 

در این جنگ سیاوش را همراهی کند.
تهمتن بدو گفت من بنده ام 

سخن هر چه گویی نیوشنده ام
سیاوش روان و پناه من است

سر تاج او آسمان من است
و  زابلی  یل  و  گشت  شادمان  کاوس 
سیاوش به جمع آوری سپاه پرداختند، 
و  کاوس  گشتند،  رفتن  ۀماده  چون 
در  را  سیاوش اشک در چشم همدیگر 
آغوش کشیدند ؛ آنسان که گویی هرگز 

یکدیگر را نخواهند دید. سیاوش و رستم 
با ساز و برگ فراوان و سپاهی گران آماده 

کارزار گشتند. به افراسیاب خبر رسید:
که آمد ز ایران سپاهی گران

سپهبد سیاوش و با او سران
همراه  سیاوش  با  نیز  رستم  گوپیلتن 
است. رستم و سیاوش روی به بلخ نهادند 
و در دروازه بلخ میان دو سپاه جنگ آغاز 
شکست  ترکان  روز  سه  از  بعد  گشت. 
خوردند و بزرگان و سرداران ترک چون 
سپهرم و یارمان و گرسیوز بدنهاد روی 
به هزیمت نهادند. سیاوش نامه به کاوس 

نوشت و او را از ماجرا آگاه کرد. 
کاوس به پاسخ نوشت 

که آن ترک بد پیشه و ریمن است
که هم بد نژاد و هم بد تن است

کاوس سیاوش را از مکر و حیله و پیمان 
شکنی و بیدادگری افراسیاب هشدار داد 
و از شتاب در جنگ منع نمود تا اینکه 

افراسیاب خود به مقابله پردازد. 
باز  ماجرا  و  آمد  افراسیاب  نزد  گرسیوز 
گفت . افراسیاب به خشم آمد و دستور 
داد مجلس بزم آراستند. افراسیاب پس 
ناگهان   ، رفت  خواب  به  میگساری  از 
غرش کنان از خواب برخاست. گرسیوز 
لرزان  را سخت  او  و  بالینش شتافت  به 
و هراسان دید؛ علت را جویا شد ، شاه 
خوابی را که دیده بود برای او بازگو کرد 
باید  او را دلداری داد و گفت  . گرسیوز 
خواب گزاران را برای تعبییر آن احضار 
کرد و بدانان زر و سیم بسیار بخشید و 
گفت آنچه را که با شما در میان مینهم 
اگر از کسی بشنوم یکی را زنده نخواهم 
گذاشت. چند تن موبد خردمند و بیدار 
دل سوگند یاد کردند و برای تعبییر آن 
خواب انجمن نمودند. سخنگوی موبدان 
افراسیاب   . خواست  زنهار  افراسیاب  از 
او را امان داد و موبد گفت تعبییر خواب 
اینست که   جنگ به سود شاه نیست 
سپاه  فرماندهی  به  ای  شاهزاده  چون 
ایران آمده است که اگر شاه با او به کارزار 
پردازد کسی از ترکان زنده نخواهد ماند.

اگر با سیاوش کند شاه جنگ
چو دیبه شود روی گیتی به رنگ  

ز ترکان نماند کسی پارسا 
غمی گردد از جنگ او پادشا

و اگر شاهزاده سیاوش به دست ترکان 

کشته گردد ، زمین پر آشوب خواهدشد.
سراسر پر آشوب گردد زمین

ز بهر سیاوش به جنگ و به کین
جنگ  به  و  گشت  غمگین  افراسیاب 
شتاب نکرد و گرسیوز را به حضور طلبید 
و گفته موبدان را با او درمیان نهاد و گفت 
مصلحت نمیبینم که به جنگ و خونریزی 
اقدام کنیم بلکه باید راه آشتی بجوییم 
تا بالها از ما دور گردد و سراسر جهان 
از آشوب دور بماند. دیگر روز با بخردان 
انجمن ساخت و تصمیم خود را به آشتی 
کرد.  بیان  و سیاوش  با رستم  و سازش 
بزرگان رای او را پسندیدند و افراسیاب 
و  گنج  با  که  داد  دستور  گرسیوز  به 
خواسته و تخت زرین و تاج و غالمان و 
کنیزان زیباروی نزد سیاوش برود و به او 
بگوید که ما قصد جنگ با ایران را نداشته 
تو  بخت  به  که  است  چنان  امید  و  ایم 

جهان آرام گیرد.
به بخت تو آرام گیرد جهان

شود جنگ و ناخوبی اندر نهان
و نیز با هدایای بسیار برای صلح به نزد 
رستم رود و از او بخواهد که از جنگ و 
خونریزی دست بردارد. از آمدن گرسیوز 
سیاوش و افراسیاب با خبر شدند. هر دو 
او را پذیرفتند و مهربانیها کردند. چون 
از مقصودش آگاه گشتند گفتند که یک 
هفته نزد ما مهمان باش تا برای جواب 
پذیرفت  گرسیوز  کنیم.  مشورت  دادن 
به  شد  آماده  برایش  که  کاخی  در  و 
استراحت پرداخت. رستم و سیاوش با هم 
به مشورت نشستند و چون دلیلی برای 
از جنگ و فرستادن  افراسیاب  انصراف 
نیرنگی  بر  آنرا  نیافتند  فراوان  هدایای 
تازه حمل کردند و تصمیم گرفتند که از 
افراسیاب بخواهند که عده ای ازدلیران 
را که رستم انتخاب کرد تا روشن شدن 
بفرستد.  گروگان  به  آنان  نزد  حقیقت 
طلبید  حضور  به  را  گرسیوز  سیاوش 
رساند.  او  بهاطالع  را  نهایی  تصمیم  و 
گرسیوز نیز فرستاده ای به نزد افراسیاب 
فرستاد و او را از خواهش سیاوش با خبر 
ولی  شد  خشمگین  افراسیاب  ساخت. 
خواسته  به  که  ندید  این  جز  ای  چاره 
سیاوش تن در دهد. گروگان به نزد شاه 
ایران فرستاد، رستم  و سیاوش از اندیشه 
آزاد شدند و به گرسیوز خلعتی شاهانه 

بخشیدند.
چو گرسیوز آن خلعت شاه دید

تو گفتی مگر بر زمین ماه دید
رستم با نامه ای به نزد کیکاوس رفت تا 
او را از آنچه گذشته است با خبر سازد. 
کیکاوس بسیار خشمگین شد و جنگ 
رستم  دانست.  ضروری  را  افراسیاب  با 
از او رنجید؛ کیکاوس سپهدار طوس را 
با نامه به نزد سیاوش فرستاد تا او را به 
جنگ با افراسیاب وادارکند و دستور داد 
اگر سیاوش به ادامه جنگ تن در ندهد 
خود طوس فرماندهی سپاه را به عهده 
گرداند.  باز  به درگاه  را  و سیاوش  گیرد 
سیاوش  به  نامه  طوس  آمدن  از  پیش 
رسید. سیاوش دلتنگ گشت و با خمود 
گفت دور از مردی و جوانمردی است که 
گروگان را نزد کاوس بفرستم ؛ چون او 
بیدرنگ همه آن بیگناهان را از دم تیغ 
خواهد گذراند و اگر به جنگ قیام و اقدام 
نماید عهد شکنی نه در خور من است و 
اگر سپاه را به طوس سپهدار واگذارم و 
خود به ایران زمین باز گردم از کاوس و 
حیله های سودابه چگونه در امان خواهم 
ماند؟ ناچار با بهرام و زنگه شاوران خلوت 
کرد و به مشورت نشست و آنچه رفته و 
اندیشیده بد باز گفت. سرانجام به زنگه 
گفت که گروگان ها و دینار و تاج و تخت 
و هرچه از خواسته که افراسیاب فرستاده 
است به نزد او باز گرداند و به وی بگوید که 
چه بر سر سیاوش آمده است و به بهرام 
هم فرمود که فرماندهی سپاه را به عهده 
گیرد تا سپهدار طوس برسد. زنگه و بهرام 
گریستن آغاز کردند و به او گفتند که این 
تصمیمی عاقالنه نیست ؛ بهتر آنست که 
از  را  رستم  و  بنویسد  پئر  به  ای  نامه 
او بخواهد و آماده کارزار شود. سیاوش 
اقدام  کاری  چنین  به  گفت  پاسخ  در 
نخواهد کرد چون رای کاوس از یزدان 
باالتر نیست در این کار به آنچه یزدان 
فرماید تن در داده ام نه بدانچه کاوس 
اینکه  برای  بهرام  و  زنگه  آرزوست.  را 
آنچه  گفتند  برود  تنها  سیاوش  مبادا 
زنگه  به  سیاوش  فرمانبریم.  بگویی 
به  را  ها  گروگان  و  ها  خواسته  گفت 
کاوس  تصمیم  از  و  بر  افراسیاب  نزد 
دهد  راه  مرا  بگوی  و  گردان  آگاهش 
تا به سرزمینی که سرنوشت برای من 

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران

 نـجم السلطنه
                                                                                                                                                                        از محمود نفیسی

ملک تاج نجم السلطنه
-اشرافی نیکوکار

-تولد 1232 خورشیدی
-مرگ 1311 خورشیدی

ملک تاج، ملقب به نجم السلطنه یکی 
عباس  پسر  میرزا،  فیروز  دختران  از 
سال  او  بود.  السلطنه  نایب  میرزای 
1232 خورشیدی، شش سال بعد از آغاز 

سلطنت ناصرالدین شاه متولد شد.
سه بار ازدواج کرد و هر سه بار بیوه شد. 
منصوره اتحادیه در کتاب »زنانی که زیر 
می نویسد  نموده اند«  کالهداری  مقنعه 
تربیت کودکان خردسال و اداره امور مالی 
از او زنی مصمم، فعال و پرجرأت ساخت.

برادرش  به  او  از  مانده  به جای  نامه های 
عبدالحسین میرزا فرمانفرما، نخست وزیر 
ایران، بخشی از روابط اجتماعی و سیاسی 
نجم السلطنه  می کند.  آشکار  را  دربار 
که  زمانی  را  تهران  اخبار  و  مسائل 
او  برای  بود،  رفته  کرمان  به  برادرش 
نامه هایش  از  یکی  می کرد.در  تشریح 
درباره  فرمانفرما  میرزا  عبدالحسین  به 
قرض از روسیه نوشته است “برادر، مردم 
ندارد،  یا  دارد  پول  دولت  دارند  کار  چه 
رضای میل آن را می کنند، مثل شما ها راه 
نمی روند که دو سفر خواست برود به انواع 

اقسام موقوف کردید”

می نویسد  کتابش  در  اتحادیه  منصوره 
نگاه انتقادی او، در پسرش محمد مصدق 
هم نفوذ کرده بود. محمد مصدق حاصل 
ازدواج دوم نجم السلطنه بود.هر چند نجم 
السلطنه مانند بسیاری دیگر از زنان هم 
دوره اش زیر سایه مردان اطرافش بود، اما 
باوجود زندگی سنتی و بسته، سعی کرد 

از این قالب خارج شود.
وارد  موقوفه  راه  از  السلطنه  نجم  نام 
تاریخ اجتماعی معاصر شهر تهران شد. 
او سال 1307 شمسی تصمیم گرفت در 
ملکی که از شوهر سوم به او رسیده بود، 
بیمارستانی تأسیس کند. این بیمارستان، 
آذر 1308  نجمیه، 15  بیمارستان  نام  به 

افتتاح شد.
نجم السلطنه بیشتر ثروت خود را وقف 
اساس  بر  کرد.  بیمارستان  این  ساخت 
وقفنامه، نجم السلطنه نظارت بیمارستان 
نجمیه را پس از مرگش به جای آنکه به 
رسم معمول به پسرانش بسپارد، به دختر 
بزرگش واگذار کرد. پسرش محمد مصدق 

در همین بیمارستان درگذشت.
ستاره فرمانفرماییان، خواهر نجم السلطنه 
هم از زنان مشهور و تأثیرگذار قاجار بود. 
زنی که اولین مدرسه عالی مددکاری را در 

ایران تأسیس کرد.

      * تربیت کودکان خردسال و اداره امور مالی از نجم السلطنه زنی مصمم، فعال و پرجرأت ساخت.

نجم السلطنه

ساختمان بیمارستان نجمیهستاره فرمانفرمائیان



صفحه 19
دی 91 آزا

91 -
ی 

اد آز
18

حه
صف

پژوهشی از ک . هومان

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28 َامردادماه 1332  
قسمت دوازدهم

پژوهشی از: ک . هومان
نمایندگی  درمقام  مصدق  دکتر         
میهن  هم  یک  درجایگاه  ویا  مجلس 
نخست  از  وحتااستیضاح  انتقاد  حق 
چنین  آیااین  است.اما  راداشته  وزیر 
زمینه  تواندالگویی   می  رفتاروگفتاری 
سازبرای برقراری سیستم دموکراتیک 
در جامعۀ ما ویا بیانگرنّیت باطنی ایشان 
درآزادی خواهی ودموکراسی  ویا الگوی 
از  پرهیز  جهت  دیگران  برای  مناسبی 

خشونت باشد!؟
عوامل  از  یکی  از خشونت  پرهیز       
در  دموکراسی  سازبستر  مؤثروزمینه 
جامعه است،اما دکتر مصدق چه درزمان 
اش  درزمامداری  وچه  مجلس  وکالت 
که  را  عملی  مخالفانش  با  دربرخورد 
نشانی از تحمل ومدارا ی اوداشته باشد 
از خودنشان نمیدادوسعی می کرد  عدم 
موفقّیتش  در حل قضیبۀ نفت رابه پای 
راستین  باورمند  .هیچ  بگذارد  دیگران 
وراسخی، ایمانش را به بهانه هایی هرچه 
دهد،خواندیم  نمی  باشدازدست  که 
خود  جان  از  کسان  بسیار  که  ودیدیم 
خویش  برسرایمان  ولی  گذشتند 
رسدازموقعّیت  چه  استوارایستادند،تا 

ووجاهت خود.
ُرخ  به  را  زمان  وموقعّیت  شرایط       
بُجز  چیزی  روشن  کشیدن،مصداق 
شیرین  های  وعده  ناکامی  فرارازعلل 
از  نفت  شدن  ملی  نخستین  روزهای 
وهمکاران  ویاران  مصدق  دکتر  سوی 
ناآگاِه او از امور سیاسی وحقوقی ونفتی  

نیست.
     اگردکتر مصدق  از بستن دهان های 
می  خوددست  های  ولجاجت  مخالف 

کشید.
     اگربه جای ُمشاوران وهمکاراِن به گفته 
ی دکتر فرمانفرماییان، »ُمقّرب الخاقانی  
ومزاجگو ویاناآگاه   به امورنفت وسیاست 
به  پیشوا،گوش  ی  شیفته  جهانی«،ویا 
توصیه ها وپیشنهاداِت ِخبره گاِن این 

امور میداد.
     اگر به جای آنچه که اززمامداران پیش 
از خود ُخرده می گرفت،خودبه هنگام 
زمامداری مرتکب همان اعمال نمی شد.

     اگر به جای برگزاری رفراندوم وانحالل 
غیرقانونی مجلس  با حضور درمجلس 
برای پاسخگویی به استیضاح ،نشان می 
دادکه درعمل)نه حرف( به قانون اساسی 

وضوابط آن پای بند است.
     اگر به جای چاپ پنهانی 312میلیون 
تومان اسکناس،الیحه اش را به مجلس 
می بُردوبه جای کتمان کاری،مشکالت 
انتشار قرضۀ  با  اتفاقاً  راکه  مالی دولت 
ملی همه ی هم میهنان ما از مشکالتی 
به  نفت  فروش  امکان  عدم  ازبابت  که 
وجودآمده بود، از پیش آگاهی داشتند،با 

مردم درمیان می نهاد .
     اگر به پشت گرمی رویداد30تیر1331به 
گرفتن  برای  وتهدید  سماجت  جای 
مقام  ابقای  وقصِد  گزاری  قانون  اختیار 
قضّیۀ  »تا  ی  بهانه  به  وزیری  نخست 
وزیری  نخست  سنگر  نشود  حل  نفت 
را ترک نخواهم کرد«دربرابر استیضاح 
کرد،  اعتمادمی  رأی  درخواست   ،
مواجه  اعتماد  رأی  باعدم  واحیاناًاگر 
می شدازمقام نخست وزیری کناره می 
سال  اینکه  نه  میشد.مگر  گرفت،چه 
مقام نخست  درتیرماه 1331از  گذشته 
بود،  داده  استعفا  داوطلبانه  وزیری 
شده  حل  نفت  قضّیۀ  زمان  درآن  مگر 
ایشان  ازبرای  خاطری  بود،ودغدغۀ 

ازبابت مشکل نفت نمانده بود!؟
مصدق  دکتر  که  نیست  تردیدی       
درصورت رعایت مواردی که به آنها به 
گونه ای گذرا وکوتاه اشاره شده است ،با 
آنهمه پشتیبانی که تامردادماه 1331از 
امریکا  ودولت  ایران  اکثرمردم  سوی 
بدانگونه  او  است،سقوط  میشده  ازوی 

اتفاق نمی افتادکه افتاد.
    ابراهیم صفایی درکتابش  می نویسد:»...

ملی شدن  روی مشکالت  دکترمصدق 
بودومشاوران  نیندیشیده  عمیقاً  نفت 
بعدی  ازمشکالت  اونیز  وکارشناسان 
آگاه نبودند وبااعتمادواطمینان به کمک 
توده  احساسات  وبابرانگیختن  امریکا 
تبلیغاتی  محیط  یک  وایجاد  مردم  ی 
اجرا  به  را  برنامه ی مهم  ،این  شتابزده 
غفلت  بودند.ازمشکالت  درآورده 
حتمًا  پنداشتندامریکا  ومی  داشتند 
که  خواهدآمد،درحالی  ایران  یاری  به 
نفت  که  بود  جا  تاهمان  امریکا  یاری 
ملی شودوزمینه ی سهیم شدن امریکا 
فراهم  ایران  جنوب  نفتی  درمنابع 
هر  به  سرسختانه  مصدق  گردد...دکتر 
رابارعایت  نفت  مشکل  که  پیشنهادی 
رّد  کند،پاسخ  حل  شدن  ملی  اصل 

که  پنداشت  می  هم  دادوشاید  می 
به  شود،اوهم  حل  نفت  مشکل  اگر 
ازحل  پس  السلطنه  قوام  سرنوشت 
آذربایجان،خواهدافتادوباید  مشکل 
کند. ترک  را  وزیری  مسندنخست 

ی  پایه  این  خواست  اونمی  ولی 
خواست  ومی  بدهد  راازدست  قدرت 
راهمچنان  نفت  ی  کوبنده  اهُرم 
های  وبرنامه  باشد  دراختیارداشته 
که  را  اساسی  وتغییرات  اصالحی 
،درکشوراجراکند. خوددرنظرداشت 

ازاین روطرح»فاتح« را که در25 خردادبه 
عملی  حلهای  وراه  کرده  تسلیم  او 
پیشنهادنموده بود،به طوری که کنترل 
تمام کارهای صنعت نفت به دست ایران 
می افتاد وکارپاالیشگاه آبادان که ادارۀ 
آن مهم تروحّساس ترازتمام تأسیسات 
به  فرعی  شرکت  یک  وسیلۀ  بود،به 
نمایندگی شرکت ملی نفت ایران باهیأت 
رییس  بیشتراعضاِءونیز  که  ای  مدیره 
شرکت  ازسوی  ومنصوب  ایرانی  آن 
از  شد،پس  می  بودند،اداره  نفت  ملی 
مطالعۀ اجمالی بدون تأمل کنارگذاشت 
ی»حاج  وسنجیده  دقیق  وپیشنهاد 
مصدق  خواهش  به  که  محمدنمازی«را 
او فرستاده ویک  به وسیلۀ»عالء«برای 
ُهشداربود،نیزنادیده گرفت.طرح نمازی 
که بامشورت کارشناسان فنی نفت تهُیه 
شده وتمام مشکالت رامطرح وتمام راه 
حلها را پیش بینی کرده بودبه مصدق 

تسلیم شده بود.«.174-175
        فاتح می نویسد:»درتاریخ25 خرداد 
کرده  احضار  را  نویسنده  دکترمصدق 
که:بسیارعالقمنداست  اظهارداشت 
به  نفت  صنعت  شدن  ملی  قانون 
به  نفت  شرکت  وباموافقت  مسالمت 
موقع اجراگذارده شودوچون شما)یعنی 
درشرکت  ممتدی  نویسنده(سوابق 
آشنایی  آن  وبارؤسای  داشته  نفت 
وکوشش  سعی  نهایت  داریدتقاضادارم 
با نظرات دولت  بنمایید که حضرات  را 
قانون  ای  وبطرزشایسته  نموده  توافق 

اجراگردد.
       نظر به سابقه وآشنایی دیرینه که 
موجودبود  ونویسنده  دکترمصدق  بین 
پیش  مالقات  دراین  مفصلی  بحث 
تجاوزکردوخالصۀ  ازدوساعت  آمدکه 
از  کنم:پس  می  رادرزیرنقل  آن 

تمجیدوتحسین ازجدیّت ایشان درراه 
استیفای حق ایران وتذکراینکه اگرواقع 
کامل  شودتوفیق  درنظرگرفته  بینی 
حاصل خواهد شدوتعهد به اینکه آنچه 
هست  من  ودرخورتوانایی  مقدور  که 
اقدام خواهم کردکه مدیران شرکت به 
عمق نهضت وشدت احساسات مردم پی 
رابپذیرند،ازایشان  دولت  ونظرات  بُرده 
باشرکت  توافقی  اگر  که  کردم  سئوال 
نظرزیادبود،چه  واختالف  نشد  حاصل 
اندیشیده اندوبه چه قسم می خواهند که 
رابفروش رسانند؟ایشان درجواب  نفت 
ایران  نفت  به  دنیا  احتیاج  که  گفتند 
بحّدی زیاداست که اگرتوافقی باشرکت 
سهولت  بانهایت  دیگران  نشد  حاصل 
آن را خواهندخرید واندک نگرانی ازاین 
بابت دربین نیست.من تاحّدی که ممکن 
بودمشکالت فروش نفت وقدرت عظیم 
ونقل  حمل  وسایل  به  واحتیاج  کارتل 
دریایی وضرورت داشتن دستگاه توزیع 
وگفتم  دادم  شرح  ایشان  رابرای  نفت 
باید  که درصورت فقدان وسایل مزبور 
دست کم بندوبستی بایکی ازشرکتهای 
ایران  نفت  تابتوان  داشت  نفت  بزرگ 
ایشان  رساند.ضمناًتوجۀ  فروش  رابه 
رابه مسایل زیر معطوف داشتم؛اعتقاد 
به اینکه درجۀ احتیاج ونیازمندی های 
انگلیسی ها به نفت ایران به اندازه ای 
است که بدون کشمکش ومبارزه حاضر 
عادی  مشتریان  مانند  که  خواهندشد 
وبدون هیچگونه دخالتی نفت ماراخریده 
وصادرنمایندچندان به نظر صحیح نمی 
آیدزیرا قضّیۀ نفت تنهایک معاملۀ ساده 
به  بازرگانی نیست ونفت خاورمیانه  ی 
استراتژی  بامسایل  مرتبط  ای  اندازه 
وحیات اقتصادی دول ذیعالقه می باشد 
که انگلستان برای اینکه انگشتی دراین 
حلوا داشته باشد حتی ازمبارزه ی علنی 
باایران خودداری نخواهد کرد.در سابق 
انگشت آن دراین نفت بوده  تمام پنج 
ومنافع هنگفتی برده وبه صاحب اصلی 
آنهم سهم عادالنه ای نداده است ولی 
چندانگشت  است  حاضرشده  اکنون 
راهم  شدن  وملی  نماید  خارج  خودرا 
تصدیق کند وکلّیۀ دارایی شرکت نفت 
ایران  دولت  به  شرایطی  تحت  راهم 
واگذارکندولی می خواهد بقّیۀ انگشتهای 
نگاهدارد  حلوا  ظرف  دراین  خودرا 

وبدون هیچ تردیدی آنچه در قّوه دارد 
مقصودخودبکارخواهدبُرد. تأمین  برای 
نفت  ازمحصول  نفت  اگرشرکت 
تحصیل  گردد،ازحیث  محروم  ایران 
زیرا  نخواهدبود  درمضیقه  خام  نفت 
بامختصرجدیتی می تواند محصول نفت 
ودرمدت  داده  راافزایش  وعراق  کویت 
کمی کسرعمل بازرگانی خودرا جبران 
اکنون  هم  جدیدنفت  نماید.معادن 
باجدیّت  که  دربصره کشف شده است 
لوله  خطوط  کنند  می  زیادکوشش 
فارس  درخلیج  و»فاو«  بصره  بین  ای 
بازار  مزبوررابه  معادن  ونفت  کشیده 
درساحل  »قطر«واقع  بیاورند.درناحیۀ 
اند  افزوده  استخراج  بمیزان  عربستان 
وخط لوله ی بزرگی که جدیداً ازمعادن 
نفت موصل به سوریه درساحل مدیترانه 
می سازند نزدیک به اتمام است که آنهم 
معادن  محصول  عمدۀ  افزایش  موجب 
مزبورخواهدبود.وشرکت نفت ...دراندک 
مدتی احتیاجات نفت خام خودرا تأمین 
جنگ  انگلستان  خواهدکرد...لکن 
وچون  خواهدکرد  شروع  را  اقتصادی 
عواقب  ازمازیادتراست  آن  استطاعت 
داشت،یقین  مانخواهد  برای  خوبی 
بدانید...صادرات نفت ما قطع خواهد شد 
وانگلستان به هروسیله ای که بتواند از 
فروش نفت ماجلوگیری خواهدکرد.اگر 
کسانی باشند که تصّور کنند امریکای 
سرمایه دار- امریکایی که منافع عظیمی 
امریکایی   -- دارد  خاورمیانه  درنفت 
بسیاری  نفوذ  آن  نفت  شرکتهای  که 
دردستگاه حکومت خوددارند،انگلستان 
را رها کرده وجانب ماراخواهند گرفت 
بنده  نظر  هستند.به  دراشتباه  سخت 
باید واقع بین بودوتمام اطراف کارراباید 
مالقات  دراین  کرد.ضمناً  مالحظه 
پیش  چندی  که  را  ای  نامه  مندرجات 
به ایشان نوشته وراه حّلی را که منطبق 
بود  نفت  شدن  ملی  اجرای  قانون  با 
پیشنهادکرده بودم شرح دادم...«.)پنجاه 
این  ایران-529-530(،که  نفت  سال 
ُهشدار وطرح تقدیمی فاتح بگونه ایکه 
گرفته  شدنادیده  اشاره  ازاین  پیش 

شد.«.
       دکتر محّمدعلی ُموّحد،باوجوداحترام 
وعالقۀ فوق العاده به دکتر مصدق،تأیید 
می کندکه:»به نظر می رسد که موضع 
منفی مصدق دربرابرپیشنهادتجدیدنظر 
شده ی بریتانیا وامریکا اشتباه بود...دکتر 
پیشنهادمشترک  توانست  می  مصدق 
بریتانیا وامریکا را به عنوان مبنای توافق 
بلّیاتی که پیامدرّد  از  بپذیرد وکشوررا 
نگاهدارد...)تارنمای  مصون  بود،  آن 

دکترمیرفطروس(
       دکترمنوچهرفرمانفرماییان  می 
اسکندری]از  میرزا  نویسد:»عباس 
نمایندگان  قاجارواز  های  شاهزاده 
دعاوی[ ووکیل  دوره  چند  در  مجلس 

نفت  ی  درباره  خودمصدق  از  بیش 
مبارزه کرده بود،درحقیقت مصدق هرگز 
اظهارنظرنکرده  جنوب  نفت  ی  درباره 
بود،وقتی من به اوگفتم بیابرویم به منزل 
من  کنیم،گفت،  بااوگفتگو  که  مصدق 
گذارم،اودرکار  نمی  مصدق  منزل  به  پا 
ازلحاظ  را  نفت  وفقط  واردنیست  نفت 
سیاست مشاهده می کند،درصورتیکه 
وازدست  است  ماحیاتی  ازبرای  نفت 
قسمتی  ویا  ازتأسیسات  قسمتی  زدن 
ازدعاوی ویا عوایدآن،برای ایران جبران 
باعباس  ساعتها  ناپذیرخواهدبود،من 
دعاوی  ی  درباره  میرزااسکندری 
درقرارداد1933  ایران  دولت  وحقوق 
تابعه)که  از شرکت های  ایران  ودعاوی 
ازآن  ایران  حق  درقرارداد1933 
کرده  بود(گفتگو  شده  شرکتهاملحوظ 
میرزا  عباس  که  دانستم  ومی  بودم 
وخم  وپیچ  قرارداد1933  اسکندری 
داندوحفظ  می  خوبی  به  را  آن  های 
است واطالع داشتم که سابقاً مصدق را 
دیده وبااومذاکراتی کرده وحتا دربعضی 
ازموادقرارداد که بی نهایت باریک وبرای 
عاّمه مکتوم است واردمی باشد،متأسفانه 
ازدستم  کاری  مورد  دراین  که  دیدم 
که  بعدی  آید،دردیدارهای  برنمی 
داشتم،یک  میرزااسکندری  باعباس 
توراگوش  به من گفت که حرف  مرتبه 
دادم وبه دیدن مصدق رفتم،ازاین گفته 
بسیارخوشحال شدم،ولی فوری اضافه 
کردجای خوشحالی نیست،عوام فریبی 
با  دوتااست،کارنفت  مداری  باسیاست 
عوام فریبی حل نمی شود،هرچه سعی 
کردم بگویم خواستِن حقوق مردم عوام 
نکردوُمصربودکه  قبول  نیست  فریبی 
است.«.ازتهران  فریب  عوام  مصدق 

تاکاراکاس - جلداول-249
      مخالفان رضاشاه کاراورا درلغوقرارداد 
راتا سال 1991طبق  وتمدیدآن  دارسی 
قرارداد 1933 باهمه ی مزایایی که این 
قرارداد نسبت به قرارداد دارسی داشته 
کرد(،نه  اشاره خواهم  آن  به  که  است) 
حتا  بلکه  کاری  وندانم  اشتباه  نوعی 
کنند!  ومی  قلمدادکرده  محض  خیانت 
که البته دراین داوری ایراد شان نسبت 
به تمدید مدت قرارداددارسی به مدت 
سی سال از1961 می باشد،اماازآنجا که 
نه تنها این قراردادتا سال 1991 نپایید 
درسال  نفت  شدن  ملی  با  حتا  بلکه 
قرارداددارسی  موعد  انقضای  1950تا 
نپایید،بنابراین  هم  تاسال1961  یعنی 
نتیجه می گیریم که چون باملی شدن 
دارسی  قرارداد  مّدت  تمدید  نفت 
نیز  درنیامد،ضرروزیانی  فعل  به  ازقّوه 
ازرهگذرتمدید قراردادمزبورعاید خزانه 
ومردم نشد.حال به بینیم با ملی شدن 
زیانهای  چه  دچار  ایران  ،دولت  نفت 
است. گردیده  جبران  قابل  غیر  مالی 
برای آگاهی ازاین امر به نوشته ی دکتر 

منوچهرفرمانفرماییان رجوع می کنیم :
درقرارداد1933 نویسد:»...  می  او   
اول  درخط  سال1312  یعنی 

قراردادمزبورتعریف شده است:  
دولت شاهنشاهی  دولت،یعنی          
است:   شده  تعریف  دوم  ودرخط  ایران 
ایران  نفت  شرکت  کمپانی،یعنی 
وانگلیس محدود وشرکتهای تابعۀ آن...
هیچ حقوقدانی وهیچ حسابداری وهیچ 
سیاستمداری وهیچ صاحب عقلی نمی 
تواند ُمنکرآن شود که شرکتهای تابعه 
هزاران  که  بودند  کارهایی  عامل  همان 
میلیون لیره قیمت داشتند ودولت ایران 
ازآنها سهم به سزایی داشت. چه شد که 
یک  حتی  مصدق  درزمان  ایران  دولت 
روز،یک حرف یایک جمله درباره ی آ 
نهاسخن نگفت؟ چه شد که دولت ایران 
آنهاراازدست داد؟چه شد که بعدازسی 
شدن( گفتگو)ازسال1920تاملی  سال 
کلمه  نفریک  یک  دارایی  جزوزارت 
درباره ی آنها حرفی نزد وچیزی شنیده 
نشد؟چه شد که کسی ازآنها امروز هم 
شدن  ملی  زند؟...هنگام  نمی  حرفی 
نفت،مصدق وطرفدارانش وتمام مملکت 
چشمشان رابستند وسرگرم افتخارات 
تو سری زدن به انگلیسی ها ومالحظات 
سیاسی وعوام فریبی شدند واین ثروت 
برای  دادند،بازهم  راازدست  خداداده 
روشن شدن موضوع دراینجابطوردقیق 
وُمنّجز می گویم که چندبار این موضوع 
خوددکتر  به  شدن  ازملی  پیش  را 
گوش  هرگز  ولی  گوشزدکردم  مصدق 
نکرد... رادرک  وموضوع  شنوانداشت 
دکترمصدق  وقِت  طرفدارآن  وکالی 
،ُمشتی موهومات تحویل مردم دادندکه 
باکمال تأّسف موردقبول واقع شد.مثاًل 
نامه ای  خودمصدق به کمیسیون نفت 
نوشت که یک جملۀ آن رادراینجا می 
آوریم »ملت ایران مطمئن است که تنها 
فروش این مقدار نفت)سی میلیون تن 
درسال( با توجه به نیازمندی های دنیا 
برای ما مقدوراست ونمی تواند درهمان 
سال اول ملی شدن صنعت نفت،بیش 
از اینهارا به دنیابفروشد ومیزان عواید 
نیز در14  خودراباالببرد.« حسین مکی 
میلیون  اسفند1329اظهارداشت»سی 
تولیدنفت  قّوۀ  ازلحاظ  استخراج  تن 
نیست.  کوچکی  رقم  یک  دردنیا 
را  مان  نفت  خواستیم  که  ماهرروزی 
ما  نفت  به  کشورها  تمام  کنیم  اداره 
دارند ومی خرند وحتاحاضرند  احتیاج 
ما  اختیار  در  هم  مجانی  متخصصین 
می  گفته  همه  مطالب  این  بگذارند« 
شد تاملی شدن نفت ابتدادرکمیسیون 
شود،البته  تصویب  درمجلس  وسپس 
که  نپایید  دیری  شد،اما  همینطورهم 
واقعّیت، همه ی تصورات خام فروش نفت 
باطل کرد وحتی هنگامی  دربازاردنیارا 
که کارد به استخوان مصدق رسید وبه 

دنیا اعالم کرد که نفت ایران را باپنجاه 
خواهدفروخت،بازهم  درصدتخفیف 
نفت  شدن  پیدانشد،باملی  مشتری 
های  ودوروبری  مشاوران  چون 
وپیچیدگیهای  نفت  از  ناآگاه  مصدق 
طبق  که  را  منافعی  ،ایران  بودند  آن 
قراردادیکه  همان  قرارداد1933]یعنی 
بسته شدوبه خیانت  رضاشاه  زمان  در 
نفت  تابعۀ  شرکتهای  گردید[از  متهم 
به  آنها  وارزش  داشت  وانگلیس  ایران 
بود،براثر  لیره  میلیون  ازهزاران  بیش 
متخّصصان  به  ندادن  وگوش  ناآگاهی 
ازدست  قرارداد1933  به  وآگاه  نفتی 
بود،تمامی  نشده  ملی  نفت  اگر  دادکه 
تابعه وشرکتهای  نفتی  تأسیسات 

روزی  میشد...  ایران  نصیب   
دکترمصدق[همین  درمنزلش)منزل 
جلوی  را  تابعه  شرکتهای  موضوع 
وگفتم  کردم  مطرح  حسیبی  مهندس 
نکنید... غفلت  میلیون  هزاران  ازاین 

درهمان جاپرسید که این شرکتها باملی 
به  من  دارند؟  ارتباطی  چه  نفت  شدن 
ملی  توانید  می  فقط  شما  که  گفتم  او 
شدن را در کشور خودتان عملی کنید 
صاحب  خودتان  درمملکت  ومنحصراً 
مال هستید نه درخارج.اگر نفت را ملی 
کنید،شرکتهای تابعه که خارج ازایران 
ازدست  اول  دقیقۀ  همان  هستند،در 
وبعدها  حسیبی  کنند...اما  فرارمی  ما 
خودمصدق براین باور بودند که مشتری 
دم در ایستاده است ونه به شرکت سابق 
ونه به شرکتهای تابعه اعتنایی نداشتند...

به خوانندگان عزیز متذکر می شویم که 
انگلیسیان دیرزمانی،یعنی ازسال های 
عالقمندبودند  نهایت  بی  بعد  به   1920
که شرکتهای تابعه را ازما جدا کنند،این 
شد،  عملی  مصدق  درحکومت  امر 
چون فقط باملی شدن نفت میّسر بود 
ویقین  طورقطع  به  شرکتها  این  که 
ونه  شد  پول  نه  ازماجداشوند...پس 
افتخار«.ازتهران تاکاراکاس-272تا277

دکتر مصدق  اینکه  است         جالب 
باآنهمه تحصیالت عالی در دانش حقوق، 
ازارتباط ازدست رفتن شرکتهای تابعه 
ناآگاه  ایران  زیان  به  نفت  شدن  باملی 
باید  صورت  این  درغیر  که  است  بوده 
خواسته  نمی  تعّمداً  که  باوربود  براین 
ارتباط  این  به  نسبت  را  گوشش  است 

آشنا سازد.
       فرمانفرماییان درجای دیگر کتابش 
نوشته است:»بایددانست آن طوری که 
مدافعان ملی کردن صنعت نفت،موضوع 
سازند،اقدام  می  گر  رادرنظرماجلوه 
العاده  فوق  عالج  امر،یک  این  به 
ملت  دردهای  کلّیۀ  برای  سودمندی 
ایران نخواهدبودودرکشورهایی که ملی 
موقع  به  امتحاناً  را  نفت  صنعت  کردن 

عمل درآورده اند،نه تنها معایبی که 
بقیه درصفحه 48
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  کوتاه    و

اینترنت پرسرعت
سنگاپور پرسرعت ترین اینترنت جهان را 
دارد. مؤسسه  »فهرست جهانی  سرعت 
سرعت  گیری  اندازه  با  اخیراً  اینترنت« 
نتیجه  مختلف   درکشورهای  اینترنت  

زیررا منتشر کرده است :
باسرعت  154/38  اول  سنگاپور  مقام 

مگابایت درثانیه  
اینترنت کشورهای  آن  سرعت  از  پس 
دیگر بدون ذکر مقام آنها به این ترتیب 

است : رومانی 91/48 مگابایت درثانیه 
آمریکا : 70/75 مگابایت درثانیه
آلمان : 47/62 مگابایت درثانیه

استرالیا : 24/32 مگابایت درثانیه 
یونان : 12/66 مگابایت درثانیه 
ونزوئال 3/20 مگابایت درثانیه .

تعمیر اکروپولیس 
معبد   میالد  از  پیش   447 درسال 
آکروپولیس   دریونان ساخته شد. ازسال 
1975 میالدی  دولت یونان تصمیم گرفت 
تعمیراتی برروی این بنا انجام دهد. اکنون 
همراه  گزافی  باهزینه  که  تعمیرات  این 
گفته   . است  اتمام  حال  در  است  بوده 
می شود برپاکردن این بنا در447 پیش 
از میالد زمان کمتری  احتیاج داشت و 
تعمیرات آن بیش از حد زمان برده است 
 TA  همچنین معبد ی در کامبوج بنام.
Prohm  تعمیراتش درسال 2004 شروع 
شده و تازه به مرحله سوم رسیده است  
تعدادی از باستانشناسان هندی مسئول 
پروژه تعمیرات این معبد هستند. و بنای 

یادبود تاج محل در اکرا  که درسال 1631  
بدست معماران ایرانی ساخته شده است 

نیز  هم اکنون دردست تعمیر است .

انگشتر گمشده 
یک زن کانادائی  هویجی را که در باغچه 
اش سبز شده بود ازخاک بیرون کشید و 
با تعجب مشتاهده کرد انگشتر نامزدی  
مادرشوهرش که 13 سال  پیش گم شده 

بود   هویج را دربرگرفته است . 
این زن زمانی که باغچه خانه را  شخم 
به  کردولی  گم  انگشترخودرا  میزد 
شوهرش نگفت . تنها پسرش ازاین راز 
فوت  پیش  سال  سه  شوهراو  بود.  آگاه 
کرد . زن می گوید اکنون باافتخار وبیاد 
شوهر درگذشته ام این انگشتررا دوباره 
بدست می کنم و خاطرات آن روزهابرایم 

زنده می شود.
همین اتفاق قبال در  انگلستان هم  روی 

داده بود 

شدید ترین توفان
در  زیادی  توفانهای  اخیر  هفته  درچند 
سواحل  ودرنزدیکی  اطلس  اقیانوس 
خسارتهای  که  داد  روی  آمریکا  شرقی 
 . داشت  بهمراه  زیادی  جانی  و  مالی 
بود   5 درجه  که  ایرما  توفان  ازجمله  
درساعت  مایل   185 حدود   آن   باد  و 
سرعت داشت   بعنوان یکی از  قوی ترین  
توفانهای اقیانوس اطلس  طبقه بندی شد. 
شرقی  شمال  بهسواحل  ایرما  توفان  
ولی  رسید  نیز  بوستن   مانند  آمریکا 

خوشبختانه خساراتی ببار نیاورد.

سومین بچه خانواده سلطنتی
کاخ کنزینگتون اعالم کرد که شاهزاده 
درانتظار   کمبریج   دوشس  و  ویلیام 
سومین نوزاد خود هستند. هنوز تاریخ 
دقیق تولد سومین فرزند ویلیام و کیت  

مشخص نیست

  شاهزاده ویلیام  بیش از پدرش چارلز 
انگلستان  وتاج  تخت  تصاحب  شانس 
را دارد. شاهزاده هری ، برادرش ، اخیراً 
گفته بود که هیچکس درخانواده او عالقه 

ای به تاج برسر گذاشتن ندارد.
این روزها که بیستمین سالگرد درگذشت 
پرنسس دایانا است  روزنامه های انگلیس 
و جهان عکسهائی از زندگی خصوصی اورا 
با مردان دیگر چاپ کردند ولی کمترین 
بی  بدنبال   احتماال  اینکه  به   ای  اشاره 
اعتبارکردن خانواده سلطنتی انگلستان 
بوده است نکردند. پرنسس هری نیز از 
گفت  مادرش   مرگ  از  پس  افسردگی 
و خاطر نشان کرد که مرگ مادر ضربه 

بزرگی برروحیه او وارد کرده است .

بلندترین  قلعه خاکی
دراول سپتامبر 2017 ساختمان بزرگترین 
قلعه خاکی  جهان در  دولسبرگ آلمان 
بپایان رسید  برای ساخت این قلعه که 
حدود  54/72 پا  بلندی دارد  3500 تن 

شن   بکاربرده شد.

بزرگترین شهابسنگ
شهاب سنگ یا سیارکی  به عرض 2/8 
دراول  فلورانس   مستعار  بانام  و  مایل 
میلیون  ازفاصله ی 4/4  سپتامبر 2017 
مایلی زمین عبور کرد. ازسال 1890 که 
ناسا رکورد شهابسنگ هارا جمع آوری 
بزرگترین شهاب  این  امروز  به  تا  کرده  
از  دانشمندان  که   است  بوده  سنگی 

وجودش باخبرشدند.  
گاهی شهاب سنگ های کوچک به زمین 
اصابت می کنند و به ندرت خساراتی ببار 

می آورند.

رئیس جمهور نامنتخب
جمهور  رئیس  اولین  یعقوب   حلیمه 
او بدون شرکت   . زن  درسنگاپوراست 
یافت  دست  مقام  این  به  درانتخابات 
بود  سنگاپور  مجلس  رئیس   قبال  .او 
جمهوری  ریاست  کاندیدای  خودرا  که 
دیگری  هیچکس  چون  کرد.  سنگاپور 
نامزد ریاست جمهوری نشد لذا حلیمه 
خانم خود بخود بعنوان ریاست جمهوری 

سوگند یادکردو بر این مسند تکیه زد. 

کار عجیب پارلمان فیلیپین
سابقه  بی  دراقدامی  فلیپین   پارلمان 
بودجه مربوط به  امور حقوق بشر را که 
فقط  به  بود  درسال  میلیون دالر   14/6
جمهور   رئیس  داد.  کاهش  دالر  بیست 
به  که   است  متهم  دوآرته  رودریگو  
انسانها  در جنگ  پایمال شدن حقوق 
خونین با سوداگران موادمخدر   کمک 
می کند بنابراین نیازی به بودجه برای  
حفظ حقوق انسانها ندارد.. شاید اینهم 
نوعی تنبیه کردن ورسوا کردن  رئیس 
جمهوری باشد که به فکر مردم خویش 

نیست .

کتاب  جدید سلمان رشدی
انتشار  با  روزها  این  رشدی  سلمان 
دوباره  خود  کتاب  هیجدهمین 
سلمان  اثر  ترین  تازه    . سرزبانهاست 
برخالف  دارد   نام  طالئی  خانه  رشدی 
با   2015 درسال  که   او  قبلی  کتاب 
  » شب  و28  ماه  هشت  و  »دوسال  نام 
، خانه  بود  منتشرشد و بیشتر تخیلی 
و  برخورداراست  سیاسی  تم  از  طالئی 

بیشتر به زندگی واقعی می پردازد.
سروصدای  که  او  داستان  نخستین 
شب  نیمه  های  بچه   « کرد  بپا  زیادی 
بود )1981( که نخست وزیر هندوستان 
ایندیراگاندی  بخاطر  مطالب خالف واقع 
که درباره کودکان هندی نوشته بود  ازاو 
شکایت کرد. بعد درسال  1989 با کتاب 
» آیه های شیطانی«  باخشم مسلمانان 
روبروشد و خمینی فتوای قتل اورا صادر 
کرد  که هنوز این فتوا به قوت خودباقی 

نفس  هنوز  هم  رشدی  سلمان  و  است 
می کشد و کتاب می نویسدو به اکناف 
عالم سفر می کند . او می گوید دیگر این 

فتوارا جدی نمی گیرد.

ارزش تیتو
قضاوت  از  معموال  افرادرا   ارزش 
بااین  سنجید  باید  ونظردشمنانشان  
تیتو   ارزش  میشود   معلوم  حساب  
رهبر فقید  یوگوسالوی  درنظر دشمنان  
ها    آلمانی  یعنی  اش    خورده  سوگند 
تسلیم   برای  که  است   آنقدرزیادبوده 
جایزه  صدهزارمارک  او   مرده  یا  زنده 

گذارده بودند.
تیتو   هنگامیکه    1943 درسال 
رهبری  یوگوسالوی   درکوهستانهای 
نهضت  مقاومت رابرعهده داشت  آلمانی 
ها که یوگوسالوی را اشغال کرده بودند  
اعالنی منتشر کردند  وباچاپ تصویری 
کردند   اعالم  تیتو   جوانی  دوران   از 
هرکس اورا  زنده یا مرده  تحویل دهد  
خواهد  جایزه   مارک  صدهزاررایش  
اورا   نشد   حاضر  کسی  اما   . گرفت 
تحویل دهد  زیرا مردم یوگوسالوی می 
دانستند  اگر تیتو زنده بماند  آلمانی هارا 
بدریا خواهدریخت .عالوه بر آلمانی ها  
نیروهای دست نشانده  داخلی ودولت 
تحت الحمایه  بلگراد و نیروهای چریک 
ضدآلمانی  ضدکمونیست        وسلطنت 
طلب هم  که بفرماندهی میخائیلوویچ  
می جنگیدند  ونیروهای عشایری  همه 
تاریخ  گشتندوالبته  می  تیتو  بدنبال 

گواهی می دهد  که هیچیک موفق 

نشدند  وتیتو  88 سال عمر کرد وسالها 
رهبر یوگوسالوی  بود.

قدیمی ترین پاسپورت
شناخته  تاکنون  که   پاسپورتی  اولین 
شده است  تکه کاغذی است  از درخت 
به  دویست سال  پاپیروس  که مربوط 
چنین  داشتن   . است  میالد  از   قبل 
یعنی   میالدی  درقرن چهارم   مدرکی  
بین  رم   امپراتوری  تقسیم   دردوران 
شرق وغرب  وهمچنین درقرون وسطی  
برای رفتن به سرزمینهای  مقدس جهت  

زیارت نیز اجباری بوده است .

استفاده از عدد صفر
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد   کتاب 
را  بدست آوردند که  دست نوشته ای 
درآن از عدد صفر مطالبی نوشته شده 
و کاربرد آن رادرریاضیات  توضیح می 
دهد. این کتاب بوسیله کربن  14 مورد 
به   کتابتش  وتاریخ  قرارگرفته  آزمایش 
قرن هشتم تا 12 میالدی باز می گردد. 
در این کتاب آمده است که عدد صفر 
درسالهای 224 تا 383 میالدی  ابداع 

ودر ریاضیات بکار گرفته شده است .

چمن زن 11 ساله
آمریکا  مردم  سپتامبر     15 درروز 
دیدند  خود  تلویزیون  صفحه  برروی 
آمریکا  جمهور  رئیس  دانلدترامپ  که 
چمن  مشغول  که  نوجوانی  پسرک  با 
زنی در کاخ سفید بود دست داد.  این 
درفالزچرچ  دارد   که 11 سال  نوجوان  
ویرجینیا  مؤسسه ای برای چمن زدن در 
خانه های مردم دایر کرده است .  فرانک 
برای تبلیغ   Frank Giaccio  جیاچیو
بیزنس خود درخواست کرده بود تا بطور 
رایگان چمن کاخ سفید را بزند و وقتی 
توجه  همه  داد  دست  بااو  ترامپ  آقای 
رسانه ها به این نوجوان 11 ساله معطوف 
شد .  بسیاری ازرسانه ها که منتظر انتقاد 
ترامپ هستند  از رئیس جمهور  کردن 
بالفاصله  ازاینکه نوجوانی زیرسن قانونی 
درکاخ سفید کار می کند ایراد گرفتند 

اما وقتی همه چیز مشخص شد  رسانه ها 
دیگر توضیحی دراین مورد ندادند.

به  را  فرانک  ترامپ  پرزیدنت  سرانجام 
نیز  دفتر کار خود دعوت کرد ودرآنجا 

عکسی بیادگار گرفتند.

اینترنت در کشورهای مختلف
سرعت  برسر  بحث  جا  همه  باآنکه  
است   مختلف  کشورهای  در  اینترنت 
 52 هنوز   که  بدانید  نیست  بد  اما 
داشتن  از  جهان  جمعیت  از  درصد 
 52 کل  این  واز  محرومند.  اینترنت 
و  آسیا  در  درصدآنها    62 درصد  
زندگی  آرام   اقانوس  وجزایر  سواحا 

می کنند

مهر مادری
تنها  دربین انسانها محبت ومهر مادری  
وجود ندارد . دربین بعضی از حیوانات این 
مهر بسیار شدید تراز مهر انسانهاست .  
برای مثال خرس ماده برای حفظ نوزادان 
تا  شود  می  مواجه  هرخطری  با  خود  
آنهارا نجات دهد. کانگوروی ماده  وقتی  
بدست شکارچیان زخمی می شود بچه 
را که در کیسه زیرشکم خوددارد  اش 
درجای امنی پنهان می کند  وخود پا به 
فرار می گذارد وبه این ترتیب سعی می 
کند  توجه شکارچیان را بخود جلب کند 
و جان فرزندش را از خطر حتمی نجات 

دهد.
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پُرسش
 وپاسخ

علمی

مشروب و طول عمر
شراب  نوشیدن  که  دانستیم  می  قباًل 
قرمز بهمراه  شام  برای قلب مفید است 
کاردیولوژی   آمریکائی   کالج  اکنون    .
است   آورده  بعمل  که  هائی  بابررسی 
تعادل   درحد  نوشیدن  کند  می  ادعا 
را  مرگ  خطر  درصد   بیست  حدود 
درمقایسه با آنان که اصاًل مشروب نمی 
برای  حدتعادل  کند.)  می  کم  نوشند، 
زنان  وبرای  یاکمتر   14  شات  مردان  
پژوهش  این   است(.  یاکمتر  شات   7

حدود 13 سال طول کشیده است 

  آب هیدروژن دار

اضافه  هیدروژن   گاز  درآن  که  آبی 
بسیار  اخیر  درسالهای  باشد   شده 
قرارگرفته  افراد  وعالقه  توجه  مورد 
حاوی  های  قرص  و  ها  بطری   . است 
هیدروژن برای اضافه کردن آنها به آب 
معمولی ، دربازار بفروش میرسدو حتی  
پزشکی  آن  کنندگان  توزیع  از  یکی 

است بنام  دکتر نیکالس  پریکون  .
این  نوشیدن  که  کنند  ادعا می  برخی 
و  دهد  می  فرد  به  زیادی  انرژی  آب  
بخشد  می  بهبود  را  ورزشی   عملیات 
و تورم در نقاط مختلف بدن را کاهش 
می  اظهار  دانشمندان  اما  دهد.  می 
علمی   مبنای  هیچ  ادعاها   این  کنند 
متعددی  آزمایشات  تاکنون  ندارد. 
برروی موش و  حیوانات دیگر صورت 

گرفته  و درموارد نادری نیز آزمایشاتی 
و  تاست  یافته  انجام  انسان  برروی 
دالیل بسیار ضعیفی از انرژی زائی این 

نوع آب بدست آمده است . 

پودر پروتئین 
پروتئین  پودر  از  مختلفی  انواع 
وجوددارد که می توان آنهارا به غذائی 
کرد  اضافه  است  پروتئین  فاقد  که 
پس  را   عضالت  تواند   می  پودر  این 
و  بخشد  بهبود  روزانه  ورزش  ازانجام 
این  و  کند  می  پرتوانی  احساس  فرد 
احساس مدتی ادامه خواهد داشت . اما 
پزشکان براین باورند که این پودر نمی 
پروتئینی  مواد  برای  جانشینی  تواند 
طبیعی باشد و دردرازمدت نمی تواند 
غذائی  درمواد  موجود  پروتئین  بجای 

بکار گرفته شود.

بستنی کم کالری
دیابت   بیماری  ازترس  روزها   این 
کالری  کم  های  خوراکی  بدنبال  مردم 
هستند. از جمله با قهوه ویا چای خود 
است  کالری  کم  که  مصنوعی  شکر 
استفاده می کنند. قبال درهمین صفحه 
نوشتیم که این نوع شکرهای جانشین 
بیشتر باعث چاقی و یا آماس بدن می 
شکرها  همین  بکمک  اینک  شوند. 
بستنی هائی باعنوان بستنی کم کالری 
می سازند و ببازار عرضه می کنند که 
نه تنها کمکی به الغر شدن نمی کند 
و  شود  می  چاقی  باعث  بیشتر  بلکه 
درنتیجه  خطر ابتالی به بیماری قندرا 

افزایش می دهد.

ورزش وبیماری قند
وقتی ورزش  می کنید سلول های بدن 
می  آماده  گیری   برای سوخت   شما  
براحتی  خون  قند  ودرنتیجه  شوند  
تغذیه   وبه  از جریان خون خارج شده 
سلولها  میرسد. هرکسی که  به بیماری 
قند دچاراست پس از راه رفتن روزانه 
خونش  قند  که  بگوید  بشما  تواند  می 
 150 هرهفته  در   . است  یافته  کاهش 
دقیقه  فعالیت های آئروبیکی ضروری 
دقیقه   20 حداقل  درروز  یعنی   . است 
بررسی   . است  الزم  جسمی  ورزش  
رفتن   راه  که  است  داده  نشان  رها 

راه رفتن  به  بیشتری نسبت  اثر  ساده 
سریع و تهاجمی دارد. ورزش سنگین 

اما  سوزاند  می  گلوکزرا  درحقیقت 
سوختن  باعث  ومداوم  آرام  ورزش  
چربی ها می شود. اگر به بیماری قند 
کمک  وزن  کردن  کم  هستید  دچار 

زیادی بشما می کند.

پروانه ها ی بی دهان وشکم
دهان  نه  غذا  خوردن  برای  ها  پروانه 
دارندونه دندان . آنها عضوی نی مانند  
را  گیاهان  شهد  آن  بکمک  که  دارند 
می  سدجوع  ترتیب  این  وبه  میمکند 
کیاهان  برروی  بالغ  های  پروانه  کنند. 
ای  کرمینه  تخم  از  گذارند   می  تخم 
« هم  به آن »الرو  که  آید   بیرون می 
جنین  یا   شفیره  به  الرو  گویند.  می 
پروانه  به  وسرانجام   شود  می  تبدیل 

بالغ تبدیل می گردد. 

پرواز  به  روز  درطول  فقط  ها  پروانه 
از  بعضی  دارند   فعالیت  و  آیند  درمی 
پروانه های مناطق گرمسیری  پیدا می 

شوند که درشب هم پرواز می کنند.
وازطریق  ندارند  هم  شش  ها   پروانه 
آنهاست  شکم  درزیر  که  دوسوراخی 

تنفس می کنند.
بعضی از پروانه ها وقتی در مرحله الرو 
کنند  ترشح می  موئین  تاری  هستند  
تار  آن  وچنانچه   است  سم  حاوی  که 

لمس شود ایجاد درد می کند.
محتوی    کیسه  ها  ازپروانه  دربعضی 
روی  که   وجوددارد  خوشبو  مواد 
بالهای آنها جای می گیرد و قادراست 
برای جذب جنس مخالف خود این بوی 

خوش را درفضا پراکنده کند.

رنگها
را  مختلف  رنگهای  ما   چشمان 
دارند  که  نورهائی  موج   طول  بخاطر 
نوررنگ  دهند.  می  تشخیص  ازهم 
را دارد که  بلندترین طول موج  قرمز  
)هرنانومتر  است  نانومتر   700 معادل  
بنفش  نور  بیلیونیوم متر است( و  یک 
کوتاه ترین طول موج رادارد که معادل  
شامل  که  نوری   . است  نانومتر   400
   ، نور خورشید  مانند  باشد  رنگها  همه 

نورسفید نامیده می شود.

اعصاب حسی
هستند  هائی  عصب  حسی   اعصاب   
های  گیرنده  از  را  اطالعاتی  که 
مغز  وبه  گرفته  درسرتاسربدن  حسی 
میرسانند . هر گیرنده حسی دربدن  با 
یک عصب حسی به مغز متصل است .

اکثر اعصاب حسی  سیگنالهای خودرا 
نواری    مغز-   کورتکس  قسمت  به 
قراردارد  مغز  باالی  درقسمت   که 
اعصاب  بوسیله  چشم  میرسانند    -
نوری به مغز متصل است . گوشهای ما   
بوسیله اهصاب شنوائی  به مغز مرتبط 
می شوندو بینی ما  بوسیله  رشته های 

بویائی بامغز درارتباط است .
ما  پاهای  در  که  سیاتیک  اعصاب 

دربدن  عصب  بلندترین  قراردارد  
زبان  به  سیاتیک  روند.   می  بشمار 
النتین  به معنی »درد  دررانها « است .

سیر و سالمتی
سیر  که  بدی  بوی  بخاطر  ما  از  خیلی 
دارد  از خوردن آن پرهیز می کنیم اما 
سیر یکی از  بهترین سبزیجاتی است 

که برای قلب مفید است . 
سرطانی  ضد  اثرات  همچنین  سیر 
بد را کاهش می  قوی دارد، کلسترول 
خوب  کلسترول  افزایش  دهدوباعث 
می گردد. درتنظیم جریان خون ، سیر 
حال   درعین  دارد.  مثبتی  بسیار  اثر 
جراحی  عمل  از  قبل  شود  می  توصیه 
ازخوردن سیر پرهیز کنید چون زمان 
انعقادخون را به تعویق می اندازد. سیر 
آوردن  درپائین  مهم  عوامل  از   یکی 

قند خون بشمار میرود.
بنابراین ازبوی بد سیر نترسید و حتما 
آن را دربرنامه غذائی خود بگنجانید تا 

سالمت خودرا تضمین کنید.
دانند   می  گر  معجزه  گیاه  یک  سیررا 
قادراست  موارد   از  دربسیاری  که 
بیماریهای  مارا درمان ویا از پیشرفت 

آنها جلوگیری کند.
از  پس  دهان  بد  بوی  رفع  برای  البته 
گذاشتن  شود  می  گفته  سیر  خوردن 
می  دهان   در  خشک  چای  پر  چند 

تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.

اسامی طوفانها
سازمان         در  شدید  توفانهای  اسامی 
شود.   می  تعیین  هواشناسی   جهانی 
هفتاد  دهه  تا    1940 سالهای  بین  در  
توفانهارا  نام  هواشناسان  میالدی   
خود   سابق  دختر  دوست  نام  برمبنای 
با    1972 درسال  کردند.   می  انتخاب 
بولتون  که  زنان خانم راکسی  جنبش 
معاون  سازمان ملی  زنان بود  به این 
اینکه خرابی  اعتراض کرد  وگفت  امر 
نوعی  کنند  می  همراه  زنان  بانام  هارا 
زمان  درآن   . است  جنسیتی  تبعیض 
اما  نکرد  گوش  او  حرفهای  به  کسی 
فرانک   ا.  ریچارد    1978 درسال  
وجو اقیانوس  ملی    سازمان  مدیر  

   National Oceanic and Atmospheric   
  Administration
زنان   وسازمان  بولتون  خانم  فشار  زیر 
یکی  توفانها  درنامگذاری   کرد   اعالم 
استفاده  ومردان  زنان  ازنام  درمیان 
برای  مردانه   نام  خواهدشد.واولین 
توفان های گرمسیری » باب« بود. که 
در 11 جوالی 1979  به سواحل خلیج 

مکزیک برخورد کرد.

دارد.  ادامه  هم  هنوز  نام  انتخاب  این 
اولی  اخیر:   توفانهای  نام  کمااینکه  
هاروی )مردانه( ، دومی  ایرما )زنانه(، 
چهارمی  و  )مردانه(  خوزه  سومی    
ماریا)زنانه( است ومسلمًا توفان بعدی 

نیز نام مردانه خواهد داشت .

خطر خال کوبی

از غربی ها وحتی آسیائی ها  بسیاری 
عالقه دارند بدن خودرا خالکوبی کنند 
عاید  این عمل سودسرشاری  اگرچه   .
افراد  برای  اما  کند  می  ها  خالکوب 
خطراتی  است  ممکن  شده  خالکوبی 

رادربرداشته باشد.
شده  خالکوبی  انسان  جهار  جسد 
که   گردید  مشخص  و  شد  اتوپسی 
تیتانیوم   اکسید  دی  بسیارریز   ذرات 
سمی   درترکیبات  احتماالً   که   -
خالکوبی  در  بکاررفته  رنگهای  در 
می  گفته  شد.   یافت   - موجوداست 

دراین  بیشتری  تحقیقات  باید   شود 
شود  مشخص  تا  گیرد  صورت  زمینه 
انسانها  سالمت  برای  خالکوبی  که 

مضراست .   

 شادتر ، سالم تر
خنده  معتقدبودند  ایرانیان  قدیم   از 
امروز   . دواست  درمان   بی  برهردرد 
که  است   رسیده  نتیجه  این  به  علم 
  . هستیم  تر  سالم  شادترباشیم  هرچه 
شادبودن ومثبت بودن درزندگی  باعث 
ترشدن  قوی  و  عقالنی  قوای  تقویت 
رضایت  شودودرنتیجه   می  جسم 

بیشتراز زندگی  حاصل خواهدشد.
این  شادی  این  به  رسیدن  برای 

دستورات را باید بکاربندید:
رسانه  به  کردن  زندگی  روش  برای 
آنطور   . نکنید  توجه  مجازی  های  
کنید.  زندگی  دارید  دوست  که 
پول  انداز  پس  صرف  خودرا  وقت 
بدست  برای  خودرا  پول  بلکه  نکنید 
کنیدو  صرف  بیشتر   وقت  آوردن 
تفریح  به  آمده   بدست  وقت  دراین 
دیگران   خطای  از  بپردازید.  شادی  و 
شادی  احساس  بیشتر  تا  درگذرید 
حداکثر  خود  مرخصی  ازاوقات  کنید. 
سیروسیاحت  به  و  بکنید  را  استفاده 
و خلق لحظات شاد بپردازید.ازطبیعت 
حداکثر استفاده راببرید چون طبیعت 
کند. دور  ازشما  را  استرس  تواند   می 

خود  خانواده  همانند  خود  دوستان  با 
نزدیک باشیدواز مصاحبت با آنها لذت 
ببرید. درخدمت همسر خودباشید تا از 

رضایت او قرین شادی شوید.
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بازنشسته  افسر  پتروف  استانیسالو  
قهرمان  که  شوروی  هوائی   دفاع 
شد   می  شناخته  سرد  جنگ  دوران 
روز   . درگذشت  سالگی    77 درسن 
اعالم  او   مرگ   2017 سپتامبر   18
تایم  مجله   2015 درسال  وقتی  شد. 
نامید   سرد  جنگ  دوران  قهرمان  اورا 

گفت :»من فقط وظیفه خودم را انجام 
میدادم .«  وظیفه وکاری که او برعهده 
ها   آمریکائی  اگر  که  بود  آن  داشت  
آغاز  شوروی  به   خودرا  اتمی  حمله 
می کردند او قبل ازرسیدن موشکهای 
به دفاع ضدموشکی  هسته ای آمریکا 

بپردازد.

 

 

اولین  سونگ ،  ایل  کیم  که  هنگامی 
 1994 سال  در  شمالی  کره  رهبر 
درگذشت ری چون هی گوینده  ای بود 
که اشک ریزان این خبر را در تلویزیون 
به  که  او  کرد.  اعالم  جهانیان  برای 
»بانوی اول اخبار کره شمالی« شهرت 

دارد، تنها برای اعالم »دستاورد های

 »Jamaica Gleaner« به گزارش روزنامه 
ویولت براون که اهل جاماییکا بود روز 
/ 24 شهریور( در  جمعه )15 سپتامبر 
در  بیمارستانی  در  سالگی   117 سن 
»مونتگو بی« درگذشت. او اندک زمانی 
آریتمی  دلیل  به  درگذشتش  از  پیش 

قلب به بیمارستان انتقال یافته بود.
براون متولد روز دهم مارس سال 1900 
را  که عمر طوالنی اش  او می گفت  بود. 
هر  است.  تغذیه اش  خاص  نوع  مدیون 
روز سه تخم مرغ می خورد که دو تا از 

این تخم مرغ ها خام بودند.

بزرگ« کشور جلوی دوربین می رود.
و  شمالی  کره  روابط  که   روزها  این 
رسیده  حساسی  مرحله  به  آمریکا 
برصفحه  هی  چون  ری  حضور  است 
ناخوشایند  گویای خبرهای  تلویزیون  

می تواند باشد.

قهرمان جنگ سرد  درگذشت

بانوی  اول خبر درکره شمالی وخبرهای مهمنخستین دیدار شاهزاده هری ومالنیاترامپ

پیرترین زن جهان در117 سالگی درگذشت

در  ترامپ  مالنیا  آمریکا(:      )صدای 
المللی  بین  و  رسمی  سفر  نخستین 
آمریکا  اول  بانوی  عنوان  به  خود 
درمسابقات  شرکت  برای  شنبه  روز 
انجام  حین  که  نظامیانی  جهانی 
جسمی  های  معلولیت  دچار  وظیفه 
کرد. سفر  کانادا  تورنتوی  به  اند  شده 

از این  خانم ترامپ که هدف اصلی اش 
سفر تشویق و حمایت از کهنه سربازان 
ورزشکار آمریکایی بود، در دیدار با آنها 
»شما  کرد:  تقدیر  فداکاریهایشان  از 
فداکاری های زیادی برای وطنتان انجام 
هستید.  ما  واقعی  قهرمانان  اید.  داده 
مردم  و  همسرم  سوی  از  نیابت  به  من 
از شما و خانواده هایتان  سراسر کشور 
به خاطر همه از خودگذشتگی هایی که 
برای حفظ جان و امنیت ما به عمل آورده 
اید سپاسگزارم. برایتان آرزوی موفقیت 
و پیروزی دارم. گرچه می دانیم که برای 
پیروزی در این مسابقات نیازی به تشویق 
ندارید . اما با همان روحیۀ قهرمانانه در 
برای  مدال طال  و  کنید  مسابقه شرکت 

وطن تان به ارمغان بیاورید.«
بانوی اول آمریکا پیش از مراسم افتتاح 

این مسابقات با جاستین ترودو، نخست 
وزیر کانادا و خانواده او و شاهزاده هری، 

نوۀ ملکه الیزابت دوم دیدار کرد.
عنوان  تحت  جهانی،  مسابقات  این 
"شکست ناپذیر" در سطحی کوچکتر 
شبیه مسابقات پارالمپیک جهانی است 
که از سال 2014 به ابتکار شاهزاده هری، 
و با الهام از تجربیات دوران حضور او در 

جنگ افغانستان برگزار می شود.
این مسابقات تا کنون دوبار در لندن و 
آمریکا  فلوریدای  ایالت  در  پیش  سال 
برگزار شد. در مسابقات امسال بیش از 
مختلف،  های  رشته  در  ورزشکار   550
با  بسکتبال  و  والیبال نشسته  از جمله 
ویلچر از روز 23 تا 30 سپتامبر با یکدیگر 

به رقابت می پردازند.
مگان مارکل، هنرپیشه و مدل آمریکایی  
شاهزاده  دختر  دوست  عنوان  به  رسماً 
در  مسابقات  افتتاحیه  مراسم  در  هری 
چند  فاصلۀ  به  و  تماشاچیان،  جایگاه 
صندلی دورتر از او نشسته بود. درعکس 
اول  بانوی  درکنار  هری  شاهزاده  زیر 

آمریکا دیده می شود.
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جهان  در  چندروزدورفراندوم  بفاصله 
برای  رفراندوم  اولی   . گرفت  صورت 
که  بود  کردستان  اقلیم  استقالل 
)غیرازاسرائیل(  کشورها  همه  تقریبًا 
رفراندوم  با آن مخالفت کردند. دومی 
که  بود  اسپانیا  ی  کاتالونیا  منطقه  در 
موافق  باآن  کشورها  اکثریت  تقریبًا 
بودند. درروز یکشنبه اول اکتبر 2017        
این همه پرسی در حالی برگزار شد که 
مخالفت  بارها  اسپانیا  مرکزی  دولت 
خود را با آن اعالم کرده و در روزهای 
نیروی  توجهی  قابل  شمار  گذشته 

نظامی به این منطقه فرستاده بود.
رای دهندگان کاتالونیا از اولین ساعات 
روز یکشنبه در مراکز اخذ رای حاضر 
و  تنش ها  افزایش  وجود  با  و  شدند 
وقوع درگیری ها، رای خود را بصندوق 
انداختندوبیش از 700 ئفر زخمی شدند

کارگر  حزب  رهبر  کوربین،  جرمی 
توییتر،  صفحه  در  پیامی  در  بریتانیا 
رای  قبال  در  اسپانیا  پلیس  خشونت 
کننده  شوکه  را  کاتالونیا  دهندگان 
توصیف کرد و از دولت اسپانیا خواست 

به این خشونتها پایان دهد.
اسکاتلند  اول  وزیر  استرجن،  نیکال 
وقایع  های  از صحنه  برخی  که  نوشت 
کننده  شوکه  واقعا  کاتالونیا،  در  امروز 
مردم  به  که  خواست  او  است.  بوده 
گیری  رای  این  در  تا  دهند  اجازه 

شرکت کنند
پرسی  همه  برگزاری  با  همزمان 
مادرید  شهر  در  کاتالونیا،  استقالل 
»اسپانیای  از  حمایت  در  تظاهراتی 
نیروهای  از  برخی  شد  برگزار  متحد« 
پلیس اسپانیا همزمان با اجرای وظیفه، 

گریه می کردند

نویسنده،  هورنر  پال  نیوز:  یورو 
طنزپرداز و از مشارکت کنندگان تولید 
 38 سن  در  جعلی  اخبار  انتشار  و 

سالگی در منزلش درگذشت.
سایت  بازگشایی  با   2013 سال  از  او 
سایت  یک  که  ریپورت«  »نشنال 
و  بود  دروغین  اخبار  انتشار  و  تولید 
پست هایی درمورد افسانه هایی مرتبط 
کار  می کردد،  منتشر  جهان  وقایع  با 
خود را در زمینه تولید و انتشار اخبار 

جعلی آغاز کرد.

قانون ممنوعیت پوشش کامل صورت با 
برقع یا روبنده )نقاب( از امروز یکشنبه 

اول اکتبر در اتریش اجرا می شود.
زمستان  اواسط  که  قانون  این  بر  بنا 
در  ارزش ها«  هدف«حفظ  با  گذشته 
باید  بود، صورت  تصویب شده  اتریش 
معلوم  چانه  زیر  تا  پیشانی  باالی  از 

باشد.
گروه های مسلمان در اتریش این قانون 
تعداد  که  گفته اند  و  کرده  محکوم  را 
برقع  از  مسلمان  زنان  از  کمی  بسیار 
برآورد  می کنند.  استفاده  روبنده  یا 
تنها  اتریش  در کل کشور  که  می شود 

150 زن صورت خود را می پوشانند.

 27( سپتامبر   18 روز  در  هورنر  پال 
منزلش  در  خواب  در  شهریور( 
مرگ  به  عده ای  گرچه  درگذشت. 
مشکوک  وی  ناگهانی  و  زودهنگام 
بودند، اما پس از کالبدشکافی جسدش 
پیدا  وی  علیه  قتل  به  اقدام  از  اثری 
دارای  نوجوانی  زمان  از  هورنر  نشد. 
مواد  همچنین  و  بود  قلبی  مشکالت 
دلیل  همین  به  می کرد.  مصرف  مخدر 
روی  زیاده  اثر  در  او  مرگ  احتمال 

درمصرف مواد مخدر منتفی نیست
 

و  زنان  برای  سر  پوشش  تازه  قانون 
دیگر  شیوه های  به  صورت  پوشاندن 
پزشکی  ماسک   از  استفاده  مانند 
شرایط  »تحت  را  دلقک  آرایش  و 

مشخصی« مجاز دانسته است.
قانون   2011 سال  در  بلژیک  و  فرانسه 
و  کردند  تصویب  را  برقع  ممنوعیت 
طرحی هم در همین رابطه در پارلمان 

آلمان در حال بررسی است.
گفته  آلمان  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال 
است که پوشش کامل صورت در آلمان 
»تا جایی که قانون اجازه می دهد« باید 

ممنوع شود.

استقالل کاتالونیا و اقلیم کردستان

ناشر اخبار جعلی  به حقیقت  پیوست

قانون  منع پوشش کامل صورت  دراتریش

دستور ترامپ بخاطر جلوگیری از قاچاق  دختران ایرانی
در  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
یک دستورالعمل تازه، نمایندگان آمریکا 
بانک های  و  پول  بین المللی  صندوق  در 
توسعه بین المللی را موظف کرده که علیه 
درخواست های وام دولت ایران رأی دهند و 
اجازه ندهند جمهوری اسالمی از منابع مالی 

آن نهادها استفاده کند.
رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را در 
رابطه با آن چه قصور دولت ایران در مبارزه 
با پدیده قاچاق انسان می داند، گرفته است. 
این دستور شامل حال دولت های روسیه و 
کره شمالی هم می شود،وزارت امور خارجه 
آمریکا در گزارش ساالنه خود ایران را در 

قابل  زمره کشورهایی قرار داد که تالش 
توجهی برای جلوگیری از مشکل گسترده 
نمی دهندودرنتیجه  انجام  انسان  قاچاق 
گروههائی .زنان، پسران و دختران ایرانی 
ایران،  در  جنسی  قاچاق  معرض  در  را 
پاکستان،  عراق،  کردستان  افغانستان، 
امارات متحده عربی و اروپا قرار می دهند. 
به ادعای این گزارش، از سال 2009 تا 2016 
از  ایرانی و سایر ملیت ها  انتقال دختران 
طریق ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس 
برای سوءاستفاده جنسی افزایش پیدا کرده 

است.
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داداه و بـیداداهی اتریخی  تاجکذاری آقامحمدخان 
قاجار وسفر او به مشهد

آقامحمد خان طرح تاج خودرا  شخصًا 
زرگر  چند  ودستورداد   کرد   ترسیم 
بتهران  را  وکرمانشاهی   اصفهانی  
زرگران  بسازند.   اورا  تاج  تا  بیاورند. 
وقتی  نقشه وطرح تاج  را دیدند گفتند  
ساختن این تاج  احتیاج به  پانزده من  
 . دارد   وجواهر  طال  کیلو    45 یعنی  
طرحی که  آقا محمد خان تهیه کرده 
بود  یک تاج سه طبقه  شبیه به تاج 
پاپ   رهبر کاتولیک  های جهان بود. 
تفهیم  آقامحمد خان  به  اینکه   بعداز 
شد  که سنگینی تاج  مانع از حرکت  
سنگینی  وبخاطر  گردید   خواهد  سر 
آن  اصال ساختن آن به صالح نیست  
ونمی توان آن رابرسر نهاد     ، خواجه 
قاجار  نقشه خودرا  تغییر داد وطرح 
این  کشید.  خود  تاج  برای  جدیدی  
طرح جدید  تاجی بود  یک طبقه  که 
ونیم دیگر  آن  جواهرنشان   از  نیمی 
میماند.  باقی  طالئی   زرد  برنگ  آن  
یک  ساختن  برای  نقشه   این  بااینکه 
تاج  یک طبقه بود  ولی بعلت  تزئین 
قسمت پائین  آن با جواهرات  مختلف 
دوطبقه    ، تاج  باالی  گذاشتن   وخالی 
نقشه تاجی  این  . طرح  بنظر می آمد 
دایره   محیط  که  داد   می  نشان  را 
قسمت تحتانی آن  کوچکتراز قسمت  
باالی تاج بود. یعنی بصورت یک تخم 
مرغ  که قسمت  باریک آن در پائین 
اگر   گفتند   زرگرها   . باشد  قرارگرفته 
مجموع  بگیرند   نازک  را  جدارتاج 
چهارونیم  حدود  وجواهراتش  تاج  
کیلو  می شود. این موضوع موردقبول  
وازآنجا  گرفت   قرار  آقامحمدخان  
تاجکگذاری   مراسم  برای  خودرا   که 
هرروز   تمرین    برای  کرد   می  آماده 
برسر  وزن   بهمان  کاله سنگین   یک 
برای  که  کرد   می  وتمرین  نهاد   می 
روز تاجگذاری   آمادگی کامل  داشته 
خیاطان  هم  زمان   درهمین  باشد. 
مشغول  دوختن قبائی  برای او بودند  
که زربفت بود  ودرآن زمان  زیباترین 
یک  برای  درشرق   که  بود   لباسی 
قسمت  کرد.  تهیه  شد   می  پادشاه 
طوری  گردن   واطراف  قبا   فوقانی 

مرصع  شده بود که یک نوع یقه ی 

میدادوروی  نشان  را  شده  برگردانده 
زمردهای    ردیف  قبا   یک  دوشانه ی 
درشت - مانند سردوشی نصب کرده 
الماس   ازقطعات  بودند  وبجای دکمه  
دیگر   های  بود. قسمت  استفاده شده 

همه  مروارید  دوزی شده بود.
بطور   خان  آقامحمد  تاجگذاری   روز 
. مورخین   دقیق مشخص نشده است 
تاجگذاری   روز  برای  مختلفی   عقاید 
او درروز  اند  که  نوشته  بعضی  دارند. 
قمری   هجری   1210 سال  نوروز  عید  
اند   بعضی دیگر گفته  نهاد.  برسر  تاج 
عید  ازآن  روز   سیزده  بعدازاینکه  
او  ونام  نمود  تاجگذاری   شد  سپری 
شاه   آقامحمد  به  آقامحمدخان   از 
قاجار  تغییر یافت . محمدحسن خان   
اعتمادالسلطنه  مورخ دوره  ناصرالدین 
شاه  که چند تاریخ وتذکره راجع  به 
سالطین قاجار  نوشته است نتوانسته 
تاجگذاری    از  تاریخ مشخصی   است  
برای  روایت   سه   وی   . دارد  بیان  او 
روز تاجگذاری  آقامحمد خان نوشته 
قاجار   خواجه  اینکه  یکی   . است 
قمری   هجری    1209 سال  دراواخر 
اینکه  درروز  ودیگر  کرد  تاجگذاری  
عید نوروز  سال 1210 تاج برسر نهاد

ماه  دومین  درآغاز  اینکه   وسوم   
بهار  آن سال تاجگذاری  نمود. محل 
این  بود.  تهران  درارک  تاجگذاری  
ارک بدست کریمخان زند  ساخته شد 

وسالطین قاجار  آنرا توسعه دادند.
آقامحمد خان  بعداز اینکه تاج برسر 
مرصعی  عصای   درحالیکه  نهاد  
ساعت   یک  مدت  داشت   دردست 
روی تخت نشست  ودرتمام آن مدت  
توپ شلیک   او  تاجگذاری  افتخار   به 
نیز در  می شد ونقاره خانه سلطنتی  
سردر ارک به صدادرمی آمد. درهمان  
وبه  قاجار   پادشاه   بسالمتی  موقع 
تعداد سنوات عمر او  برای هرده سال   
10 عدد گوسفند ذبح کردند که گوشت 
آن  درآشپزخانه  سلطنتی طبخ گردید  
روز  غذای  تهران   مردم  آنروز  ودر 
خودرا  از آشپزخانه سلطنتی  دریافت 
روزآقامحمد  همان  در  ضمنًا  نمودند. 
خان  به تمتام بزرگان  که در مراسم  
داد  هدیه  طال   شسکه  تاجگذاری  
واین نشان دهنده ی  طینت  وبخشش 

اوست نه تمسکش .
قصد  خان    محمد  آقا  موقعیکه 
درپی   وزرگرها  داشت   تاجگذاری 
انتخاب جواهرات  مورد نظر  برای نصب

از  صحبت   بودند  تاج   برروی    
اطالع  او  وبه  شد  نادرشاه   جواهرات 
نادرشاه  نزد نوه  دادند  که جواهرات 
اش شاهرخ  حاکم خراسان  بوده ودر 
بین آن جواهرات  قطعاتی وجوددارد  
آنها  برروی  تواند   نمی  هیچکس  که 
یک  ئ  آقامحمدخان  بگذارد.  قیمت 
پیام دوستانه ای  برای شاهرخ فرستاد  
وگفت  چون قصد تاجگذاری دارد  هر 
باشد   می  نزداو  جواهرات   از  مقدار 
بدهد   آقامحدخان  به  امانت   بصورت 
وپس از مراسم تاجگذاری  پس بگیرد 
و خود  شاهرخ را هم  دعوت به شرکت  
درمراسم تاجگذاری  نمود. شاهرخ  که 
نابینا بود  از فرستاده ی آقامحمد خان  
بخوبی پذیرائی  کرد ودستورداد  نامه 
ای به آقا محمدخان   بنویسند ودرآن 
نامه ذکر کرد  که اطالعی از جواهرات  
نادری ندارد وهم اینکه بعلت نابینائی  
عذر  تاجگذاری   حضوردرمراسم   از 
بدست  را   نامه  وسپس  خواست 
او  پیک آقامحمدخان  داد که بدست 
کرد   ذکر  نامه   درآن  برساند. شاهرخ 
او  قاتلین   شاه  نادر   قتل  بعداز  که 
باتمام  جواهراتی که  به غنیمت گرفته 
بودند  فرار کرده  و به » کالت« رفته 
اند. آقامحمد خان  عذر عدم حضوراو 
پذیرفت  را   تاجگذاری  درمراسم 
از  اطالعی   ازاینکه  اورا   حرف  ولی  
قبول  قابل  ندارد   نادری  جواهرات 
گرفت   تصمیم  بنابراین   . ندانست  
نادرشاه   رفته  وجواهرات  به خراسان 
راازشاهرخ اخذ نماید. آقا محمد خان 
مرد متدینی بود  بنابراین برای رفتن  
داشت  قبولی  عذرقابل  خراسان   به 
زیارت   به  خواست   می  اینکه  وآن 
امام هشتم شیعیان   - رضا  امام  حرم 
برود. درهمان موقع خبررسید  که   -
حمله  خراسان  شمال  به  ها   اوزبک 
قتل  مورد  را   مرو  اندوشهر  کرده 
این  دیگر  خبر  اند.  قرارداده  وغارت  
بود  که ترکمان ها  ره راهزنی پرداخته  
هارا  جاده  مسافرین   از  وتعدادی 
برده  بغارت  را   اندواموالشان  کشته 
اند. آقا محمد خان  درماه ذی القعده  
سال 1210  هجری قمری  بایک قشون  
افتاد   براه  خراسان  عزم   به  تهران  از 
راه  رسید   شاهرود  به  وبعدازاینکه 
وچون خود  گرفت   پیش  استرآبادرا  
اهل  استرآباد بود  طوایف ترکمن  را 

می  زندگی  استراباد   درصحرای  که 
بعدازورود خود    . کردند  می شناخت 
وفهمید  کرد   تحقیق  استرآباد  به 
مسافرین  به   ازطوایف  از   کدامیک 
وآنهارا  کرده   حمله  خراسان   جاده 
راشناخت  مقصرین   اندووقتی  کشته 
دستورداد  آنهارا کنار جاده  خراسان 
رابه  مسافرین   که  محلی   درهمان 
بغارت  را   واموالشان  رسانده   قتل 
یکصدو  بگیرند.  گچ  بودند   برده 
رادرکنار  ازراهزنان   ودونفر   شصت 
زنده  آنهارا   یعنی  گرفتند  گچ  جاده  
درگچ  مدفون ساختند وتاسالها  بعداز 
مسافرینی  قاجار   آقامحمدخان  قتل 
می  عبور  خراسان   جاده  از  که 
سفید  برج    162 جاده   کنار  کردند  
ومی  دیدند  می  ارتفاع  وکم  رنگ  
د  کوتاه  های  برج  آن  که  فهمیدند  
قبور راهزنان  است ولی  آن مجازات 
را  ها  ترکمن  دستبرد  جلوی  مخوف  
به  مرکزی  وهرزمان حکومت   نگرفت 
نحوی  ضعیف می شد  ترکمن ها  به 
بقتل   وآنهارا  کرده   حمله  مسافرین 
رسانده واموالشان را غارت می کردند. 
شیعه  مردم  ناامنی  همین   بخاطر 
ایران  که قصد زیارت  حرم امام رضا 
به  خودرا  روسیه   ازطریق  راداشتند  
وحمله  تاازدستبرد  میرساندند  مشهد 
باشند.آقا  درامان  وراهزنان   سارقین  
ایران  برتمام  زمان  درآن  خان  محمد 
جز خطه خراسان  که از خراسان امروز 
بزرگتر بودحکومت می کرد.او درموقع  
حکام   به  هائی   نامه  درتهران   اقامت 
پادشاه   وخودرا  نوشت  خراسان  خطه 
تمام ایران خواندواز آنها خواست  که 
ومالیات  بوده   مرکزی  دولت   مطیع 
از  بپردازند.  بموقع  را  معوقه   های 
خان  آقامحمد  که   کسانی  جمله 
نامه فرستاد  شاهرخ حاکم   برایشان  
خراسان   حکام  تمام  بود.  خراسان 
نامه آقامحمدخان را  به اطالع   اهالی  
ومردم شهرهای  تحت حکومت  خود 
تمام  که  گفتند   آنها  وبه  رسانده  
تحت  خراسان   جمله  از  کشورایران  
سلطان  وفرماندهی   مرکزی  حکومت 
این  به   . است  قاجار  خان   آقامحمد 
نحو  مردم را  باپادشاه جدید  وقدرت 
این جریان   او  آشنا می ساختند.ولی 
درمورد شاهرخ  فرق می کردواو بعذر 
انجام چنین  نابیناست  وقدرت  اینکه 
مردم   کردن  مطلع  از  ندارد   را  کاری 
حکام  که   حدی  تا  نمود   خودداری 
والیات  دیگر قدرت  آقا محمدخان را  
به او گوشزد کردند  که بایستی هدیه 
آقامحمدخان   سلطان   برای  نیز  ای  
ورود  درموقع   او  وبه  کرده   تهیه 
باتمام  شاهرخ  بدهد.   خراسان   به 
پذیرفت   پیشنهادرا  این  سماجتش  
به  به   هدیه  دادن  از  گفت   ولی 
.وبجای معذوراست  شهریارقاجار  

 هدیه  دوبیت شعربرای  آقامحمد خان  
خان   آقامحمد  فرمان  خواند.  خواهد 
دایر به سلطنت  برسراسرایران  توسط 
باطالع  خراسان   ئخطه  حکام  تمام  
بعضی  که   بحدی  رسید  مردم  عموم 
از حکام  این دستوررا بصورت سنگ 
نبشته  درمساجد  نصب کردندتامردم 
کوچه وبازتر  وطبقه ی عامه  ازاین امر 
به  که    کسانی  ازجمله  گردند.  مطلع 
یکی   آمدند  آقامحمدخان   استقبال  
حاکم  زعفرانلو«   خان  امیر   « بنام 
به  سوار   دویست  با   که  بود  قوچان  
موکب آقامحمد خان ملحق شد. حاکم 
اسفراین  بنام » ابراهیم خان شادلو«  با 
پنجاه سوار  به استقبال آقامحمد خان 
باستقبال  کسانیکه   از  دیگر  آمد.  ئ 
بنام  نیشابور   حاکم  یکی  اورفتند  
حاکم    ودیگری    » بیات  جعفرخان    «
زعفرانلو  خان  قمش   « بنام  چناران  
«  بود که با هزار اشرفی  به استقبال  
متوجه  شاهرخ  .وقتی  قاجاررفت  شاه 
خان  از  استقبالش   عدم  که  شد  
قاجار ممکن است  برای او گران تمام 
بنام  شهر   ازروحانیون  ازیکی  شود  
درخواست  مهدی«   میرزا  حاج   «
حاج  همین  باشد.  او  همراه  که  کرد 
اصرارداشت  که شاهرخ هدیه  مهدی 
بدهدوبگفتن  خان  آقامحمد  به  ای  
دوبیت شعر  قناعت نکندچون ممکن 
نباشد. وقتی  است  خوشایند سلطان 
آقامحمد خان به مشهد رسید  وتمام 
آمدند   استقبالش  به  وحکام  اهالی  
نیز  ازشاهرخ  آنان  از  تشکر  ضمن 
که  شعرش  دوبیت  خواندن    بخاطر 
او  وبه  کرد   تشکر  بود   او  دروصف 
شاهرخ  دادکه  واجازه  گفت  آفرین 
 . کنند  جلوس  میرزا  مهدی  وحاج 
کردند   دونفر جلوس  آن  اینکه   بعداز 
از  ازوضع شهر مشهد   آقامحمدخان  
که  داشتند   اظهار  وآنها  آنهاپرسید 
وضع خواربار  خوب ومردم  دررفاه می 
مسئله  خان  آقامحمد  سپس   . باشند 
جواهرات آرامگاه امام هشتم را پیش 
کشیدوگفت قبل از اینکه عازم مشهد  
بشوم بمن اطالع دادند  که پسرت نادر 

میرزا  قسمتی از جواهرات د آرامگاه 
موضوع   این  آیا  است   باخودبرده  را 
بی  اظهار  شاهرخ   . یانه  دارد  صحت 
خان  آقامحمد  سپس  نمود   اطالعی 
مشهد  حاکم  که  تو  گفت   شاهرخ  به 
باخبر  جریانات   ازتمام  باید   هستی 
میدادی   دستور  وچنانچه   باشی  
کنند   برداری  صورت  جواهرات   از 
بمن   آنرا  کمبود   توانستی  می  حاال 
اشتباه  به  شاهرخ   . بدهی  گزارش 
خواست   وعذر  کرد   اعتراف  خود 
وتقاضای بخشش نمود. آقا محمد خان 
نادری نکرد  وآنرا   از جواهرات  ذکری 
به  سپس  کرد.  محول  دیگری   بموقع 
بعد  وبامدادروز   پرداخت  استراحت  
شودبسوی  هواروشن  اینکه   از  قبل 
افتاد.ومنظورش  براه  مشهد  شهر 
امام  مرقد  ظهر   از  قبل  که  بود  این 

رضارازیارت کند.
سه ساعت  به ظهر مانده  شهریارقاجار  
بدروازه  » خیابان باال«  رسید  ودرآنجا 
ازاسب  فرود دآمد وکفش هایش را  از 
پادرآورد  وباپای برهنه  بسوی آرامگاه  
براه افتاد.همراهانش وقتی دیدند شاه 
پای  وعظمت   قدرت   آن  با  قاجار  
برهنه  به زیارت میرود  آنها نیز کفش 
ها راازپا درآورده وهمراه آقامحمدخان  
وضعیت   کردند.  حرکت  حرم   بسوی 
به  که  باال«   »خیابان  جغرافیائی 
که  بود   بصورتی  شد   می  ختم  حرم 
 . آن می گذشت  ازوسط  آب  نهر  یک 
شاه  دریکطرف نهر آب ر و مشایعین  
ومستقبلین  وهمراهان  درطرف دیگر 
کردند.  می  حرکت  حرم  بسوی   نهر  
که  مشهد  مردم   . بود  عجیبی  اوضاع 
آشناشده  خان   آقامحمد  بانام  حاال  
بودند  وازقدرت وبی رحمی اودرحمله 
شنیده  داستانها   وتفلیس  کرمان   به 
چنین  دیدند   می  اینکه  از  بودند  
میرود   بزیارت  برهنه   باپای  سلطانی  

دچار تعجب می شدند.
از اهالی   دربین مردم مشهد  عده ای 
قفقاز نیز بودند  که خودرا ایرانی می 
دانستند وشغلشان کفاشی بودوکفش 
های خوبی می دوختند ودربازار عرضه

بودند   قفقاز  مردم  همین  کردند.  می   
که داستان شهر تفلیس را  برای مردم 
عام   وازقتل  کردند   بازگو می  مشهد  
پادشاه   همین  بدست  که  آن   معروف 
حرم  بسوی  پیاده   باپای  اکنون  که 
تصویر  به  مردم   برای  بود   درحرکت 

درمی آوردند.
رسید  صحن  به  آقامحمدخان  وقتی 
ا  ر  وزمین  افتاد  خاک  به  درآنجا 
بوسید وهمراهانش نیز  مثل او برخاک 
سپس  زدند  بوسه  افتادندوبرزمین 

برخاسته وارد صحن شدند.
یافت  پایان  مقبره  زیارت   وقتی 
را   خان  آقامحمد  خواست   شاهرخ 
پذیرائی  تاازاو  ببرد   خود  خانه  به 
اینکه  بعذر  خان   آقامحمد  ولی  کند 
را  شاهرخ  دعوت  است   درپرهیز 
نپذیرفت ودرعوض درباغی که متعلق 
بیکی از متمولین  مشهد بود  اسکان 
مشهد   درارک  نیز   قشونش  و  یافت 
میهمان   بعنوان  نه  نمودند.  سکونت 
بلکه بصورت یک قشون  فاتح که ارک 

مشهد را فتح کرده است .
درارک  نبود   مایل  خان  محمد  آقا 
مشهد  اطراق کند چون میدانست آن 
وتمام  بناشده   نادرشاه  بدست  ارک 
دیوارهای آن  باتصاویر  نادرشاه تزئین 
گشته است وازدیدن آن تصاویر  بیاد 
زیرا  افتاد  می  گذشته  تلخ   خاطرات 
جد آقامحمد خان  بنام » فتحعلیخان«  
بدست نادر  بقتل رسیده بود واو قصد 

نداشت انتقام بگیرد.
مشهد  در  شاه  اینکه  بعداز  روز  سه 
بسر برد  پیغامی برای  شاهرخ فرستاد  
جواهرات  که  خواست   ازاو  نرمی  وبه 
نادرشاه  را که جزو جواهرات سلطنتی 
است  وبایستی  به پادشاه ایران برسد  

برایش بفرستد.
بود   شاه  پیام  حامل  که  شخصی 
با  خودرا   پیام  که  داشت   مأموریت 
برساندوبرای  شاهرخ  باطالع   احترام 
نورزدوفقط  اصرار  جواهرات   دریافت 
باشدوباطالع  شاهرخ  جواب  منتظر 

آقامحمد خان برساند...
ادامه دارد

مشهد درزمان قاجاریه
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   دکتر همایون آرام - نیویورک

                        روشهای درمان  ناتوانی جنسی

آمریکائی   مرد  میلیون   30 تقریب   به 
 Erectile جنسی  ناتوانی  به  مبتال 
بیماری  این  هستند.   Dysfunction
سن  ولی  تراست  شایع  درسالمندان  
 . نیست  بیماری  سبب  تنهائی  به  باال  
بطوریکه  بسیاری از مردهای ُمسن  نیز 

قادر به فعالیت جنسی هستند.
 ، قند  بیماری  به  مبتال  بیماران 
وآنهائی   ، قلب  بیماری  باال،  فشارخون 
درمان  پروستات   سرطان   بخاطر  که 
بروز  خطر  درمعرض  بیشتر  اند   شده 
ناتوانی جنسی می باشند. خوشبختانه  
برای  وزیادی  مؤثر  درمانهای  امروزه 

بیماری دردسترس است .

علل ناتوانی جنسی:
عوامل جسمی  ، بیماری ، یا اختالالت  
دارد.  دخالت  بیماری  دربروز  روحی 
درگذشته  ناراحتی های روانی راسبب 
دانستند.  می  جنسی   ناتوانی  اصلی  
امروز علل و  بیماریهای زیر مورد نظر 

کارشناسان است :
1- کاهش جریان خون  به آلت تناسلی 
به سبب کشیدن سیگار ، بیماری قلبی 
نعوظ  هنگام  باال.  قندخون  ومیزان   ،
خون  به مقدار کافی واردآلت تناسلی 
ماند.  نمی  درآن  الزم   وبمدت  نشده  
است  ممکن  درهرسنی  اختالل   این 
)Cavernosal Dysfunction(اتفاق بیفتد

2- بعضی بیماریها ، عمل جراحی لگن، 
یا جراحات ،  منجر  به آسیب  اعصاب 
های   پیام  ودرنتیجه  گردند.  می  آلت 
عصبی از مغز یا نخاع  به این عضو نمی 

رسد.
مانند  داروهای ضد  بعضی داروها   -3
هیستامین  داروهای ضد   ، فشارخون  
است   ممکن  ضدافسردگی   وداروهای 

ناتوانی جنسی را موجب گردند.
4- حتی درمواردی  که بیماری جسمی 
عوامل    ، است   جنسی  ناتوانی  سبب 
روحی نیز ممکن است  موجب تشدید  
منجر  جسمی   بیماری  گردند.  ناتوانی 
شده  وفشارروحی  هیجان   بروز  به 
گردد.  مس  تشدید  جنسی  وناتوانی 
جنسی  تماس  وخاطره  افسردگی 
دربروز  است  ممکن  نیز  نامطلوب 

بیماری نقش داشته باشند.
***

درمان ناتوانی جنسی
مشاوره باپزشک خانواده  اولین اقدام 
.پزشک  است  بیماری  درمان  برای 
 ، کرده  بالینی  معاینه  بیماررا  خانواده  
لزوم   ودرصورت  رابررسی  وی  پیشینه 
می  راانجام  ضروری  های  آزمایش 
داروی  یک  است  ممکن  وسپس  دهد. 
که  درصورتی  کند.  تجویز  خوراکی 
 ، نباشد   آمیز  موفقیت  اولیه  درمان 
ادرار  مجاری  متخصص  به  توان   می 
بیماریهای  دردرمان  که   )Urologist  (
ومرد  زن  باروری  ودستگاه  ادراری 

تخصص دارد مراجعه کرد.

 دربرخی موارد  تغییر درنحوه زندگی  
مانند ترک سیگار ، وترک مصرف دارو و 
مشروبات الکلی  ممکن است  دردرمان 
مؤثر باشد. تأثیر  برنانه غذائی  مناسب 
، فعالیت جسمی ، وکاهش وزن  را نیز 

نباید از نظر دورداشت .
مصرف  جنسی   ناتوانی  علت   اگر 
ضدفشارخون   داروی  مانند   داروهائی 
است   ممکن  معالج   پزشک   ، باشد 
داروی دیگری  تجویز نموده  یا مقدار 

مصرف دارورا کاهش دهد. باید درنظر 
را   دارو  مصرف  نباید   بیمار  داشت 

بدون مشاوره باپزشک پایان دهد.
مددکار   ، روانشناس   ، پزشک  روان 

اجتماعی ، ومشاور زناشوئی  هریک 
به حل مشکل   توانند   بنوبه خود  می 
مشاوره  کنند.  کمک  زوجین   جنسی 
یاباشرکت  تنهائی  به  است  ممکن 

همسر باشد.
به  مبتال  مرد  نفر   10 هر  از  تقریب   به 
باداروی  نفر    7  ، جنسی   ناتوانی 
خوراکی  درمان پذیر می باشند. دارو 

عضالت  دستگاه تناسلی را  نرم تر 

افزایش  را  آن  خون   وجریان   )Relax(
میدهد.

 روشهای  دیگر مؤثر  دربرخی بیماران  
عبارتند از  تزریق دارو  به محل اتصال  
کردن   وداخل   ، بدن  به  تناسلی  آلت 
مجرای  بداخل  داروئی  ریز  های  قرص 

ادرار قبل از فعالیت جنسی.
به   توان  می  دیگر   های  ازدرمان 
استفاده از دستگاه ایجاد خالء  اشاره 

کرد. این دستگاه خون را به درون  آلت 
می  کمک  نعوظ  به  و  مکیده   تناسلی 
عارضه  وبدون  مؤثر  درمان  این  کند. 
است. ولی استفاده از آن  برای برخی 

از بیماران ممکن است آسان نباشد.
روش  از   عبارتند  دیگر  های  درمان 

. )Penile Implant(جراحی وپیوند آلت
خونی  عروق  میتوان  جراحی   باعمل 
آلت را مرمت کرد. باپیوند  آلت  ، نوع 
قابل انعطاف ، می توان  آلت را بطرف 
باال  وبحالت نعوظ  درآوردوبا نوع دیگر 
آلت   به درون  میتوان  محلولی  پیوند  
وارد کرده  وآنرا  بحالت نعوظ  درآورد.

پزشکی   های  یافته  مهمترین   از  یکی 
 20 تا   10 درطی  نیویورک   دردانشگاه 
سال  گذشته که درسال 2005 درمجله 
پزشکی  آمریکا  بچاپ رسید  این بود 
که ناتوانی جنسی پیش درآمد  بیماری 

قلبی درآینده  بیماراست .
روحی  اختالالت   پزشکان   درگذشته 
را  سبب ناتوانی  جنسی دانسته ویک 
یوهمبین  به  موسوم  گیاهی  فرآورده 
)Yohimbin(  رابرای  درمان تجویز می 
که  است  براین  عقیده  امروزه  کردند. 
جسمی  بیماری   یک  جنسی   ناتوانی 
با داروها ووسائل   آنرا  است  ومیتوان  
با  ، وعمل جراحی   بخصوص پزشکی  

موفقیت درمان کرد.
فرآورده ها ومکمل های موجود  برای 
اداره  توسط  جنسی  ناتوانی  درمان 
مورد   )FDA( آمریکا  وداروئی  غذائی 
زیرادلیل  است  نگردیده  واقع  تأیید 
علمی کافی برای مؤثربودن آنها وجود 
ها  فرآورده  ازاین  که  افرادی  ندارد. 
استفاده می کنند  بهتراست  باپزشک 
داروهای  زیرا  کنند  مشورت  خود 
تجویزشده  توسط پزشک ممکن است 
بااین فرآورده ها  تداخل داروئی نموده 

وموجب خطر گردد.
درحال حاضر کارشناسان درجستجوی  
ناتوانی  درمان   برای  جدید  درمانهای 
 Shock با   درمان  جنسی هستندمانند 
 Stem ،درمان با سلولهای بنیادی ، wave
 Tissueبوجود آوردن  نسج جدیدCells
دستگاه  بازسازی  و   ،    Engeenering

تناسلی .

*  از هر 10 نفر مرد مبتال به ناتوانی جنسی  ، 7 نفر  باداروی خوراکی  
به درمان پذیر می باشند. هم  یکی  شما  مهم  ازسفرهای 

هم   ای  مقاله   ، بوده  چین  ترکستان  
نوشتید  فرهنگی  درکیهان  بعدها 
 » آیم  می  دنیا  بام  از  من   «: باعنوان 
وهمینطور یک مقاله دیگرهم درمجله 
ولی   ندارم   بیاد  آنرا  تیتر  که  آینده  
ووضع  سفر  این  بودوشرح  تر  جدی 
چگونه  چین   زبان  فارسی  روستائیان 

بود؟
که  بود  سال  شش  وپنج   بیست    : ج 
دلم میخواست بروم  ایرانی های مقیم 
آرزو   ویک  عالقه  یک   . راببینم  چین  
 . نداشت  . هیچ علت  دیگری هم  بود 
آقای دبیرسیاقی  رادولت چین  دعوت 
کرده بود  به پکن برای  تدریس زبان 
فارسی. ایشان هم  سه چهار سفررفته 
میرفت  آخر   بودودرسفر  آمده  و  بود 
کند. رفع  را  محصالن  اشکاالت   که 
بدهد   ترتیبی  که  کردم   خواهش  ازاو 
فارسی  های   وازدهکده  بروم  به چین 
 « با  دبیرسیاقی    . کنم  دیدن  زبان 
زنیان شین«  رئیس دپارتمان  فارسی 
وگو  گفت  باره   دراین  پکن   دانشگاه 
سرانجام    ، پکن   بادولت  واوهم  کرد  
ترتیبات سفر  فراهم شد و رفتم پکن 
که  بود  این  هدفش  شین«   زنیان   «  .
دیگری  هدف  من   ، ببینم  را  چین 
چین  ایرانیان  میخواستم    . داشتم 
ازفرودگاه   چندروز   بعداز   . راببینم 
 . رفتیم  ارومچی   به  یکسره  پکن  
ارومچی  مرکز سین کیانک است  یعنی 
بخشی  که از قدیم  خاک ایران بوده . 
ازارومچی  با طیاره  به کاشغررسیدیم 
.ودرمنزل یوسف زالل  فرودآمدیم . او 
یک تاجیک است  . پسرش یعقوب هم  
وارد  تا   . بود  خوانده  فارسی  درپکن  
شدیم  مثل اینکه  به منزل یک ایرانی  
برای  قصدخودرا    . باشیم  شده  وارد 
یک دیدار ازروستاهای تاجیک گفتیم 
مرکز   وآمدیم  شدیم   ماشین  سوار   .
اسم  که  تاشغورخان  به  ها  تاجیک 
قدیم  آن ورشید ده  بوده . درآنجا  به 
هتلی رفتیم  وساکن شدیم . درمدارس  
تاشغورخان تا 15 سال پیش  فارسی می 
خواندند. حاال  دولت چین  مجبورشان 
یا  بخوانند  اویغوری  یا  که  کرده است  
قراربود  اینجا   در  که  مردی   . چینی 
عروسی  که  نگو  کند   پذیرائی  ازما 

واجا  دردهکده   . پسرش  داردبرای 
کیلومتری وچند  شصت  ی   درفاصله 
رودخانه  یعنی  دریا«   »ختن  درکنار    
ختن ، اتومبیلی گذاشته بودند  وتقاضا 
کردند  که برویم واجا. واجا دهکده ای  
است شبیه  به کوهپایه  های خودمان 
دیوارهای خشتی   ، گلی  بام  پشت  ئ. 
ایرانی   ده  یک  انگار   تیری  واتاقهای  
پیاده  آنطرف  مشخصات   راباتمام 
استقبال  به  آمد   پدرداماد  اند.  کرده 
آفتابه  برد.  به خانه  . ماچ وبوسه ومارا 
ورودی   در  دم  بودند   گذاشته  ولگن 
خودرا  وروی  ورود  دست  از  پیش  که 
خانه  شبیه   . داخل  رفتیم   . بشوئیم 
بودند  نشسته  بود.همه  ایرانی  های  

به  درآنجا  میکردند.  صحبت  وبفارسی 
ما شیر چائی دادند لبا نمک . آنها بجای  
بعد  ریزند..  می  چای   در  نمک  شکر 
دادند. همان غذاهای  پلو   ناهار هویج 
خودمان . همه با دست غذا می خوردند 
.برای ما قاشق وچنگال  گذاشته بودند. 
وبادست  کردم  تبعیت  آنها  از  من  ولی 
خوردم . درسفر سفره  بایکی از  دعات 

نامش   که  برخوردکردم   اسمعیلیه  
صحبت  روانی   فارسی  بود.  زاده  شاه 
می کرد. پرسیدم که  زبان تبلیغ شما  
فارسی است . گفت بلی . معلوم شد  که 
عشریه هم جمع می کنند وبرای کریم 

آقا خان  میفرستند.
بعدازناهار  مراسم بزکشی  بود که وصف 
اند .رفتیم به تماشا.  آنرا  همه شنیده 
ورشید  به  برگشتیم   عروسی  از  پس 
ده . درآنجا 7 یا 8  نفری از شاگردان  
نشستیم   آنها  با  بودند.  دبیرستانی 
کردیم  وتوصیه  داشتیم   ای  ومباحثه 
جمع  بفرستندوراه  ما  برای  لغت   که 
نوشتم   آنها  برای  من   را  لغات  آوری 
که مثاًل شیوه جمع آوری لغات  چنین 

است . خالصه راهنمائی  کردم که چه 
را  لهجه   یک  های  واژه  باید  جوری  
جمع آوری کرد. نشان به آن نشانی که
 آنها اگرهم نامه ای نوشتند دولت چین 
نگذاشت به دست ما برسد. ازاین طرف 
ولی   نوشتیم  نامه  تا  ده  الاقل   ما  هم 
را  نامه ها  ازاین  دولت چین  یک دانه 

به آنها رد نکرد.

مجموعه روستاهای فارسی زبان چین  
چندتابود آیا آمار گرفتید؟

درتهران.  دارم  راهم  آمارش  بله  ج: 
گویا  حدود 35 شش دهکدهبود بنام 
»پریزاد« که خیلی نظرم را جلب کرد. 
به  نزدیک   . است  ُختن  مجموعه  جزء 
فارسی  اینها   . هست  هم  ختن  خود 
عینًا  کنند.  می  صحبت  گلستان  
میمند  بودم   رفته  وقتی  هست   یادم 
که  وبرادرش  ایل   آنجابارئیس  فارس  
نشستیم  نفرکه  چهار  سه  شاعربود 
صحبتشان طوری بود  که انگار سعدی 
دارد  درگلستان صحبت می کند. عین 
همین فارسی درپریزاد هم بود. درآنجا 
تا پنجاه سالگان  که با تعلیمات  قدیم 
گلستان وکتابهای دیگر بزرگ شده اند  
فارسی را بلدند ومسلط اند. ولی ازسن  
چهل به پائین  رفته اند زیر فشار وحاال 
یا  کنند.  می  اویغوری صحبت  زبان  به 
 ، زبان   ، وخاطرات   ها  خانه   . چینی 
آنقدر باما نزدیک است که کافی است  
سال  شصت  به  راببرید  خودتان   شما 
پیش  دهات ایران . اما  بغیر از مسئله 
زیبا  دراینجا   قدری دختران  به  زبان  
ندیده  آنهارا  همانند   من  که  هستند  
ئ.  ام  گشته  کردها  وسط   من   . ام 
درایالت   . ام  بوده  ها   گیلک  درمیان  
ولطافتی  زیبائی   . ام  مختلف چرخیده 
چینی  ی  ها  تاجیک  این  درمیان  که 
دیده ام  درهیچ جای ایران ندیده ام. 
صورتها زیبا ، اندامها متناسب ، گونه ها

کاله   آن  با  خصوصًا   . خون  یکپارچه   
هائیکه به سر می گذارند  ، یک چیزی 
سی  ارامنه   هائیکه  کاله  آن  شبیه  
به سر می گذاشتند  چهل سال  پیش 

فوق العاده زیبا  می شوند.
گفتید که مذهب هفت امامی دارند از 
کجا این مذهب  به آنجا رسوخ  کرده 

است ؟
که  هستند  گروههائی  جزو  اینها  ج: 
ناصر خسرو  تبلیغ کرده است د. تمام 
خراسان   حجت  را   خراسان  تبلیغات  
وتادامنه   داده  انجام  ناصرخسرو  

کوههای پامیر  پیش رفته است .
سفرمی  چرا  کتاب  از  ببعد   97 صفحه 
چاپ  نژاد  علی  ازسیوس  کنید؟ 
دکتر  لبا  وگو  گفت   1389 تهران 

منوچهرستوده.

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

چراسـفر می کنید؟

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

موزه ختن
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ترجمه  دکتر محمدعلی صوتی                                         قسمت سوم

پدرم  فکر می کرد می تواند  پیشاپیش 
بگوید  چه کسی بیمار  نمی شود. خوداو 
هرگز  حتی یک قطره  مشروبات الکلی  
بیاد موردی   این نکته مرا   نمی نوشید. 
می اندازد  که چگونه  شاهدی  درمطلوب 
ترین  شرایط ، ممکن است  بکلی اشتباه 

کند.
پدرم به کشاورزی محترم  قویاً توصیه 
کند  ترک  را  مشروبخواری  که  کرد  
وبرای ترغیب او  گفت خودش  هیچگاه 
به مشروبات الکلی  لب نزده است .  آن 
می  گرچه   . دکتر  بیا  کوتاه    «: آقاگفت 
بخاطر  توست  التفات   عین  این  دانم  
سالمتی  من ، اما  آنطور که می دانم  تو 
هرشب یک جام  بزرگ  جین داغ  پس 
ازشام می نوشی.« پدرم  پرسید از کجا 
آشپزمن   داد:»   مردجواب  ؟  خبرداری 
دوسه سال  وردست آشپز تو  بود ومی 
دید  سرپیشخدمت  هرروز جین و آب 

آماده می کرد  ونزداو می آورد.« 
توضیح اینکه پدرم  عادت عجیبی داشت  
بعدازشام  دریک لیوان  بزرگ  بلند آب 
داغ  بنوشد وسرپیشخدمت  ابتدا مقداری  
آب سرد درلیوان می ریخت  - که زن آن 
رابا جین  اشتباه می کرد-  وسپس آن را  

با آب جوش پر می کرد.
کوچکی   چیزهای  داشت   عادت  پدرم 
رادرطول حرفه ی طبابت  قابل استفاده 
یافته بود ، به من بگوید. مثال خانمها وقتی 
درباره ی  مشکالتشان  حرف می زدند  
باعث   واین  افتادند  می  گریه  به  اغلب 
اتالف وقت  گرانبهای پدرم  می شد. اما 
برتسلط  اصرارش  که  دریافت   بزودی 
باعث  می شد  از گریه  وجلوگیریشان  
زنان  بیشتر به گریه ادامه دهند. بنابراین  
پس از چندی  آنان را تشویق  می کرد 
همچنان  گریه کنندومی گفت  این بیش 
آرامش می  آنان   به  از هرچیز  دیگری 
دادوبانتیجه ای  مثبت  به گریه خاتمه 
می دادند. آنگاه بگفته آنان گوش می کرد 

ودستور الزم برای مداوا می داد.
گاهی  مراجعه کنندگانی  بابیماری شدید  
درخواست مصرف  خوراکیهای  عجیب و 
غیرطبیعی  می کردند. پدرم از آنان می 
سرشان  به  کجا  از  عقیده  این  پرسید  
زده . اگر می گفتند  نمی دانند  ، پدرم 
اجازه می داد  آن خوراک را امتحان کنند  

وغالباً نتیجه بخش بود. ومطمئن بود  این 
بنحوی  میل غریزی است ، اما اگر  می 
گفتند که  خوراک مورد درخواست  برای 
کسی دیگر خوب بوده  او جداً آن را رد 

می کرد.
اویک روز  نمونه ی کوچک  عجیبی از  
فطرت آدمی  اظهار کرد. زمانی که هنوز  
ی  مشاوره  ازاوبرای   بود   جوان  خیلی 

از خانواده ای  پزشکی  درمورد جوانی  
متشخص  همراه با  دکتر خانوادگی  آنان  
در شروپ شایر  دعوت شد. دکتر پیر  به 
همسر مرد جوان  گفت بیماری  از نوعی است 
که  به مرگ منتهی می شود. پدرم نظر 
دیگری داشت ومعتقد بود بیمار  بهبود 
خواهد یافت . از هرجهت معلوم شد  که 
پدرم برخطا بوده  )فکر می کنم بوسیله 
کالبد شکافی(  و اشتباهش را پذیرفت . 
پس از آن تصمیم گرفت  دیگر به مداوای  
آن خانواده نپردازد. اما پس از  چند ماه 
پیررا   ودکتر  فرستاد   او  دنبال  به  بیوه  
شد   متعجب  بسیار   پدرم  کرد.  برکنار 
وازیکی از دوستان  بیوه پرسید  چرا  اورا 
دوباره  برای معاینه دعوا کرده اند. بیوه 
به دوستش گفته بود  که » دیگر  نمی 
خواهد  آن دکتر پیر  نفرت انگیزرا ببیند 
زیرا ازاول می گفت  شوهرش خواهد مرد. 
درصورتی که  دکتر داروین  عقیده داشت 

او  بهبود خواهد یافت .« 

دریک مورد دیگر پدرم به خانمی  گفته 
بود شوهرش  حتماً خواهد مرد . چندماه 
بعد  او بیوه را- که زن بسیار حساسی بود  

مالقات کرد. زن گفت :»  توهنو
 خیلی جوانی ، اجازه بده  بتو نصیحت 
کنم  همیشه تاسرحد امکان  به بستگان 
تومرا   . بده  امیدواری  مریض  نزدیک  
ناامید کردی . ازآن لحظه  تمامی نیرویم  

از دست رفت .«
پدرم می گفت  بعدازآن  دادن امیدواری  
پرستاری  که  او   ونزدیکان  بیمار  به 
بود.  مهم  برایش   ، داشتند  اورابعهده  
حقیقت   با  درسازگاری  را  این  گاهی  
مشکل می یافت. هرچند  درمورد آقای 
پامبرتون   بنام   ای  سالخورده   محترم 
آقای  که  وقتی  نبود.  مواجه  مشکل  با 
او  به  فرستاد   پدرم  بدنبال  پامبرتون  
گفت :» تا آنجا که دیده وشنیده ام  براین 
باورم  که تو از آن نوع  اشخاصی هستی  
که راست می گوئی  پس اگر ازتو بپرسم  
را  ]حقیقت  مرد  بگو کی خواهم  به من 
خواهی گفت[  حال  دلم می خواهد  مرا 
معاینه کنی اگر قول بدهی اعالم کنی که 
من مردنی نیستم .« پدرم از این تفاهم 

دریافت  حرفهای او بی معنی است .
بود  بسیارقوی  ای   حافظه  دارای  پدرم 
حتی  آنچنانکه  تاریخ.  برای  بخصوص   .
ازدواج   ، تولد  تاریخ  درروزگارپیری  

ومرگ  

بیشتر ساکنان  شروپشایر رابخاطر می 
آورد. یکباربه من گفت این توانائی  اورا 
آزار می دهد، زیرا اگر تاریخی  رابشنود 
بنابراین  نمی تواند آن را فراموش کند. 
بیادش می  اغلب  بیشتر دوستان  مرگ 
او   ، قوی  ی  حافظه  ی  درنتیجه  آمد. 
می  را  عجیب  داستانهای  شمارزیادی 
دانست و دوست داشت آنهارا بازگو کند. 
او آدم سرو زبان  داری بود واصوالً روحیه 
ی  باالئی داشت  وباهمه - بخصوص  با 
خدمتکارانش - می خندید وشوخی می 
کرد. او هنر این را داشت  که دیگران را 
دقیقاً به اطاعت از خود  درآورد. بیشتر 

اطرافیان ازاو می ترسیدند.
بخاطر می آورم  پدرم  یک روز باخنده  
ازاو می پرسیدند   نفر   : چند  می گفت 
آیا خانم  پیگو  )خانم پیر خودپسندی  
کرده  دعوت  ازاو  شایر(  شروپ  ازاهالی 
؟ پدرم  پرس وجو کرد  که چراازاو می 
پرسند. به او گفته شد  خانم پیگو  که 
 ، بود   رنجیده خاطر  ازاو  پدرم شدیداً  
چاق  دکتر   آن  از   « گفت   می  همه  به 
وراست  ورک  کرد   خواهد  دعوت  پیر  
باو خواهد گفت  که درباره او چه  فکر 
دعوت  ازاو  خانم   همینکه  کند.«   می 
حرفهارا  این  وجرأت   دل  دیگر  کرد  
نداشت  وپس از آن هیچکس  مؤدبانه تر  

ودوستانه تر ازاو رفتار نکرد.
بچه بودم که مرا به خانه سرگردB - که 
زنش دیوانه وآدم بخت برگشته ای بود، 
رفتم .زن بمحض اینکه مرادید  ازترس 
آن  تا  درآمدکه  انگیزی  رقت  بحالت  
وقت  هیچکس را اینگونه  ندیده بودم 
. اودرحالی  که اشک می ریخت  پشت 
سرهم  ازمن می پرسید:»  آیا پدرت هم 
 . گرفت  آرام  زود  اما خیلی  آید؟«   می 
پرسیدم   ازپدرم  برگشتم   بخانه  وقتی 
که زن چرا اینقدر  وحشتزده شد؟ پدرم 
جواب داد  خیلی خوشحال است که این 
ترسانده   اورا  عمداً   زیرا  شنود.  می  را 
وبدون  قیدوبند  خوشحالتر است . زمانی 
که  پرخاشجو می شود  و شوهرش نمی  30
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رابرت داروین پدر چارلزداروین

تواند  اورا آرام کندمی گوید می خواهد  
بدنبال  دکتر داروین  بفرستد. این گفته 
برای مابقی  عمر دراز او موفقیت آمیز بود.
پدرم  آدم بشدت  حساسی بود . حتی  

رخدادهای ناچیز اورا کفری میکرد.
راه  ویزحمت  بود   پیرشده  که  زمانی 
گردش  برای  چرا   ازاوپرسیدم  میرفت  
اوپاسخ داد:»   نمیرود؟  از خانه  بیون   به 
هرراهی درشوزبری  درذهن من  بااتفاق  
غالبًا  بااینحال    . است  همراه  دردآوری 
ازروحیه ی باالئی  برخورداربود . بآسانی  
از کوره درمیرفت  ولی محبت  ومهربانی 
او حدی نداشت .ومردم عمیقاً اورا دوست 

داشتند.
اودرامورمالی کاردان  ومحتاط بود ودارائی  

زیادی برای  فرزندانش به ارث گذاشت .
هد  مید  نشان  که  بیاددارم   داستانی 
باورهای جعلی  وشایعات چگونه  بوجود 
  E  - آقای  آیند  وپخش می شوند.  می 
مالک عمده   از خانواده ای قدیمی  در 
اصلی  دریکی  ، وشریک  شروپ شایر  
برای   ازپدرم  کرد.  خودکشی  ازبانها 
مرده  اورا  که  کردند  دعوت  تشریفات 
یافت . دراین بین  باید به تشریفات  آن 
    E- زمان اشاره کنم    . ازآنجا که آقای
قابل  هرجهت   واز  بود   مردسرشناسی 
برای جسد   رسیدگی   هیئت   ، احترام  
او فراخوانده نشد. پدرم درراه بازگشت  
بانک   به  سری  دید  مناسب   خانه  به 
بزند  )که درآن حساب سپرده داشت(  
وبه مدیربانک  بگوید چه اتفاقی  افتاده 
ورفتنش  به بانک عادی بنظر  میرسید. 
اما همه جا شایع شد  که پدرم به بانک  
بیرون  را  پولهایش  ی  همه  و   رفته 
ودوباره  کرده  ترک   را  وبانک  کشیده  
برگشته وگفته » من باید  به شمابگویم 
آقای -E    حودش را کشت .« وسپس 
زمان   آن  .ظاهراً  است  آنجا دورشده  از  
باور عمومی این بود که  بیرون کشیدن 
پول  وخارج شدن  با آن ازدربانک  بی 
را  داستان   این  پدرم   . نیست  خطر 
تاکمی بعد نشنید . زمانی که  مدیرعامل 
بانک باو گفتکه قواعد  بی چون وچرای 
مبلغ  حساب  نباید  هرگز  که  را  بانک  
سپرده  کسی را به دیگری نشان دهد ، 
زیرپاگذاشته  ومجبورشده  دفتر  حساب 
پدرم را  به چند نفر نشان بدهد  وثابت 
از  روز  پشیزآن  یک  حتی  پدرم  کند  
حسابش برداشت  نکرده است .  این برای 
اطالعات حرفه  که  آوربود   پدرم  شرم 
ای اش  رابرای منافع شخصی  بکارببرد. 
بااین همه این عمل  غیرواقعی  وخیالی  
ازسوی بعضی  ازاشخاص  موردتحسین 
شخص  یک  بعد   بود.وسالها  قرارگرفته 
محترم  به او یادآورشد  :» آه ، دکتر چه 
که  بودی   درامورمالی  هوشمندی   مرد 
همه پولت راازآن بانک  بیرون کشیدی .«
پدرم ذهن علمی نداشت  وسعی نمی کرد  

دانشش را تحت »قانون کلی«  تعمیم 

دهد. اوبرای هرچه می یافت  یک تئوری  
جداگانه  درست می کرد. فکر نمی کنم 
از نظر تفکر  ازاو چیززیادی نصیبم شده 
ی  همه  برای  اخالق  نظر  از  اما   ، باشد 
فرزندانش  سرمشق بود. یکی از قوانین  
اصلی او )که بسختی می توان دنبال کرد(  
این بود :» هرگز با کسی که نمی توانید  به 

او احترام بگذارید  ، دوست نشوید.«
راجع به پدر پدرم ، نویسنده » باغ گیاه 
شناسی« وغیره ، آنچه یافتم درشرح حال 
اندازه  به  . درباره ی پدرم  ام  نگاشته  او 
کافی صحبت کردم. حال چند کلمه ای

 درباره ی برادر وخواهرانم هم بگویم .
اراسموس  برادربنام  یک  ]چارلزداروین 
بنامهای   چهارخواهر  و   )1804-1881(
مری اَن )1856-1798( ، سوزان الیزابت 
)1866-1803( ، کارولین )1800-1888( 

و امیلی کاترین )1866-1810( داشت .[
برادرم  اراسموس  ذهنی روشن  واستثنائی
ومتنوع  گسترده  ای  وسلیقه  وذوق   
درشناخت  ادبیات ، هنر وحتی درعلوم 
آوری  جمع  به  کوتاهی   .زمان  داشت 
گیاهان وبیشتر  به آزمایشهای  شیمی 
پرداخت . اوبی نهایت  خوش برخورد  بود 
وشوخ طبعی او  اغلب مرا  بیاد نامه ها و 
آثار  چارلز  لمب )1( می اندازد. او بسیار  
خوش قلب ولی اززمان خردسالی  ضعیف 
البنیه  ودرنتیجه کم توان بود. روحیه ی  
شادی نداشت  بخصوص  اوائل و  اواسط  
دوران بزرگسالی  زیاد مطالعه می کرد. 
من  به  بود   پسربچه  که  درزمانی  حتی 
کتاب قرض می داد  وتشویقم می کرد 
مطالعه کنم . به هرحال  فکروسلیقه ی 
ما  آنقدر متفاوت بود  که فکر نمی کنم  
ازلحاظ فکری  چیززیادی  مدیون  او و 

خواهرانم باشم .
خواهرانم شخصیتهای متفاوتی  داشتند

)1(- چارلزلمب )1834-1775( نویسنده  
ومقاله نویس انگلیسی .

شخصیتهای   دارای  آنان   از  وبعضی 
برجسته ومشخصی  بودند. همه ی آنان 
درسرتاسر  زندگیشان  بامن  بی اندازه  
مهربان  وبا محبت بودند. من با عقیده ی 
فرانسیس گالتون )2( موافقم  که آموزش  
برافکار   اندکی  نأثیر   زیست   ومحیط 
هرکس داردوبیشتر خصوصیتهای ما ذاتی 
شخصیت  مختصر  .شرح  است  وفطری 
برادرم پیش ازانتشار » خاطرات کارالیل 
اندکی درآن  بنظر من  حقیقت  )3( که 
نوشته   ، است وشایسته  توجه نیست  

شده است ..
تاسرحد امکان  وقتی به شخصیت خودم  
به عقب  می  درطول سالهای  مدرسه  
نگرم  تنها ویژگی  من دراین دوره  - که 
برای آینده  نوید می داد  - ذمیل شدید  
را   توجهم  هرچه  به   وکنجکاویفراوان  
جلب می کرد ، بودونیز اشتیاق زیادی به  

درک هرموضوع  پیچیده ای داشتم .
معلم  خصوصی  نزد  را  اقلیدس   اصول 
آموختم  وحل مسائل هندسه  رضایت 
خاطری  به من  می داد که هنوز بروشنی 
  )4( ورنیه  اصول  اند.  مانده  درخاطرم 
بارومتر را عمویم ) پدرفرانسیس گالتون( 
برای من توضیح داد وازاین بابت شادمان 

شدم .
باتوجه  به سلیقه ای  متنوع برای علوم  
به خواندن کتابهای  گوناگون  نیز عالقه 
داشتم . عادت داشتم  ساعتها  دم پنجره ی

 
 -1911( گالتون   سرفرانسیس   -)2(
1822( مخترع ، جغراقیدان ، هواشناس، 
او پسرعمه   . ژنتیک   علم  ازپیشگامان 

چارلز داروین بود.
 )1881  -1795( کارالیل  توماس   -)3(
زبانشناس ، تاریخ نگار ، مترجم وفیلسوف 
نیز  دیگر  درجائی  داروین   . اسکاتلندی 

ازاو یاد می کند.
)4(- ورنیه : آلت مهندسی که کسرهای 

کمتراز  واحدرا نشان می دهد.

های  ونمایشنامه  بنشینم   مدرسه 
تاریخی شکسپیر وهمچنین  اشعاری  که 
بتازگیمنتشر شده بود  ، مانند بایرون ، 

سکات وتامسون )5( را بخوانم .
درزندگی   زیرا  یادآورشدم   را  این  من 
همه   - تأسف   بانهایت    - ام  بعدی 
وحتی  شعر  هرنوع   رابه  تمایالتم   ی 

شکسپیر از دست دادم .
در ارتباط با لذت ازشعر باید  اضافه کنم  
در 1822 ) درسن 13 سالگی(  در حین 
تماشای  از  ولز«    « مرز  در  سوارکاری  
چشم انداز  آنجا  شادی  هیجان انگیزی  
درذهن من  ایجاد شد که تا مدتها ادامه 

داشت .
اوایل ایام مدرسه  یکی از پسرها  نسخه 
از کتاب » عجایب جهان«  راداشت  ای 
ومن  بارها  آن را خواندم  وبا پسرهای 
دیگر  درباره  صحت مفاد آن  بحث می 
کردم . به باور من این کتاب  این آرزو را 
دور  به کشورهای  که  کرد   بیدار  درمن 
با »  باسفر  مسافرت کنم  که سرانجام  

بیگل«  برآورده شد.
شوروشوق   با  مدرسه  دوران   دراواخر 

نمی  وفکر  شدم  تیراندازی   ی  شیفته 
کنم  کسی بیش از  من چنین  اشتیاقی  
به تیراندازی  به پرندگان  از خود نشان 

داده باشد.
چقدر کشتن  اولین پاشلک  )پرنده نوک 
دراز(  را خوب بخاطر دارم ، زیرا  آنقدر 
هیجانزده  شده بودم که بزحمت توانستم  
با دستان لرزان  تفنگ را  دوباره پر کنم . 
این ذوق وشوق مدت  درازی  ادامه یافت 

ودرتیراندازی مهارت یافتم .
زمانی که در کمبریج بودم  عادت داشتم  
روبروی آینه ، انداختن  تفنگ را  روی 
دوشم  تمرین کنم  تا ببینم  آیا درست 

می اندازم یا خیر.
در شماره آینده دنباله  زندگی خودنوشت  

چارلز داروین را  بخوانید.

ادامه دارد

ی   سراینده  تامسون   جیمس   -  )5(
»فصل ها« )1748- 1700(.
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     فریداصبا

               مگر پائیز آمده؟
  چه فصلی است در من اکنون ئ

  که دربرابرت ایستاده ام
  چه فصلی است درمن اکنون

  که دانه ها بردرختان تنم روئیده؟
  باد دربوته موهایم  می پیچد

  مگر پائیز آمده ، 
  برگریزان است آیا،

اکنون که روبرویت  ایستاده ام ؟
  حاال که برزمینت پای دارم

ودستهایم  تابهار می رسند،
  اکنون که دردل  جوانه دارم 

وبادهای  سرد پائیز 
                                                      برگ هایم را  هنوز نلرزانده ،

  آیا تابستان می آید؟
ومن همراه بادرخت گالبی 

                                                              باروبرگ می دهم ؟
  آه که چه صبوری می خواهد گذشتن از فصل ها،

باریشه ای درکویر
                                                                     دریایی به دل 

  وآسمانی پراندیشه ، 
برسر...

                                                         چه فصلی است درمن 
اکنون که برزمینت پای دارم؟

                                                             پائیز دارم یاتابستان
  برگریزان است یا باروران؟...

 چه کسی می داند؟...

ویژه پائیز

پوران فرخ زاد

هوای زرد
یک کوچه برِگ مرگ

یک آسمان کرامت باران، 
یک روضه سوگ گل،

یک باغ زار قار کالغان،
یک قلب انده پائیز...

آه ای زمین ،
چگونه ای ؟

دررشته های بارش خاکستر
دراین هوای زرد!...

   محمد ذکائی »هومن«

پائیز ردپائـیز

دلم تاریک شد ازخویشتن ، خورشیدواری کو
  به چاهم می کشد نومید دل ، امیدواری کو

به تنگ آمددلم  ازبس نشستم  منتظردرراه
  به دامان افق تاچشم می بیند ، سواری کو

    سواران دیده ام من آمده چون ابربی باران
دراین دشت غبار افشان ، سوارمژده داری کو

زمستان است جان ابریم پائیز در پائیز
هال بانوی تابستان ، گل سرخ بهاری کو

دراین شبها که کوکبها ، گریزانند وریزانند
به جز چشم سپید ماه ومن ، شب زنده داری کو

گریزانیم از دست ودل خود ، کوچه درکوچه 
ولی بن بست دربن بست را ، راه فراری کو

    به شوق چشم درراهان ، بدین شهر آمدیم اما
به راه ما دل شوریده جان ، چشم انتظاری کو

مرا یاری یگانه باید ای  جان تازدل گویم
ولی دراین دیار بادلم بیگانه یاری کو

به جز داغ تبر برپیکر این باغ خونین نیست
خدای من ، بهارعاشقان رابرگ وباری کو

دراین ماتم که دل غم می گذارد روی هم هردم
بجان آمد دلم دیگر ، خدایا غمگساری کو

تهران - اسفند 1363

طرح چهره  محمدذکائی از کیخسروبهروزی

اکبر جمشیدی

ـخزان
  مهرگان گشت ونماند ازگل وگلشن اثری

  جلوه گر گشت طبیعت به لباس دگری
  سبزه شد زردو گل ازرنگ ولطافت افتاد

گذری بستان  جانب  بادخزان  کردتا 
   شاخ ، بی بار چنان گشت که باورنکنی

بوده آن رابه زمانی ثمروبرگ وبری
   بودروزی همه را دیده به بستان وکنون

نیست برساحت آن هیچ کسی را نظری
  باغ وبستان  همه عریان شدوبرجای نماند

دیگرازسبزه وگل هیچ نشان واثری
  دارداز منظره ی فصل خزان »جمشیدی«

همچوبلبل دل محزونی و چشمان تری

حسین اکبری

رویش امـید!
بازهم پائیز...

این فصل نبوغ کامل انگور!
بازهم پائیز:

عارف گونه ، باشیرین ترین غم درفضای باغ من !
بادستهای استغاثه:                       ساقه های خسته وبی برگ

بازهم پائیزمن 
آغاز فصل انتظاری سرد، درشبهای طوالنی 

و... آنگه  ، صبح      بانازشکوفه !                     زایش بی مرگ یک آغاز
بازهم پائیز من                                ذهنیت اندوه ... اما ، رویش امید...

فریدون توللی

پائـیز
بباغ غمزده آتش گرفت برگ چناران

کالغ خسته خبر میدهد زریزش باران
غریو شیون زاغان دل فسرده برآمد

بجای نغمه ی شیرین قمریان وهزاران
درون طارم زرینه باغ سوخته دامن

ستاده زاغ سیه جامه همچو صومعه داران
خروش باد به لرزنده برگ شاخه ی افرا

حراج زر طلبد ازشکنج  بی برو باران
بیارباده که باهایهای گریه درافتم

بسان برگ خزانی براین شکسته مزاران
مرابدامن پائیز داغدیده رهاکن

که مست باده مرگم کند چو باده گساران
دالورانه بتازان سمند خسته » فریدون«

که از کنار تو پیشی گرفت هودج یاران
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                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

طنز وفکاهی  یکی از  شاخه های ادبیات 
مطالب  معموالً  نویسان   فکاهی   . است 
نوبسند شاید  بانام مستعار می  خودرا  
نباشد که ادعا شود  درآغاز   دورازذهن 
هرنوع جنبش  آزادی خواهی  واصالح 
گفتن   که  هنگام   آن  بویژه    ، طلبی  
حقایق  ونقد امور  اجتماعی  وسیاسی  
قلم  خواهد.  می  وجسارت   شجاعت 
  : پور  آرین  یحیی  قول  به  طنزنویسان 
»چون کارد جراحی)نه چاقوی آدمکشی( 
با همه تیزی و بُرندگیش  جانکاه وکشنده 
نیست  . بلکه  آرامش بخش وسالمت آور 
انتقادات   و  یابند   است موجودیت  می 
اجتماعی - سیاسی حودرا  درقالب  طنز 

، هزل وفکاهه بیان می نمایند.«
درزیر  نویسان   وفکاهی  طنزپردازان  
پوششی  ازشوخی ها  وفکاهیات  معایب 
ومفاسد موجود رابدون  اغماض به نوشته 
تحمل   که  آورندتادرمحیطی  درمی 
انتقادپذیری از میان رفته  یا کاهش یافته 

است راه باریکی بگشایند.
یکی از ناموران طنزو فکاهی نویسی ما ، 
مهدی ملک حجازی » قلزم«  است که به 

زندگی وآثاراو می پردازم :
بانام  حجازی   ملک  مهدی  یاد   زنده 
طنز  آوران  نام  از  یکی  قلزم   مستعار 
نویسی سرزمین ماست . اودرزندگینامه 
ای که به خط خودبرجای گذاشته ، نوشته 
است :»  اینجانب  سیدمهدی ، شهرت  
ملک حجازی ، تخلص قلزم  فرزند مرحوم  
حاجی سید یحیی  معروف به  » مقدس«  
ازطبقه ی عالما وروحانیون مشهور یزد 
درشب پنج شنبه  هشتم محرم  1309 
مردادماه    24 با   مطابق  قمری   هجری 
1207 شمسی و 15 اوت  1891 میالدی  
درشهر یزد تولد یافته  وتا مراحل مختلف  

زندگی  رابه شرح زیر  پیموده ام :
1- درشهریزد بیست ودوسال  )از خرداد 
شغل   ) شمسی   1292 مهر  الی   1270

تحصیل پس از دوران کودکی .
2-  درخراسان دوسال ونیم )ازآبان ماه 
ماه 1295 شمسی(  فروردین  الی   1292

شغل تجارت.
3- درروسیه  یازده سال ونیم )ازفروردین  
آبانماه  1306 شمسی ( الی   ماه 1295 

شغل تجارت وخدمت دولت .
4- درآلمان شش ماه ) ازآبان 1306 الی 

فروردین 1307 شمسی( شغل سیاحت .
5- درانگلستان  یک سال و هشت ماه 

 1308 آذرماه  الی   1307 )ازفروردین 
شمسی( شغل  تجارت .

و  بیست وشش سال  درشهرتهران   -6
نیم )از آذرماه 1308  الی  خرداد 1335 

شمسی( شغل خدمت دولت .
دریزد ، پس ازطی دوران کودکی  از هفت 
سالگی  شروع به تحصیل  نموده  بالغ بر 
چهارده سال  درمکاتب ومدارس قدیم به 
سبک قدیم  وبوسیله معلمان  مخصوص  
به سبک جدید زیر نظر دقیق  وتوجه 
کامل  مرحوم والد وطبق آداب ورسوم  
فارسی  درزبان  کافی   بقدر  ایام   آن 
 . ام  آورده  بدست  معلوماتی    ) وعربی 
بعداز آن هم  دراثر مسافرت های طوالنی  
به ممالک  خارجه ومعاشرت  با خارجی ها  
وتحصیالت خصوصی  موردلزوم  با السنه  
وانگلیسی(  آلمانی   ، روسی   ، )ترکی 
آشناگردیده  ، خواندن ونوشتن  هریک 

را  قدر مقدور  فراگرفته ام .«
***

، دراواخر سال  یاد  ملک حجازی  زنده 
بین  جنگ  سوم   سال   ( میالدی   1917
روسیه   واحوال  اوضاع  که   ) اول  الملل 
دگرگون  کامالً   داخلی  انقالب   دراثر 
شد  ، بساط تجارت  شخصی اش  درهم 
پیچید وناچار دعوت ژنرال کنسول  ایران 
مقیم عشق آباد  )مرکز فعلی  جمهوری  
های  وشغل  پذیرفت   را  ترکمنستان(  
منشیگری ، نیابت ، مدیریت  وباألخره  
دارشد  عهده  را  کنسولگری   کفالت  
وسرانجام درشهریور 1305  ازکاردولتی 
کناره گرفت  وبه سیروسیاحت  پرداخت

  وسپس به تهران برگشت ودرشهرداری  
تهران  به انجام  خدمات دولتی پرداخت 
. ملک حجازی درقطعه ای  شرح اقامت 

خود درترکستان روس را آورده است :
سالها درخاک ترکستان روس 

عمده التجارواألعیان شدم 
انقالب آمد  همه چیزم ربود

 الت ولوت ومات وسرگردان شدم
الجرم درخدمت کنسولگری

جیره خوار دولت ایران شدم 
گاه منشی ، گاه نایب  ، گه مدیر

گه فالن گشتم  ، گهی بهمان شدم
جای کنسول نیز بیش از نیمسال

جانشین وصاحب  عنوان شدم
 عاقبت سودی نبردم  جز زیان

وانچه درفکر توناید  ، آن شدم
بقیه درصفحه 48

مهدی ملک حجازی » قلزم«
کاماًل   داخلی  انقالب   دراثر  روسیه   واحوال  اوضاع  وقتی  
دگرگون شد  ، بساط تجارت  شخصی ملک حجازی  درهم 
پیچید ولی ژنرال کنسول  ایران مقیم عشق آباد  )مرکز فعلی  

جمهوری  ترکمنستان(  اورا بکار دعوت کرد.

* آن چنان تنهایم که ازشنیدن  صدای 
پای آشنا  وغریبه بیک اندازه خوشحال 

می شوم.
* کنار آمدن مرگ وزندگی  به قیمت 

جان  بنده وشما تمام می شود.
* چشم بسته  به نگاهم جواب سرباال 

می دهی 
.* ازوقتی زمین گیرشده ام ، به محض  
درچشمم  اشک  پا،   صدای  شنیدن 

حلقه می زند. 
* دلم به حال مسافری می سوزد  که 
پایش در اثر خستگی اعتصاب می کند.
می  توافق  به  عاقبت  وزندگی  مرگ   *

رسند.
ناهموار  راه همواررا   ، ناجور  * همسفر 

می کند.
صاحبش  از  شنوی  حرف  که  زبانی   *
را هم رد می  به سکوت  ندارد  دعوت 

کند..
نواز  گوش  چنان  آن  پایت  صدای   *
که گوئی  هم وزن خودت  طال  است  

به دوش می کشی.
* پس ازرفتن آخرین مراجعه کننده ، 

تنهائی را بحضور می پذیرم .
* کوتاهی وبلندی ، شامل عمر جاودانه 

نمی شود.

ناشنوا  پُرگو  ازگوش  * در حضور آدم 
تقاضای پناهندگی می کنم .

دخالت   درکارم  کسی  که  این  برای   *
نکند  

مدتی ایست که اصوالً کاری  انجام نمی 
دهم .

* آب تنگ  بقدری کثیف  بود که ماهی  
برای همیشه  مقیم خشکی شد.

* به ماهی فکر می کردم ، ولی فراموش 
درنتیجه    . کنم  فکر  هم  آب  به  کردم 

ماهی فکرم  ُمرد.
 ، نوشم   می  آب  که  هنگامی   *
باالی سرشان   چتر  ام   داخلی  اعضای 

نگهمیدارند.
ها  تاواژه  کردم   راروشن  چراغ   *
براحتی گوش شنوندگان را  پیدا کنند.
سپری  کهنه   اشعار  مصرف   تاریخ   *

شده است .
* روزگار شب سیاه است .

* معشوقه ام  جنین آسا  درقلبم نمو 
می کند.

* درحال مستی  بخودم تنه میزنم .
می  برف  که  زمستانی  شب   دریک   *
شب   که  دریافتم   برف  ازسپیدی  آمد 

رنگ پس نمی دهد.
راباطناب   خودشان  که  اشخاصی   *
نمی  فکر  هیچ  کنند   می  آویز  حلق 
را  رختهایشان  درآینده   که  کنند  

برروی چه پهم خواهند کرد.
* بادسته گل  به استقبال  میکربی که 

تازه وارد بدنم  شده بود شتافتم .
* شب هنگام  گل شمعدانی  ازصدای 

پای شبنم  ازخواب پرید.
آزادی  باشد   نداشته  در  که  قفسی   *

خواه است .
حمل   وضع  از  پس  کمان   رنگین   *

بصورت  مستقیم درآمد.
نکنند   فرار  ها   واژه  که  این  برای   *

هرگز دهانم راباز نمی کنم .
* ساعتم وقتی می خوابد هواب ساعت 

زنانه را می بیند.
* هیچ جنایتکاری باندازه قلبم  باخون 

سروکارندارد.
* برای اینکه معشوقه ام  را تحقیر کنم  
بااشک هائی که بخاطرش ریخته بودم  

طهارت گرفتم .
حرکت  قدرت   ، عظمت   آن  با  کوه   *

ندارد.
می  را  باغ  دِر  خشکسالی   وقتی   *
کوفت  درخت ها  مثل بید می لرزیدند

.
* لوله افنگ به اندازه  ای بلند بود که 
ازآن  نتوانستند   هرگز  هایش   گلوله 

خارج شوند.
با  که  است   آمیز  تحقیر  گربه  برای   *

مرگ موش  خودکشی کند.
* اول ضدیخ  داخل کاسه ی سرم  می 
ریزم  بعداً به قطب شمال فکر می کنم .
را  تنگش  دردریاهم  منزوی   ماهی   *

ترک نمی کند.
* برای  آزادی پرنده ،  پایش  راگرفتم  
وازالی میله های قفس بیرون  کشیدم 
، هم اکنون  یکی از پاهای پرنده  آزاد 

است.
پرنده  که  نیست   ترازاین  مضحک   *

اختیار  دِر قفس خودش را ندارد.

به  آسانسور   با  محصلین   از  برخی   *
کالس باالتر می روند.

* وقتی چشم پرنده  به گربه افتاد  از 
میله های قفس تشکر کرد.

ای   پرنده  ولی  بود  بازمانده  درقفس   *
برای این که آخرین دانه را بخورد  این 

شانس را برای همیشه از دست داد.
* هیچ موجودی  باندازه پاندول ساعت

مردد نیست .
نجات  راازتنهائی  آینه  اینکه   برای   *

بدهم جلوی آن ایستادم .

کاریکلماتور های پرویز شاپور

طرح چهره شاپور از اردشیرمحصص

طرحی از
 پرویز شاپور کار عمران صالحی .

این طرح را زنده یاد صالحی به 
کیخسروبهروزی  تقدیم کرده است.
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مسلمان  اعراب  میالدی   636 سال  در 
از  ما  از  بسیاری  کردند.  حمله  ایران  به 
جنایت اعراب کم و بیش شنیده ایم. اما 
از اسناد و جزئیات این وقایع بی  خبریم. 
این فقر آگاهی  تا آنجا پیش رفته است که 
متاسفانه عده ای نیز بر این گمان هستند 
که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب 

شتافتند!!!
اسناد جنایات اعراب در کتاب های معتبر 

بیان شده است. 
سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن 
گرفتن  برده   و  مردان  کشتار  درختان، 
زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای 
عربستان از جمله این جنایت ها بود. بارها 
کاررا بدان جا رسانیدند که مردان اسیر را 

می کشتند تا جوی خون براه اندازند.
ایرانیان در جنگ جلوالء و جنگ نهاوند 
از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. در 
این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان 
و  اموال  از  و  رفتند  اسارت  به  ایرانی 
غنیمت ها؛ چندان نصیب اعراب مسلمان 
آن  ی  اندازه  کتابی  هیچ  در  که  گردید 
ذکر نشده است. عبدالحسین زرین کوب 
نویسد:  می  سکوت  قرن  دو  کتاب  در 
فاتحان، گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار 
بیشمار و تاراج گیری باندازه ای بود که 
بند  به  دختر  و  زن  هزار  سیصد  تنها 
آنان  از  تن  هزار  شدند.شست  کشیده 
به همراه نهصد بار شتر زر و سیم بابت 
خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در 
بازارهای برده فروشی اسالمی به فروش 
رسیدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه 
شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار 

بر جای نهادند.
ایرانیان هرگز  نیز  اعراب  تسلط  از  پس 
دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. 
درطول سالهای اشغال در همه شهر ها و 
والیات ایران؛ اعراب مسلمان با مقاومت 
اکثر  های سخت مردم روبرو شدند. در 
ایرانیان  مقاومت  و  پایداری  شهرها؛ 
بیرحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل 

می توان اشاره کرد:
مقاومت  مردم  سیستان؛  به  حمله  در 
بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار 
) سردار  زیاد  ابن  ربیع  بطوریکه  کردند 
از  کاستن  و  مردم  ارعاب  برای   ) عرب 
شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری

 بساختند از آن کشتگان ) یعنی اجساد 
کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند(

گاهها  تکیه  کشتگان  آن  از  هم  و   
ساختند؛ و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن 
نشست و قرار شد که هر سال از سیستان 
هزار هزار ) یک میلیون ( درهم به امیر 
المومنین دهند با هزار غالم بچه و کنیز. 
) کتاب تاریخ سیستان صفحه37، 80 - 

کتاب تاریخ کامل جلد1 صفحه 307(
در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری 
و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه مغیره 
)سردار عرب ( در این جنگ چشمش را 
از دست داد . مردم جنگیدند و پایمردی 
کردند... و چندان از آنها کشته شدند که 
کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی 
کرد  مسلمانان  نصیب  ری  از  خدا  که 
تاریخ  .) کتاب  بود  همانند غنائم مدائن 

طبری؛ جلد پنجم صفحه 1975(
بین  سخت  جنگی  الیس؛  به  حمله  در 
رودی  کنار  در  ایران  و  عرب  سپاهیان 
که بسبب همین جنگ بعد ها به » رود 
خون « معروف گردید در گرفت. در برابر 
مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان؛ 
خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان 
پیروز گردید » چندان از آنها بکشم که 
خون هاشان را در رودشان روان کنم « 
و چون پارسیان مغلوب شدند؛ بدستور 
خالد » گروه گروه از آنها را که به اسارت 
گرفته بودند؛ می آوردند و در رود گردن 
رود؛  بر   « که  گوید  مغیره   » زدند  می 
آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آب خون 
آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار کس 
... کشتگان  یا بیشتر بودند؛ آرد کردند 
)پارسیان ( در الیس هفتاد هزار تن بود.

) کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه 
1491- کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران؛ 

جلد دوم برگ 123(
در شوشتر؛ مردم وقتی از تهاجم قریب 
الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهای سه 
پهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا 
پاشیدند. چون قشون اسالم به آن حوالی 
رسیدند ؛ خارها به دست و پای ایشان 
بنشست ؛ و مدتی در آنجا توقف کردند. 
پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در 
شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی 
را که از پذیرفتن اسالم خود داری کرده 

بودند گردن زدند. )کتاب الفتوح صفحه

 223وکتاب تذکره شوشتر؛ صفحه16 (
در حمله به نیشابور؛ مردم امان خواستند 
که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل 
شهر کینه داشتند؛ به قتل و غارت مردم 
پرداختند؛ بطوریکه » آنروز از وقت صبح
تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند

)کتاب الفتوح؛ صفحه 282(
با  مردم  گرگان؛  به  اعراب  ی  حمله  در 
جنگیدند؛  سختی  به  اسالم  سپاهیان 
نماز  وحشت؛  از  عرب  سردار  بطوریکه 
و  پایداری  مدتها  از  پس   . خواند  خوف 
امان  گرگان  مردم  سرانجام  مقاومت؛ 

خواستند و سعید ابن عاص به آنان » امان «
 داد و سوگند خورد » یک تن از مردم 
گرگان  مردم   » کشت  نخواهد  را  شهر 
تسلیم شدند؛ اما سعید ابن عاص همه ی

مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن؛ و در 
من  « گفت:  خود  شکنی  پیمان  توجیه 

مردم  از  تن  یک  که  بودم  خورده  قسم 
تعداد سپاهیان عرب   .. نکشم!  را  شهر 
در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. 
- کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 
؛  2116 -کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم 

صفحه 178

دکتر رجائی - پاریس

مقاومت ایرانیان دربرابر 
جنایات اعراب

سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برده  گرفتن زنان و 
کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله جنایت های اعراب درایران بود

 

 این روزها دردنیای اسالم  بخاطر محرم 
سال  آغاز  و  قمری  ماه  سال  نخستین 
درایران  اما  وسرورند.  درجشن  همه  نو 
همانند قرن ها قبل ، مردم در عزاداری 
مطلق بسر می برند. ماه محرم ، ازدیرباز  
همه چیزرا درایران  تحت الشعاع خود 
قرار می دهد.  ازجمله کسانی که خود 
به نان شب محتاجند با وام گرفتن ازاین 
وآن به  تهیه قیمه پلو ، حلوا ، آش نذری  و 
نظایر آن  پرداخته وبین مردم تقسیم می 
کنند تا ازاین راه ارادت خودرا به حسین 
امام دوم شیعیان نشان دهند.  دسته های 
سینه زنی ، زنجیر زنی و گاه قمه زنی  در 
را  و مردم  افتند  راه می  به  وبرزن  کوی 
به گریه وزاری  دعوت می کنند . مردم 
خودلخود  دارند  مشکل  هزاران  که  هم 
همیشه مغموم وگرفته اند  به این دعوت 
ها پاسخ مثبت می دهند. حکومت های  
به  گذاشتن  احترام  بخاطر  هم  سابق 
عقاید مردم بااینگونه عزاداری ها همراه 
رژیم  اواسط  در  شدند.  می  وهمگام 
ممنوع  زنی  قمه  خوشبختانه  گذشته  
شد . ودررژیم اسالمی نیز  ابتدا مداحان 
روش  محرم  درایان  بظهوررسیده  تازه 
نوحه خوانی را  تغییر دادند  و بیشتر به 
تقلید از ترانه های لوس آنجلسی  نوحه 
انتقاد  مورد  واجرا کردندکه  تنظیم  هارا 
دربعضی  بعدها     . گرفت  قرار  بسیاری 
از شهرهای ایران جوانان   بجای اشعار 

مذهبی که برای نوحه ها بکارمیرفت  را

 بکلی  ر ها کرده وبجای آنها به اشعار 
میهنی روی آوردند. دریکی از شهرهای 
از فرخی یزدی   کویری  شعر »آزادی«  
از  پس  که  گرفته شد  بکار  نوحه  بجای 
چند اجرا توسط دولت از اجرای مجدد 

آن جلوگیری گردید.
عزاداری  ایام  به  دیگری  مراسم  اکنون 
مردم  جمله  واز  شده  افزوده  محرم 
اتومبیل خودرا گل مالی می کنند و برروی 
آن شعارهائی در توصیف محرم و کربال 
می نویسند و هرسال کارهای بدیعی را 
باب می کنند. امسال  جوانان قسمتهایی 
از موی سر خودرا  کامالً کوتاه می کنند 
و برروی آن  شعارهائی دررابطه با محرم 
می  چپ  سمت  درعکس  نویسند.  می 
بینید که جوانی برروی سرخود کلمه ی 
که  است  انداخته  نقش  را    حسین  یا 
معلوم نیست  این نوعی عزاداری است  
اینکه  یا  و  دارد  درباور مذهبی  ریشه  و 

آمیخته به  تمسخر است .  
را  جوانان  رژیم  تندروهای  هرچقدر 
ازشنیدن موسیقی  و شرکت درمراسم 
شادی و جشن وسرور دور می کنند  و 
یا از برگزاری کنسرتها جلوگیری بعمل 
های  واکنش  با  نیز   جوانان  آورند  می 
بجا و  خردمندانه  که هیچ رهبر سیاسی 
درداخل ویا خارج نمی تواند به این دقت 
و بانظم وترتیب برنامه ریزی کند  رژیم 
را  به سوی چیزی می کشانند که خود 

مایل به آن هستند.

از  بیش  که   آخوندها  از  بعضی  اخیراً 
دیگر هم لباس های خود روشن و آگاه 

هستند برباالی منبر  به سبک گلپا و
شجریان آواز می خوانند حتی یکی از 
نام  ناآگاهان   بیشتر  تفهیم  برای  آنها 

دستگاهی را که آواز می خواند ذکر

اسالم  این  اینکه    خالصه  کند   می 
اسالم مورد نظر خمینی نیست  اسالم 
مورد نظر مردم یران است . البته فعاًل...   
ترفندی  چه  ما  جوانان  بعداً  ببینیم  تا 

بکار خواهند برد. 

محرم : تمسخر یا اعتقاد

جوانان ایران دردنیای مجازی هرروز مردم را  از اعمال مخالفان فرهنگ ایران آگاه می کنند. این ماهیت رژیم حاکم برایران است که مورد قبول جوانان ما نیست



صفحه 39
دی 91 آزا

91 -
ی 

اد آز
38

حه
صف

 

جمشید درشاهنامه  نمادین  مردم ایران 
ستمگران   نمادین  ماردوش   وضحاک 
زبردستی   با  وفردوسی  است  تازی 
ونمایش هنری  خود ، می خواهد  مردمی 
رود   می  برآنها  پایان   بی  ستم   که  را 
برانگیزاند  و به جنبش درآورد تا بر ُدژ 
آگاهان  وستم  پیشگان  بتازند وریشه 

های آنانرا  ازبیخ وبُت برَکنند.
بویژه  زمانها   همه  در  که  شاهنامه  
یاور   و  یار  تاریخی   دشوار  بزنگاه  در  
نیز   بار  این  است   بوده  ما  وپشتیبان  
بیاری ما شتافته  تا ایران  وایرانیان را  
از گرداب  ستم بیدادگران  تازی برهاند.

اگر شاهنامه  را تنها از  دیدگاه  آفرینش  
دالوری های  هنری و یا چامه های  بلند 
فردوسی بنگریم  براستی که  برفردوسی  
ارج   کم  خود   این  که  ایم   کرده  ستم 
نمادین   شاهنامه   . آنست  بهای  ترین  
ایستادگی  وجاودانگی  مردم ایرانست . 
فریاد  رسای مردمی است  که از تاریکی 
بستوه  بیگانگان   وستم  اختناق   های 

آمده  وآشکارا بآنها  می آموزد که :
 زندگی  درصدف خویش گهر ساختن است 

دردل شعله  فرورفتن ونگداختن است
 عشق از این گنبد دربسته برون تاختن است

شیشه ماه  زطاق فلک انداختن است
 مذهب زنده دالن  خواب وپریشانی نیست

ازهمین خاک  جهان دگری ساختن است 
» زیور عجم - ازکلیات محمد اقبال«

نیز گسترش خودآگاهی مردمی ایرانیان  
درنگهبانی  اززبان پارسی  وجلوگیری  از 
پراکندگی  واز میان رفتگی  آن درزبان 
این  ماتا  آنچه  براستی   که  تازیسن  
داریم   پارسی  وفرهنگ   اززبان  زمان  
 . گزار شاهنامه  هستیم  بنیاد  دار  وام 
وبدین سان  اگر فردوسی  وفردوسی ها 
نبودند  چگونه  می توانستیم  خودرا  هم 
ازستم گریهای  تازیان  ، وایران  خودرا 
ازچیرگی های  آنان برهانیم که تا  این 
زمان  ُهنایش) اثر، تأثیر(  آن همچنان  
پابرجاست  وهم  زبان وفرهنگ خودرا  

پاسدارباشیم ؟
بنگرید که   یکی از نویسندگان  دراین 

زمینه چه می گوید. او می گوید:
انقالب )شورش  اول  ... درسال های    «
بهمن ماه 1357 تازی درایران(کوچه ها 
وخیابانهای تهران پرشده بود  از جوانانی 
که  یک دستمال  شطرنجی می انداختند  
روی سرشان  ویک تکه ریسمان  هم 
می بستند  دورآن  واسمش را گذاشته 

بودند  )چپیه  عقال( افتخارشان این بود  
که خودشان  را عرب وفلسطینی  معرفی  
می کنند. عزیزان من ! اگر این فردوسی  
نبود ، اگراین  رستم  نبود ، این کیخسرو  
آشغالها   این  ها   زودی  این  به  نبود  
نمی  جارو  تهران  خیابانهای   ازسطح 
اکبر سعیدی سیرجانی   شدند...«)علی 
سال   هزارمین  بزرگداشت   درکنگره  
سرایش  شاهنامه فردوسی  در ُکلن24-
25 شهریورماه  1369 تازی برابربا 15-

16 سپتامبر 1990 مسیحی(
براستی  نیز چنین است  که اگر فردوسی  
وفردوسی ها نبودند  ما می بایستی  هم 
اکنون  بتازی سخن می گفتیم  وایران ما 

نیز  بخشی از  سرزمین تازیان  می بود.
درهمین جا  این سخن نیز  شایان  گفتن 

است که :
، سخنوران  براستادان   درود وسپاس  
 : ایران  مردم  داشتگان   وگرامی 
جالل   ، صفاها  اهلل  ذبیح   ، یارشاطرها 
 ، ها  مطلق  خالقی  جالل    ، ها  متینی 
دبیرسیاقی ها  ، علی اصغر عزیزی ها  
وسخندانان   دانشوران   از   وبسیاری 
برای  که  پارسی   زبان  راستین  
شاهنامه   سرایش   هزاره  بزرگداشت  
فردوسی  درکنگره بزرگی درکلن  که 
دراین  محوی   فرهنگی   بنیاد  بیاری  
وانفسا  جهان  بی بندوبار  ایران کنونی  
فتنه  سنگ  فلک   زمنجنیق   «: که 
هم  گرد  بود   گردیده  بارد...«برپا  می 
ودل  فردوسی   روان  تاباردیگر   آیند 
میهن  پرستان ایرانی  را شاد، نام ایران  

وشاهنامه اورا  زنده وجاوید گردانند.
استادان   بر  قراوان  .درود   سپاس  نیز 
ناتل  پرویز  شادروانان   چون  بزرگ  
خانلری ها ، احمد کسروی ها ،  ابراهیم 
پور داودها ،  بهارها  و  بسیاری از سخن  
وران  دیگر که  هم اکنون  در میان ما 
نیستند  ولی نامشان  ونوشته هایشان  
در جسم وجان ما جای دارند. یادشان  
گرامی و نامشان  جاویدان باد. چه شگفتا 
مردانی که براستی  همه جان وجهانشان  

ایران ، زبان وفرهنگ ایران بود.
کنگره بزرگ   »کلن« ، افزون بر ُهنایش  
العمل( نیکی که  شایا و پادکار )عکس 
گردانندگان    ، داشت  ایرانیان  درهمه 
واداشت   رادرایران  اسالمی   جمهوری 
تا 27   22 - ماه 1369   دی  پنجم   تا 
سپتامبر  1990  » ازسرناچاری  وبانگیزه 
اینکه  از پیشگامان  کنگره کلن  واپس 

نمانند  ، کنگره ساختگی  بنام 
فردوسی«  بزرگداشت  کنگره    «
درتهران  برپا کنند  تادرآن  فضل اهلل 
با  فریفتاری  بتوانند  باردیگر   رضا  ها 
)مکاری ، حیله بازی (ویژه خود ، مردم 
ساده  اندیش ایران  و برون مرز ایران را  

بفریبند.
شگفتا ! کسی که نزدیک  به پنجسال  
درپاریس »یونسکو«  وچهارسال واندی  
عنوان(    ( برنام  از  »کانادا«   دراتاوا 
وجایگاه )مقام ورتبه( »سفیر شاهنشاه 
آریامهر « سود می برده  ، سرفرازو نازش 
بدان  فراوان می بوده است  وهنوز هم  
این آقای پروفسور ! 76 ساله » اتومبیل 
ارمغان   فام   سیمین  بنز«  مرسدس   
شود   می  سوار  را  آریامهر  شاهنشاه 
بگردش  می  اتاوا  ودرخیابانهای  شهر 
وکمابیش  این 9 سال   پردازد ودرهمه 
دوسالی که دردانشگاه صنعتی  آریامهر 
ودانشگاه تهران  بوده واز مهرورزیهای  
پادشاه ایران  چه در  باشگاه )جایگاه-  
خانه  در  وچه  تهران  دانشگاه  ِسَمت(  
های  فرستادگان )سفارتخانه(شاهنشاه  
واال  مزد  واز  داشته   رایگان  زیست 
بدون   درآمدهای  دیگر   وهمچنین 
اکنون  وهم  بوده   برخوردار  دررفت  
زمان  انداز   وپس  سود  از   تنها  نیز  
شاهنشاهی  زندگی آسوده ای دارد،  بی 
آنکه فشاری  و یا نیازی درمیان باشد  
بیمانندی   وباشتاب   بآسانی   چگونه 
این   ) طینت   ، )ماهیت  بودش  چه 
چنین  دیگرگون شده  که بارها  وبارها  
بردرسرای  کارداران  جمهوری اسالمی  
دراتاوا  با گریبانی  چاک  زده وموهایی 
ژولیده  پاسداری کند تا  آنان رابرسرمهر 
آورد ودردل  دوست ! بهر  شیوه  رهی 
یابد ودراین آشفته بازار  ایران ،  جایی 
برای خود دست وپا کند. سخنور شیراز 

دراین  زمینه چه نیکو گفته است :
بقول دشمن ، پیمان دوست بشکستی 

ببین که ازکه بریدی و باکه پیوستی
وباز چه نیکو گفته اند که :

» ... آنکه را اخالص نیست   به هیچ روی  
خالص نیست...«

***
سخنان ما  دراین نوشته  ونوشته های  
پاسداری   تنها   ، زمینه   دراین  دیگر 
اززبان پارسی ونگهبانی از  زبان مردمی 
هرایرانی   که  است  ایرانیان  ما  )ملی( 

پاکدل  وهمه آنهایی که  مهر ایران

  دردل می دارند  بایسته است  دراین راه
کوشا  باشند. چه زبان  آیینه اندیشه ها  
و خوی ها  ونمودار توانمندی  وسرافرازی  
ویا سستی وزبونی  مردمی است  که با 

آن سخن  می گویند.
پاکدل   وهرخردمند  دانا  مردم  هر 
ودرست اندیش  را شایسته است  زبان 
بیگانه  ازواژگان   خودرا   مادرزادی  
آلوودگی ها   وزیانمند  دور نگهداردواز 
آن  آرایش   و  پیرایش   ودرراه  بُزداید 
)وظیفه(  باینده  و  بکوشدواین  سزنده 

وبایای  همه توده ها  می باشد.
که  هستیم   زبانی  درجستجوی  ما، 
براستی  از ناپاکیها  وآشفتگیها که هم 
برکنارباشد  است  گرفتار  بدان  اکنون  
ودرهای آن  نه تنها برروی  واژگان تازی  
که بر واژگان  بیگانه چون انگلیسی  ، 
اینها   جز  و  ترکی   ، آلمانی   ، فرانسه 
گشوده نباشد وواژگان  بیگانه را  بخود 

راه ندهد  وتوانا ونیرومندباشد.
بی گمان  مردمی که زبانشان  نیرومندتر، 
برابر  برمردم   ترباشد  وپیشرفته  رساتر 
خود  درپیکارها  وبرخوردها  هرچند در  
پیوسته  باشند   درآمده  آنان   چیرگی  
فیروز وسرفراز  بوده اند. تنها ُشوند فیروزی 
واستواری ایرانیان  برُدژ خواهان  وتاخت 
وتازگران بیگانه  ، باهمه گستاخی  های

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

قسمت پنجم 
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ترکان،   ، مغوالن   ، تازیان   آنان  چون   
تاتاران وجز آنها  زبان  رسای   ، ازبکان 
پارسی بوده است که رشته های پیوند 
ویگانگی  آنان را  همچنان  پایدارداشته 

است .
فیروزی  مادها برسومری ها وپس ازآن  
آسیای    ، آسور   ، کلده  های   برسامی 
آفتاب  که  جایی   ، )غرب  خوربران 
ناپدیدشود(  ومصری ها و فیروزی زبان  
سانسکریت  واوستا برزبان  بابلی ها  و 
آسوری ها  وهنگامی که  زیر زخمه های  
مردمان ُدژ آگاه  فروافتاد  بازهمین زبان  
که  بود   اش  باستانی  بارور   وفرهنگ  
همه  آنهارا  درخودفروبرده  واززیر خرابه  
همچنان  نیز  وبیگانگان   تازیان   های 
وپیوسته   برخاسته   سرفرازوسربلند  
تری   وشایسته  پیشرفته   جایگاه   از 

برخورداربوده است. ..
مگدونی   اسکندر   ، یونانیان  فیروزیهای 
آنان   وچیرگی   ها   سلوکی  ازاو   وپس 
زبان  خواستند   می  گرچه   درایران 
وفرهنگ  ایرانی را نابود  و یا یونانی کنند  
تنها   نه  فراوان   خرابیهای  از  پس  ولی 
نیز  زیر  نتوانستند  که سرانجام  خود 
ُهنایش  فرهنگ  وشهریگری  ایرانیان  

درآمدند.
آیین  ترسا نیز  مردمان بسیاری  رابکیش 
می  نیز   آنان  ولی  درآورد   وآیین خود 
توانستند  بی آنکه گذشته های  خودرا 
وهمبستگی   پیوستگی   ، ازیادببرند  
خودرا همواره  باشناختگی  وخوپذیری 
)عرف وعادت(  دیرینه خود  پیوندداده  

وازآن پاسداری کنند  . 
دین بهی زرتشت  نیز برای  بهم پیوستن  
راستی  براه  آنان   وراهنمایی  دلها  
ولی  کرد  فراوانی  کوششهای  ونیکویی 
هیچگاه  بنابودی  ونابسامانی  مردم  دست

نبرده  میان  از  را   وفرهنگی  نیازیده   
با  که  اند  بوده  اسالمیان   تنها  است. 
فیروزی  های خود  توده های بسیاری 
گرانپایه   وشهریگری   فرهنگ  که  را 
وشگفت انگیزی داشته اند  نابود کرده  و 
یا با روران گردانیدن  آیین  تازیان  زبان 
از میان  اندک   اندک  را  وفرهنگ  آنان 
برداشتند  بگونه ای  که آنان  زبان وتاریخ، 
خودرا   نیاکان  وخوپذیری  شناختگی  
ازیاد هابرده  وباگذشته های خود  پاک 
بریده  وبزبان وفرهنگ تازیان  درآمدند 
وگسترده  برجسته   بخش  وبدینسان  
وشهریگری  فرهنگ   که  جهان   از  ای 
و  پویا   ، وبسیاردرخشان   شرقی  های 
رفتند  ازمیان  اند   داشته  ای   سازنده 
وازاین راه شارمانی )تمدان وشهرنشینی(    
گزند  )انسانیت(  آدمیگری  وفرهنگ 

فراوانی دید.
دوشهریگری درخشان  وبزرگ مصری ها  
وبابلی ها  که هردوی آنها پیشینه تابناک  
وواالئی داشته اند  بدنبال فیروزی  تازیان 

نابود  شدند.
باستانی   اززبان  برآمده   قبطی   زبان 
وریشه زبان مصریان  با پیدایش  آیین 
تازیان  از میان رفت  وفرهنگ بابلی  ها 

پاک  نابود گردید.
اروندرود:  های  وکرانه  رودان  درمیان 
، همگی  اکدیها،  کلدانی ها   ، سومریها 
نابودشدند.زبان وشهریگری  عراقی ها ، 
لبنانی ها  ، الجزایری ها  ، تونسی ها ، 
مراکشی ها وبسیاری ازسرزمینهای دیگر 
نابودشدند. همگی آنان ،  زبان وفرهنگ  
وبشیوه  داده   ازدست  خودرا   راستین 

تازیان درآمدند.

درایران  نیز اینگونه  آزمون ها  درزمانهای  
گوناگون  بسیار بکارافتاد  واگر تا  این 
زمان  ُهناینده نبوده است  زبان وفرهنگ  
باستانی آن  بود که  ایران وایرانی  راتا این  

زمان یگانه  وزنده نگهداشته است .
یونان وایتالیا و  دیگرسرزمین هائی که 
پای تازیان  و آیینشان  بدانجا نرسیده  
بنیادی   وشهریگری   وفرهنگ   زبان 

خودرا همچنان  نگهداشته اند. 
باچنین گذشته دردناک  وهولناکی ، برهمه 
ایرانیان است  که با  آهنگی )اراده ای(
وفرهنگ   اززبان   ، وپابرجا  استوار  
وشهریگری خود پاسداری کنیم وآنرا از 

هر آسیبی  برکناروپاک  نگهداریم .
بیگمان  ، رشگبران وکژ اندیشان  برای 
میان  واز  ها  دوتیرگی  بمیان  کشیدن  
بدسگالی   ازراه  کوششها   این  بردن  
سخنانی  خواهند گفت  ولی آنچه آنان  
می خواهند  از پس این نوشته  بگویند  

مااز پیش وهم  اکنون می گوئیم که :
باورراستین  ما بپیراستن  زبان پارسی  
وزدودن آن  از آلودگیها  برتراز هرگونه 

کینه توزی  ها و ُدژاندیشی هاست .
این نوشته نه بدنبال  دژ خواهی  با زبان 
وواژگان تازی  است و نه درپی  دشمنی با  
تازیان  و باور شناسی  مذهبی  آنان ، که 
اینان خود  توده ای  جداسر وسرزمینی 
بسیجیدن   تنها   ما  اندیشه  جداسرند. 
خود  که  است  پارسی  زبان  وپیراستن  
آرزوهای  با  وسازگار  دار  ارج  کوششی  

همه ما ایرانیان است .
ماازدوتیرگی ها  ودژاندیشی ها  بیکباره 
بیزاریم  وجز براستی  وپاکدلی وسرفرازی  
وآرزو  اندیشیم  نمی  وایرانیان   ایران 
داریم  بیاری همه ایرانیان  پاکدل  چون 
گذشته ،  زبان وفرهنگی  نیرومند  وتوانا 
بیگانگان   باشیم که هم  دربرابر  داشته 
وسادگی   درشیوایی  وهم  پایدارواستوار 
بتواند  درمیان توده ها  ودیگرزبانها  از 

کششهای شایایی برخوردارباشد.
دراین راه : بپیروی  از دانشوران ، بزرگان 
وپیشگامان  زبان پارسی  وبپیروی  ازاین  
:  ره  ایرانی که  المثل(   فراگفت )ضرب 
چنان رو که رهروان رفتند... همان  راهی 
رویم که پیشینیان  مارفته  وبه هوده های  

درخشانی رسیده اند.
- کوتاه نویسی  وساده گوئی  با آشناترین  
شیوه  را  پارسی  واژگان  وشیواترین  

پسندیده  می دانیم .
- بکارنبردن  ویا کاهش  هرچه  بیشتر 
واژگان  بیگانه چه تازی و چه جز تازی  را  

از زیبایی ها ی زبان  پارسی  وجداسری 
آن  می شناسیم .

- ساده وکوتاه بنویسیم تا همگان بتوانند  
آنرا دریابند.

- ازبکاربردن  واژگان ناشناخته  پارسی 
خودداری  کنیم و واژگان  شناخته شده 
ای  رابکاربریم که همگان  آنرا بکار می 

برند.
سازی   واژه  که  نسازیم  واژه  خود  از   -
و  استادان  کار   وهنرها  ها  دردانش 
از  گروهی  )کارشناسان(ویا  کاران  ویژه 
آنان است . واژگانی را که درزبان ساده  
بزرگان   های  ازنوشته  نیازداریم   بدان 
وبجای  آوریم  بدست  خود  وپیشینیان 
واژگان  تازی  بگذاریم ووآنهارا  درگفتن 
گردانیدن   درروان  و  بکاربریم  ونوشتن  
آنها کوشا باشیم و آگاه باشیم که ریشه 

های آنها ساختگی وبیگانه نباشد.
- از پُرگوئی  و پیچیده نویسی  بپرهیزیم  

وسخن را بدرازا نکشانیم .
- ازبکاربردن  واژگان  دشوار وبراه افتاده  
تازی وسخنانی چون : مشارالیه ، معظم 
له، معزی الیه ، مومی الیه ، دامت برکاته  و 
روحی فداک  وقس علیهذا  و مانندهای 

آن  اینها دوری کنیم وآنهارا ازیادببریم .
- ازواژگان چاپلوسانه  وچرب زبانی  های 
 ، گردم  قربانت   : چون  اندیشانه   کوتاه 
عرض   ، گردم  تصدقت   ، شوم  فدایت 
شما  کیش   ارادت   ، ارادتمند   ، کردم 
األحقر ، حقیر سراپا تقصیر  و جز اینها  

دوری کنیم .
وخوبی  نیکی   ، پروای)توجه  پیوسته   -
کسی را دراندیشه داشتن(  دستورزبان  
استوار  بدان  را   پارسی داشته  وسخن 

داریم .
- بهترین وآسان ترین  شیوه یادگرفتن  
واژگان پارسی  وروش ساده نویسی  همانا 
خواندن  نوشته های بزرگان  وپیشینیان  
بویژه شاهنامه فردوسی  ، تاریخ  بیهقی، 
اندیشمندان   ودیگر  سعدی   گلستان 
زبان پارسی است . بدان نوشته ها  روی 
آوریم  ونیازهای خودرا  درآنها جستجو 

کنیم .
واژگان   آوردن  و  زبان  درپیراستن    -
پیشی   وازمردم  نکنیم   شتاب  ارسی 
باید  پارسی   نوین  واژگان   نگیریم  که 
واندک  گیرد  جای  مردم  دراندیشه  

اندکدرمیان آنان روان گردد.
- همانگونه که واژگان تازی  درسده های 
درازی با  زبان پارسی  درآمیخته  ودرآن 

جای گرفته است        بقیه درصفحه 48
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از سمیرا نوزری و آثارش قبالً درهمین 
به  هم  بار  واین   . ایم  نوشته  صفحات  
مناسبت انتشارتازه ترین اثر این بانوی 

هنرمند  که مجموعه شعری است بانام :
می  یاد  ازاو   » شوم  می  خودم  »سزاوار 

کنیم : 
سه  اثرش  آخرین  با  کنون  تا  سمیرا 
دو  و  فارسی   زبان  به  شعر  مجموعه 
مجموعه شعر به زبان انگلیسی منتشر 
هنر  در  هم  دستی  که  او   . است  کرده 
نقاشی دارد  یک مجموعه از نقاشی های 
رنگ وروغن خودرا درسال 1394  منتشر 
کرده است . بطور کلی این آثار عبارتند از:

- تولدم را تنهایم ، مجموعه شعر بزبان 
فارسی )1389(

شعر  مجموعه    Lonely Birthday   -
بزبان انگلیسی )1390(

- بی مقصد مجموعه شعر  بزبان فارسی 
)1391(

-  Whisper of poem  مجموعه شعر 
بزبان انگلیسی )1393(

-  Fusionaroma  مجموعه نقاشی های 
رنگ وروغن ، 1394

_  سزاوار خودم می شوم  مجموعه شعر 
بزبان فارسی چاپ دوم 1396

کتاب اخیر او در 50 صفحه دربرگیرنده  
دوسال  در  که  اشعاراوست  از  قطعه   29
اخیر سروده است .و به چاپ دوم رسیده 
هایش  کار  از  را  نوزری   .  سمیرا  است 
بازبان  وقتی   کرد.   ارزیابی  توان  می 
شعر با مخاطبش همراه می شود گاهی 
نومیداست گاهی شاد وامیدوار. آنجا که 

با نومیدی همراه است می ُسراید:
می تواند بتپد

قلب یک قناری 
درخون گورستان

وگورستان می تواند  رویا ببیند
دراَشکال اسکلت ها ....

تا آنجا که می گوید:
می تواند گذر کند 

مرگ 
شانه بشانه ی خورشید

وصبح بی رمق 
دیداری تازه کند  با دور دست اُخرائی

وشب ظاهرشود 
باچشمان بسته 

درشهر ناآشنای خواب آلود...
اما وقتی  به نقاشی پناه می برد  و شعرش 
را با بوم نقاشی اش همراه می کند  سرشار 
از امید است .  او زنی را بربوم نقاشی اش 

و  او خیره شده  به  که  کند  می  مجسم 
خاطره ای آشنا رابرایش زنده می کند. . 

می گوید:
زنی می کشم روی بوم 

که به من خیره شود
وخاطره ی 

چهره ای آشنارا
برایم زنده کند

تصویری 
که هربار تماشایش کنم 
بهانه ی زنده بودنم باشد

همزادی می کشم 
برصفحه ی این کرباس

 که یک روز تصویررا کناربزند
زندگی را نفس بکشد

وقلب داغی 
ازسینه ی بی جسمش بیرون بیاید

زنی پیش رویش دلباختگی
وپشت سر، سپیدی پارچه 

قلم موئی دردست می گیرم
تا نیازم را 

نقاشی کنم .
برای سمیرا نوزری موفقیت های بیشتری 

را آرزو داریم .
***

بهزاد دولتشاهی بارها برای مجله آزادی 
داستانهای طنز بلند وکوتاه نوشته است 
کتاب  یک  در  را  کوتاه  داستانهای  که 
تحت عنوان : » گزیده  داستانهای کوتاه  
بهزاد دولتشاهی« درسال گذشته منتشر 
کرده است . وداستان بلند) اَل پَک  (  را 
نیز درسال 1394 انتشارداده وبه همسر 

هنرمندش سمیرا نوزری  اهدا کرده است
چون خوانندگان آزادی قبال این دو کتاب 
اند  کرده  مطالعه  صفحات  همین  در  را 
نداریم  نوشتن  برای   آن مطلبی  درباره 
اند  ما پیوسته  به  تازه  آنان که  برای  اما 
و سایر  کتاب  این دو  مطالعه  وخواستار 
نام بردیم هستند  کتابهائی که دراینجا 
اشاره می کنیم که این کتابهارا می توانید 

ازطریق :
  behzaddo@gmail.com 
بهزاد  کار  اولین  دهید..   سفارش 
وسهراب   رستم  نمایشنامه  دولتشاهی  
ای  اسطوره  های  شخصیت  مورد  ودر 
شاهنامه بود که درسال 1368 منتشر شد  
پس از آن هرچندسال یکبار داستانهای 
  . کوتاه وبلند خودرا منتشر کرده است 
کتاب رقص رنگها  مجموعه نقاشی های 
 1394 درسال  او   آبرنگ   و  اکریلیک 
اثراو که  تازه ترین  اینک  و  منتشر شد 
 Stop « بزبان انگلیسی منتشر گردیده
Talking , Start Painting«   نام دارد 
ودربرگیرنده  تعداد زیادی  از نقاشی های 
او درباره هنر  با نوشته های  اوست  که 
تابلوئی که در مقابل دید   و  گاه درباره 

بیننده قرارداده  است 
همراه می شود. یکی 
نگاران  روزنامه  از 
نوادا  ایالت  معروف 
   Jan Hogan بنام  
براین  ای  مقدمه 
وضمن  نوشته  کتاب 
کارهای  ستودن 
از  بهزاددولتشاهی 
او  نقاشی  نمایشگاه 
که درسه نقطه از الس 
یافته  تزتیب  وگاس 
مورد  چندماه  و  بود 
عالقمندان   بازدید  
قرار گرفت  یاد کرده 

است . 
بهزاددولتشاهی از هر 
وسیله ای  برای خلق 
تواند  می  که  اثری 
عرضه  سبکی  هر  به 
شود  می پردازد. گاه 

با قلم مو ، گاه با کامپیوتر ، گاه  با یک 
که  کند  می  تابلوئی خلق  اد ساده   مد 
بیشتر آبستره و مدرن است .  به یکی از 
تابلوهایش که » راه رفتن درزیرباران« نام 
دارد  ودرپشت جلد همین شماره آزادی 

بچاپ رسیده است توجه کنید . 
بهزاددولتشاهی  تنها یک نقاش نیست . 
او نویسنده ، داستان نویس ، نمایشنامه 
هست  نیز  شاعر  و  پرداز   طنز  نویس  
.مجموعه های شعرش با نام » شعری برای  
خط      )2003( ، پرواز کن تا دورتر )2014( 
سبک  به  او  شعرهای  بیشتر    . است   
نیمائی و شعر سپید هستند. اوداستان ها 
ونمایشنامه هایی  به سبک های تراژدی ، 

تخیلی وطنز نوشته است .
او کتاب تازه اش را نیز به همسرش سمیرا 
تقدیم کرده است .  این کتاب کاری نو و 
بدیع است که تا کنون نمونه آن در هیچ 
نشده  منتشر  و درهیچ کشوری   زبانی 
است .  او با انتشار این کتاب هم قابلیت 
های خودرا درزمینه نقاشی نشان  داده 
بزبان  نویسندگی   درزمینه  و هم  است 
انگلیسی .  وهمین امر باعث شده است 
آمریکائی  نویسندگان  برای  او  نام  که  
و بویژه روزنامه نگاران نوادا  نامی آشنا 

باشد.
بهزاد  با  ایمیل   با  توانند  می  عالقمند 
دولتشاهی تماس بگیرند و کتاب های نام 
برده شده دراین صفحه را سفارش دهند

behzaddo@gmail.com
 بویژه خوانندگان آزادی که داستانهای 
کوتاه و داستان طنز بلند او بنام ال پک 
را نخوانده اند می توانند ازاین طریق  آن 
 h.را سفارش دهند   . بخوانند ولذت ببرند

   کتابهای رسیده :
-  Stop Talking  ,  Start Painting

- سزاوارخودم می شوم 
-   گزیده داستانهای کوتاه 

- ال پک )اکبر الستیک پنچر کن (
ریکاردو موتی، رهبر ارکستر سمفونیک 
او به همراه گروه خود هر  شیکاگوست. 
سال در قالب برنامه »جاده دوستی« به 

کشورهای مختلفی سفر می کند.
کنسرت های جاده دوستی بعد از جنگ 
بوسنی آغاز شد. موتی در این باره می گوید:

 »بیست سال پیش در سارایوو اندیشه 
جاده دوستی کلید خورد. همه ما تحت 
تاثیر اتفاقات تلخ آنجا قرار گرفته بودیم 
و  برادری، صلح، عشق  داشتیم  قصد  و 
دوستی به ارمغان ببریم و موسیقی تبلور 
همه اینها بود. در شهری که به طور کامل 
کنسرت  در  نفر  هزار  بود، 9  نابود شده 
شرکت کردند. پیام ما این بود: وقتی با 
زبان احساس، که موسیقی بهترین نماد 
آن است، با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم 
سوء تفاهم ها بر طرف می شوند، چون 
کج  موجب  توانند  می  که  کلماتند  این 
فهمی شوند. از آن زمان تصمیم گرفتیم 
هر ساله کنسرت دوستی را برگزار کنیم.«
کنسرت جاده دوستی برای نخستین باز

 BBC   فارسی:  »حسین دهلوی، یکی از 
برجسته ترین آهنگسازان ایرانی 90 ساله 
شد. استاد دهلوی یکی از تاثیر گذارترین 
موسیقی  زمینه  در  معاصر  هنرمندان 
آموزش  همچنین  و  ایران  ارکسترال 

موسیقی در تهران بوده است.«
دچار  سن  دراین  استاد  متأسفانه   
بیاد  خودرا  ساز  و حتی  فراموشی شده 
بی  بی  بگزارش  دلیل  آورد.بهمین  نمی 
سی هیچ برنامه ای بمناسبت 90 سالگی 

استاد درایران برگزارنشد.

روز چهارم تیر به همراه ارکستر سمفونیک 
شد. برگزار  وحدت  تاالر  در  تهران 
این تجربه می گوید: »من  موتی درباره 
مدیر موسیقی ارکستر سمفونیک شیکاگو 
هستم و همانطور که همه می دانند ایران 
ای دوستانه  خیلی  روابط  آمریکا  و 

 ندارند. چند ماه پیش اسرائیل بودم و می 
دانیم که روابط ایران و اسرائیل هم اصال 
و ابدا خوب نیست. اما برایم مهم نبود، 
به اسرائیل رفتم برای مردم آنجا عشق 
و تحسین زیادی قائلم. به تهران رفتم و 
با عشق تحسین کردم.«  ایران را  مردم 
که  است  سال  ها  »ده  افزاید:  می  وی 
نوازندگان ایرانی موسیقی وردی را نمی 
به همین دلیل وردی که آهنگ  نوازند، 
ساز مشهوری در دنیای موسیقی است در 
ایران تقریبا ناشناخته مانده. نوازندگان 
و  کردند  دریافت  را  ما  پیام  فورا  ایرانی 
سبک وردی را فرا گرفتند و دو گروه به 
سرعت تبدیل به یک گروه واحد شدند.«
نقل خبراز یورو نیوز

روزنامه کیهان که درهوچی گری و انگ 
به هرطبقه ای و هر فردی مهارت  زدن 
گزارشی  طی  اخیرا  دارد  تام  وشهرت 
تهران  درتآترهای  که  شد  مدعی 
نمایشنامه هائی بروی صحنه میرود که با 
زندگی زناشوئی مخالفت دارد و به تبلیغ 
پردازد.   می  بازی  همجنس  برای  علنی 
کارگردانی  به  نمایش ها  این  از  یکی 
بازیگر زن سینما و تلویزیون در تاالری 
که زیرمجموعه تئاتر ایرانشهر است اجرا 

شده است . 
کیهان درادامه می نویسد: هنوز اجرای 
که  بود  نرسیده  پایان  به  نمایش  این 
اجرای یک نمایش دیگر با همین محتوا 
شد.  آغاز  خصوصی  تماشاخانه ای  در 

 این روزها فصل دوم سریال » شهرزاد«  
که در شبکه  نمایش خانگی  مخاطبانی را
بدنبال خود می کشد ، با انتقادهای زیادی
مردم  از  بسیاری  ازجمله    . روبروست 
براین باورند که قصه این فصل از سریال 
» شهرزاد« کشش فصل اول را ندارد. از 
باتجربه  هنرمند   نصیریان  علی  جمله 
در  اول  درفصل  که  ایران  وتآتر  سینما 
نقش بزرگ آقا بازی می کرد  در گفتگوئی 
درایران  مجازی  های   رسانه  از  یکی  با 
گفته است :»   فصل دوم این سریال را 
هر  در  می کنم.  دنبال  کامل  صورت  به 
مجموعه  این  اول  در فصل  من  صورت 
ادامه  بدانم  دارم  دوست  و  بوده ام 
داستان به کجا خواهد کشید. به نظرم 
و  نیست  بد  دوم  فصل  در  سریال  این 
می دهد  انجام  را  خودش  کار  داستان 
اما آن کنشگر اصلی که در فصل یک 
بوده  غایب  فصل  این  در  داشت  وجود 
می شود.  احساس  آن  خالی  جای  و 
کنشگر اصلی قسمت اول که در داخل 
خانواده و بیرون جامعه تاثیرگذار بود و 
به نوعی همه را تفتیش کرده و دستور

این نمایش ، هم مستقیماً زندگی زناشویی 
و ازدواج را تخریب می کرد و هم به طور 
غیرمستقیم، به ستایش از همجنس بازی 
دو  همچنین  روزها  این  می پرداخت. 
می شود  اجرا  همزمان  طور  به  نمایش 
که هر دو، سرنوشت تلخ زنان فعال در 
مراکز فساد پهلوی )!( در دوران انقالب را 
دستمایه قرار داده اند. هر دو نمایش درباره 
خشونت انقالبیون علیه این زنان است. 
همه تالش کیهان و بطور کلی حکومت  
اسالمی دراین است که  به هر بهانه ای  
و  کنند  اشاره  پهلوی  درزمان  فساد  به 
همانند پتکی برسر مردم بکوبند که هرگز 
فراموش نکنند  و بیاد خوبی ها وانسانیت 

های آن عهد وزمان نیفتند.

 می داد در فصل دوم نیست. این شخصیت 
بر پا کننده بسیاری از آتش های داستان 
در فصل یک بود و حاال که حضور ندارد 
خالء وجودی اش مشخص شده و از لحاظ 
کنشی تعادل داستان به هم خورده است. 
بازیگران دیگری به جای شخصیت اصلی 
فصل اول به کار اضافه شده اند اما هنوز 
شخصیتی  چنین  این  برای  جایگزینی 
وجود ندارد. شخصیت عمه که در فصل 
انجام  را  هایی  تالش  شده  اضافه  دو 
و  قاطعیت  آن  نتوانسته  اما  می دهد 

کنشگری برادرش را داشته باشد. 
شخصیت قباد نیز در فصل دوم گرفتاری 
ها و قصه هایی دارد و از نظر قصه کلی،  
کمی مشکل دارد. البته تا جایی که می 
را  خدا  و  داده اند  انجام  را  کارشان  شد 
شکر مخاطب هم سریال را دوست دارد. 
خیلی  آقا«  »بزرگ  نقش  در  بازی  برای 
و  کار  من  برای  اینکه  و  هستم  دلتنگ 
تجربه بسیار خوبی بود. تا جایی که می 
دانم مقدمات فصل سوم شروع شده اما 
نشده  گرفته  من  با  تماسی  هیچ  هنوز 

است.«

اخـبا      رهـنری
ریکاردو موتی :مردم ایران را با عشق تحسین کردم.« 

حسین دهلوی آهنگساز ایرانی نود ساله شد

کیهان :   نمایش های همجنسگرایانه روی صحنه است

علی نصیریان : دلم برای نقش بزرگ آقا تنگ شده
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کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان

 قسمت  بیست وسوم

کریم فکور
* کریم فکور از پیشگامان 
ایران  امروز  ُسرائی  ترانه 

است .
* کریم فکور: ترانه سرائی 
کار  نگیرید،  کم  دست  را 

مقدسی است .
* ترانه سرائی هم موهبتی  

است وهم مصیبتی است .
راستین   ُسرای  ترانه   *
احساسات  که  است  کسی 
فاخر  زبانی  به  را  مردم 

بیان کند.
*  کریم فکور : 1304-1357

های  وترانه  موسیقی  به  که   کیست 
ایرانی انس والفتی  داشته باشد  وکریم 
فکور را که بی تردید  درعرصه ی ترانه 
ُسرائی امروز  ایران یکی از پیشگامان 

است نشناسد.
 ، نافذ  نگاهی   ، دلنشین    ای  چهره 
آراستگی ، گیرندگی ، نرمی ومهربانی 
بیش ازاندازه به کریم فکور شخصیتی  

دوست داشتنی داده است .
ظریف  است   هنرمندی  فکور  کریم 
طبع ، حساس ، حرکات وگفتارش همه 
جذاب  وسنجیده است . آهسته ومالیم  
صحبت می کند بطوری که گاهی بعضی 
از کلماتش  بخوبی شنیده  نمی شنود. 
همت  که  ام   دیده  را  کسی   کمتر 

وپشتکار اورا داشته باشد.
سال  ی  روزها  از  روزی  ظهر   بعداز 
مشغول  که  بود(   بهار  شاید   (  1355
امروز  ُسرایان  ترانه  وتدوین   تکمیل 
همکاران   از  یکی  با   . بودم  ایران 
درمحوطه پرصفای رادیو ) میدان ارک( 
آراسته   آقائی   . کردیم  می  صحبت 
وبرازنده پیش آمد و با همکارمن  سالم 
بهم  مارا  دوستم  کرد.  واحوالپرسی 
معرفی کرد  ومن فکوررا برای اولین بار  

از نزدیک  دیدم وباهم آشنا شدیم .

بعدی  دردیدارهای  رفته   رفته 
پیدا  بیشتری  وصمیمیت   آشنائی  
دریکی   . شناختم  بیشتر  واورا  کردیم 
باترانه  وگو   گفت  موضوع  دیدارها   از 
وازاو  گذاشتم  درمیان   رابااو  سرایان  
تا  کند   تعیین  وقتی  کردم   دعوت 
باشیم.   داشته  رادیوئی   وگوئی  گفت 
حرفهایم  به  وبزرگواری   بامتانت  
گوش داد ، سپس گفت : مانعی ندارد، 
وقتی  معین شد.  ووقتی   . میل  باکمال 
قدمی  وچند  کردم   خداحافظی  ازاو 
: خدانگهدار.   تقریبًا فریاد زد  دورشد، 
صدای بلند اورا اول بار بود می شنیدم .

***

رفتیم  استودیو   به  آمد؛  موعود  روز 
گفت  آن   ی  خالصه   . کردیم  وگفتگو 
وتنظیم  پیاده  نوار   روی  از  که  را  وگو 
این  خوانید.  می  درزیر  است   شده 
گفت وگو  درهمان  سال از رادیو پخش 
شئدوبرای اولین بار بصورت  مکتوب ) 

نوشتاری( در آزادی چاپ می شود.
***

موسیقی متن  برای شعر...
گرونازپروری وفتنه  آفرین  عشق 
تری دلربا  کنی  فکر  که  ازهرکسی 
ام شهردیده  دراین  شمار  بی  خوبان 

چیزدیگری بخدا  نازنین  اماتو 
شیرین چو خاطرات  دل انگیز عاشقان
عاشق فریب چون لب خندان ساغری
چون سبزه ای بسایه ی تو آرمیده ام
بر سرمن سایه گستری تا همچو سرو 
هرگز ندیده ام  که گهر زیب خود کنی

زیوری  و  زیب  زهر  نیاز  بی  تو  زیرا 
خوبان شهر گوهر وزر زیب خود کنند

گوهری  زیب  مهت  چو  رخ  با  تو  اما 
بگسست قید عالم و شد بسته  ات »فکور« 
برابری عالم  باهمه  تو   ، من  محبوب 

  .... ادامه موسیقی متن  
درپانزدهم   فکور  کریم  من  فکور: 
بدنیا درمشهد    1304 ماه  اسفند 

بود  همزمان   من  تولد   . آمدم   
مرکزیت  درایران   که  بادورانی 
مرکزی  وحکومت   حکومتی  
داشت  پا می گرفت . مدارس جدید  
ودانشگاه تهران   داشتند آغاز بکار 
می کردند. مشروطه نو پا  ، از چنگ  
مشروعه خواهان ئ به در شده بود 
تجدد خواهان  بدست  کامل   وبطور 
بدل  ملت   به  رعیت  بود.  نرسیده  
شناسنامه  هرکسی   وبرای  شده  
ومیر  مرگ  هنوز  کردند.  صادر 
واطبای  فراوان   درمشهد  کودکان  

وجز  بودند.  نادر  کرده   تحصیل 
منوچهر  دکتر  پدر  الحکما«  »اقبال 
 ، دیگر  باشی   و چند حکیم  اقبال  
درخردسالی   نبود.  درشهر  دکتری 
رفته   ورفته  شدم  می  بیمار   زیاد 
می  بیمار   کمتر  بعد   درسالهای 
مشهد  به  هم   جدید  اطبای  شدم؛ 

آمده بودند .
ومادر     پدر  و  خانواده   از   : بهروزی 

بگوئید.
واهل  سنتی  ای  درخانواده  من  فکور: 
فرهنگ وادب زاده شدم .پدرم  انس 
داشت  شاعران  و  شعر  به  والفنتی 
نام  با  گوشم   که  بودم   ساله  پنج   .
و  وحافظ  موالنا،   ، خیام   ، فردوسی 
سعدی آشناشد.وقتی به سن وسال 
مدرسه رفتن  رسیدم ، مادرم  دلش 
نمی آمد مرا ازخودش جدا کند وبه 
مدرسه بفرستد. می گفت :  برای او 
، یعنی من ، مدرسه زود است . می 
سوزد. منظورش این بود  که افسرده 
مرا  پدرم می خواست   خواهم شد. 
درشش سالگی  به مدرسه بفرستد.

مادرم می گفت : اجازه بدهید  هفت 
سالش تمام شود. وباألخره هم حرف 
مادر اثر کرد  ومرا در7 سالگی  کامل  
به مدرسه پسرانه ای دراطراف منزل  
قرارداشت   قدیمی  خانه  یک  در  که 
گذاشتند. مادرم هرروز صبح  دریک 
چمدان  کوچک  ) شاید بشود گفت  
کیف کوچک (  نهارم را می گذاشت. 
بود  خریده  لیوانی  برایم  هم   پدرم 
وبازوبسته  میرفت  فرو  هم  در  که 
می  من  بدست  اینهارا  شد.  می 
دادند  وروانه مدرسه می شدم . من 
تاحدودی  خواندن ونوشتن  را پیش 
از رفتن بدبستان  از پدرم یاد گرفته 
صحیح   اصول  ودرمدرسه   بودم 
خوب  من  به  را  ونوشتن   خواندن 
مدرسه  از  که   بعدازظهر  یاددادند. 
را  درسهایم   پدرم   ، گشتم   می  بر 
بامن کار می کردویکی دو شعر هم  
کرد  می  انتخاب  قدیم   شاعران  از 
، برایم می خواند  و بعد ساکت می 

کریم فکور

که  خواست   می  من  واز  نشست 
آنهارا تکرار کنم .

بهروزی : ببخشید  حرفتان را 
یکی  بدهید   اجازه   . کنم  می  قطع 
و  کنیم  پخش  شمارا  های  ترانه  از 
 . بعد بپردازیم  به بقیه زندگی شما 
کدامیک از ترانه هایتان  را انتخاب 

می کنید؟
)فکر   ... است  مشکلی  کار  فکور:« 
می کند( این ترانه غوغای ستارگان  
از  آهنگ  نباشد.  بد  کنم  می  فکر 
خانم   باصدای  خرم   همایون  آقای 

پروین 
امشب درسر شوری دارم

امشب دردل نوری دارم 
باز امشب دراوج آسمانم 

رازی باشد با ستارگانم 
امشب یکسر شوق وشورم 

ازاین عالم  گویی دورم 
ازشادی پرگیرم که رسم به فلک

سرودهستی خوانم بِر حور وملک
درآسمانها غوغا فکنم 

سبو بریزم ساغر شکنم 
امشب یک سر شوق وشورم 

ازاین عالم گوئی دورم .
باماه وپروین  سخنی گویم 

وز روی مه خود اثری جویم 
جان یابم زین شبها
ماه وزهره را  به طرب آرم 

ورخود بی خبرم ، زشعف دارم 
نغمه ای برلبها

امشب یکسر شوق وشورم 
ازاین عالم گوئی دورم 

امشب درسر شوری دارم 
....

بهروزی :  ترانه  بسیارزیبا وماندگاری 
است . آقای فکور از جه سن وسالی 

سرودن شعررا آغاز کردید؟
مشهد  از  ما  خانواده  وقتی  فکور: 
دوران  من   ، کرد  کوچ  تهران  به 
دبیرستان را درتهران شروع کردم. 
شعرهائی  دبیرستان   سوم   ازسال 
ادبی   ششم   درسال   . نوشتم  می 
بود  بهمن«   پانزدهم   « دبیرستان  
را  دبیرستان  ادبی   کمیته  که  
تشکیل دادم .وبااعضای این  کمیته 
ومن  نوشتیم  می  دیواری  روزنامه  
اشعار خودرا  دراین روزنامه  دیواری 
کم  وکم  نوشتم  می  وشوق   ذوق  با 
به انجمن های  ادبی راه پیدا کردم 
)البته هنوز  دبیرستان می رفتم (...

فکاهی  شعرهای  سرودن    : بهروزی   
شروع  دبیرستان  دوران  از  راهم 

کردید؟
را   فکاهی  شعرهای  واین  ؛  بله  فکور: 
فرستادم  می  توفیق   نشریه  برای 
به  پایم  کم  وکم  شد  می  وچاپ 
 1325 درسال  بازشد.  توفیق  دفتر 
ادبیات  دانشکده  دانشجوی   که 
آقای  روزی  بودم   تهران  دانشگاه 

به  را  من  توفیق   محمدعلی 
درآن  که  خطیبی   پرویز  آقای 
معرفی  بود   توفیق  سردبیر  زمان  
وسفارش مرا کرد وگفت : این جوان  
محجوب  استعجادارد  که بیشترازاو 
باپرویز  من   آشنائی  شود.  استفاده 
یک  به  که  شد  همان  خطیبی  
انجامیدوباهم  ساله  پنجاه  دوستی  
همکاری  صمسمس و یکدل  شدیم 
هم  نگاری   درکارروزنامه  هم   .
تآتر،   ، هنری  ی  ها  درسایررشته 
وترانه  نویسی  پرده  پیش  سینما، 
ُسرائی. ومن یکی از پایه های اصلی  
بابا شدم که دوستم  روزنامه حاجی 

خطیبی منتشر می کرد.
که  بود  هم  سال  ودرهمین   : بهروزی 

وارد رادیو ایران شدید.
. دقیقًا سال کاماًل درست است  فکور: 

ُسرا  ترانه  بعنوان   که  بود   1325
واردرادیو شدم وهمزمان  به تشویق 
ومجید  خطیبی   پرویز  وپشتیبانی 
پرده  پیش  نوشتن   به  محسنی  
پرداختم  که درآن زمان  خیلی رایج 
که  داشت   زیادی  وطرفداران  بود 
اهلل  عزت   ، شیبانی  جمشید  توسط 
، مجید محسنی  ودیگران  انتظامی 

اجرا می شد.
از یکی    شما   ، فکور  آقای   : بهروزی 
گفت   بشود  وشاید  پُرکارترین  
هستید   ُسرائی  ترانه  پرکارترین  
رادیو   آرشیو  مسئوالن   بگفته  که 
جدی  ئ  ترانه  پتانصد  از  بیش 
غیر  اینها  اید.که  ساخته  وفکاهی  
از  ترانه هائی است  که برای فیلمها 
نوشته اید. چندین ترانه جدی شما  
بسیار مورد توجه  مردم قرارگرفته  
جاودانه  شاهکارهای   ودرردیف  
. ازجمله ترانه  ایران است  موسیقی 
ومشهور دلنشین    ، بسیارزیبا 

خواننده  جادوئی  باصدای  ناز  الهه   
از  باآهنگی  بنان   استاد  ما   بزرگ 
 . محسنی  اکبر  نامدار  موسیقیدان 
صحبت  ُسرائی  ترانه  درمورد  لطفًا 

کنید.
بسیارپُر کار  سرائی  ترانه  فکور: 
مسئولیتی است .  ترانه ُسرا میتواند
 با ترانه هایش  شادی ، اندوه ، خشم 
 ، دوستی   ، روح  آرامش   ، کین  ،ظ 
همچنان  آورد.  بوجود  مهروصلح  
تواند  شاعر بشود،  نمی  که هرکس 
ُسرا   ترانه  تواند  نمی  هم   هرکسی 
دانند   نمی  بعضی   چون  شود.. 
واهمیتی   ارزش  چه  راستین   ترانه 
همه   این  دارد.  وموسیقی  درادبیات 
پیداشده   ُسرا  ترانه  خرده  و  ناظم 
وازترانه ُسرای  راستین  کمتر اثری 

هست .
بهروزی : ترانه راستین چیست ؟

نوربر راستین  غلبه ی  ترانه ی  فکور:  
 . برباطل است  ظلمت  وچیرگی حق 
آوای پرندگان  ، زمزمه چشمه ساران 
، نجوای  شاخ وبرگ درختان ، نهیب 
طوفان  ، لبخند کودکان وگل انداختن  
گونه گلعذاران است . ترانه راستین  ، 

زیبائی هستی وهستی زیبائی است .
بهروزی : ترانه سرای راستین کیست ؟

کسی  راستین   سرای  ترانه  فکور:  
است  که احساسات مردم  رابه زبانی  
فاخر بیان کند. ترانه ُسرای  راستین 
کسی است  که وقتی از درد یاشادی 
خویش می گوید  ، انعکاس  شادی ویا 
ناله مردم  در کلمات  ترانه اش نهفته 
ی   نغمه  او  برای  نیز   وزندگی  باشد. 
شاد یا غم افزائی  است که بدست او  
باالفاظ آهنگین وعبارات موزونی بیان 

می شود.
کار  های  دوره  از  یک  کدام   : بهروزی 
ترانه سرائیتان برای شما خاطره انگیز 

تر است ؟
ازکاربادوستان   ای  هردوره  فکور:  
تلخ  خاطرات  من  برای  هنرمندم  
.که  است  داشته  بهمراه  وشیرینی 
ترین  تلخ  بگویم   بتوانکم  شاید 
که   بود  زمانی  آن  ترین   وشیرین 
بازنده یاد خواننده محبوب  داریوش 
آن  که حاصل  کردم  کار می  رفیعی  
مردم  هم  هنوز  که  است   آهنگهائی 
بیاد دارند و آنهارا  زمزمه می کنند. از 
جمله ترانه های معروف گلنار، آهنگ 
از مجید وفادار و شادم  آهنگ از مجید 
وفادارو...)فکر می کند( کو آن محفل  
ای  هردوره  بهروزی   آقای   . مستی  
که  ای  دوره  رادارد  خودش  خاطرات 
آهنگ   چند  خرم   همایون  آقای  با  
شب  سکوت  ازجمله   ، کردیم   کار 
)یک نفس ای پیک سحری( غوغای 
ستارگان  و چه شبی ، چه مهی  که 
اینهارا خانم پروین خوانده است . دوره 
ای هم با  انوشیروان روحانی  کارکرده 
ام  که حاصل این همکاری  چند آهنگ 
زیباست از جمله فریاد)امیدم را مگیر 
هایده   خانم  باصدای  خدایا(  ازمن 
آقایان  با  که   مختلفی  های  ودوران 
. ام  کارکرده  وویگن  خرم   عطااهلل 
برای   فراوان  باسپاسگزاری   : بهروزی 
درپایان   . برنامه  دراین  شما  شرکت 
مورد  آهنگ  شما  بااجازه  برنامه 
عالقه خودم که می دانم  مورد عالقه 
بسیاری ازشنوندگان است  پخش می 
کنم . آهنگ جاودانه  الهه ناز ساخته 
هنرمند گرامی اکبر محسنی باصدای 

جادوئی استادبنان. موافقید؟
و بجا  انتخاب  بسیار   ، بله   : فکور 

شما  از  منهم   . است  ای  شایسته 
و  خوب  مرادربرنامه  که  متشکرم  

فرهنگی خود  شرکت دادید.
بازای الهه ناز ، بادل من  بساز
کاین غم  جانگداز، برودزبرم

گردل من نیاسود ، ازگناه توبود 
بیا تا زسِر گنهت گذرم 

باز، می کنم دست یاری ، بسویت دراز
بیاتا غم خودرا بارازونیاز

زخاطرببرم
گرنکند تیرخشمت ، دلم راهدف

بخدا همچومرغ پرشوروشعف
بسویت بپرم 

آن که او ،  به غمت ، دل بندد ، 
چون من کیست ؟

نازتو ، بیش ازاین ، بهرچیست ؟
توالهه نازی  دربزمم بنشین
من ترا وفادارم  بیاکه جزاین

نباشد هنرم 
این همه  بی وفائی نداردثمر

بخدا اگرازمن نگیری خبر 
نیابی اثرم

***
کریم فکوردر7 شهریور 1375 درگذشت

ودر بهشت زهرا بخاک سپرده شد.

درمیان پرویزخطیبی و جمشیدشیبانی
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و  موسیقی  عاشق  زاهدی،  اردشیر 
با  فعال  طور  به  هنرمندان،  ستایشگر 
جشنواره جاز مونترو و رویداد موسیقی 
او  است.  همراه  شهر  این  تابستانی 
همچنان به ارتقای فرهنگ منطقه کمک 
می کند. نام او اکنون در طول سالها به 

جشنواره  مونتروگره خورده است.
ایده ی جشنواره های موسیقی تابستانی 
مونتروبه پنجاه سال پیش بازمی گردد.

ی  اداره  مدیر  نوبز،  کلود  درسال 1967 
از  تن  دو  کمک  با  مونترو،  گردشگری 
دوستان نزدیکش، رویدادهای موسیقی 
دو هفته ای را در ماه ژوئیه و اوت هر سال 

ترتیب داد.

 او می خواست گردشگران و دوستداران 
هنر و موسیقی بیشتری را به این شهر 
کند. جذب  ژنو  دریاچه  ساحل  زیبای 

بیشتری  شهرت  زودی  به  جشنواره 
نسبت به سوئیس به دست آورد و دومین 
جشنوارۀ ساالنه موسیقی در جهان پس 

از مونترال در کانادا شد.
به این ترتیب شهر مونترو محل برگزاری و 
مالقات  ساالنه هزاران دوستدارموسیقی 
از سوئیس، کشورهای همسایه و سراسر 
نوبز«  »کلود  جانشینان  تا  شد  جهان 
شهردار  مونترو و مقامات محلی را شاد 
اقتصادی  رشد  به  جشنواره  این  کند. 
تجاری  های  فعالیت  توسعه  و  منطقه 

کمک زیادی کرده است.
کننده  برگزار  و  آغازگر  نوبز،    کلود 
جشنواره بود وتا سال 2013 که در یک 
جان  اسکی  حال  در  انگیز  غم  تصادف 
باخت  به این کار ادامه میداد. او خود یک 
موسیقیدان برجسته ونوازنده هارمونیکا 
بود . بیشتر از همه مردی با سرشتی  قابل 
تحسین، به یاد ماندنی، دوست داشتنی و 
مورد احترام همه کسانی بود که اورا می 

شناختند ویادر باره  او شنیده بودند.
کازینوی  در  بار  اولین  جشنواره  این 
انحصاری  طور  به  و  شد  برگزار  مونترو 
موسیقیدان های جاز و هنرمندانی مانند 
زاپا  فرانک  و  فیتز جرالد، ری چارلز  اال 

آتش  یک  در  میکردند.  شرکت  درآن 
سوزی در دسامبر 1971 بهنگام برگزاری 
کنسرت فرانک زاپا، کازینو به خاکستر 
تبدیل شد. کلود  نوبزداوطلبانه به عنوان 
شدوباالهام  واردعمل  نشان  آتش  یک 
بانام   Deep Purple کالسیک  ازآهنگ 
 Smoke on the« یا   »Fumé sur l›Eau«
نجات  را  مردم  از  بسیاری  Water«جان 
داد. . جمله Funky Claude در حال بیرون 
کشیدن بچه ها از زمین اشاره به عمل 
قهرمانانه »نابغه« کلود  نوبز درنجات بچه 

ها از شعله های آتش دارد.
جایزه   VAUD کانتون   2004 سال  در 
وهمچنین    Salz & Pfeffer گردشگری 
Prix du Rayonnement را برای خدماتش  
درزمینه موسیقی باو اعطا کرد. بعدا، به 
گرفت  تصمیم  یونسکو  او،  مرگ  خاطر 
5،000 ساعت برنامه های صوتی و تصویری 
ای مجموعه  در  را  مونترو  جشنواره 

 بین المللی بگنجاند که اکنون بخشی از 
»میراث جهانی« است.

*******
دامنه   جشنواره  این   1970 سال  از 
فعالیتهایش را بطوروسیعی گسترش داده 
و دررشته های مختلف  ومتنوع موسیقی 
از استعدادهای سراسر جهان سودبرده 
است و همراه با جاز،موسیقی ُسل ، بلوز 
را  معرفی کرده است.  و موسیقی راک 
جشنواره بیش از 300،000 بازدید کننده 
را در سال  بخودجذب می کند و ریتم 
زندگی را در این مکان  جالب و صلح آمیز 

سوئیس تغییر می دهد.
و  کنگره  به  جشنواره   ،1993 سال   در 
مونترو  بزرگتری  در مرکز   کنوانسیون 
 Auditorium عنوان  به  شدکه   منتقل 
استراوینسکی شهرت داردوگنجایش آن 
حدود 3.500 نفراست ، سپس  به مکان 
دیویس،  میلس  سالن  مانند  دیگر  های 
کافه مونترو جاز، و چندین مراکز کوچک 
باز در اطراف مرکز  شهرنقل  در فضای 
در  کروز  های  قایق  از جمله  کرد  مکان 
دریاچه ژنو، واگن های قطار، سالن های 
مونترو پاالس  و Le Petit Palais بمنظور 
بازدیدکنندگان  تعداد  برای  جا  تامین 
که هرسال برتعداد آنها افزوده می شود 

درنظر گرفته شد..
جشنواره موسیقی کالسیک به روزهای 
اولیه خود برمیگردد. زمانی که شخصیت 
های برجسته از سراسر جهان مانند چارلی 
چاپلین، جیمز میسون، آدری هپبورن، 

 Le Petit دیوید نیوون در میان مخاطبان
ئی ها  کنسرت  تماشای  برای   Palais
برگزار   60 و   50 دردهه   آمدندکه  می   
جازمونترو  جشنواره  بعدها  شد.  می 
موسیقی  دامنه  تا  کرد  بکار  شروع  نیز 

تابستانی  مونترورا گسترش دهد.   
      

********

اکنون برای جناب سفیر زاهدی بصورت 
سنت درآمده است که هرسال  گروهی 
از دیپلماتها و همچنین  شخصیت های 
این  در  رابرای شرکت  محلی   برجسته 
براین  وعالوه  کند  می  دعوت   مراسم 
مهم  رویدادهای  از  برخی  خوداودر 

موسیقی سال نیز شرکت دارد.
 جشنواره موسیقی مونترو، که به لحاظ 
تاریخی جشنواره جاز شناخته می شود، 
روزشنبه 26 اوت با اجراهائی از ارکستر 
فیالرمونیک لندن و در31 اوت بااجرای

درسالن   فیالرمونیک سوئیس  ارکستر   
استراوینسکی همراه بود.

ارکستر فیالرمونیک لندن ازاعتبارجهانی 
سر  با   1946 سال  از  و  برخورداراست 
توماس Beecham آغازبکارکرده است، 
این ارکستر از برخی از بهترین نوازندگان 
سود می برد و کیفیت و تنوع آن تحسین 

همگان را برانگیخته است .

تاالر  در  منظم  طور  ارکستربه  این   
در  همچنین  و  لندن  آلبرت  سلطنتی 
مشهور  سالنهای  در  جهان  سراسر 

موسیقی به  اجرا ی برنامه می پردازد.
استاد  توبیاس ریشتر، مدیر برنامه ماه 
سپتامبر، این برنامه را معرفی کرد. او گفت 
که این کنسرت ویژه به افتخار دو نوازنده 
بزرگ، موریس راول و جرجس گرشوین 
درگذشت  سال  هشتادمین  بیادبود 
ای  عده  درزیر  شود.  می  اجرا  دو  آن 
بینید می  را  کنسرت  دراین  ازمدعوین 
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د  اانثتسئی            فستیوال موسیقی مونترو ،  دورویدا

Claude Nobs

 First row: From left to right:  Mr. Michel Smithuis and Sister Kim Smithuis,
 Mme. Fiona De Kalbermatten, H.E. Zahedi, Mrs. Anne-Rose Smithuis, Mrs.
 2nd.row:  From right to left: H.E. Amb. Wolfgang Amadeus .Thérese Gharibi
 Bruelhart, Mrs. Annemarie, Mme. Perrier, Maitre Jens Schlegelmilch, Mme.
  3rdrow: From .Christiane.Scmid (Mother of mrs. Smithuis), Mrs. Schlegelmich
 Last row:left to right: Mr. Mehdi Zahedi, Dr. Perrier, Mr. Jean-Yves Zwissig,
Dr. Yves De Kalbermatten

Lorenzo Viotti  Andrew Tyson

Mr Richter Junior, 
Ambassador Zahedi, 
Mayor Mr. Laurent 
WherIi, Syndic of 
Montreux.

اسپانیایی  راپسودی  با  اوت.   26 برنامه 
آغازشد که راول در سال 1907 به افتخار 
اسپانیایی  های  ریشه  و  عزیزش  مادر 
اش، نوشته بود. این اثر بوضوح  یادآور  

فولکلور ماالگا است.
پیانو   معروف  کنسرتوی  آن   از  پس 
نوشته  چپ  دست  برای  که  اجراشد  
پل  افتخار  به  را  آن  راول   . است  شده 
ویتگنشتاین، پیانیست بزرگ که دست 
راست خود را در طول جنگ جهانی اول 
  Mother Goose .از دست داده بود، نوشت
یکی دیگر ازساخته های راول ، مخاطبان 
پریان  دنیای شاه  به  واقعی  را درسفری 
کودکان بُرد که شنونده را بیاد آثار کلود 

دبوسی  می انداخت.
بخش نهایی این کنسرت، والس ساخته  
راول بود که مخاطبان را به دربارسلطنتی 
وین در قرن  نوزدهم یعنی عصر طالیی 

اشتراوس، می بُرد
ارکستر توسط رهبر ارکستر بسیار مشهور 
سوئیس، Charles Dutoit به اجرا پرداخت. 
او در لوزان متولد شده و در کنسرواتوار 
کار  است.  کرده  تحصیل  ژنو  موسیقی 
حرفه ای او به عنوان یک نوازنده ویوال 
در برخی از ارکسترهای بزرگ در سراسر 
اروپا و آمریکای جنوبی آغاز شده است. 
رهبراصلی  عنوان  به   1959 سال  در  او 
شد.  منصوب  لوزان  مجلسی  ارکستر 
مدیر  عنوان  به   Dutoit  ،1977 سال  در 
به  معروف  مونترال  سمفونیک  ارکستر 
 Orchester National de France و )OSM(
تعیین شد. او در حال حاضر مدیر هنری 

فیالرمونیک  ارکستر  اصلی  رهبر  و 
سلطنتی،رهبربرجسته ارکستر فیالدلفیا 

و ارکستر سمفونیک NHK توکیو است.
در روز پنجشنبه 31 اوت، سفیر زاهدی 
در اقامتگاه خود،معروف به » ویالی گل 
سرخ« گروه دیگری ازشخصیت هارا قبل 
ازبردن به تاالر موسیقی استراوینسکی 
موسیقیائی  رویداد  دریک  وشرکت 

فراموش ناشدنی ،  پذیرائی کرد
اروپایی  ارکسترفیالرمونیک  بار   این 
سوئیس که توسط لورنزو ویوتی رهبری 
میخائیل  از،  برگزیده  قطعاتی  میشد 
 . نواخت  را  برامس  و  موتزارت  گلینکا، 
پشت   تایسون  اندرو  معروف   هنرمند 

پیانو نشسته  بود.
   Rouslan et Ludmilla اورتور  با  کنسرت 
سنت  در   1842 سال  به  شده  ساخته 
میخائیل  دوم  اپرای  از  پترزبورگ، 
گلینکاآغاز شد. اگرچه این اثرملهم ازکار 
کارهای   به  اما  بود،  پوشکین  الکساندر 
احساسی وعاشقانه موریس راول نزدیک 
بود که شنونده را به اوج می بُرد.میخائیل 
پیشگامان  از  یکی  گلینکا  ایوانوویچ 
تأثیر  و  بود  روسیه  کالسیک  موسیقی 
آهنگسازان  بعدی  نسلهای  بر  زیادی 
روسی گذاشت. او چند زبان می دانست 
ازجمله  التین، فرانسوی و زبان مادر ی  
زمینه  پس  فارسی.  یعنی  سفیرزاهدی 
منسجم فرهنگی اورا می توان  در کیفیت 

آثار ش  مشاهده کرد.
آثار  به  کنسرت  این  از  ای  بخش عمده 
 Wolfgang Amadeus Mozart معنوی 

ارکستر،  بود.  شده  داده  اختصاص 
کنسرتو پیانوی موتزارت را نواخت. این 
آهنگ اغلب به عنوان شاهکار موسیقی 
موزارت به شمار می رود؛ که بین سالهای 
سهم  و  شده  ساخته   1876 و   1874
کالسیک  موسیقی  درمیراث  بزرگی 
دارد. زیبایی جادویی بی نظیری در این 
ارائه  با  موسیقی  شب  است.  اثرنهفته 
برامس،   یوهان  های  سمفونی  از  یکی 
به پایان رسید.  این سنفونی  به عنوان 
شادترین سمفونی های برامس و نزدیک 
به سمفونی ششم بتهوون شناخته شده 
 1877 تابستان  در  سنفونی  این  است. 
هنگامی که برامس تعطیالت خود را در 
 Lake Worthersee سواحل سرشارازعشق

در اتریش می گذراند ساخته شد...
لورنزو ویوتی پیانو، صدا و پرکاشن را در

لیون، ورهبری  ارکستر رادر وین و ویمار 
آموخت. او ارکسترهای متعدد بین المللی 

مانند:
 ،Real Orquesta Sinfonica de Sevilla 
بی     ,Orquesta Simfonica deBarcelona
فیالرمونیک  فیالرمونیک،  سی  بی 
 Orchester National لیورپول،  سلطنتی 
توکیو  سمفونیک  ارکستر  و   de France
رارهبری کرده است. Viotti دارای جایگاه 
سرپرستان و  نوازندگان  بین  برجسته 

 ارکسترهای بزرگ جهان است.
اندرو تایسون، موسیقیدان جوان، اما بسیار 
مسابقات  اول  جایزه  اخیرا  که  مشهور 
اضافه  به سایرامتیازات خود  را  موتزارت 
کرد، پیانو می نواخت  ومخاطبان خودرا 
به   اش  العاده  فوق  استعدادهای  دربرابر 

تحسین واداشت .

دی 91     صفحه 45       آزا

Maestro Tobias Richter and Mrs Richter, HE Ambassador Ardeshir Zahedi

Maestro Charles Dutoit

 Front:  from right to left: Countess Anne Blankart De Palezieux, Ambasadrice
 Mrs. Bruelhart, Mrs. Fiona De Kalbermatten.  Back: from right to left: HE.
 Ambassador Wolfgang Amadeus Bruelhart, Dry Perrier, Mrs. Thérese Gharibi,
 H.E. Franz Blankart, H.E. Ardeshir Zahedi, Dr. Yves de Kalbermatten, Maitre
Jens Schlegelmilchu at H.E. Zahedi's residence

Front row right to left: Mr. Laurent WherIi, Syndic of Montreux, H.E. Ardeshir 
Zahedi. 2nd:  Mr and Mrs. Golhen, Mrs. Ambasadrice Carolina Castanets Zoran, 
HE. Amb. Moulay Mohammad Guendil, Mrs. Ambasadrice Guendil, Ms. Rosnelyes 
Guendil. 3rd:  Mrs. Claudia Robine, Mr.Christian Neukomm, Mrs. Barbara 
Mittermaier, Ms. Laetitia Roch, Mrs. Maria Pedotti. 4th.:    Mr. Elias Studer, Mrs. 
Cardinaux, Mrs. Kristin Bise, H.E. Ambr Julio Simon Castanos Zouain, Mr. Mehdi 
Zahedi, H.E. Amb. Hisham Seifeldin. 5th.: Mr. Francois Cardinaux, Mr. Antoine 
Mittermaier, Countess Ursula von Walterskirchen, H.E. Martin Von Walterskirchen, 
HE. Mr. Pedotti.

حضور مهمانان درروز 31 اوت دراقامتگاه جناب زاهدی درمونترو
 31stAug,2017   Some of distinguished gust at H.E. Zahedi`s residence 
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سینمای اسپانیا، منعکس کننده بسیاری 
قرن  طول  در  که  است  هایی  تنش  از 
شکل  را  اسپانیا  کشور  توسعه  بیستم 
گرایی  سنت  بین  است.دربرخورد  داده 
تعریف  برای  فرهنگی، تالش  نوسازی  و 
فیلم هم به عنوان محصول فرهنگی که 
منعکس کننده ارزش ها و آداب و رسوم 
جامعه ی تولید کننده آن است وهم به 
عنوان کاالیی که فراتر ازحوزه   محلی 
به بازارهای بین المللی راه پیدا می کند 
ملی،  سینمای  پروژه  گیرد.  می  صورت 
دولت  اصالحات  و  سیاسی  تحوالت  از 
اسپانیا، پیچیده تر است. در شکل گیری 
-1939( داخلی  مدرن، جنگ  اسپانیای 

1936(، عمیقا ماهیت دوران پس از جنگ 
را شکل می دهد. با گذار ازدوره ی پس 
از فرانکو  ورسیدن به  دموکراسی، قانون 
ایالت  یا  جامعه  هفده  به  اساسی 1978 
محدودی  خودمختاری  ای  منطقه  های 
اعطا کرد. در دو ناحیه، کاتالونیا و ایالت  
باسک، تولید فیلم توسط دولت با هدف 
حمایت  منطقه  فرهنگی  هویت  تثبیت 
شد. تحت نظارت انجمن اقتصادی اروپا 
که اسپانیا به طور رسمی در سال 1986 
به آن پیوست، سینمای اسپانیا ،  ارتباط 
دیگر  با سینماهای  پایداری  و  صمیمانه 

کشورهای  اروپا برقرارکرد. 
برخی  اسپانیادر  سینمای  بنابراین،   
بازی  عنوان  به  خود،  تاریخ  لحظاِت 
فرهنگی  گرایی  سنت  سناریوی  کننده 
وهم  داخلی  درصحنه  هم  نوگرایی؛  و 
توجه  مورد  المللی؛  بین  درصحنه 
جامعه  یک  عنوان  به  وملت  قرارگرفت 
واحد؛ و ضد نیروهای فرهنگی اقلیت و 
کالن منطقه شناخته شد. سوژه هائی از 
این گرایشها ی فرهنگی در طول تاریخ 

سینمای اسپانیا  دیده  می شود.
بطور کلی سینمای اسپانیارا می توان  به 

شرح زیر دسته بندی کرد:
فیلم های صامت  سینمایی: 1930-1896

دهه ی اول  فیلم صدادار: 1939-1929
سینمای دوره پس از جنگ: 1951-1939

سینمای  دوران دهه 1950
دوران بازمگری و انتقال: 1975-1960

سینمای  سیاسی و هنری: 1982-1975
سینمای اسپانیا از سال 1983 ببعد

***
دراین نوشتار به هریک از دوران های ذکر 
شده درباال می پردازیم و تا نجا که صفحات 
مجله اجازه دهد آن را دنبال می کنیم :

فیلم های صامت سینمایی: 
1930-1896

اولین اکران عمومی فیلم ساخت اسپانیا،  
بهنگام   کنندگان   عبادت  شدن  )خارج 
 Virgin of Pilar جامع  ازکلیسای  ظهر 
سال  در  که  داشت  نام    )in Zaragoza
1896، فقط چند ماه قبل از آنکه  برادران 
لومیر تصاویر مشابهی شامل صحنه هایی 
از بارسلونا، نمایش های شهری و، البته، 
نمایش  درمادرید  را  بازی   گاو  نمایش 
دهند عرضه شد. سینمای صامت تمایل 
و  عجیب  ماندگی  عقب  یک  که  داشت 
یک  به  تبدیل  که  دهد  نشان  را  غریب 
عنصر تصویری سینمایی این کشور شد 
که  مخاطبان اسپانیایی و بین المللی برای 

چندین دهه شاهد آن بودند.
تقریبا  اسپانیا  صامت  سینمای  چه  اگر 
هیچ تاثیری در سطح بین المللی نداشت، 
اما در طول این دوره فیلمهای فرهنگی 
زیادی ساخته شد . در میان آنها  می توان 
به ructuós Gelabert با )1955-1874(، که 
خشونت در یک کافه )1897( را نشان می 
داد و اولین فیلم داستانی ساخته شده در 
اسپانیا بود. همراه با Gelabert، در آخرین 
سالهای قرن نوزدهم و نخستین سالهای 
  Segundo de Chomón بیستم   قرن 
)1929-1871( به طور مستقل به منظور 
ایجاد تعدادی از جلوه های ویژه و یا فیلم 
های ترفندی.  به تالش پرداخت .جالب 
ترین آنها، The Electric Hotel ( 1908( بود

 که هتل کامال اتوماتیکی را نشان می داد 
به طور خودکار  مرد  آن صورت   در  که 
تراشیده و موهای همسرش شانه می شد.

در اوایل دهه 1900 بارسلونا به عنوان مرکز 
اصلی تولید فیلم در شبه جزیره ایبرین 
معرفی شد. این محل در سال 1915 زمانی 
که بنیتو پروچه )1894-1974( و برادرش 
مادرید  رادر  فیلم  تولید  شرکت  اولین 
شد.  منتقل  پایتخت  به  کردند  تاسیس 
Perojo بعنوان کارگردان، فیلمنامه نویس، 
بازیگر و حتی فیلمبردار در فیلمهایش 

کار کرد.
سینمای  دوره  ویژگی  مهمترین  شاید 
بر  آن  فرهنگی  تاکید  اسپانیا،  صامت 
رسانه های در حال ظهوردرصحنه  بین 
المللی بود. برای مثال  اولویت سینمای 
فولکلور اسپانیا و ساخت آثار داستانی و 
 Ricardo تئاتری  ، در نسخه 1905 فیلم
که  فیلمسازان  از  تعدادی  بود.   Baños
اسپانیا  در  را  اولیه  صدادار  فیلمهای 
ساختند درحقیقت دردوران صامت  فعال 
 ،Perojo آنها   ترین  برچسته  از  بودند.. 
بودکه بعدها به کارگردانی  و تولید فیلم، 
 )1894-1962( ری  فلوریان  و  پرداخت 
که   ،)1900 -1974(  Juan de Orduña و 
هر دو حرفه خودرا با عنوان بازیگر آغاز 
مهمترین    کارگردانی   به  وبعد  کردند 

فیلمهای صدا  دار پرداختند.
تقلید از فیلم تولد یک ملت  ساخته ی  
D. W. Griffith )1915(  منجر به ساخت 
تولید   مانند  اسپانیا  حماسی  های  فیلم 
زندگی  بنام  فرانسه  و  اسپانیا  مشترک 

کریستف کلمب و کشف آمریکا ) 1916(، 
شد. اما این فیلمها به ندرت نظر مخاطبان 
کردند.  جلب  بخود  را  ئی  اسپانیا  غیر 
صامت   دوره  از  حماسی  فیلم  آخرین 
وقتی  که  بود    )1929 لعنتی،  )روستای 
در اسپانیا نمایش داده شد آن را با صدا 

همراه کرده بودند.

دهه ی اول  فیلم صدادار: 
1929-1939

در  شده  تولید  صدادار  فیلم  اولین 
بود  الیاس  فرانچسکو  اسپانیا،ساخته 
 The Mystery in Puerta del) بانام    
تکنولوژی  کیفیت  که   )1929  -،Sol
صدای آن همانند دیگر فیلمهای اولیه  

بسیار ضعیف بود.

فیلمسازان  از  بعضی  دلیل   بهمین   
فیلمهای  نخستین  اسپانیایی 
کشور  از  خارج  در  خودرا  صدادار 
برای  کردند،  می  کار  وعمدتًادرفرانسه 
 )1933 ،Suburban Melody) مثال فیلم
استودیوی  در  ری   فلوریَن  ساخته 
از  خارج  در  پارامونت   Joinville
که  شد.جایی  فیلمبرداری  پاریس، 
پاییز  )بهار  فیلم    »Perojo« دوستش 
1933(  خودرا درآنجا تهیه  کرده بود، 
اسپانیا  فیلم  انگیز صنعت  واقعیت غم 
تولید   1931 سال  پایان  تا  که  بود  این 
بازار  هالیوود،  در  خارجی  های  فیلم 
انحصار  رابه  اسپانیا  صوتی  های  فیلم 
تکنسین  حتی  بود.  درآورده  خود 
به  نیز  را  هنرمندان  و  اسپانیایی  های 

هالیوود جذب میکرد.
لوئیس بونوئل )1900-1983(، شخصیت 
برجسته سینمای اسپانیا، کارهای اولیه 
خود را در فرانسه ساخت. با این حال، بر 
Rey و ری Perojo خالف روشی که پریو
اول  فیلم  دو  بونوئل  کردند،  می   کار 
)یک  بانام   ، خودرا  رئالیستی  سو 
 L›Â ge و   )1929 اندلسیایی،  سگ 
به  باحمله   ،)1930 طالیی،  d‹‹)عصر 
ساخت.  سینمایی  معمول   روایتهای 
بونوئل نخستین فیلمی که  در اسپانیا، 
نان«  بی  »سرزمین  مستند  ساخت 
بود،   )1933  ،Land Without Bread(
در  ناخوشایند  اجتماعی  ازشرایط  که 
نمایش  استان سالمانکا روایت میکرد. 

سینمای اسپانـیا ازآغاز اتامروز         زغاهل زیدی

هتل برقی از دوره صامت که در آن صورت  مرد به طور خودکار تراشیده و موی همسرش شانه می شود.

جمهوری  دولت  توسط  ابتدا  فیلم  این 
خواه و بعدا توسط رژیم فرانکو ممنوع 

شد.
در  صدا  اسپانیایی  استودیوی  اولین 
بعد،  سال  در  شد.  ساخته  بارسلونا 
مادرید  در  صدا  تولید  استودیوی  دو 
 ،1936 و   1932 بین  گردید.  تاسیس 
فیلم  داخلی، صنعت  آستانه جنگ  در 
ودرسال  کرد  تولید  فیلم   57 محلی 
1936 به  تنهائی  بیست و هشت فیلم 
تولید گردید. دو استودیو که به عنوان 
معادل اسپانیایی هالیوود شمرده  می 
توسط  که  بود،   Filmófono یکی  شد، 
ریکاردو Urgoiti، وابسته به یک خانواده 
 Compañia انتشاراتی لیبرال، ودیگری
Industrial Española SA CIFESA(، که 
توسط Vicente Casanova تاسیس شد. 
Urgoiti بونوئل جوان را به عنوان تهیه 
تولیدات  قرارداد.  خود  اجرایی  کننده 
نبود،  شخص  به  منحصر   Filmófono
بونوئل و چند تولید  از حضور  ترکیبی 
شد  موجب  محبوب،  سینمائی   جدی 
تا همراه با CIFESA، جدی ترین تالش 
فیلم سازی  از صنعت  برای حمایت  ها 
ازنظر  هم  که  هایی  فیلم  با  اسپانیا 
محبوب  تجارتی  ازنظر  وهم  اجتماعی 

بودند بعمل آید.
سبک    ، صامت  فیلمهای  ادامه  در 
ارتقای  شامل  ها  فیلم  این  غالب  های 
روایت  از  استفاده  با  محلی  فرهنگ 
است   )españoladas( اسانیولی  های 
می  تقلید  را  شخصیتی  بازیگران،  که 
حرفهای   الگوی  از  نشان  که  کنند 
های  موفقیت  دارد.     را  منطقه  مردم 
جنگ  از  پیش  دوران  تجاری   اصلی 
داخلی  مدیون فیلم های فلوریان ری 
]خواهر   )La Hermana San Sulpicio)
 Nobleza سان سولپیکویو )1934(  ، و
و   )1935 روستا،  چوپان   (  baturra
 ،Morena clara [Dark and Bright
قاهره  ،برای  پروچه  بنیتو  و   )]1936
و   ]1934 است  من  مرد  ]او    ،)1935(
]نمایشگاه   La verbena de la paloma
دوو،  Dove 1934[   بود. چنین فیلم 
هایی به حمایت از نقش حیاتی صنعت 
پرداختند.  داخلی  جنگ  از  قبل  فیلم 
ساخته  دولتی   یارانه  بدون  ها  فیلم 
جمعی   های  رسانه  در  تنها  و  شد  می 
های  فیلم  کرد،  می  بارادیورقابت 
مورد  فرهنگ  از  بخشی     سینمائی 

عالقه اسپانیایی ها شد.
جذابیت    برخی از فیلم های صدادار 
مرهون    ظهور بازیگران  زن  بود که  
ستاره  سیستم  به  را  بازیگری  سبک 
های  هالیوودتغییردادند. در میان آنها 
  Imperio Argentina )2003-1906(، را 
می توان نام برد که خواننده بود و در 
بزرگترین فیلم Florian Rey ظاهر شد. 
کمدین میگوئل لیگرو )1968-1890؛ و 

)1908-1986( Rosita Díaz Giménz

ایفای  به  او  درمقابل  مردکه  بازیگر  و   
نقش میپرداخت، مانوئل لوونا )1958-
1898( ازدیگر هنرمندان معروف بودند.

که  زمانی  فیلم  پربار  فرهنگ  این 
ژنرال  فرماندهی  تحت  اسپانیا  ارتش 
روز  در   ، تبعیدی  فرانکو  فرانسیسکو 
جمهوری  دولت  علیه   1936 ژوئیه   18
خواه اسپانیا قیام کرد و جنگ داخلی 
پس از آن به مدت سه سال ادامه یافت 
و به پیروزی فرانکوئیست ها انجامید، 
کوتاه  تاثیر  پاشید.  ازهم  ناگهان  به 
بمب  بود.  بدیهی   داخلی  جنگ  مدت 
اختصاص  و  مادرید  هوایی  های  باران 
باعث  جنگ  به  مواداولیه   یافتن 
فروپاشی تولید فیلم های تجاری شد. 
بعضی از فیلم هایی که در حال تولید 
ساخته   El genio allegre مانند  بودند 
تا   )1939 شاد  )روح  دلگادو  فرناندو 
هواداران  نیافتند.  پایان  جنگ  پایان 
 Florian Rey و   Benito Perojo فرانکو 
 Ufa (Film کار خود را در استودیوهای
 ،Perojo در برلین و (Aktiengesellschaft
رم  در   Cinecitta چیتا  درچینه  بعدا 
ادامه دادند. بعضی ازاین فیلم ها مانند 
کارمن، ساخته   پرطرفدار  فولکلورهای 

ری بود.

لوئیس بونوئل

 متولد22 فوریه 1900، درشهر کاالندای 
اسپانیا  درگذشت 29 جوالی 1983

پدرو  از  قبل  اسپانیا  مشهور  فیلمساز 
آلمودوار، لوئیس بونوئل فیلمساز حرفه 
ای بود که پنجاه سال درسینما کارکرد 
اسپانیا،  ملی،  سینمای  سه  برای  و 
از    . ساخت   فیلم  مکزیک  و  فرانسه 
تنها چهارفیلم   اوساخت  که   31فیلمی 
بونوئل  شدند.  فیلمبرداری  اسپانیا  در 
حمالت مداومی به دگماتیسم مسیحی 
و ریاکاری های کلیسا داشت . مشخص 
بونوئل،  استفاده   مورد  موضوع  ترین 
دیدگاه تحقیر آمیزاو به  اخالق بورژوایی 
و ارزش های طبقه متوسط بود. او فعالیت 
رادر سال 1946 شروع  خود درمکزیک 
مشهور  های  فیلم  از  برخی  کند،و  می 
می  دوران  دراین  را  اش  المللی  بین 
  ،)1950  : ولعنتی  : جوان  ازجمله  سازد 
 Nazarín )این اشتیاق عجیب، 1952( و 
و  سبک  فیلمها   این  گرچه   .)1959(
موضوع متنوعی دارند، به لحاظ اخالقی  
به تمسخربورژوازی می پردازد و شامل 

تصاویر منسجم و خشونت آمیز است. 

 Residencia de مشهور  درمحل  سالها 
دهه  اوایل  در  مادرید  در   Estudiantes
گارسیا  فدریکو  با  را  را  بونوئل   1920
لورکا )1936-1898( همراه کرد و نقاش 
سالوادور دالی )1904-1989(، با او در دو 
فیلم اولش  همکاری کرد و هویت خود را 
به عنوان یک سورئالیست به ثبت  رساند. 
در )یک سگ اندلسیایی، 1929( و )عصر 
طالیی 1930(، دو شاهکار سورئالیستی او 
که با همکاری دالی ساخته شده است، او 
مجموعه ای از تصاویر خشونت آمیزی را 
تماشاچی  برای شوک   که  کرد  طراحی 
های  تکنیک  واز  بود  شده  طراحی 
ویرایش برای قطع تداوم بصری استفاده 
کرده بود. حتی در هنگام کار بر روی فیلم 
مستند Tierra sin pan )سرزمین  بدون 
اسپانیا،  در  او  فیلم  اولین  نان، 1933(، 
عکس های تکان دهنده مردم را از جوامع 
روستایی عقب مانده با استفاده از تصاویر 
سمفونی  آرام  نوای  با  همراه  انگیز  غم 
فیلم  این  شهرت   کرد.  ارائه  برامس  
های اولیه برخی از منتقدان را به دیدن 
آثار بعدی اش، به ویژه فیلم های تجاری 
مکزیکی او که اغلب از سورئالیسم جدا 
شده بودند، جلب کرد. حمایت او از دولت 
جمهوری خواه شکست خورده در جنگ 
داخلی )1939-1936( ( بونوئل را مجبور 
صرف  از  پس  کرد.  سیاسی  تبعید  به 
بیست و پنج سال و خلق یک شخصیت 
 1960 سال  به  او  مکزیک،  در  تجاری 
 Viridiana فیلم   تا  بازگشت  اسپانیا  به 
باوجود  که  فیلم،  رابسازد.   )1961(
سانسورهای شدید اسپانیایی تایید شد، 
در مورد مؤسسات خیریه مسیحی بودکه 
تالش های یک زن جوان را به عنوان یک 
 Viridiana .مسیحی خوب توصیف می کرد
جایزه ویژه ای را در جشنواره فیلم کن 
گرفت، اما بالفاصله واتیکان به دلیل کفر 
آمیزبودن موضوع  این فیلم را محکوم 
کرد. دولت اسپانیا، که به درستی متوجه 
هوشمندانه  سازی  فیلم  توسط  که  شد 
این  است،  گرفته  قرار  تمسخر  مورد 
حتی  کردو  ممنوع  اسپانیا  رادر  فیلم 
بونوئل درروزنامه های اسپانیا  نام بردن 
تحریم شد . پس از سیمون دل دسیرتو 
)سیمون کویر، 1965( و به استثنای دو 
 That( و   )1970( Tristana بانامهای فیلم 
که   )1977  ،Obscure Object of Desire
در اسپانیا فیلمبرداری شده است - تمام 
فیلم های بعدی Buñuel در فرانسه تهیه 
 Belle de jour ،شد. در دوره بلوغ نهایی او
)1967( بابازی کاترین دونوو ، برنده جایزه 
 Le Charme discrete de بین المللی شد و
la bourgeoisie )افسون پنهان بورژوازی 
1972( برنده جایزه اسکاربعنوان بهترین 

فیلم خارجی گردید.
ادامه دارد 

بونوئل

صحنه ای از فیلم افسون پنهان بورژوازی کار بونوئل که اسکارگرفت.
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  بقیه : بررسی رویدادهای 25 

که درنظرگرفته بودند تابدان وسیله مرتفع 
موجب  غالباً  بلکه  نشده  مرتفع  سازند، 
تولید اغتشاش وبی نظمی درامورگردیده 
است...من ازملی شدن نفت وعواقب آن 

بسیار بیمناک بودم«.315و467
مالی  زیان  اینهمه  با  اینکه         طرفه 
،باازدست  با ملی شدن نفت  نجومی که 
دادن 59شرکت تابعه نصیب مردم ایران 
هایی  آگاهی  ی  باهمه  است،آنهم  شده 
که اززیان های حاصله از ملی شدن نفت 
به دکترمصدق داده شده بود،ایشان در 
پیوند باقرارداد1933) سال1312ه خ( که 
درزمان رضاشاه وسی سال پیش ازتاریخ 
صورت  مصدق  دکتر  خاطرات  نگارش 
قرارداد  آن  نفت  شدن  ملی  وبا  گرفته 
ازقّوه به فعل درنیامده بود تا زیانی متوّجۀ 
ایران ومردمش بشود، می نویسد:»...این 
تمدید روی یک حساب سرانگشتی که 
یقین دارم هرکسی قبول می کند متجاوز 
لیره  میلیون  میلیاردوششصد  یک  از 
انگلیسی به ملت ایران ضررزده است«، 
به سیاه نمایی می پردازد و رضاشاه را به 

خیانت متهم می کند!  
      نتیجه اینکه آنچه را که دولت انگلیس 
،نتوانسته  قرارداد1933  بستن  درزمان 
ی  کند،باهمه  تحمیل  رضاشاه  به  بود 
ایرانیان  برای  قرارداد1933  که  مزایایی 
نگارشی  به  آن  شرح  که  دربرداشت 
مصدق  دکتر  دارد،درزمان  نیاز  جداگانه 
وکرنا،  وبوق  تبلیغات  با  شد،ولی  انجام 
ملت   وخادم  ملی  قهرمان  مصدق  دکتر 
به  خائن  مخالفانش  سوی  از  ورضاشاه 

کشورخوانده شده ومی شود!
ادامه دارد

 بقیه :  صادق قطب زاده

دیپلماتهای خارجی میگویم چون رژیم 
باید  نیز  کشور  تغییر کرده است سفرا 
)مکتبی(  سفرائی  کنندوبزودی  تغییر 

بکشورهای خارجی اعزام خواهندشد. 
پانزده روز گذشت  ولی خبری از  حواله 
سفارت  حسابدار  از  نشد.  سفر  هزینه 
بی   : گفت  درجوابم  خواستم  توضیح 
جهت درانتظار  خرج سفر وبلیط هواپیما 
مگر  اند  کرده  منفصل  شمارا  نباشید. 

معنی منفصل را نمی دانید؟ 
تازه فهمیدم چه بندی به آب داده ام .

توضیح :  صادق قطب زاده  به جرم تالش 
برای  سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی  
در تاریخ پانزدهم سپتامبر 1982  بحکم 
و  شد  محکوم  اعدام  به  انقالب   دادگاه 
به  سالگی    46 درسن  اوین   درزندان 

خشم خمینی گرفتارآمد

 بقیه : پارسی بگوئیم

بیرون کردن آن ها نیزباید آهسته 
آهسته وبی شتاب باشد.

- ازبکاربردن  واژگان خوار کننده  
 ، ، چاکر  بنده   : وزبون آمیز چون 
غالم ، غالم خانه زاد ، فدائی ، جان 
نثار ، چاکر جنابعالی  ، غالم حلقه 
بگوش  ، ضعیفه ، کمینه ،  مخلص، 
های  یادآورزمان   آنها  همه  که 
ایرانیانست   روزی   وتیره  زبونی  
همیشه  شودوبرای  خودداری 

فراموش گردد.
روی  وزیاده  ها  گوئی   ازگزافه   -
ها  بپرهیزیم وازبکاربردن واژگانی  
استاد  شهیر،   فیلسوف   : چون 
بحرالعلوم   ، دهر  عالمه   ، معظم 
 ، عمادالدین   ، العلوم  اقیانوس   ،
وجیه المله  وجز اینها دوری کنیم 

.وآنهارا ازیادببریم .
 (  : تازی چون  ازواژگان   برخی   -
معنی : چم آرش ( و ) خط : نوشته 
ویا چیزی که روی کاغذبنویسند( 
دوواژه  که    ) نوشته   : کتاب   ( و 
واپسین  یعنی خط و کتاب را  ما 
نوشته می دانیم  وبکار می بریم و 
جز اینها، تازمانی که واژگان  بهتر 
و آشناتری  نیافتیم  بایسته است  
زیرا  داریم   نگاه  را  واژگان  این 
همان  »خط«  که   است  درست 
نوشته است  ولی » نوشته«  دراین 
تواند   ونمی  است  ناآشنا   معنی  
جای خط تازی رابگیرد ونیز نمی 
نوشته   « کتابخانه   بجای  توانیم  
 « کتابفروشی   بجای  ویا  خانه«  

نوشته فروشی«  بکاربریم .
 = سیاست  واژگان   اند  چنین 
آراستن ونیک گردانیدن  کارهای 
توانائی   سواد=   ، وکشور  مردم 
= گپ   و حرف  ونوشتن   خواندن 

وجراینها... ..
 14 که  پارسی   زبان  بیگمان 
دست  وبازیچه   کار   افزار  سده  
 ، ونابکاران  خردان   سست 
سخنانی   آن  دژاندیشانآرایش 
خواهدداشت  درچندبخش 
 ، ستایشگر  سرایان  چامه   ،.
بازان  سخن   ، پندارباف  صوفیان 
ونویسندگان  سخن آرا وبسیاری 
دیگر از گزافه سرایان  وپرگویان 
بود تباه ونارسا گردید واگر دانایانی  
هم پیداشده اند  بی آنکه پروای 
زبان خود داشته باشند  ، آنرا خوار  
می داشتند  وبزبان تازی  روی می 
زبان  چنین  سان   وبدین  آوردند 
آشفته را  دریک زمان کوتاه وبی 
هنبازی )شرکت ، شراکت( مردم  
چاره نتوان کرد. باید  همگان  ودر 
درازای  زمان   دراین راه پاکدالنه  

به سامان  رسانند واز آلودگی برهانند.
آموزاک های شایسته،پندواندرزهای

واژگان    ، زیبا  نامهای   ، دلنشین 
ها   اندیشه  آهنگ،  خوش 
 ، گوناگون   های   وراهنمائی 
چیستانها   ، نیک   گفتارهای 
وواژگانی که شوخ وزنده دلی آرد، 
آمیغ ها )حقیقت ها ، راستی ها( 
وهمه   همه  ها   پژوهی  وراستی 
رادرزبان  پارسی بفراوانی  میتوان 

یافت .
یامرکب  آمیخته   بانامهای  نیز 
پیشوندها  وپسوندها  که ازبرتری  
میتوان   است  پارسی   زبان   ویژه 
درهمه  زمینه ها  ی دانش وهنر، 
و  بسیارساخت  نوین   واژگان 

هیچگاه  نیز بسختی نیفتاد.
ای بدست  پرمایه  زبان  اینچنین  
ونویسندگان  سست  گویندگان  
خرد  وآلوده خوی به چنین  روزگار 
است  افتاده  وناتوانی   نارسایی 
وتا چاره دردهای آن کرده نشود  

نتوان آنرازبان  رسا وتوانا شمرد.
همه می دانند وپیشینیان ما نیز 
اند  یادآورشده  وآنرا   گفته  بارها 
که زبان  پارسی ما ازدوگونه آسیب  
دیرینه  رنج می برد وپیوسته بیمار 
نیز  آن  وناتوانی  نارسایی   . است 

ازاین دوبیماریست:
باواژگان   آن  آمیختگی  درهم   -1

بیگانه بویژه  واژگان تازی 
 » »کارواژه  ریختگی  درهم   -2

)فعل( وسامان آن .
نوشته   دراین  ما  سخنان 
ودرپیرامون   درهردوزمینه  
نویسیده  این  بود.  خواهد  آنها 
ویا  کاغذ  روی  -آنچه  نوشته    (
دردوزمینه  نویسند(  چیزدیگر 
ودرهم  واژگان   آمیختگی   :
زبان  »کارواژگان«  ریختگی 
پیرایش   وهمچنین  پارسی  
وآرایش  آن سخنانی درچندبخش 
که  است   خواهدداشت.گفتنی 
های  برنوشته  نوشته   این  بنیاد 
پیشگامان  بویژه  پیشینیان 
ازواژگان   پارسی  زبان   پیرایش 
کوششهای  راه  دراین  که  تازی 
پارسی  وزبان  کرده  ارجداری 
اند.چون  نگهداشته   رازنده 
شاهنامه فردوسی ، تاریخ بیهقی 
، اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ 
قبادیانی  ناصرخسرو   ، ابوسعید 
پسینیان   واز  سعدی  وگلستان 
بویژه نوشته های شادروان  احمد 
ازاندیشمندان  وبسیاری  کسروی 

زبان پارسی استواراست .
***

زبان   : :بخش یکم  آینده  درشماره 
ودورنمای همگانی آنراخواهیدخواند

بقیه : باتأسیس اسرائیل ...
 

 به اختالف رفته است .
اروپای متحد  فریاد میزند )1( که ویران 
کردن  مدارس ورها کردن  نوباوگان  ، 
دولت  استراتژی   همان  ی   دنباله 
نتانیاهو  ازطریق کولونیزاسیون  است 
خاک  به  تجاوز   مظهر  که  ونتانیاهو    .
نمی  را   غرب  است  فلسطین  مردم 
تابگوید  میرود   مسکو  به  شنودولی 
به  لزوم   درصورت  تنه  یک  اسرائیل  
خالی   کردودست  خواهد  حمله  ایران  

از سفر پرسروصدایش برمی گردد.  
نتانیاهو   ازدولت  سیاسی   عقالنیت 

دورشده است .
اظهارات    : به  جمله  از  کنید  نگاه   )1(
وزیر خارجه  فرانسه خطاب به نتانیاهو 

در جراید مهم  اروپا وگزارش ها  

بقیه : قلزم
ببودم اول قلزم  آخر قطره وار

محو دراین  بحر بی پایان شدم 
ملک حجازی »قلزم«  ازدوستان  زنده 
نشریه  مؤسس  توفیق  حسین  یاد 
انتشار  سال  اولین  واز  بود  توفیق  
همکاری  بااو  شمسی(    1301( توفیق  
ادبی  اشعار  وبیشتر  داشت  نزدیک 
توفیق   انتشار  او  درسالهای نخستین  
دراین نشریه  چاپ می شد. این همکاری 
. داشت  ادامه  آخرعمراو   تاسالهای  

ملک حجازی  درتیرماه 1349 خورشیدی  
درتهران درگذشت . نمونه ای  از اشعار 

فکاهی اورا درزیر  بخوانید: 
ای کودک  اروپ ، عجب رندوزیرکی 

درعرصه ی مسابقه بی مثلی وتکی
پیران کهنه کار جهان را فریفتی 

کودکی  گفت  توان  چگونه   هنر  بااین 
؟زینگونه بُردها کنم آیا ستایشت 

یاقافیه ببازم وگویم که مضحکی
گه درلباس زهد ، هواخواه عیسئی

گه بااساس حزب  طرفدار »مزدکی«
گاهی پی کسادی کاالی »مذهبی«

گاهی پی رواجی بازار مسلکی
گاهی چو »آتیال«وچو»چنگیز« خونخوری
یااینکه در نسب  نه تتاری نه ازبکی

گاهی چو »آدمی« پی لطف ونوازشی
گه چون االغ درصدد عّر و جفتکی

آوازهابرون شود از طبل اشکمت 
ای بد شکم مگر تو  پیانو وتنبکی 

با »کشتی بخار «  به دریا شناکنی 
گویا نژاد لک لک و اوالد  »اردکی«

با »آیروپالن« به سوی آسمان پری
گویا نتایج »کرکس«و نسل »چکاوکی«

باپای آهنین بنهی رو بکوه ودشت
گویا هزار پایی« یا طرفه کرمکی

خواهی اگر عمارتی ازبن کنی خراب
خودبیلی وکلنگی وسازوی و تیرکی

این حقه بازی تو واین سادگی ما
»قلزم  چه خوب گفت که بی مثلی وتکی 

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
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افقی : 1- برنده جایزه ادبی نوبل  درسال 
1962 ونویسنده کتاب » خوشه های 
خشم:«- باهمه تلخی  میوه شیرین 
دارد2- یکی از عزیزان - اسیروگرفتار  
دراطراف تهران - حرف نفی درزبان 
عربی 3-- گل انار- کلمه احترام  که 
یکی  میگویند4-  بکسی  خطاب  در 
از حاالت بخصوص  اوائل  بارداری - 
دوختن موقت - چیزی یا کسی که 
وآفریدن  ساختن  میخورد 5-  بدرد 
- درآهنگری  بجوئید- سوریه قدیم 
6- بنفع او درزبان عرب - ماه دیروز 
نخستین   ربط-7-  حرف   - آئین   -
هفت تیری را که چندفشنگ درآن 
آفریدگار   - ساخت  جامیگرفت 
ایتالیا  ازشهرهای  قدیم  زردشتی - 
که درحوالی آن  رومی ها از  آنیبال  
شکست سختی خوردند8- خطیب 
درزمان  فرانسه   معروف  انقالبی  
گشا9-   مشگل  شانزدهم-  لوئی 
گوسفند ماده - جابجا کننده- کنار 
مخفف  شود10-  می  پیدا  هم   دام 
آن  نتیجه   که  بکاری  اقدام    - اگر 
درآن  خطر   واحتمال  نیست  معلوم 
است - تختخواب انگلیسی - فلزی 
رابهتر  والکتریسته   حرارت  که 
 - وجام  کوزه  کند11-  می  هدایت 
دستگاه  صغیر12-   - ذاکره  قوه  
خارجی - قوت الیموت - موسیقیدان  
ایران  معاصر  معروف  سرای   وترانه 
الهی  وعظمت  قدرت  عالم    -13
می  لباس  روی  که  ای  جامه   -
پوشند14-  حرف پیروزی - سرگشته  
ونامعلوم  پیچیده    - خانمان  وبی 
15- اثری از شاتو بریان - نویسنده  
جنگ   ، ای  شیشه  وحش  آثارباغ 
فرشتگان  وگربه روی شیروانی داغ

عمودی : 1- اثری از »لئون تولستوی« 
که فیلم سینمائی نیز ازروی آن  تهیه 
 -2 اسپانیولی  گاوباز   - است  شده 
نابغه بزرگ  وبنیانگذار گیاه شناسی 
امروز- فرمانروا - پول رایج  کشوری  
دارای   گیاهی  شرقی 3-   درآسیای 
سبزیهای  جزو  که  مخصوص   عطر 
خوردنی است - نوعی پارچه  کتانی - 
درختی دارای  برگهای باریک وسوزنی  
4-  آسیب وگزند- فاصله اش تا  اینجا 
حیوان   -5 آش  نوعی   - است  زیاد 
پاکتی !- جزیره ای  دراقیانوس هند- 
توپ  گلوله   درساختن   که  گردی 
وتفنگ  بکار میرود6- به پایان نامه 
تحصیلی هم می گویند- کوئی درغرب 
اصطالحی    - ونسب  اصل   - تهران 
وکم  کندفهم   -7 درجبروفیزیک 
برادرمرگ   - پررووگستاخ   - عقل 
موسی   امام  لقب  تازی-  دست   -8
پسر جعفرصادق - زبان عربی - کلمه 
تنبیه درمقام  خبرکردن 9-  سراغش 
ظریف  بگیرید-  ازبیمارستان   را  
ولطیف - آنچه بقدر حاجت  باشد10- 
التحریرهمگانی  لوازم   - ببرکوچک 
- گمان - برسرفعل ماضی ، مضارع 
استمرارکند11-  وافاده  وامردرآید 
شورومشورت - نوعی وسیله  حمل 
ونقل دارای دوچرخ - وسیله ای در 
اتاق پذیرائی 12- والیت لیمو- رودی 
که ازهیمالیا ی غربی سرچشمه گرفته  
وبدریای عمان میریزد- نوعی سبزی 
خوراکی 13- مطیع - داخل دهان - 
هنرهفتم 14- گرفتنی است - پرنده 
دوباره - عشق ومحبت 15- نسبت 
کار مفید یک دستگاه  بمقدارانرژی که 
درآن مصرف می شود- وسیله وبهانه

***

افقی: 1- طالی سیاه - آتاترک 2- ه- روناس - آسوری - ی 3- م م - مارکوپولو- 
مانلی   - وام  پوستر-  نانا6-   - نمکین   - - ژان  5- سروا  راه   - احد-نای  دف 4- 
7- متوفی - ر- متروپل 8- ج- ن- تکه - جنر- ا- ن 9- یگانگی - ر- اندلس 10- 
نادار-دین - ماژور11- ورام - مواهب - سافو 12- بون - سار- انا-نان 13- سن 

- فرهنگ نامه - رو 14- ت - پادنگ - زرنیخ - ش 15- رودررو- ماساچوست

  طرح جدول از: زنده یاد جهانگیر پارساخو

حل جدول درشماره آینده 
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به  گذاشتن  احترام  ایرانی  فرهنگ  در 
پیشکسوتان  و  ای  پیشه  هر  استادان 
بشمار  ای  پسندیده  آئین   ای  هررشته 
میرود که هنوز هم دربین مردم ما رواج 
دارد. بویژه در شهرهائی مانند یزد که از 
هیاهوی زندگی پُر تصنع و پرزرق وبرق  
بدوراست این رسم وآیین بیشتر   بکار 

گرفته می شود.
دراین  روزگاران که هرکس به فکر بیرون 
کشیدن گلیم خویش از آب است و بویژه 
در دورانی که موسیقی،   شوکران  لحظات   
شاد مردم است و باید بدورازآن تنها به 
ماتم وزاری روی کرد؛  جوانان هنردوست 
یزدی  دست به اقدامی بی سابقه زدند 
پیشکسوت  هنرمندان  بزرگداشت  به  و 
- چه آنان که درقید حیاتند و چه آنها 
که درگذشته اند - پرداختند. درهفدهم 
شهریورماه  بزرگداشت هنرمندان یزدی 
گازرگاه  بنام  ای  محله  در  آنها  اکثر  که 
اند  تحت  یافته  ، نشو ونما  متولد شده 
عنوان :» شب موسیقی گازرگاه - گذری 

گذرا  بر خنیاگران گازرگاه «  پرداختند. 
محله گازرگاه  از سالهای دور محله ای 
پیشرو به شمار می آمد. دراین محله چند 
بیمارستان  یک   ، کلیسا  یک   ، مسجد 
دبیرستان   یک  و  دبستان  چند  مجهز، 
وجود داشت . 99 درصد هنرمندان یزد 
ازاین محله برخاسته اند.: از جمله مرشد 
علی اکبر باربد  که عالوه بر مدیریت یک 
باشگاه ورزشی  ، به نواختن  انواع سازهای 
هنرمندان  وبا  بود  آشنا  مدرن  و  سنتی 
زمان خود مانند تاج اصفهانی و دیگران 
و شاگردانی  داشت   وبرخاست  نشست 
تربیت کردکه از آنجمله فرزندش استاد 

احمد )خان( باربد و نوه هایش  بودند.

 همچنین زنده یاد  نایب ابوالقاسم حدت، 
شادروان مهدی ناظمی ) اولین سازنده ی 
سنتوردریزد( را می توان نام برد. خانواده 
حسینی نیز که دررأس آنها استاد اصغر 
حسینی است وهنوز نیز به آشنا کردن 
جوانان به هنر موسیقی ادامه می دهد از 
دیگر هنرمندان این محله بشمار میروند.  
دربین این هنرمندان  گازرگاه ،  جوانان  
یزدی به نکوداشت زنده یاد احمد )خان( 
باربد و استاد اصغر حسینی پرداختند و 
دراین  که  هنرمندانی  اکثر  اینکه  جالب 
شب هنرنمائی کردند از شاگردان همین 

دو استاد بودند. 
و  دار  آرشیو   ، هدشي  منتظري  یاسر 
درباره  یزد  موسیقي  زمینه  در  محقق 
جایگاه موسیقی در حال حاضر و گذشته 
یزد پرداخت و پیرامون موسیقی محله 

گازرگاه هم مطالب ارزنده ای بیان نمود.
به  هلهله  موسیقی  گروه  اعضای 
سرپرستی  ورهبری محمد نصیری زاده  
باربد  اکبر  علی  مرشد  های  نواده  از  که 
است  اجرای جالبی را در شب موسیقی 
گازرگاه درسالن تربیت معلم اجرا نمودند.

زاده  محسن  مصطفی  گروه   خواننده 
بود واعضای گروه کر آقایان وبانوان اورا 
کر  گروه  اعضای  کردند.  می  همراهی 
عبارت بودند از: گروه کر بانوان،  ارغوان 
سپیده  صفدرخانی،  شکیبا  عطارها، 
پاکاری، ماندانا عسکرزاده ، نازنین نصیری 
زاده ، معصومه نریمیستا، فاطمه دهقان، 

نسترن یغمایی، ناهید یغمایی.
گروه کر آقایان، امیرحسین صنعتی، 

 
درزیر گروه هلهله را درحال اجرای

 برنامه  درشب موسیقی گازرگاه می بینید:

سیحون،  محمد 
باف،  قالیچه  وحید 
جی  حا میر ا سید
میرزاده، سید امین 
میرزاده،  حاجی 
سلطانی،  محمد 
نصیری  امیرمحمد 

زاده، امید آبیاری.
درآغاز برنامه دوتن 
استاد  های  نوه  از 
بهادر  باربد:  احمد 
، مهدی  تار   / باربد 
تمبک  / ی مثنو
بزرگداشت  در 
خوددو  پدربزرگ 
کردندکه  نوازی  
مورد  العاده  فوق 
قرار  حضار  توجه 

گرفت .
آنگاه در بزرگداشت  
اصغر  استاد 
حسینی هنرمندان 
به  زیر  شرح  به 

و  سرپرست  پرداختند:  برنامه  اجرای 
امید  تار:  حسینی؛   :علی  پیانو  نوازنده 
حسینی؛  نی : علیرضا سهیلی ؛ تمبک 
: محمد علی نصیری زاده.  خواننده این 
بخش نیز  حسین گرجی پور بود. دراین 
بخش فیلم مستندی که یکی از جوانان 
از  سلمانروغنی  سعید  بنام  گازرگاه  
زندگی استاد اصغر حسینی ساخته بود 
به نمایش گذاشته شد  که استاد حسینی 
واستاد  خود  هنری  های  فعالیت  درآن  

احمد باربد  را شرح  می داد.
درنقاط  هنرمندان  بزرگداشت  تاکنون 
ایران  توسط دولت برگزارشده  مختلف 
داشته  فرمایشی  جنبه  چون  که   است 
چندان  با استقبال عمومی روبرو نشده 
هنرمندان  دربزرگداشت  اما   . است 
گازرگاه،   خود مردم دست اندرکار بودندو 
دریغ  بي  زحمات  از  که  است  شایسته 
هنرمند یزدي، آقاي حیدر نیک آیین به 
صادق  حاج  آقاي  و  برنامه  مدیر  عنوان 
قدرداني  برنامه،  مالي  پشتیبان  حباب، 

نمود. 
پس از انعکاس وسیع خبر این بزرگداشت  
بفکر  نیز  یزد  شهرستان  ارشاد  اداره 
همراهی با مردم افتاد و  لوحه هائی که 

برروی آن نام هنرمندان یزدی از جمله 

هنرمندان گازرگاه نقش بسته بود برسردر 
منازل آنها  نصب کرد که به عنوان یک 
اقدام  مثبت مورد توجه مردم قرار گرفت.

درحال  جوانان   این  که   دیگری  اقدام 
اجرای آن هستند  گردآوری شرح حال 
گازرگاهی     هنرمندان  از  هائی  روایت  و 
است که بزودی به صورت کتاب منتشر 
از  بیش  زندگی  به  ودرآن  کرد.  خواهند 
از موسیقیدانهای محله گازرگاه  نفر   70

خواهند پرداخت .
مهم  را   هائی  برنامه  چنین  انجام  آنچه 
جلوه می دهد  آن است که شهر یزد  از  
داشته  شهرت   دارالعباده«   « به  دیرباز 
به  ها   خانواده  بیشتر  آنکه  با  و  است  
بااین   ، دهند  می  اهمیت  بسیار  مذهب 
حال جوانان  بدوراز هر هیاهوی مذهبی 

به کاری می پردازند که باید بپردازند. 
یزدی  جوانان  به  را  برنامه  این  برگزاری 
وبویژه اهالی گازرگاه شادباش گفته وبرای 
استادانی که هنوز درقید حیاتند  عمری 
از  وسرشار  سالمتی  با  همراه  طوالنی 
فعالیت خواستاریم و برای پیشکسوتان 
درگذشته  نیز شادی روح وآمرزش     می 
طلبیم .و برای جوانانی که هم اکنون در 
راه موسیقی گام بر می دارند  توفیق روز 

افزون  خواستاریم .

دریزد  اهالی یک محله  دربزرگداشت ُهنرمندان خود
 سنگ تمام گذاشتند

تلویزیون کانال یک :  فیلم »نفس« 
به کارگردانی نرگس آبیار داستان کودکی 
به نام بهار را روایت می کند که در دهه 
1350 شمسی به همراه پدر، مادربزرگ و 
دو برادر و یک خواهرش زندگی می کند.

پیش از این بنیاد سینمایی فارابی عالوه 
خواب«،  »رگ  فیلم  سه  »نفس«  بر 
»ماالریا« و »ویالیی ها« را به عنوان چهار 
نامزد نهایی برای معرفی به آکادمی اسکار 

برگزیده بود.
فیلم  دو  »نفس«  از  پیش  آبیار  نرگس 

رومن پوالنسکی که متهم است درسال 
ساله   13 دختری  به  درآمریکا   1977
است   کرده  تجاوز  ساله    17 بروایتی  و 
در  آمریکا  درخواست  به  پیش  سال   8
دوماه   و  دستگیرشد  )سویس(   زوریخ 
خانگی   حصر  به  وبعد  گردید.  زندانی 
افتادو سویسی ها  از استرداداو به آمریکا 
ممانعت کردند.  اینک پس از هشت سال  
او دوباره به زوریخ باز گشته است تا در 
فستیوال فیلم زوریخ یعنی همانجا که 
دستگیر شده بود  شرکت کند. . او فیلم 
جدیدش را که » برمبنای داستان واقعی 
« نام دارد و همسرش نیز درآن بازی می 

کند به جشنواره آورده است .

را  آینه«  در  »اشیاء  و   »143 »شیار 
کارگردانی کرده بود. در فیلم 112 دقیقه 
گالره  همچون  بازیگرانی  »نفس«  ای 
عباسی، پانته آ پناهی ها، مهران احمدی 

و شبنم مقدمی ایفای نقش می کنند.
اصغر  کارگردانی  به  »فروشنده«  فیلم 
ایران در  نماینده سال گذشته  فرهادی 
رقابت اسکار بود که موفق شد عالوه بر 
راهیابی به فهرست پنج فیلم نهایی در 
نهایت جایزه اسکار بهترین فیلم به زبان 

خارجی )غیر انگلیسی( را کسب کند.

جشنواره زوریخ از 29 سپتامبر تا 8 اکتبر  
برگزار می شود.

باتهیه  ارمنی  بزبان   وا  یه  فیلم 
زاده  علیقلی  تقی  کنندگی 
سینمایی  مرکز  مشارکت  وبا 
سینمایی  بنیاد  و  ارمنستان 
فارابی ایران تولید شده و نارینه 
هوانیسیان،  شانت  گریگوریان، 
روزی  آودیسیان،  مارجان 
آودیسوا، سرگی توماسیان، ورژ 
نانور  داوتیان،  کاسونی، دیگران 
مارات  آدامیان،  النا  پطروسیان، 
داوتیان و ... در آن نقش آفرینی 

کرده اند.
مادری  باره  در  وا«  »یه  فیلم 
گذشته  کند  می  که سعی  است 
پر فراز و نشیب را به فراموشی 
دختر  با  همراه  وا  یه  بسپارد. 
کرده  فرار  ایروان  از  خردسالش 
به نقطه دوردستی پناه می برد، 

را  او  گذشته  ناتمام  مسایل  اما 
رها نمی کند.

این فیلم به پخش کنندگی بنیاد 
سینمایی فارابی، پس از نمایش 
در بازارهای فیلم فجر و کن، در 
در  المللی  بین  حضور  نخستین 
مونترال  فیلم  جهانی  جشنواره 
روزهای  در  و  رفت  پرده  روی 
معتبر  فیلم  جشنواره  در  آینده 

میل ولی شرکت خواهد کرد.
سینمای  نماینده  وا«  »یه  فیلم 
جوایز  رقابت  در  ارمنستان 
اقیانوسیه  و  آسیا  سینمای 
در  شرکت  وبرای  هست.  نیز 
خارجی   فیلم  بهترین  رقابت 
علوم  آکادمی   به  اسکار  برای 

وهنرهای آمریکا ارسال شود.

فیلم ایرانی نفس نامزد اسکار شد

رومن پوالنسکی  در جشنواره زوریخ

فیلم یه وا ازارمنستان نامزد اسکارشد

 کنسرتی که به خون کشیده شد
 2017 اکتبر  اول  یکشنبه  درشب 
کنسرت کانتری میوزیک  که به مدت 
در   ، برپابود  وگاس  الس  در  شب  سه 
وخون  خاک  به  خود  پایانی  لحظات 
بنام  ساله   64 مردی  شدو  کشیده 
یک  که   Stephen Craig Paddock
میلیونر بود و در خریدوفروش امالک  
ودوم  سی  ازطبقه  داشت   فعالیت 
برگزاری  محل  روبروی  که  هتل  یک 
گرفت  هدف  را  مردم  بود    کنسرت 
نزدیک  و  کشت  نفررا   59 از  بیش  و 
گویند  می  کرد.  زخمی  نفررا   520 به 
فرد  یک  تیراندازی   براثر  کشتار  این 
  . است  سابقه  بی  آمریکا  تاریخ  در 
پلیس الس وگاس معتقداست که این 
تیراندازی به تروریسم ارتباطی ندارد  
برعهده  را  آن  مسئولیت  داعش  اما 

گرفته است . 
به  برادرش  که  گوید  می  قاتل  برادر 
ارتباط  ای  وفرقه  ودسته  گروه  هیچ 
نیز  مرفهی  اززندگی  و  نداشته 

اتاق  سه  قاتل   . است  برخورداربوده 
درهتل کرایه کرده بود و درظرف سه 
تفنگ   11 از  بیش  درهتل   اقامت  روز 
کرده  جاگذاری  درآن  ومسلسل  
با  را  پنجره  دو  حادثه  بودودرزمان 
شلیک گلوله و با تبر شکسته وازآنجا 
بود. نکته  تیراندازی کرده  به جمعیت 
آغاز  از  قبل  دقیقه  که 45  این  جالب 
تیراندازی  زن جوانی به محل کنسرت 
می آید و به شرکت کنندگان هشدار 
می دهد که امشب همه ی شما کشته 

خواهید شد. 
درحالیکه هیچ نقطه ابهامی درزندگی 
شخصی قاتل پیدانمی شود تا سرنخی 
برای  اورا   انگیزه  که  بدهد  پلیس  به 
می  ادعا  داعش   ، دریابند  کشتار  این 
گرویده  اسالم  به  اخیراً  او  که  کند 
بوده است . بنظر میرسد داعش از آب 
خواهد  گیردومی  می  ماهی  آلود  گل 
و  درعراق  اخیرخودرا  های  شکست 

سوریه بااین پیروزی جبران کند.
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