
صفحه 1
دی 94 آزا

با آثاری از: * دکترهمایون آرام* م.ع. آشنا * ناصر امینی  * دکتر عفت برادران رحیمی  * دکتر طلعت بصاری 
*کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو  *  مرتضی پاریزی    * مجیدزندیه * تیمورشهابی   

* دکتر خانک عشقی صنعتی* محمود نفیسی * دکتر کاظم ودیعی * ک . هومان * غزاله یزدی 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

شماره دهم سال هشتم - شماره پیاپی  94 -  اول آذر ماه   1396 

   

No 10 Vol.8      Nov, - ِDec,2017  . Published by Pars Mass Media , Inc

  

AZADI
روز کوروش زبرگ

اجازه  رساندندولی  پاسارگاد   هب  خوردا  نفر  زهاران  امسال 
نیادنتف مانند سال گذشته     هب مقبره  کوروش زندیک شوند. 
شرح درصفحه 2



صفحه 2

صفحه 3

دی 94 آزا

دی 94 آزا

  20-  کوتاه وخواندنی    :
حراج فیلمنامه - سفر به مریخ - این رفراندوم نبود

شهرک مریخی دردوبی - روزشکرگذاری درکاناداو....  
22 -  پرسش وپاسخ علمی :

تعویض قلب - طب سوزنی - مومیائی درمصر- مرض 
دوالب چیست؟و....

     14-  گفتگوئی با محافظ رضاشاه     از: ناصر امینی
15- روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی          

  6- آقای ترامپ بگوئید »خلیج فارس«
8-نوبل صلح وافق یک حرکت تازه

   از دکتر کاظم ودیعی

   10-  رویدادهای سیاسی بروایت
 رسانه ها

  12- درام القرای اسالمی چه خبر 
                                             تیمور شهابی

   
16-  زنان شاهنامه  از دکتر طلعت بصاری

17- طاهره صفارزاده     از محمود نفیسی
18- رویدادهای 25 تا 28 امرداد 1332
                                پژوهشی از ک . هومان

  24-   ازاینجا - ازآنجا - از همه جا
..

26-  دادها وبیدادهای تاریخی   مجید زندیه

32-  درپرند نیلی شعروغزل 34- غم مخور  از: کیخسرو بهروزی 36-رویداد 21 
آذر به نقل ازروزنامه های قبل و بعداز آن رویداد 38-  پارسی بگوئیم وپارسی بنویسیم:   

  از دکتر خانک عشقی صنعتی  40- فرهنگ وتمدن باستانی خودرا چگونه حفظ کنیم ؟
  ازدکتر عفت برادران رحیمی 42- ترانه وترانه ُسرایان     ازکیخسروبهروزی  معرفی ایرج جنتی

29- گشتی درمیان کتابها 
باانتخاب : م.ع. آشنا

30-زندگینامه خودنوشت 
چارلزداروین :

 ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

28 ماهی برای سالمت بدن
از:  دکتر همایون آرام

ماهی موجب کاهش فشارخون  می شود و 
ازحمله قلبی پیشگیری می کند

 آزادی
نشریه ماهانه

 اجتماعی - ادبی- هنری

شماره پیاپی 94  - سال هشتم 
اول آذر ماه 1396

 ناشر:  رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول : مرتضی پاریزی

زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله به ما 

تلفن  ویابا آدرس زیرمکاتبه 
کنید:

Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455

Westwood, MA 02090

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

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

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

* لطفا مقاالت خودرا به 
فارسی تایپ کرده وبه یکی از 

آدرسهای زیر ایمیل کنید:

azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org

*  آرشیو مجله برروی سایت 
زیر برای همگان قابل دسترس 

است:
www.parsmassmedia.org

*لطفا چک حق اشتراک خودرا 
pars  mass media  پیشاپیش  دروجه

به آدرس صندوق پستی مجله ارسال 
بفرمائید

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

وگرنه ممکن است ارسال 
مجله برای شما قطع شود.

آنچه ردشماره 94 ،آرذ  ماه 1396 می خوانید

44- داستان مهرک : هوشنگ دنا
46- سینمای اسپانیا ازآغاز تاامروز   غزاله یزدی

50- خبرهای هنری  

بتکده  بزرگ  کوروش  که  زمانی   
هارا گرامی داشت ، پیروان  مذاهب 
آزاد  دین خود  فرامین   اجرای  رادر 
ارزش  انسان ها  برای جان  گذاشت، 
قائل شد و منشور حقوق بشر خودرا 
به اقصی نقاط جهان فرستاد  درتاریخ 
ماند. بزرگ شمرده شد، انسان برتر 
او  تا جائی که بسیاری  خوانده شد. 
گویند  می  نامیدند.   خدا  پیامبر  را 
دست  از  کتابی  مقدونی  اسکندر 
نبشته های کوروش یا مردان کورش 
پیش  هرشب  و  داشت  دراختیار  را 
از خواب آن را می خواند. می خواند 
تاراه ورسم جهانگیری و جهانداری را 
بیاموزد. اما نیاموخت . کوروش بردلها 
حکومت می کرد و اسکندر  بر مشتی 
انسان مغلوب و زجر کشیده. کوروش 
برنفس خود امیر بود و اسکندر زن 
باره ،  ،  فاسد و اسیر هواهای نفسانی 
کوروش  وقتی  میگویند  خودبود. 
خودرا   پرقدرت  دشمنان  از  یکی 
زن  او  ارتش  امیران  داد  شکست  
درزیبائی  راکه  خورده  شکست  آن 
همتا نداشت  ودرعنفوان جوانی بود  
درنظر  باکوروش  همبستری  برای 
گرفتند. . به مقر فرماندهی او رفتند 
و  کردند.  تعریف  ماجرارابرایش  و 
گفتند که شوهرش پس از شکست 
  . است  فراری  ایران  ازسپاه  خوردن 
آن  دهد  اجازه  اینکه  بدون  کوروش 
اورا  گفت  بیاورند  او  چادر  به  را  زن 
که  تازمانی  و  ببرید  من  همسر  نزد 
شوهرش را پیدا نکرده اید هیچکس 
به  تعرضی  کوچکترین  ندارد  حق 
او بکند. این بنیانگذار پادشاهی در
ایران حتی روی آن زن را هم ندید. 
یافتند  را  مدتی گذشت و شوهرش 
کوروش  پیشگاه  به  بسته  دست  و  

آوردند. سردار مغلوب که می دانست
 همسرش درسراپرده کوروش است 
فکر می کرد که همسرش بارها توسط 
کورش مورد تجاوز قرار گرفته است . 
فریاد زد : اگر دستانم بازبود مطمئن 
باش ترا می کشتم . کورش علت را 
جزای  چون  گفت  سردار  پرسیدو 
کسی که به همسردیگری تجاوز کند 

مرگ است . کوروش گفت :
 من هنوز روی همسرتورا ندیده ام 
ومی توانی این موضوع را از خود او 
را  دستهایش  ودستورداد  بپرسی. 
بازکردند و همزمان  اورا  نزدهمسرش  
کرد  یاد  سوگند  همسراو  بردند.  
اورا  روی  هنوز  کوروش  تنها  نه  که 
داده  دستوراکید  بلکه  است  ندیده 
است تا پیداشدن تو هیچکس حق 
ندارد به من کوچکترین بی احترامی 
کند. سردار مغلوب که مطمئن شد با 
یک مرد سروکاردارد نزد کوروش باز 
گشت وگفت : تاامروز من وتو دشمن 
یکدیگر بودیم . تو دوبار مرا شکست 
دادی . یکی در میدان جنگ و دیگری 
با رفتار سرشاراز فتوت و جوانمردیت. 
ازامروز دررکاب تو شمشیر می  من 
تو  برای  را  جانم  که  زمانی  تا  و  زنم 
در  کنم   فدا  تو  واالی  هدفهای  و 
آستان تو خواهم ماند. و چنین کرد 
و سرانجام درراه اهداف کوروش جان 

باخت . 
به  کوروش  درروز  ایرانی  جوانان 
پاسارگادمیروند و برآرامگاه کوروش 
برمی  را  و سرهاشان  قد می کشند 
افرازند و می گویند کوروش!  ما چه 
خدای  دردردرگاه  خوبی  بندگان 
شوکت   ما  به  که  هستیم  بزرگ 
هموطن بودن باتو را بخشید.. کوروش 
جزئی از فرهنگ پرافتخار این جوانان 

و  بزرگی  آنچنان   کوروش   . است 
سروری را به کشور این جوانان داده 
از گذشت 25  سده   است که  پس 
هنوز ذره ای از آن بزرگی و شوکت 

کم نشده است .  
دراین شرایط  کسی گله می کند که 
چرا این جوانان  به ستایش کوروش 
می روند و به زیارت  مشهدو کربال 
نمی روند. در همین پرسش آن فرد 
با  را  کوروش  ومنش  رفتار  تفاوت 
دیگر زمامداران بی خرد در می یابید. 
وپندار  رفتاروکردار  آزادی  کوروش 
امروز  و  داشت  می  پاس  را  مردمان 
بوسه  ی  پروانه  حتی  ایرانی  جوان 
زدن بر گوشه ای از نیا خاک سرزمین 

همیشه پر ارج  خودرا ندارد،
از  بیرون  را  کوروش  فرزندان  امروز 
می  گرامی  جهان  اطراف  در  خانه 
کوچکی  نمونه   - آن  دارند.نمونه 
ازآن - رنده یاد مریم میرزاخانی بود 
بااتوبوس  خواستند  می  درخانه  که 
و در  بکشند  و  بیندازند  به دره  اورا 
بیرون از خانه با احترام سرشار اورا 
دختران  دادند..  جای  خود  میان  در 
کوروش درخانه خود نه حق پوشش 
شغل  نه   . دارند  خودرا  عالقه  مورد 
مورد عالقه خودرا می توانند داشته 
باشند و نه   به سنت های خویش می 
توانند  پای بند بمانند. بااینهمه درصد 
ایران  آنها دردانشگاه های  از  باالئی 

خار چشم حکومت شده اند.
دراین میان دوتن از دولتمردان سابق 
جمهور  رئیس  نژاد  احمدی  یعنی 
از  که  مشائی  رحیم   اسفندیار  و 
همکاران او دردولت بود به ستایش 
ایرانی  پربار  فرهنگ  و  کوروش  از 
هموطنان   از  بسیاری  و  پرداختند. 

شادی ها کردند.  
وظیفه  برحسب  باید  باره  دراین 
روزنامه نگاری  توضیح کوچکی داده 

شود 
اگر به حرفهای این دوتن خوب دقت 

کنید درمی یابید که :
از 39  پس  اسالمی  دولت جمهوری 
فرهنگ  است  نتوانسته  هنوز  سال 
برایران  را   عربستان  گردان  بیابان 
وبرفرهنگ ایران غالب کند. هرسال 
که می گذرد جوانان ما بیشتر هوای 
کوی کوروش دارند.. زندان ، شکنجه 
تهدید ، تطمیع ... هیچکدام نتوانسته 
جوانان  ذهن  از  را  یادکوروش  است 

کوروش  وپسران  دختران   - ایران  
-  بزداید. پس باید چاره ای اندیشید. 
مذهب  لباس   هم  کوروش  به  باید 
پوشاند . احمدی نژاد می گوید  چنین 
شکست  با  اینگونه  که  واالئی  مرد 
دارد   گونه  پیامبر  رفتار  خوردگان  
اما   . باشد.  بوده  پیامبر  حتما  باید 
پیامبران شبیه  کارهای  از  کدامیک 
آمد  ابراهیم  ؟  است  بوده  کوروش 
وهمه بت هارا شکست . کوروش آمد 
به مردوخ خدای بزرگ مردم آن زمان 
تبلیغ  به  و  آمد  کرد. موسی  تعظیم 
باورمندان به  . و  دین خود پرداخت 
فرعون را از دنباله روی او بازداشت 
موسی  پیروان  وهمه  آمد  کوروش 
بودند  النصر  بخت  اسارت  در  که  را 
خودشان  سرزمین  به  و  داد  نجات 
بساخت  را  معابدشان  و  گرداند  باز 
دور خود  به  را  مردم  و  آمد  .عیسی 
خواند و دین جدید را به آنها عرضه 
کرد. اما کوروش هرگز کسی را مجبور 
هنوز  نکرد.  دینی خاص  به ستایش 
تاریخ نویسان درمورد کیش کوروش 
با  توانند  ونمی   ندارند  نظر  اتفاق 
قطعیت بگویند که کوروش پیرو کدام 
آئین و کیشی بوده است . چون بهمه 
مذاهب احترام می گذاشت . بنابراین 
مقایسه کردن کوروش با هر پیامبری 
اشتباه محض است . وبنظر من باید 
کرد.  مقایسه  خوداو  با  را  کوروش 
جزء  را  کوروش  قبر  درآینده  وگرنه 
یکی از قدیسین بشمار خواهند آورد 
و از ملت شیعه می خواهند آنگونه 
که جنتی وعلم الهدی می گویند  به 
زیارت قبر کوروش بروید.  زیارت نامه 
ای هم بزبان عربی  برایش خواهند 
ساخت . کوروش پیامبر برای حکومت 
اسالمی ضرری نخواهد داشت . زیرا 
حدیث ها  یکی پس از دیگری برایش 
و  حشمت  از  واورا  ساخت  خواهند 

عظمت انسانی اش ساقط می کنند. 
فکر کنید. چرا درمیان اینهمه انقالبی 
باید دونفر بیایند و برخالف گفته های 
دیگران حرف بزنند و هیچکس هم به 
آنها کوچکترین اعتراضی نکند و به 
تشویش اذهان عمومی  متهم نشوند.
مگر همین دونفر نبودند که میخواستند 
قبر کوروش را با آب سد سیوند ازبین 
ببرند؟  آیا سناریوئی درحال  تنظیم 

است ؟                       
مرتضی پاریزی

کوروش را  لطفا 

نکنید مبر  ایپ
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 خوانندگان

ابیاتی از شاهنامه
هرچیز  از  قبل  ومهرفراوان  بادرود 
روزافزون  وموفقیت  شادکامی  و  صحت 
شمارا آرزومندم. ابیاتی چند از شاهنامه  
کارهای  از  نمونه   ویک  نمودم  انتخاب 
خودرا تقدیم نمودم  تاچه قبول افتد و 

چه در نظر آید.  
باعرض مراتب احترامات  دولتشاهی

از سلطان سخن حکیم ابوالقاسم 
فردوسی

فرهنگ  ماچه  امروز  نبود  اگرفردوسی 
وزبانی داشتیم ؟!

بنام خداوند جان وخرد
کزاین برتراندیشه برنگذرد

همانا که آمد شماراخبر
که مارا  چه آمد زاختر به سر

ازاین مارخوار اهرمن چهرگان
زدانائی و شرم  بی بهرگان

هنر خوارشد ، جادوئی ارجمند
نهان راستی  ، آشکارا گزند

نهان گشت  کردارفرزانگان
پراکنده شد کام دیوانگان

ازاین زاغ ساران بی آب ورنگ
نه هوش ونه  دانش ، نه نام ونه ننگ

نه گنج و ونه نام و نه تخت و نژاد
همی داد خواهند گیتی به باد

زکژی گریزان شود راستی
پدید آید ازهرسوئی کاستی

زنا و ریا آشکارا شود
دل نرک چون سنگ خارا شود

به دشت اندرون  گرگ  مردم خورد
خردمند  بگریزد  ازبی خرد

زپیمان بگردند وازراستی
گرامی شود کژی وکاستی

 ازایران وازترک وازتازیان
نژادی پدید آید اندر میان 

بریزند  خون ازپی خواسته
شودروزگار  مهان کاسته

یکی چاره باید کنون اندراین
که این بد بگردد زایران زمین

دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان وشیران شود

هرآنکس که بودند زایرانیان
بخوردند سوگندهای گران

همه سربسر  تن به کشتن دهیم
ازآن به که کشور به دشمن دهیم 

ازجوانی تا سالمندی
یکی از دوستان عزیز قطعه شعرزیررا که 
سروده  آقای ناصر نظریان  یکی از اعضای 
فعال  جامعه یهودیان نیویورک  است و 
در سرودن شعر و نویسندگی دست دارند 

ارسال کرده اند که می خوانید:

بیادروزگاران جوانی
بیاد آن شباب زندگانی

بودیادش بخیر دیروز و هرروز
برایم خاطراتی مانده امروز

نشسته برف پیری برسرو روی 
فرومانده ، دگر  کو آن هیاهوی

جوانی رفته  بی تابی رسیده
 زسستی زانو وپشتم خمیده 

مپرس از نورچشمان جوانی
مگو ازراززلف آنچنانی

چه شد آن طاق ابروی کمانی
برفت ازیادم آنها ناگهانی

بشد بویائی و طعم چشائی
شده کمرنگ بینائی و بائی

صدایم درگلو تغییر کرده
بجای چهچهم فریادمانده

حواسم پرت وحرفهایم به لکنت
بود شرمندگی وخواروخفت

گهی بوئیدن وگاهی چشیدن
» شنیدن کی بود مانند دیدن«

شود جاری بُزاق آب لبها
دهانم پُرشود از آب تنها

سماع و فهم من تحلیل رفته
گسسته تارصوتیم گرفته

سخنی چند باهموطنان
سرورگرامی  شما  خدمت  سالم  ضمن 
قطعه شعری را که اخیراً سروده ام ووصف 
تقدیم  است  ایران  مردم  امروزی  الحال 
می شود . اگر صالح دانستید درچاپ آن 

اقدام بفرمائید
نصراهلل -  ب . تکزاس
ببخشید اگر شعر من تند باشد ولی آن بجاست

دگر کنترل نیست درشعرمن باتوهستم
بدار برمن  گوش  هموطن  توای 
هستم باتو  ای  گشته  بیوطن  چرا 
خاموش گشته  و  مرده  دلت  چراغ 
هستم باتو  بینوا  کراست  دوگوشت 
را چاه  این  بیند  نمی  چشمهایت   مگر 
باتوهستم اند  ازبهرماکنده  چاه  این  که 
توآن شیرزن همچو مردی بُدی   در حیاتت
هستم باتو  ببین  دولت  کارفرمای  بُدی 
بسیار تو  کردی   کار  ور  پیشه  ای  تو 
تو بازاری  بی دیانت ! کنون باتو هستم
چرا پولهایت  به مال دهی هیچگه اعتمادی
باتوهستم مکن  آنها  کردار  بگفتارو 
هست اعتقادیت  اگر  قیامت  بروز 
برای رضای خدا خدمت خلق کن باتوهستم
ازتوبود نفت  که  کارمندجنوبی  توای 
هستم وددباتو  دیو  همره  شدی 

ارتشی  با  درجنگ  که  عشایر  شماای 
کنون مات ومبهوت  بنشسته ای باتو هستم
کشورآزادکن  ، بکن  خیزوجبران  بپا 
هستم باتو  من  حال،  ای  مرده  مگر 
تفنگت بدست آر وبرهم بزن هرچه هست
هستم باتو  وایرانیان  ایران  زنده  بکن  
باشد دوست  وطن  جایگاه   وطن 
هستم باتو  وطن  دوستدار  توای 
دوش به  پرچم  دست  در  دست   همه 
هستم باتو   ، شده  طوفان  که  چودریا 
»نصور« آنچه  درشعر آورده ای  باتو گویم

هستم   باتو  همنوا  سر  به  سرتا  که 
احساس شما قابل در ک است اما مردم 
ایران  از هر قشرو طبقه ای  برای احقاق 
اثرات  و  کنند  می  فعالیت  حقوق  خود 
عربستان  شما  است  ملموس  هم  آن 
مقایسه  مسلمان  ایران  با  را  مسلمان 
کنید می بینید که ما ایرانی ها از حقوق 
بیشتری برخوردارهستیم . البته به پای 
داشتیم  گذشته  دررژیم  که  حقوقی 
داشت  نباید  انتظارهم  ولی  رسد  نمی 
که اوضاع کشور یک شبه تغییر کند و 
بدلخواه من وشما درآید.صبروظفر هردو 
دوستان قدیمند براثر صبر نوبت ظفر آید

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

   I would like to recieve AZADI for:
        6months  for $30.00                12 months for $50.00

     My check is attached           Please bill me later
  First Name                                              Last Name
  Address:

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

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

azadi@parsmassmedia.org

درد دل یک مادر
- با سالم به شما

- سالم  بانوی عزیز
- یکباردیگرهم باشما صحبت کردم و از 
پرزیدنت ترامپ  تشکر کردم که با مر دم 
ایران همدردی می کند. وشما هم نظر مرا 

چاپ کردید . بسیار ممنونم
بغض  چرا  حاال    . کنم  می  خواهش   -

گلویتان را گرفته است ؟
- بخداقسم صبح وشب برای بی پناهی 

ملت ایران اشکم جاری است .
- اوامرتون را بفرمائید.

- می خواستم از آقای ترامپ خواهش 
کنم  کار این رژیم ستمکاررا یک سره 
کند.  بخدا مردم دیگر طاقت اینهمه ظلم 

وبیدادرا ندارند.
می  شمارا  ی  ماخواسته   . چشم   -
نویسیم  ولی مطمئن باشید مردم ایران 
منتظر آقای ترامپ نمی نشینند. ونباید 
بنشینند.  دیدید روز کوروش )هفتم آبان 
ماه( رژیم برای تجمع جوانان در اطراف 
مقبره کوروش چه سختگیریهائی کرد 
. اما جوانان ما بدون ترس وواهمه جمع 
شدند. تعدادی هم بازداشت شدند ولی 
ماندگان  درخواب  بگوش  خودرا  پیام 
رساندند. نور بر تاریکی پیروز می شود 

شک نداشته باشید.
- خیلی ممنون که به حرفهای من گوش 

کردید .
- گوش کردن به حرفهای هموطنان برای 

ما بسیار لذت بخش است .
- موفق و پیروز باشید.

- سالمت باشید . خداحافظ شما
- خداحافظ

دوهفته نامه بجای ماهنامه
با درود خدمت شما وهمه دست اندرکاران 
مجله خوب  »آزادی«  می خواستم بعرض 
شمابرسانم انتظارکشیدن برای د ریافت 
آزادی  ماهنامه  مثل  پرباری  ماهنامه 
خیلی سخت است . آیا امکان دارد که 
ماهنامه را تبدیل به دوهفته نامه کنید؟ 

باور کنید همه اعضای خانواده ما لحظه 
تا مجله شما بدست  شماری می کنند 
ما  دراین صورت  است  بدیهی  مابرسد. 

حق اشتراک بیشتری می پردازیم .
منتظر پاسخ شما هستم .

ارادتمند   مهناز-ا. ویرجینیا
در  مجله  تهیه  امکان  بزرگوار   بانوی 
هردوهفته و حتی هر هفته   وجوددارد 
و ما هیچ مشکلی نداریم . اما هزینه چاپ 
برای ماهی  بگونه ای است که ما حتی 
یکبارهم در زحمتیم و باور کنید هرماه 
مبلغ قابل توجهی از حقوق بازنشستگی 
خودرا به این کار اختصاص می دهیم . 
وگاهی نیز هموطنان عزیز با ارسال چکی 
گوشه ای از هزینه های مارا جبران می 
کنند. ولی بارها گفته ایم که ما متأسفانه 
به نویسندگان خوبمان حق التحریر نمی 
پردازیم . بابت آب وبرق و اجاره محل نیز 
هزینه ای نداریم به تایپیست و گرافیست 
و مصحح و کارمندان دیگر هم حقوقی 
توسط  کارها  همه  چون  پردازیم  نمی 
خود بنده انجام می شود. اما هزینه چاپ 
و هزینه پست  واقعاً کمر شکن است . 

حتی اگر شما بابت حق اشتراک دوبرابر 
مبلغ فعلی بپردازید باز ما موقع انتشار 
مجله با کمبود بودجه مواجهیم .  وگرنه 
خودمن خیلی دلم می خواهد مجله را 

بصورت هفتگی منتشر کنم .
فعالً با همین ماهی یکبار ما بسازید و تا 
می توانید مارا به دیگران معرفی کنید  تا 
بخواست خدا شاید گره از کار فروبسته 

ما بگشائید. باسپاس ازشما

شب موسیقی دریزد
شهریزد  از  گزارشی  پیش  درشماره 
موسیقیدان  یزدی  جوانان  که  داشتید 
داشتند. من  گرامی  را  های محله خود 
بعنوان یک یزدی  از این اقدام جوانان 
همشهری خودم بسیار خوشحال شدم 
بازتاب این خبر بوسیله مجله شما  واز 
کنسرت  حالیکه   در   . سپاسگزارم 
هنرمندان دراین شهر و آن شهر لغو می 
شود و درشرایطی که از حضور بانوان در 
هیئت ارکستر جلوگیری بعمل می آید، 
 » »دارالعباده  به  شما  بقول  که  دریزد 
معروف است  برگزاری چنین شبی آنهم 
با حضور گروه کر بانوان درکنار گروه ُکر 
آقایان برروی صحنه  کار بسیار سترگی 
بود که این جوانان انجام دادند. من بوجود 

این جوانان همشهریم می بالم .
رستم  - ا.  پاریس
از تشخیص خوب شما و درک کارسترک 
همشهریانتان  خوشحالیم . ما همیشه 
گفته ایم ونوشته ایم که جوانان درایران 
از هر رهبر سیاسی اپوزیسیون فهمیده 
ترند و بهتر عمل می کنند.  مراسم مزبور 

هم با نظم وترتیب بسیار و با فرو شکوهی 
همانند یک رو یداد بزرگ هنری که مثال 
در پاریس شما برگزار می شود  صورت 
تکنولوژی  از  که  جوانان  واین   . گرفت 
مراسم  اینگونه  برگزاری  برای  امروزی 
و  سرشار  استعداد  با  برخوردارنیستند 
همت استوارخود صحنه هائی آفریدند 
که اگر عکس ها و یا ویدیوی آن مراسم 
را ببینید فکر می کنید این مراسم در 

پاریس بوه است .
خود بنده هم بعنوان یک ایرانی و یک 
یزدی از برگزاری این مراسم  سراپا غرق  

غرور وافتخار شدم . ا

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.

خوب  فصلنامه  امروز  همین 
»ره آورد« را مشترک شوید
تلفن 1-424-273-1733
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پس از دیداروالدینش بهنگام بازگشت 
اش  ماهه   22 دختر  با  انگلستان  به 
درست  واین  شد  بازداشت  گابریال  
اقتصادی  های  تحریم  که  بود  زمانی 
ودولت  بود  شده  برداشته  ایران  علیه 
برجام  توافق  از  بخشی  بعنوان  ایران 
با آمریکا معاوضه  را  زندانیان سیاسی 
و  دانشگاهیان  با  همراه  بود..  کرده 
که  غربی  کشورهای  دیگر  کارگران 
بودند،   شده  دستگیر  زمان  همان  در 
نازنین و دیگر بازداشت شدگان توسط 
اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ایران متهم به جاسوسی شدند، سپس 
به  کردند،واو  جدا  راازاو  ش  دختر 
پنج  به  و  شد  منتقل  انفرادی  سلول 

سال حبس محکوم  گردید..
بریتانیا  شهروندی  تنها  که  گابریال، 
در  پدرش  نزد  بازگشت  از  راداشت، 
مراقبت  تحت  و  شد  منع  انگلیس 
قرارگرفت،  ایران  در  اش  خانواده 
»او  کردند.  مصادره  را  او  پاسپورت 
شب ها بیدار میشد، و گریه میکرد،« 
درورودی  به  »او  گوید.  می  راتکلیف 
نزدیک می شد و به عکس ما اشاره می 
خود  مادربزرگ  و  پدربزرگ  از  کردو 
سراغ مامی و ددی را- بخصوص مادرش 
ی  دیدار  اولین  در    . گرفت  می  را- 
که او در زندان  بانازنین داشت چیزی 
نازنین  پای   روی  بر  فقط  او  نگفت. 
نگاه  صورتش  به  دقیقه   15 و  نشسته 

کرد و باور نمیکرد که او آنجا باشد. «
مورد  در  نظر  تجدید  درخواست 
ماه  در  ساله   38 نازنین  محکومیت 
ژانویه رد شد و راتکلیف نیز از دریافت  
دخترش و  همسر  از  دیدار  برای  ویزا 

برای   ستم  و  »ظلم  ماند.:  ناکام 
ازهم  خانواده  یک  اعضای  جداکردن 
احساس  گوید،  می  او  بود.«  آغازشده 
می کند که دولت ایران خانواده اش را 
شکنجه می کند. به »چندبار به نازنین 
وعده داده شد که بزودی آزاد می شود 
ولی هر بار خلف وعده کردند.. در ابتدا 
فکر کردم: این وعده ها بی ربط  است؟ 
که  است  امیدوار  صمیمانه  کسی  آیا 
نازنین را آزاد خواهدکرد و پس از آن 
درخواست او توسط مقام باالتر  رد می  
شود؟ اکنون  فکر می کنم: نه، این یک

این  و   - است  گاه  به  گاه  رحمی  بی   
فرآیند  یک  است.  سیستماتیک 
تا خانواده های  عمدی تالش می کند 
زندانیان سیاسی را آرام کند وآنها را 

امیدوار کند تا کاری انجام ندهند. «
ریچارد رادکلیف می گوید که مقامات 
خارجه  امور  وزارت  مقامات  به  ایرانی 
انگلیس شکایت کرده اند - که چرا هر 
مالقات  راتکلیف  با  بار  یک  هفته  سه 
می کنند - رفتار او غیر منطقی است 
او  به  انگلیس  دولت  دلیل  بهمین  و 
خود  مبارزات  که  است  کرده  توصیه 
را در مأل عام انجام ندهد. اما او حاضر 
به دست کشیدن از مبارزه نیست ومی 
گوید: »من واقعا منظورم را شفاف بیان 
کرده ام : من قصد دارم مبارزات خود 
خانه  به  ودخترم  زن  تا  دهم  ادامه  را 
برگردند. و من صدایم را رساتر ورساتر 
امه  اد  تالشم  به  دارم  قصد  کنم   می 

دهم . « 
پیام او به دولت ایران این است:

نازنین  رابه  جدید  اتهامات  این  اگر   «
این  که  گویم  می  شما  به  من  بزنید، 

می  اگر  هستند..  احمقانه  اتهامات  
برسد،  پایان  به  این سروصدا  خواهید 

آنها را به خانه  برگردانید.«...
درباره  نازنین   همسر  مطلب  درادامه 
می  او  وروحی  جسمی  های  ناراحتی 

گویدومی افزاید:
 »اثرات روانی ناشی از زندان او عواقب 
جسمی داشته است.یک زمانی بود که 
او نمی توانست راه برود، نمی توانست 
مدتی  موهایش  کند.  بلند  را  چیزی 
است  میریزد. او به طور منظم اشتهای 

خود را از دست می دهد. «
همیشه  او   « گوید،  می  راتکلیف 
که  کاری  هر  لطفا  گوید:  می  درتلفن 
برگردم.  خانه  به   بکنیدتا  توانید  می 

دیدن  گابریال زندگی او است ... « 
با بازگرداندن  پاسپورت گابریال در ماه 
درآزادی  ندکه  بود  امیدوار  آنها  ژوئن 
است.  شده  حاصل  پیشرفتی  نازنین 
ابتدای  در  ما  که  کردم  احساس  »من 
هفته  خبرهای  اما   - بودیم  پایان 

گذشته شگفتی بزرگی بود.« 

یادداشتی برمجازات اعدام
کاظم  پروفسور  ما  عزیز  بسیار  همکار 
بر  است  نوشته  یادداشتی  ودیعی 
دراینجا  را  آن  اهم  که  اعدام  مجازات 

می خوانید:
شده   انجام  اعدامهای  درصد    87  «
چهارکشور  ازآن  گذشته   درسال 
سعودی  عربستان  نفر(،   567( ایران 
وپاکستان  نفر(    88( نفر(عراق   154(
درمجموع   .که  است  بوده  )87نفر( 

896 نفررا شامل می شود.  
و  است   الملل  بین  ازعفو  آمار  این 
آن   وتفسیر   درپخش  غرب   جراید 
اسالمی  سیاسی   نظامهای  خشونت 
کنند. می  عمومی   افکار  تزریق  را  
برای  را   واتیکان  تالش  آن  ودربرابر 
نقطه  بسبب  اعدام   لغو   به  رفتن  
نظرهای  اصالح گرایانه  پاپ  فرانسوا 

را بر می کشانند.
جهان  کشور   در105  حاضر   درحال 
لغو  ودرهرمورد  بکل  اعدام   مجازات  

شده است . 
دهد   نمی  بدست  آمار  که  چین   بجز 
وشمار اعدام شده ها را عفو بین الملل  

میزند   تخمین  هزارفقره   چندین  به 
باالترین  اسالمی   میانه   خاور  منطقه 
توجه  مواردزیر  به  دارد..  را  رکورد 

کنید:
مورد،   44 مصر  مورد،   20 آمریکا   -
مورد،    14 سومالی  مورد،   10 بنگالدش 
مورد،   4 سنگاپور  مورد،   3 فلسطین 
مورد،    6 افغانستان  مورد،   4 اندونزی 
مورد،   3 نیجریه   مورد،   4 بیلوروس 

مالزی 9 مورد، و ژاپن  3 مورد. 
همه جا کشورهای  اسالمی  دربرتری 
دادن  به این مجازات مشئوم  رجعت 
مقدس  کتب  به  را  اذهان  دهند  می 
ازآن  که  زندگی   حق  از  درنتیجه    .
ها  داده شده حکمران  نه  و  خرداست 
، خودرا دور میدارند ومعذور. دردنیای 
مجازات  هنوز  کشور   در57  کنونی  
اعدام  مجراست . اما تنها  29 کشورند 
که تن به لغو  مجازات اعدام داده اند و 

دقیقًا آن را اجرا می کنند.
کلیسای  مسیحی   درکشورهای 
پروتستان  پیشگام لغو  مجازات اعدام 
شد وکاردولتهارا که طرفدار  لغو اعدام 

بودند  آسان کرد.
خودرا   رغبت  کاتولیک   گلیسای  اما 
ازتحوالت  ندادو  نشان  باختصار   جز 

ناگزیر  عقب افتاد.
مسئله  اینک   فرانسوا  فعلی  پاپ 
 : گفت  واخیراً  است   کرده  مطرح  را 
است   قبول  غیرقابل  اعدام  مجازات 
فرد  حرمت  به  علنی  تجاوزی   زیرا 
تعلیمات   تعدیل  صریحًا   وی   . است 
میرسد    بنظر  استارشد.  خو  را  دینی 
که تجدید نظری در پیش است . زیرا 
بسیاری از  کلیسا مداران  معتقدند  که 
تحول در  طول زمان  د ردین مسیح  
و  شده   شناخته  امری  ومسیحیت  

جایز بوده  ومراعات شده است ...
زندگی  تقدس  از  جابجا  قرآن   وقتی 
دارد  دلیل  چه  میآورد   بمیان   سخن 
شاهد آن باشیم     امروز ه از ده فقره 
صورت  درکشورهائی   فقره   9 اعدام  
آن  مردم  اکثریت   که  گیرد   می 
اعدام هست   نزد یهودیان  مسلمانند.. 
، چنان  پیچیده است  اما شرایط آن  
شود.  می  غیرممکن  اعدام  اجرای  که 
دراسرائیل  مجازات اعدام ازمقوله قتل 
عام است .                  بقیه درصفحه 9

آقای ترامپ بگوئید»خلیج 
فارس «

نازنین زاغری   اسیر 
در جمهوری اسالمی

جغرافیای ضعیف ترامپ 
درروز  روز  آمریکا  جمهور  رئیس 
به  مربوط  رسخنرانی  د  اکتبر    13
شناختن  برسمیت  پیرامون  اظهارنظر 
سفید  رکاخ  د  برجام   نشناختن  یا  و 
آن  از  قسمتهائی  که  گفت  مطالبی 
باعث خوشحالی ایرانیان داخل وخارج 
فارس  خلیج  درمورد  دوواژه  اما  شد 
داخل  انیان   ایر  ی  همه  که  بکاربرد 
خلیج  نام  او  کرد.  برآشفته  را  وخارج 
فارس را به خواست عربستان سعودی 
هفتگی  مجله  نامید.   » عربی  خلیج   «
بقلم  دارد  مطلبی  مورد  دراین  تایم 
می  ازتهران  که    Kay Armin Serjoie
نو یسد:  »  برخالف نظر رئیس جمهور 
دونالد ترامپ ، که فکر میکرد هر گروه 
سخنرانی  از  ایران  در  مهم  سیاسی 
جدید  استراتژی  درمورد  او  جمعه 
خوشنود  ایران  درقبال  آمریکا  دولت 
نکته  حاوی  سخنرانی   این  میشودب 

ای بود که همه را ناراحت کرد..
رئیس  روحانی،  رو  حسن  میانه  دولت 
کشید  براحتی  نفسی  ایران،  جمهور 
زیرا تا 60 روز دیگر پیشرفت  عمده ای

سال  تاریخی    ای  قراردادهسته  در   
2015 روی نخواهد داد و بعداز آن هم 
که  بگیرد  تصمیم  باید  آمریکا  کنگره 
ندارد.  وجود   2015 تاریخی  بکند.  چه 
گروه  یک  روحانی،  سیاسی  مخالفان 
محافظه  سیاستمداران  و  روحانیون  از 
کار و تندروهای مخالف روحانی ، پس 
ازشنیدن سخنرانی ترامپ ادعا کردند 
کهحق با آنهابوده است که می گفتند: 
اعتماد  توان  نمی  متحده  ایاالت  به  
امنیتی  نیروهای  حال،  همین  در  کرد. 
سپاه  که  بودند  خوشحال  نظامی  و 
پاسداران انقالب اسالمی به طور کامل 
شناسائی  رسمی  تروریستی  نهاد  یک 

نشده است .
سخنرانی  این  در  واژه   دو  اما 
کردن  متحد  برای   که  وجودداشت 
مردم ایران علیه ایاالت متحده از ده ها

ترامپ  مؤثرتربود..  تبلیغات   سال    
را  فارس  خلیج  مترقبه  غیر  طور  به 
ایرانی، چه  نامید. هیچ  »خلیج عربی« 
مذهبی چه غیرمذهبی ، طرفدار رژیم 

انقالبی،  یا  ناسیونالیست  رژیم،  ضد  یا 
، که  آبی جنوب   بپذیرد مرز  نمیتواند 
جنوبی  همسایگان  از  را  کشورایران 
خلیج  غیراز  نامی  کند  می  جدا  خود  

فارس داشته باشد.، 
پس از چند دقیقه، تلویزیون دولتی، با 
را پخش میکرد  فراوان خبری  اشتیاق 
که درآن به  اشتباه ترامپ درمورد نام 
خلیج فارس  اشاره داشت .همینطور به 
این گفته رئیس جمهور آمریکا که قباًل 
ایرانیان را ملتی تروریست نامیده بود 
اشاره می کرد. توجه  خبرگزاری های 
و  ها  نیمه رسمی، وب سایت  و  رسمی 
روزنامه های ایران  همه بر این »توهین 
مضاعف « متمرکز شده اند . این رسانه 
ها و پرزیدنت روحانی که ساعتی پس 
از سخنرانی ترامپ در تلویزیون دولتی 
خاطر  به  را  ترامپ   کرد،  سخنرانی 
مورد  جغرافیایی«  ضعیف  »اطالعات 

تمسخر قراردادند.

 وبالگ نویس های  ایران به توفانی از 
ترامپ  علیه  خشم  و  کردن   محکوم 
ایرانی  ها  میلیون  و  شدند   تبدیل 
ترامپ   رسمی  اینستاگرام  صفحه  از 
برخی  را  خود  خشم  و  کردند   بازدید 
مؤدبانه و بعضی بی ادبانه  ابراز داشتند.

از  که  را  ایرانی  دولتمردان  اینها  همه 
تکرار شعار »Axis of Evil«  یا » محور 
شر« بیم داشتند نگران کرده بود . در 
دبلیو  رئیس جمهور جورج   2002 سال 
در  خود  سالیانه  سخنرانی  در  بوش 

کنگرهاین شعاررا بکار برده بود ، 

به ویژه دولتی ها در مورد واکنش منفی 
سراسر  در  بازاربورس   سهامداران 
پانزده سال پیش،  جهان نگران بودند. 
ایران همراه با صدام حسین در عراق و 
کره شمالی تحت  رهبری »کیم جونگ 
هرچند  شد.-  معرفی  محورشر  ایل« 
تحت  ائتالف  نیروی    ، در سکوت   که 
ایاالت متحده علیه طالبان در  رهبری 
باعث  امر  این  شدو  فعال  افغانستان 
جمهور  رئیس  خاتمی،  محمد  که  شد 
ایران و متحدان اصالح طلب او، وجهه 
خود را در داخل کشور از دست بدهند 
محبوبیت   سطح   به  دوباره  ونتوانند 
ریاست  نهایت  در  و  بازگردند   پیشین 
جمهوری را به محمود احمدی نژاد در 

سال 2005 واگذار کردند..
شعار  ترامپ   کمک   با  اکنون،  اما 
و  »اتحاد  به  تبدیل  تهران  در  رسمی 
مخالفان  حتا  است.  شده  همبستگی« 
سیاسی روحانی نیزبهنگام  انتقاد از او 

اگر چه  برند..  بکار می  لحن مالیمتری 
رهبر نظام آیت اهلل سید علی خامنه ای، 
سیاست  به  مربوط  مسائل  همه  در  که 
خارجی حرف آخررا می زند ، تا به حال 
به تنهایی برای انتقاد از سخنان ترامپ 
سخن نگفته است، روحانی به نظر می 
رسد قادر به اتخاذ موضع رسمی علیه 
ترامپ  است. برخی از حامیان او حتی 
معادل  را  ای  هسته  معامله  از  انتقاد 
انتقاد از کشور میدانند نه از دولت، که 
گرفته  نظر  در  تابو  عنوان  به  اینجا  در 

می شود،.

واقعیت این است که لغو کردن معاهده 
ممکن   ، باشد  معنائی  هر  به  اي  هسته 
است سخنان  ترامپ  موضع جمهوري 
تقویت  داخلي  سیاست  در  را  اسالمي 
کند. اوایران را ازقید هشت سال تالش 
دولت  که  این  دادن  نشان  برای  اوباما  
ایاالت متحده از ملت ایران حمایت می 
کند و تنها با جمهوری اسالمی مخالف 
محبیان،  امیر  بخشید.  رهایی  است، 
به  نزدیک  کار  محافظه  پرداز  نظریه 
ایرانیان  گفت:  دولت،  داخلی  محافل 
]سپاه  که  کنند  می  احساس  اکنون 
کشورشان  واقعی  پاسدار  پاسداران[ 
مشکل  یک  واقع  در  ترامپ   « است. 
است.  کرده  حل  را  اسالمی  جمهوری 
و  دیپلماتیک  های  جنبه  بین  تفرقه  
معضل  به  که   میرفت  دولت،  انقالبی 
این  ترامپ   اما  شود،  تبدیل  بالقوه 

شکاف را ازبین برد «
که   کنیم  یادآوری  جاباید  درهمین 
رئیس  درمورد  بیشتر  تایم  مجله 
و  دارد  انتقادی  زبانی  جمهورترامپ 
اینکه آقای اوباما 8 سال از ملت ایران 
حمایت کرده باشد نظر درستی نیست .

رژیم  اسیر  زاغری  نازنین   
اسالمی 

بیاد  را  ای  لحظه   Richard Ratcliffe
نازنین  همسرش  فهمید  که   آورد  می 
برای  تالش  در  ای  تازه  اتهامات  با 
سرنگونی جمهوری اسالمی باید عالوه 
بر محکومیت قبلی 16 سال دیگرنیز در 

زندان ایران بماند . او می گوید:
»من واقعا شوکه شدم مقامات مختلف 
شرایط  واجد  او  که  گفتند  می  ایران 
عفوو آزادی پیش ازموعد  در ماه اوت 

است. «
درک  گوید،  می  اوقات،  ریچاردگاهی 
این موضوع برای او سخت است. سپس 
او خود را تصحیح می کند: »در واقع، 
همیشه درک آنچه در حال وقوع است 
افتاده  اتفاق  هرچه   اما  است.  سخت 
است با یک زمان بندی  سیاسی توأم 

است. «
نازنین زاغری رادکلیف، کارمندمؤسسه 

خیریه انگلیس و ایران، 18 ماه پیش  
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نوبل صلح 
و

افق یک حرکت تازه
دکترکاظم ودیعی - پاریس

امسال  جایزه صلح نوبل نامزد سزاوار 
پیدا  سیاسی  سران   درمیان  خودرا  
لغو سالح  مبارزان   تقدیم   پس  نکرد 

اتمی شد.
تنها  هستند.  درژاپن   که   مبارزانی 
سالح  این  گند  طعم   که  کشوری 
دارند   همرزمانی  است  چشیده   را 
و  درنروژ   بویژه  جهان   درسراسر 
مؤسسه ای دارند  بنام » مبارزه جهانی 
 )ICAN(» اتمی  های  سالح  لغو  برای  
درکار  سالهاست    )1( مؤسسه  این 
مورد  امسال   واگر  است   مبارزه  این 
ق  نوبل  کمیته   تشخیص  و  توجه  
نخست   : است  دلیل  دو  به  رارگرفت  
آنکه  درجو سیاسی  سال گذشته  که 
بیداد  سوریه   درون  وجنگهای   ترور 
کرد  و داعش  به اوج بیداد  ذاتی خود 
رسید  واروپا وآمریکا  به تب پوپولیسم  
مخالفان   درجنگ  وجنگاوران   رفتند  
آنها درتدارک  جنگ  ونا مسلحان درهمه 
جا به تسلیح روی آوردند ، دموکراسی 
ازسرزبانها افتاد  وحقوق بشر  دود شد 

و به هوارفت .
وهیچیک ازمردان  وزنان سیاستمدار لب 
به ندای صلح تر نکردندکه باید ایستاد  

بی آنکه بایستند و محکم بایستند.
ُرمان ها رفتند به  داستانهای شخصی  
، غیرقابل  تعمیم به جهانیان یا حداقل 

به مردم خودشان .
ونوعی  گرفت  رونق  اسلحه   فروش 

جداسری  زمینه ساز  تجزیه طلبی شد
کشورهائی   وخلق  مرزها   تغییر  حرف 
اسکاتلند  وازپس  شد  ُمد  فرضی  
استقالل طلب  » انگلستان «  ، جدائی 
کارلندن    ، اروپا  ی  اتحادیه  از  طلبی  
بعدازآمدن   و  کشید   ازاروپا  قهر  به 
زمزمه  جداسری  به  کالیفرنیا   ترامپ  
رفراندوم  اسپانیا   وکاتاالن    . رفت  ها 
کرد  وهم پیش ازرآن  اقلیم کردستان  
خودمختار  . انگاری  بلغارستان ولهستان 
واتریش  هم  یادشان رفته بود که  نان 
خورند. می  را  متحد  اروپای  آرامش 

(1) -Campagne Internationale Pour 
L’Abolition Des Armes Nucleaires

نوبل دچار قحطی شد.دربین  کمیته ی 
سردمداران  کسیرا نیافت  که الیق نوبل 

صلح باشد.
- دوم آنکه  درک ره شمالی   روحیات 
اتمی   بمباران  به  تهدید   در  باجگیری  
شرق  بسیاری   که  گرفت   باال  چنان 
دور آتش زا  رادرآستانه  تکرار جنایات  
هیروشیما فرض کردند. زیرا: بدلفظی های 
ترامپ  بهانه بدست  »کیم « بدکردار داد.

بمب  به خطر،   آلوده   در چنین فضای 
هرگز وجود نداشته وهمیشه خواسته اند 
ایران و » درز ونواقص  برجام « ، رسانه 
بهانه  حرفهای  به  بَرد که  به آنجا  هارا  
ترامپ درباره دوکانون خطر اتمی  یعنی 
ها   سخن  والئی   ایران  و  شمالی  کره 

بپراکنند. 
خواستند   می  که  کشور   22 شکست 
بمدد  سازمان ملل  کاربرد سالح اتمی  را 
بتصویب رسانند  درباره  جوایز نوبل سال 

2017  مزید بر مشکالت شد.
چگونه ممکن بود   یا هست که دارندگان  
کنند؟   اقدام  خود  علیه   اتمی  سالح 
چگونه ممکن است اسرائیل  و پاکستان 
وچین  وفرانسه وروسیه  وآمریکا  وغیره، 

یک شبه  تبدیل به فرشته صلح شوند
چنین بود که کمیته  نوبل گشت وگشت  
وپرونده  ICAN رابعدازسالها    خاکروبی 

کرد  وبه رونمائی رفت .
ازابعاد          هیچکس   هنوز  وامروز 
مؤسسه ای که بحق جایزه صلح نوبل  

رادریافت داشته  اطالع کافی ندارد.
زنده  هیروشیمارا  یاد  نوبل   کمیته  اما 
باصطالح   ی  آمریکا  که  شهری  کرد. 
فاتح  جنگ جهانی دوم  درششم ماه 
خودرا   اتمی  بمب  اولین   1945 اوت 
هزار    140 ضرب   یک  و  افکند  برآن 
آمریکا  بعد   روز  وسه  کشت  نفررا 
برشهر  خودرا   اتمی  بمب   دومین 
ناکازاکی  افکند و  70 هزار نفر کشته 
کتاب  صدها  جنایات   براین   شدند. 
پریشی  روان  به  ها   خلبان   . نوشتند 
بخشی  فاجعه  عمق   .براثر  رفتند 
وجدان  ناراحتی  به  آمریکائیان   از  

دچارشدند.
آمریکا  دولتهای  از  هیچکس   اما 

مدهش  سالح  این  ترک  تا  نخواست 
کند.

خلع  ژاپن  و  شد  ژاپن  فاتح  آمریکا 
سالح گردید.

اما برآمدن نظام مائو درچین  درشرق 
دامن  آمریکارا   دربرابر  مقاومت  دور 
کره  جنگ  شد..  اول  خطر  زدوکره 
آمریکا   همت  به  هم  باز   1950-3
طلب   جاه  ژنرال  معقول   غیر  وجرأت 
کشته  میلیون   سه  جمعًا  آرتور   مک 

برجای نهاد.
هنوز این سؤال بجاست که چرا آمریکا  
بخود  هیتلر   قدرت  درقبال  ومتفقین 
 ) بمب  )بی  خشونت  اینگونه   اجازه 
ندادند و ترومن  وجانشین او  درشرق 
آنکه  بی  زدند.  آن  به  دست  دور 
را  مقاومت   های  ریشه  شوند  موفق 
بخشکانند.. درژاپن ودرسراسر کره ای 
تابرشکست  به دوقسمتش کردند   که 
خودرا  کیم   امروز  نهند  سرپوش 
مظهر همان  مقاکه در علن و در نهان  
منطقه  زیرا  نیستند  کم  طرفدارانش 
زخمی است . منطقه زخمی است زیرا  
بزرگ   جنایات  آن   جبران  به  سریعًا 

درهیروشیما  ودرناکازاکی نرفتند.
مردم شرق دور  بسیار وطن پرستند. 
ودادوستد  هادرتماس  هزاره  طی  زیرا 
نبودند.  جهان   باباقی  واقعی  
استعمار  مخصوصًا   غرب  وقتی 
خاور  های  برسرزمین   انگلستان  
نهاد  دست  وهندوپاکستان   میانه   
درافتاد  وباآن  رسید   چین  بمرز  و 
زنان «  به جنگ معروف » مشت  وکار 
ابداً تحمل  کشید شرق دور وطن گرا  
فشار  وازشدت  شد  تر  وسخت  نکرد  
وفرانسه  بود   درفیلیپین  که  آمریکا  
که  وانگلستان  بود   درهندوچین  که  
بود   سواحل  ودیگر  کنگ   هنگ  در 
روکردند  به آلمان  هیتلری . پس اتهام 
سپس  شد.  وارد  برآنها  فاشیستی  
واتهام  شوروی   روسیه  به  ند  کرد  رو 
درحالیکه  برآنهاواردشد.  کمونیستی  
فاشیسم  ازنوع   ژاپن  فاشیسم  نه 
هیتلری بود ونه کمونیسم  چین ازنوع 
باشد. وهمین  توانست  ها می  شوروی 

کمونیست   چین  که  شد  باعث  تفاوت 
شمالی   آَوَرد.وکره  دوام  امروز   تابه 
محبوب مردم خودباشد. ودرشرق دور  
هوادارانی پنهان و آشکار داشته باشد.

هرگز  آمریکا   و  غرب  دیگر   بعبارت 
را  دور  شرق  مردم   ذهنیات  درست  
درنیافتند وقبول نکردند که این مناطق  
ازترس استعمار  کهن و استعمار نوین  
به آلمان هیتلری واستالین  رو کردند.

به  ژاپن   هوائی  حمله  مثل   حوادثی 
ها  ژاپنی  ازمقوله دفاع   هاربر   پ رل 
بود.  چرا که طرح  جامع غرب  علیه 
فاشیسم  هیتلری  ایتالیا وژاپن  راهم 
در هدف داشت . آنهمه قربانی ها ازسر 
ودورداشتن   منصرف  و  وطن  حراست  
بحث  برای   فرصت  والبته   بود   غرب 
فاتح  غرب  نه  ندادند.  بخود  ومذاکره  

ونه شرق  دور مغلوب و نه چین .
کسی  ها  کشی  حق  ازآنهمه  امروز  
قدرتی  هیچ  امروز   زند.  نمی  حرفی 
اروپای  که   آورد  بیاد  نیست   مایل 
غربی  تازه صنعتی شده  ومغرور  چند 
ها   تیزی  دندان  چه   اولیه  اختراع  
مواداولیه   تا هرجا بسود   نشان میداد 
کند.  تهیه  خودرا   صنعت  نیاز   مورد 
ازراه دست  بلکه   ، آن  ازراه خرید   نه 

نهادن  برسرزمین ها.
استعمار هنوز درهند  وهونگ  آثارآن 
واسترالیا   کانادا  در  وحتی  کنگ  

بجاست .
 Nobuo  اما درشرق دور  صدای امثال
را  ژاپنی  ساله   88 پیرمرد    Miyake
نوبل  جایزه  بمناسبت   که  شنوند  می 
اخیر  اشک می ریزدازشوق ، که شاهد 
آن است که سرانجام یک  مؤسسه  ، 
مردم  مظلومیت   صلح،  کمیته  نوبل  
ری  ها  آمریکای  درقبال   را   ژاپن 

ترومن بمب اتمی افکن  ، دریافت .
خالف آنچه می نویسند  که این جایزه  
راه  مبارزان  به  بودوهست  ای  هدیه 
درحقیقت   ، اتمی  سالحهای   الغای  
این جایزه  حکم محکومیت  آمریکای 
جنایت  این  پیشگام   که  است  ترومن 

بزرگ شد. 
وشنیده شده است  که آقای ترامپ  از

 اینکه  اوباما دارنده  نوبل صلح است  
او  درچشم  زیرا   . بسیاردلخوراست 
اوباما دوسه بار محکوم است  . یک بار 
بخاطر  رنگ پوست  یک رئیس جمهور 
، باردوم  بخاطر صلح نوبل ، ذو بارسوم  

بخاطر برجام و تا آخر.
به  با اهدای نوبل صلح   ، مؤسسه نوبل 
مبارزان الغای  سالحهای اتمی  خدمتی 
روانی  به بازماندگان  و جان بدر برده 
 Niba همان   که   جنایات  آن  های  
ازسوی  کرد.  هستند   ها    Husha
دیگر  این گرامیداشت اسباب تشویق  
که   ICAN بی شک   . است  کوشندگان 
ذاتًا جهانی است این بار رخنه خواهد 
وکنار  کشورهای جهان   درگوشه  کرد 

وشاخه وشعب آن  پیدا خواهد شد.
 PeaceBoat   درنروژ سازمان  قایق صلح
 Beatrice به رهبری  بانو بئاتریس  فین
Fihn با نفس تازه ای  به تالش تازه ای 

خواهد رفت .
 مبارزه برای الغای کل  سالحهای اتمی  
وکنار نهادن این  صنعت ضد بشری  ، 
ضد زندگی ، ضد هرگونه زیست  برکره 
وپرافتخار   شریف  است   تالشی  زمین 
حیات  بازآفرینی  نباشد   مبالغه  واگر 

زیست محیطی  است .
آسان نیست  این مبارزه ، ولی شدنی 

است .
های  سالح   تکثیر   عدم  به   که  آنها 
سیاسی  رندی  به  کردند  فکر  اتمی  
موجودرا  اتمی   سالحهای  زیرا  رفتند 
ذخیره  خود  قدرت   حراست  برای  
تعمیم   برعدم  آنها   دوم  کردندوفرض 
جهت  آنهادرهردو   بود.  سالح  این 
شکست خوردند  زیرا دارندگان  سالح 
خود  اختالفات   حل  به  قادر  اتمی  
نشدند  سالح   ازاین  پوشی  وچشم 
وقدرتهای کوچکتر  بااستفاده از  بازار 
است  کافی  رفتند.  آن  بتولید  سیاه  
که  دارندگان   فهرست  به  کنیم   نگاه 
اتمی  انرژی  جهانی  سازمان  متعهد  
هستند ومقایسه کنیم  با آن کشورها 
ومتعهد سازمان  دارند  اتمی  که سالح 

فوق نیستند.
ازسوی دیگر  ناسیونالیسم سفید  

پوالکوف  ساشا  باستناد   غرب 
درنیویورک   S.P.Suransky سرانسکی 
جوامع   ویرانگر   2017 اکتبر   16 تایمز 
آزادند  که بهرحال بشریت  را حراست 

می کنند.
ترامپ  تهدیدات  جهان   مردم  امروز   
انتقادها  هدف   اورا  فکری   ومواضع 
گرفته اند. بحق ، اینک  به یقین میشود 
گفت  که درمیان پیروان  ناسیونالیسم 
سفید کسانی  هستند که  هزاران بار  از 
ترامپ خطرناک ترند. ووای بروزی  که 
این گمنامان  امروز از طریق  مهندسی 
قدرت    ، رانتخابات  د  شیطانی   های 
درجوامع  آنها   بجز  گیرند.  بدست  را 
اسالمی هم  ذخایر بسیار  از هواداران  

قدرت اتمی وجوددارد.
درغرب کسانی هستند  که به مهاجران 
که  همانجا  به  برگردید   « گویند   می 
بودید.« ونمی گویند  شما مولود جنگ 

وتبعیض کوردالن  خودمانی هستید.
به  وشیمیائی   ای   هسته  های  سالح 
از  حرف  اند.پس  درآمده  ها  تجربه 

خطرزائی آنها  زدن  دیگر سود ندارد.
وهمزبان  داد  وسازمان  برخاست  باید 

پیشکسوتان  این مبارزه شد.
صلح  نوبل  دارندگان  همه  وظیفه  این 
است  درهرجا که هستند. وماایرانیان 
هم یکی از آنهارا داریم که جای شکر 

است .
زیرا  دوسوددارد.  ما  برای  اقدام  این 
به  هم    ، داریم  نظر  ایران   درون  هم  
قدرقدرت  هائی که  انبارهای  پری از 

این سالح هادارند.
مادر  اتمی   های  سالح  علیه  مبارزه 
ارتقاء   واهرم  است  مبارزات  همه 

شعورآدمیان درزندگی .

اما در1962  اعدام آیشمن  جانی نظام 
هیتلری  استثنائی بود که انجام شد.

والئی   درایران   ، ما  روسیاهی   که  آنجا 
تسجیل می شود  انجام اعدام  درمأل عام 
است  که دامن زدن هیستری  دستجمعی 

درتأیید ویا درتکذیب آن می شود.
درتقاضای   سالهاست  که  ترکیه   دولت 
عضویت اتحادیه  اروپا دست وپا میزند  
وهرگز توفیق نیافته است  اینک درنظر 
لغو  برای  کند   برگزار  رفراندومی  دارد  

مجازات اعدام .
که  کند   می  گزارش  الملل    بین  عفو 
باوجود آمارهای  ارائه شده  یقین دارد  
برشمار آمارهائی  که بسبب پنهانگاری  

بعضی دولتها  ثبت آن ممکن نیست .
واین پنهانکاری  خود نشانه ی قباحت  
ناراحت  وجدان  و  است   اعدام  مجازات 

مجریان آن . 
شمار کشورهای مخالف  مجازات اعدام  
وقانونی کردن  لغو آن  درجهان روبفزونی  
است . درسال گذشته  مغولستان  به این 
گروه ازکشورها پیوست .ونیز کشور بنین 

و جزیره نانرو دراقیانوس آرام .
به  جا   همه  در  درکل   ها  اعدام  شمار 
درسال  اما   . است  رفته  نسبی  کاهش 
گذشته  تنها در 55 کشور  ، شمارآن  به 
3117 فقره رسید و افزون شد. درحالیکه  
درسال 2015  این رقم درآن 55 کشور 
حدود  1998 فقره بود.گاهی افکار عمومی  
به کراهت وقباحت  مجازات اعدام  بی 
قدرتهای  که  بهانه  این  به   . اعتناست 
دخیل  در جنگها ی محلی آنقدر  آگاهانه 
درقبال   ها  شماراعدام  که  کشند  می 
. است  ناچیز  جنگها  قربانیان  شمار 
به لحاظ   انسانی حق باآنهاست  اما فرق 

است  بین کشتن قانونی  و جزآن .
بعضی کشورها  مثل ویتنام وچین  ابداً 
آماری بدست نمی دهند  شاید هم نمی 
شمارند و می کشند. بهرحال رابطه ای  
ئخصلت   طبیعت  بین  است   محسوس 
نظام های  سیاسی وشمار  اعدام شده 
ایران والئی   و  مربوطه  ها در کشورهای 
درجمع کشورهای آماردهنده  اینک مقام 
واالئی دارد. آنچه درفیلیپین  بعهد  رئیس 
جمهور دوترته  گذشت شرم آور  است . 
توضیح آنکه  قانون لغو مجازات  اعدام

ازمجلس سنای آن کشور  گذشته ولی 
آن  با  مخالفت  به  کاتولیک   کلیسای 

برخاست .
ومردم گاه  ازنظام می نالند  وگاه ازسر 
دمداران  دین ورز ووای به روزی که  نظام 
دین  افتاده   نظام  پس  سیاسی  همان 

ورزان  باشد مثل ایران والئی .
شناخت  در بعضی کشورها  مثل مالدیو  
شریعتمدار  بحدی که  اعدام حتی  بعداز 
محکومیت   زمان  از  سال    60 گذشت 
مجراست  وانقالبیون  دربعضی کشورها 
ازجمله  ایران والئی  باین شیوه  باستناد  
وبیش   کم  انقالبی  موقت   دادگاههای 

عمل کردند .
حتی   دراروپا  ها  مخالفت  غالب 
درکشورهای پیشرفته  ازسوی کاتولیک 
فرانسوا   پاپ  اگر  .وامروز  بوده است  ها  
مجاز  ترک  به  را   کاتولیک  مسیحیان 
شمردن اعدام  تشویق می کند  فرصتی  

برای همگان است .
از مردم که ستم   بسیاری   آنکه  بویژه  
جانکاه تروریسم  اسالمی از نوع داعش 
اند  وطبعاً  در خشم  وغیره را چشیده 
وخروشند اینجا وآنجا  حرف بازگشت  به 
مجازات اعدام را میزنند.اما رهبرانی مثل 

ماتئو لو فرانسوا روزی گفت : 
اعدام  به  محکوم  یک  پیرو   ماخود   «
رنجور   مسیحی  یک  زیرا    ». هستیم 
تواند   نمی  دیگر   مسیح  ازسرنوشت  
شد     کندواینگونه  تأیید  را  اعدام  حکم 
که انجمن مسیحیان  برای لغو مجازات  

اعدام  به فعالیت افتاد.
مذاهب وادیان  بزرگ  جملگی به خدای  
واحد می نازند. خدائی که  خالق است ونه 

ضد آن .
بنابراین  اگر درکشوری  با نظام اسالمی، 
مجازات اعدام  رواج دارد  این پدیده ناشی 
از  قدرت سیاسی حاکم است  ونه جزآن .

گفتنی است که در 1969  یعنی 12 سال 
پیش از  آنکه دولت فرانسه  لغو مجازات 
برساند   مجلسین  تصویب  به  را  اعدام 
دولت واتیکان  این مجازات را لغو کرده 
بود اما موفق باجرا  نشد زیرا ازدرون با 

مقاومت  کشیش های  پسگرا روبرو بود.
بقیه درصفحه 50
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* امروز هنوز هیچکس  ازابعاد مؤسسه ای که بحق جایزه صلح نوبل  رادریافت داشته  اطالع کافی ندارد. اما کمیته نوبل  یاد هیروشیمارا زنده کرد. 
    * مبارزه برای الغای کل  سالحهای اتمی  وکنار نهادن این  صنعت ضد بشری  ، ضد زندگی ، ضد هرگونه زیست  برکره زمین تالشی است  شریف وپرافتخار  واگر مبالغه نباشد  بازآفرینی حیات زیست محیطی  است .

دنباله : یاداشتی بر مجازات اعدام 
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جوانترین رهبرجهان کیست ؟

 31 در  کورز  سباستین  نیوز:  الجزیره 
سالگی،  جوانترین رهبر جهان است.

رهبر حزب محافظه کار )OVP( به عنوان 
صدراعظم  جدید اتریش در نظر گرفته 
شده است. با وجود سن کم ، او در حال 

حاضر تجربه قابل توجه سیاسی دارد.
امور  وزیر  جوانترین  او   ،2013 سال  در 
سالگی   27 در  او  بود.  اروپا  در  خارجه 
متحده،  ایاالت  ایران،  بین  را  مذاکراتی 
چین، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس 
در زمینه معاهده هسته ای انجام داد. در 
امضا  وین  در  اصلی  قرارداد  سال 2015، 

شد.که  درایران به برجام معروف گردید.
هدایت  راست  سمت  به  را   OVP او 
کرده است. در طول بحران پناهندگان، 
در  مرزی  تر  شدید  کنترل  خواستار  او 
پناهندگان  ازفرار  جلوگیری  برای  اروپا 
به اروپا شد. او قوانینی را پیش بینی کرد 
که سازمان های خارجی دست از حمایت 
مالی  مساجد اتریش بردارند و گفت که 
مسلمانان در این کشور فقط مجازند قرآن 

کریم را که به تأیید دولت اتریش رسیده 
او  باشند.  داشته  آلمانی  زبان  به  است 
»ممنوعیت برقع« را تأیید کرد، که مانع 
از پوشیدن حجابی می شود که صورت را 

در مأل عام کامالً می پوشاند.
اوبه پناهندگانی که  دراتریش پذیرفته 
دریافت  مجازبه  است   گفته  اند  شده 
مزایای دولتی نخواهند بود مگر اینکه تا 

پنج سال آینده در اتریش زندگی کنند.
قبل از انتخابات 15 اکتبر، وی قول داد تا 
ازهجوم کسانی  که  از جنگ و محاکمه  
بخاطر جنایات ازکشورخود فراری شده 

اند جلوگیری کند.
انتظار می رود که حزب  محافظه کار با 
FPO یا حزب فرا راست آزادی  یا حزب 
سوسیال دموکرات مرکزی اتریش ائتالف 

کند.

نقل باختصار از الجزیره نیوز

روزنامه گاردین چاپ لندن درمورد سفر 
وزیرامورخارجه آمریکا به قطر می نویسد:

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا 
می گوید عربستان سعودی مایل نیست 
که مذاکرات مستقیم را برای حل بحران 
کند،  فارس[آغاز   [ خلیج  دیپلماتیک 
بن  محمد  شیخ   ، اش   قطری  همتای 
عبدالرحمان آل ثانی، از رفتار چهار کشور 
نومیدی  ابراز  هستند   قطر  سدراه   که 

کرده است. .
دیپلمات ها در روز یکشنبه22 اکتبر در 
دیدار تیلرسون از قطر، که پس از توقف 
در عربستان سعودی، به عنوان بخشی از 
یک فشار جدید برای پایان دادن به ماه 
ها ختالف ، وارد قطرشده ، نظرات خود را

 اعالم کردند.

ترامپ میگوید:
مانعی  اروپا  و  ایران  تجارت 

ندارد
فاکس نیوز:  شبکه خبری فاکس نیوز در 
مصاحبه ای با دانلدترامپ رئیس جمهور 
آمریکا خبرداد که آمریکا با تجارت بین 
اروپا و ایران مانعی نمی بیندو اروپا می 
تواند درمعامله باایران هرچه ممکن است 
ازاین کشور پول دربیاورد. اتحادیه اروپا 
با ترامپ برسر لغو احتمالی برجام ازسوی 

آمریکا اختالف دارد.

در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد 
بن عبدالرحمن در پایتخت قطر، دوحه، 
تیلرسون گفت که او امیدوار نیست که 
عربستان سعودی در مذاکرات برای حل 
به  اودرموردسفرش  باشد.  بحران حاضر 

ریاض گفت::
بن  محمد  شاهزاده  با  من  جلسات  »در 
که  خواستم  او  از  درعربستان   سلمان، 
در گفت و گوها شرکت کند، اما نشانه ای 
قوی وجود ندارد که طرفین درگیر هنوز 

آماده باشند تا باهم  مذاکره کنند.« 
اوادامه داد:»ما نمی توانیم مذاکرات را بر 

افرادی که آماده نیستند تحمیل کنیم .«
در روز 5 ژوئن عربستان، امارات متحده 
عربي، مصر و بحرین، روابط دیپلماتیک 

خود را با قطر قطع کردند.

فرضیات غلط در معامله باایران
غالمعلی خوشرو سفیر جمهوری اسالمی 
درسازمان ملل متحد  در روزنامه نیویورک 
تایمز مورخ دهم اکتبر 2017 مقاله ای دارد 
قرارداد  در  که  پیرامون فرضیات علطی 
اتمی بین ایران و 1+5 وجوددارد.. او این 
مقاله را قبل از سخنان ترامپ پیرامون 
کنگره  توسط  آن  لغو  واحتمال  برجام 
آمریکا، نوشته است .او دراین مقاله ادعا 
کرده است که چه آمریکا برجام را تأیید 
کند و چه نکند ایران با تعهدی که درسال 
و  اروپا  اتحادیه  و  کشور  این  بین   2015
متعهد می  بسته شده همچنان  آمریکا 
ماند.. او ادامه می دهد برطبق این تعهد 
هیچ نیازی به تأیید مجدد آمریکا نیست 
زیرا سازمان بین المللی انرژی اتمی تنها  
ایران  بندی  پای  باید  که  است  مرجعی 
قرار دهد.  تأیید  مورد  برجام  مفاد  به  را 
 ، تعهد  این  انجام  از  پس   2015 درسال 
کاخ  که  کرد  پیشنهاد  آمریکا   کنگره 
سفید  می تواند این تعهدرا تأیید کند. 
درنتیجه  این تأیید یا عدم تأیید برجام 
یک مسئله داخلی آمریکاست  که البته 
می تواند برمفهوم برجام تأثیر بد بگذارد.. 
درماههای  دوبار  تاکنون  ترامپ  دولت 
کرده  تأیید  را  برجام  و  جوالی   آوریل 
است سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز  
صدهابار  از تأسیسات اتمی ایران بازدید 
کرده و تأیید کرده است که ما به تعهدات 
خود پای بند هستیم . کشو رهای اروپائی 
حاکی  خبرها  اما  رند.  ندا  نگرانی  هم  
است که این بار آقای ترامپ درنظردارد 
این تعهدرا تأیید نکند درنتیجه کنگره 
ایران  علیه  را  جدیدی  تحریمهای  باید 
. قرارداداست  متن  کند.که خالف  وضع 

ا دامه می دهد که  سپس آقای خوشرو 
چند فرضیه غلط وجوددارد

را  برجام  خواهند  می  آن  برمبنای  که   

10
ه  

فح
 ص

    94
ی 

اد  آز
دی 94     صفحه  11            آزا

نگاهی گذرا  به 

رویدادهای سیاسی
به روایت رسانه ها

لغو کنند.  اول اینکه  ادعا می کنند که 
تاکنون  که  است  قراردادی  بدترین  این 
کرده  منعقد  کشوردیگری  با  آمریکا 
است. برجام یک قرارداد دوطرفه نیست 
که بین ایران وآمریکا بسته شده باشد . 
حتی برجام یک قرارداد چند ملیتی نیز 
نیست . برجام تعهدی است که شو رای 
امنیت سازمان ملل متحد باقطعنامه ای 
به امضای اعضای این شورا  آنرا تصویب 
آن  غلط   فرضیه  دومین   ... است  کرده 
این تعهد بخواهد در سیاست  است که 
های دیگر ایران خارج از فعالیتهای اتمی 
اش دخالت کند. واین موضوع هر گز در 
برجام گنجانده نشده است .همیشه بطور 
شفاف گفته شده که برجام  هیچ دخالتی 
در سایر امور ژئوپولتیک نخواهد داشت 
همه آنها که درطول سالها برسر مسئله 
این  اند شاهد  کرده  مذاکره  ایران  اتمی 
مدعا هستند..... قطعنامه 2231 شورای 
امنیت حاکی ازاین است که ایران برروی 
حمل  قدرت  که   دوربرد  موشکهای 
و  کند.  کار  نباید  دارد  را  اتمی  کالهک 
ساخت  درجستجوی  هرگز  کشورمن 
توانند  نمی  و  است  نبوده  اتمی  سالح 
خودمان  دفاعی  قدرت  توسعه  از  مارا 

بازدارند....
سومین فرضیه غلط آن است که جمله 
ای در قرارداد وجوددارد که پیشنهاد می 
کند پس از ده سال ایران می تواند  ازقید 
این محدودیت ها رها شودو دیگر مورد 
بازرسی های سخت قر ار نخواهد گرفت 
... بافرض اینکه همه طرفهای  متعهد به 
عهد خود وفا کنند ایران نیز باید به جامعه 
بین المللی و اعضای پیمان منع گسترش 
سالحهای اتمی ، پس از گذشت مدتی که 
در برجام ذکر شده پروتکل دیگری مربوط 
به فعالیتهای  اتمی صلح آمیز امضاء کند و 
همچنان به استفاده اتم برای تولید انرژی 

و مصارف پزشکی  ادامه دهد....
ماایرانیان - همانند همه ملتها که تعهدی 
المللی  بین  جامعه  و  دارند  دیگران  با 
گسترش  منع  پیمان  کارشناسان  و 
می  تشخیص   - ای  هسته  سالحهای 
اقدام  ای یک  قرارداد  هسته  که  دهیم 
مهم سیاسی است و اعتباری برای  رژیم 
متعهد به پیمان عدم توسعه سالحهای 

هسته ای باقی میماند.
آمریکا  وکنگره  ترامپ  پرزیدنت  آنچه 
انجام می دهند مسئله  برجام  مورد  در 
می  آمریکا  اگر  اما  آمریکاست  داخلی 
آینده  ملیتی  چند  درمذاکرات  خواهد 
باید  بماند   باقی  جهانیان  مورداعتماد 
از مخالفت با تصمیمات دولت قبلی  که 

جنبه سیاسی دارد دوری کند... 
***

دراین مورد مقاالت بسیاری در مطبوعات 
بین المللی چاپ شده است که همه ی
برجام  اجرای  ی   ادامه   خواهان  آنها   

هستند .

 انتقاد رهبران اروپا ازترامپ
اکتبر  در 13  لندن  چاپ  گاردین  روزنامه 
بازهم قبل از اظهار نظر ترامپ درباره برجام، 
مقاله ای دارد بقلم استفان کسل  و تامس اِرد 

برینک  ومی نویسد:
مؤکداً   اروپا  رهبران  و  روسیه   ، ایران 
آمریکامبنی  جمهور  رئیس  تصمیم 
ایران  اتمی  معاهده  گرفتن   نادیده  بر 
ترامپ  از  بانتقاد  و  کردند  محکوم  را 
آلمان  خارجه  امور  وزیر  پرداختند. 
ترامپ   آقای  گفت  گابریل  زیگمار 
ما  بنظر  و  آفرین  مشکل  سیگنالی 
معامله  اوگفت    . فرستاد  خطرناکی 
الزم  دیگر  سیاسی  کارهای  و  باایران  
بود صورت گیرد تا کشوری همانند کره 
شمالی  و احتماال کشورهای دیگر قانع 
شوند که قادرخواهندبود بدون داشتن 

سالح اتمی نیز امنیت  داشته باشند.
معاهده   این  بردن  ازبین  داد:»  اوادامه 
درسطح جهانی باین معناست که  دیگر 
بند  پای  معاهدات   باینگونه  کسی 

نباشد..«...

معاهده ایران ارزش 
نگهداری ندارد

  دولت اسرائیل می گوید دولت اوباما 
می گفت :تنها جنگ می تواند جانشین 
نیویورک  در  باشد.  باایران  معاهده 
از  آرن    مایکل  ب.  اکتبر   نهم  تایمز 

اورشلیم می نویسد: 

باورنداشت  خاورمیانه  در  هیچکس   «
بایران حمله  بخواهد  روزی  آمریکا  که 
ها   آمریکائی  از  بسیاری  ولی  کند. 
اهد خو  بسته  معاهده  که  باورداشتند 
دهد: می  ادامه  آرن  آقای  شد... 
معاهده  بلکه  نبود  جنگ  آلترناتیو،    «
بهتر  معاهده  بود.  ایران  بهتربرای 
تحریمهایش  که  داد  می  اجازه  بایران 
برداشته شود و سانتریفیوژهای بهتری 
کشور  یک  به  را  ایران  و  کند  نصب 
کندکه  تبدیل  اورانیوم  کننده  تولید 
نیازی  آن  به  انرژی  تولید  برنامه  برای 
ایران  بودکه   این  بهتر  معاهده  نداردو 
حامی تروریسم ، یاغی منطقه و ناقض 

بشود.  خود  مردم  برای  بشر  حقوق 
نویسد:  می  نتانیاهو  ازقول  وآنگاه 
معاهده  درمورد  اسرائیل  موضع   «
: که  وهست  بوده  این  ایران   اتمی 
» یا آن را اصالح کنید یا ملغی کنید.«

اسالم سیاسی
 پس از بهارعربی
Olivier Roy ازفارن افرز- نوشته

     Islamism گرایي«  »اسالم  اصطالح 
به طور  و معادل آن »اسالم سیاسي«، 

ایران  انقالب  از  پس  اي  گسترده 
درسال 1979 متداول شدند و به زودي 
سیاسي  گفتمان  به  دائمي  صورت  به 
معاصر تبدیل گردیدند. این دو اصطالح 
برای توصیف یک پدیده ادعائی  جدید 
های  جنبش  شدند:  گرفته  کار  به 
تحصیل  مسلمانان  رهبری  به  سیاسی 
دوباره«  سازی  »اسالمی  از  کرده 
جوامع  )و  مسلمان  اکثریت  کشورهای 
مسلمان در جاهای دیگر( حمایت می 
کردند، چون به زعم آنها این کشورها 
وجوامع  به اندازه کافی اسالمی نبودند. 
های  شکل  طریق  از  ها  جنبش  این 
تبلیغ  را  مردمی شریعت  بسیج  مدرن 
شعباتی  مثال،  عنوان  به  کردند،  می 
و  زنان  جوانان،  برای  خاص  طور  به 
کردند.آنها یک ساختار  دایر  کارگران. 
که  کردند  ابداع  ترکیبی،  سازمانی 
برادری سنتی  صوفیانه، که  حد وسط 
اعضای آن پس از طی مراحل مختلف 
سیاسی  حزب  یک  و  شدند،  می  فعال 
مدرن، که در آن یک شورای مشورتی 
فنی  کمیته  تا  کرد  انتخاب می  رهبررا 
مربوط  به بخش های سیاست خاص  را 
دو  در  گرایان  اسالم  بود.  کند،  نظارت 
سرپرستی  بکارکردند:  شروع  مسیر 
سازمان  با  که  اجتماعی  جنبش  یک 
های  سازمان  و  درجامعه  موجود  های 
یک  ایجاد  و  کرد  می  همکاری  خیریه 
جنبش سیاسی که در انتخابات رقابت 

می کرد و اعضای خود را به بوروکراسی 
دولتی متصل می ساخت.

سازمان  وجودچنین   1970 دهه  تا 
هایی به سختی درداستانها  دیده می 
گروه  ترین  معروف  و  نخستین  شد. 
که  بود  المسلمین  اخوان  اسالمگرای،  
و  تاسیس شد  در سال 1928 در مصر 
جهان  سراسر  در  هایش   شاخه  بعدا 
زمان،  طول  در  گردید.  تاسیس  عرب 
سازمان های مشابه در جاهای دیگری 
بوجودآمد.  سنی  مسلمانان  جهان  در 
ستیزه  و  ایران  شیعی  روحانیون  اما 
جویانی که در سرنگونی شاه ایران در 

در  کردند،  شرکت   1979 سال 
تخیل  در  سیاسی  اسالم  جاافتادن 
اولین  این  کردند؛ شاید  عمومی کمک 
کنترل  برای  اسالمگرایان  که  بود  بار 
شده  واردعمل  مدرن  دولت  یک 
انداختن   جا  به  آنها  اقدامات  بودند. 
رسانه  در  گرایان«  »اسالم  اصطالح 
کرد. کمک  دولت  و  ها  دانشگاه  ها، 

نگاران،  روزنامه  متاسفانه  امروز 
عبارت  این  سیاستمداران  و  محققان 
کار  به  ای  سخاوتمندانه  صورت  به  را 
از  زیادی  تعداد  به  را  آن  و  برند  می 
شخصیت ها و گروه ها اعطا می کنند، 
رهبر  غنوشی،  راشد  برای  جمله  از 
حزب النهاده »دموکرات های مسلمان« 
، خلیفه  البغدادی  ابوبکر  تا  تونس،  در 
خودخوانده دولت اسالمی یا)داعش (.

 این درست مشابه استفاده از اصطالح 
سناتور  توصیف  برای  »سوسیالیست« 
رهبر  و  ساندرز  برنی  آمریکایی 
است. اون  جونگ  کیم  شمالی  کره 

به  مربوط  از مطالب  بسیاری  میان   در 
متفکرانه  ای  مجموعه  سیاسی،  اسالم 
توسط  که  است  مقاالتی  از  مفید  و 
کانث،  مک  ویلیام  و  حمید  شادی 
در  آمریکایی  برجسته  کارشناس  دو 
شده  آوری  جمع  موضوع  این  مورد 
بحث  چگونه  که  میدهد  وشرح  است، 
تأیید  با  را  سیاسی  اسالم  درباره 
بقیه درصفحه 48

Sebastian Kurz

سفر رکس تیلرسون به قطر

راشد غنوشی هنگام انداختن رأی خود به صندوق در انتخابات تونس
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حاج آقا در نیویورک
این روضه خوان بیچاره ، رییس جمهور 
منتخب و محبوب رژیم آخوندی دکتر 
روحانی بنفش همراه با هیئت عزادران 
و سینه زنان اسالم عزیز به فرماندهی 
پیش  هفته  سه  دو   ، ظریف  آقا  حاج 
وارد خاک استکبار شدند تا درهمایش 
بقیه  با  و  سازمان ملل سخنرانی کنند 
کفار چک و چونه بزنند .چند صباحی 
و  روانپریش  ترامپ  پرزیدنت  که  است 
، پایش را  اتازونی  مالیخولیایی ممالک 
در یک کفش کرده است که کاسه کوزه 
برجام را بهم بزند و به قول و قرارهای 
کامأل غیر منطقی و عجیب غریب دوره 
پیش از انتخابات خود عمل کند. بعد از 
اینکه حاج آقا ترامپ باالی منبر سازمان 
ملل کلی به ایران اسالمی عزیز و کره 
شمالی بد و بیراه گفت، رییس جمهور 
که  داد  نشان  العمل  عکس  هم  بنفش 
ما هم فالن  بخورد  بهم  برجام  این  اگر 
میکنیم و بهمان میکنیم و از این خالی 
بی  تهدیدهای  مشت  یک  و  ها  بستن 
ارزش در جواب مهمالت رییس جمهور 
نامتعادل امریکا بیان کرد. همانطوریکه 
خوانندگان گرامی آگاهند، شیطنت های 
روضه خوانان در بخش انرژی هسته ای 
و تحریمهای به تـقصیر، مملکت را دم 
رهبر  که  داد  قرار  دروازه ورشکستگی 
معظم را وادار کرد با نرمش قهرمانانه و 
تن دادن به انتصاب روحانی و دار دسته 
اش با کفار سر میز مذاکرات بشینند و 
گمانی  جای  هیچ  البته  گذشت.  آنچه 
نیست که اگر مستر ترامپ برجام را پاره 
پوره کند، لشکریان کفار ممالک اروپا به 
عهد خود پایبند خواهند بود چون بعد 
با این موجود نژاد پرست و  از آشنایی 
هارت و پورتهای توخالی ایشان برایش 
تره هم خرد نمیکنند. کفار میداند که 
آسانسور مغزی استاد تا طبقه آخرباال 
نمیگیرند.  را جدی  او  زیادی  و  نمیرود 
حاج آقا روحانی هم این جریان را میداند 
ولی همین هیاهوها باعث عدم سرمایه 
گزاری برخی از کفار در ایران میشود . 
خالصه که اوضاع بد جوری شیر تو شیر 

است. 
البته بعد از فارغ شدن از سخنرانی در 
سازمان ملل، دکتر روحانی با عده ای از 
امت اسالمی ایران که از همه جای آمریکا 
و ماچین  ماوراءالنهر و چین  و  کانادا  و 

برای دیدن رییس جمهور محبوب ایران 
اسالمی عزیز خود آمده بودند در یک 
نشستند  سفره  دور  صمیمی  ضیافت 
و امت به سخنرانی های پر مغز ایشان 
گوش دادند. متأسفانه بنا به دالیل حقه 
بازی و تظاهر به آدم بودن در سرزمین 
کفار ، مسئولین تکیه دولتی نتوانستند 
مجلس را مردانه- زنانه برگزار کنند و 
مجبور شدند میز صندلی بچینند. البته 
بانوان گرامی برای رعایت شئون اسالمی 
همه چادر چاقچور سرشان کرده بودند 
نمادهای  با  آقایان  از  زیادی  تعداد  و 
در  شلوار  و  کت  و  کراوات  مثل  غربی 
این جلسه حضور داشتند. طبق گزارش 
،ایشان  جمهوری  رئیس  رسمی  سایت 
ایرانیان مقیم  ایرانیان از جمله  از همه 
ایرانی  ساختن  برای  خواست  خارج 
عرصه  در  افتخارآفرین  تر  و  آبادتر 
جهانی، دست  در  دست یکدیگر بدهند 
برای  ما  گفت:»...  چنین  و  بکوشند  و 
ایرانیان  به همه  ایران اسالمی  ساختن 
سراسر گیتی نیازمندیم و همه ایرانیان 
که دلداده ایران و عاشق وطن خودشان 
هستند باید در آینده ایران سهم داشته 
ایران  ملت  همه  آن  از  ایران  باشند. 
است و هیچکس در ایرانی بودن، نمی 
تر  ایرانی  دیگران  از  من  بگوید  تواند 
هستم...« البته حاج آقای دروغگوی ما 
میلیونها  است.  اشتباه محض  کامأل در 
ایرانی از خاک خود آواره شده و مجبور 
به زندگی در چهار گوشه جهانند که از 
زیر یوغ اسالم و قوانین عقب مانده آن 
باید  خوان  روضه  این  حاال  کنند.  فرار 
بیگمان  که  جلسه  در  حاضر  امت  از 
اسالمی جمهوری  ابقای  و  ایشان  به 

که چرا خارج  میپرسید  اند  داده  رأی   
ایران  به  زندگی میکنند؟ چرا  ایران  از 
و  البته  ؟  گردند  نمی  بر  عزیز  اسالمی 
بقیه  از  که  ایرانیانی هستند  البته  صد 
امت اسالمی ایرانی، ایرانی تر میباشند 
ولی  هستند  خودشان  وطن  عاشق  و 
به  جمهور  رییس  بعد  جمع.  آن  در  نه 
در حوزه سیاست  کشور  دستاوردهای 
خارجی اشاره کرد و گفت:».. در سیاست 
خارجی با تالشی که برادر بسیارعزیزم 
آقایان   ، ظریف  دکتر  آقای  جناب 
عراقچی و تخت روانچی و سایرین انجام 
دادند ، موفق شدند در تاریخ سیاست 
که  دهند  نشان  دنیا  به  خارجی کشور 
ایرانیان همانطور که در صحنه فرهنگ، 
علم و دفاع از کشورشان پیشتاز بودند 
به  توانند  می  هم  خارجی  سیاست  در 
خوبی با زبان امروز دنیا و با منطق قابل 
قبول از حقوق ملت خود دفاع کنند...« 
اینهم از دو پهلو حرف زدن این استاد. 
با کدام منطق قابل قبول از حقوق ملت 
قابل  حاال  میشود؟  دفاع  ایران  داخل 
قبول بودن پیشکشتان ، با کدام منطق؟ 
؟ چهل  یعنی چه  منطق  میدانید  اصأل 
سال است که این هیئت عزاداران دیوانه 
با امت مسخ شده در تالش است که هر 
گونه فرهنگ غیراسالمی را بزداید. چه 
بکن چه نکن ، چه بخور چه نخور، چه 
اهداف  راستای  در  نپوش.  چه  بپوش 
اسالمیزه کردن ایران، آنقدر خرابکاری 
هر  به  تن  مجبورند  حاال  که  اند  کرده 
کاری بدهند. بساز بفروشی میزان ترقی 
علم و صنعت و پیشتاز بودن نیست بلکه 
آسایش و امنیت و رعایت حقوق اولیه 
مردم مطابق با تاریخ و تجارب امروزی و 

همراهی و همکاری با جوامع دیگر دنیا ، 
میزان پیشرفت است. در این چهل سال 
آخوندی چه چیزی حاصل این مردم و 
و فقر و  کشور شده است؟ بجز جنگ 
بیماری های اجتماعی و خرابی اقلیمی و 
چندین بدبختیهای دیگر.هی میگیویند 
ایران اسالمی و آنرا پیراهن عثمان کرده 
این  از  بهتر  ملت  و  مملکت  اوضاع  که 
خواهد شد. یکی از بزرگترین جنایتهای 
منابع  مدیریت  سوء  کش،  زوزه  امت 
آبی کشور است که به بحران شدیدی 
ایسنا  تبدیل شده است. طبق گزارش 
عیسی کالنتری، رئیس جدید سازمان 
نخستین  در  زیست،  محیط  حفاظت 
نشست خبری خود پس از تصدی این 
مصرف  اگر  که  هشدارداد  مسئوولیت، 
آب کم نشود، کشور نابود خواهد شد. 
از 70 درصد  اینکه بیش  به  با اشاره  او 
مشکل کشور آب است، گفت: »...خطر 
هزار  هفت  تاریخ  که  کشور  نه  آب، 
که  می کند.وقتی  تهدید  را  آن  ساله 
سازمان محیط زیست بخش هوا و  در 
نیروی انسانی 20 برابر آب بودجه دارد 
قدرتش  و  توان  دیگری  فنی  بخش  یا 
آب  یعنی  است،  آب  مساله  برابر  ده ها 
به  ندارد...«  جایگاهی  سازمان  این  در 
عبارت ساده تر ، ندانم کاری و آرتیست 
بازی های رژیم آخوندی برای چاپیدن 
ثروت ملی ایران باعث و بانی این بحران 
است. طبق گزارش ایلنا مهرداد الهوتی 
شورای  مجلس  در  لنگرود  نماینده 
اخیر  سال های  در  گفت:«...  اسالمی 
که  کشاورزی  بحران  وضعیت  دلیل  به 
محصوالت  بی  رویه  واردات  با  همواره 
کشاورزی از قبیل چای و برنج تشدید 
می شود؛ باعث شده کشاورزان گیالنی 
به  مجبور  خود  زندگی  گذراندن  برای 
فروش شالیزارهای خود شوند.خریداران 
زمین های کشاورزی با تغییر کاربری به 
شرایط  این  در  پرداخته اند،  ویالسازی 
اراضی  رفتن  بین  از  شاهد  رفته  رفته 
گیالن هستیم...«  استان  در  کشاورزی 
البته  باید گفت رفته رفته شاهد از بین 

رفتن ایران هستیم.
اسحاق  استاد  فرمایشات  طبق   
جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری، 
آسد  از  اجازه  کسب  با  یازدهم  دولت 
مسلمانان جهان  رهبر  ای  خامنه  علی 
هشت  کشور،  آب  مشکل  حل  برای 
ملی  توسعه  صندوق  از  دالر  میلیارد 

دوباره  البد  که  است.  کرده  برداشت 
سازی  سد  اونور  و  اینور  میخواهند 
کنند.  میل  و  حیف  را  سرمایه  و  کنند 
طبق گزارشات خبرگزاریهای آخوندی، 
و  فرهنگی  معاون  عبداللهی،  مجتبی 
اجتماعی شهرداری تهران می گوید:«... 
اربعین  مراسم  برای  تومان  15میلیارد 
در کربال هزینه شده است. این در حالی 
شورای  شده  تصویب  بودجه  که  است 
تومان  میلیارد   5 کار  این  برای  شهر 
است .نزدیک به دو و نیم میلیون نفر از 
ایران در این مراسم شرکت می کنند که 
حدود یک چهارم یا یک پنجم از تهران 
هستند...«  خب باالخره باید برای امتی 
و  رسم  این  از  پیروی  وار  گوسفند  که 
رسومات عقب مانده میکنند، تدارکات 
وتسهیالت این سفر را ایجاد کنند. طبق 
گفته ایشان این بودجه برای ساخت و 
سازی استفاده نشده اما برخی مدارس 
وسرویس  آماده  زائران  اقامت  برای 
زیرساخت هایی  حمام  و  بهداشتی 
ایجاد شده است و همچنین نظارت بر 
شهرهای مرزی ایران و عراق و جاده 80 
کیلومتری نجف، دفع زباله های شهری، 
نخاله های  جمع آوری  و  بیمارستانی 
تامین  سبز،  فضای  تامین  ساختمانی، 
بهداشتی  سرویس های  تهیه  و  آب 
تدارکات  این  جزو  نشانی  آتش  و 
میباشد. بد نبود بجای ترویج خرافات 
بیابانگرد چادرنشین  بندگی مشتی  و 
بحال مشکالت  فکری  یک  دوغ  عهد 
این  حاال  میکردند.  ایران  مردم 
شعارایرانی  نیویورک  در  خوان  روضه 
عرصه  در  تر  افتخارآفرین  و  آبادتر 
از  نمونه  یک  اینهم   . میدهد  جهانی 
ایسنا  گزارش  طبق  افتخارات.  این 
اتحادیه  رییس  نایب  عابدی،  شهربانو 
گفت:«... تهران  زنان  آرایشگران 
هرگونه  انجام  از  زنان  آرایشگران 
در  محرم  آرایش  عنوان  به  خدمات 
کلیه سالن های آرایشی منع شدند...« 
انجام اموری نظیر آرایش محرم مغایر 
با عرف و شئونات اسالمی و ملی است 
سالن های  کلیه  در  امور  این  انجام  و 
با  و  ممنوع  تهران  استان  آرایشی 
کلیه  می شود  برخورد  متخلفان 
تهران،  استان  در  آرایشی  واحدهای 
در  همزمان  به  طور  شمیرانات  و  ری 
تعطیل  تاسوعا  و  عاشورا  روزهای 
روز  دو  این  در  بازرسان  و  هستند 
دریافت  آماده  و  مستقر  اتحادیه  در 

گزارشات از هموطنان هستند.
 ما نفهمیدیم چرا خارج نشینان تو ی 
صف نمی ایستند که برگردند به ایران 
اسالمی عزیز، بویژه امتی که در نیو یورک
بودند.  رفته  آقا  روضه حاج  به جلسه   
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

بحران محیط زیست

 -  )AP( اسپانیا  بارسلونا، 
خواهند  می  که  نفر  هزار  صدها 
باقی  اسپانیا  از  بخشی  کاتالونیا 
دو  اکتبر  یکشنبه،29  بماند، 
اکثریت جدایی  آنکه  از  روز پس 
کاتالونیارأی  مجلس  در  طلبان 
و  دادند  کاتالونیا  جدائی  به 
رأی  این  به  اعتراض  برای  مردم 
سازمان  خیابانهاریختند.   به 
از  هدف  گویند  می  دهندگان 
راه پیمائی دفاع از اتحاد اسپانیا 
بی  »حمله  به  اعتراض  و  است 
دموکراسی«   تاریخ  در  سابقه 
طرفدار  رهبران  کشوراست.  این 
حاکم،  کاران  محافظه  از  اتحاد 
کار  و  لیبرال های طرفدار کسب 
 « ها تحت شعار  و سوسیالیست 
 ،» هستیم  کاتالونیا  اهل  همه  ما 
»حس مشترک برای همزیستی!« 
کردند.  شرکت  تظاهرات  دراین 
سازمان دهندگان این راه پیمائی 
گفتند  اتحاد   پیشرو  ازگروه 
نفردراین  میلیون   1 از  بیش  که 
یک  همانند  که  راهپیمایی 
داشتند،  شرکت  بود  جشنواره 
ای  حادثه  هیچ  اینکه   بدون 

گزارش شود. 
گوید  می  اسپانیا  وزیر  نخست 
را  کاتالونیا  نمایندگان  مجلس  او 
از  بسیاری  کرد.  خواهد  منحل 
های  پرچم  که  کنندگان  تظاهر 
اروپا  اتحادیه  و  کاتاالن  اسپانیا، 
دربلوار   ، داشتند  دردست   را 
حرکت  به  بارسلونا  مرکزی 
های  آگهی  برخی  درآمدند. 
دست نوشته و بنر هائی را حمل 
وشته  ن  آن  روی  که  میکردند 
بود:» ما اجازه نمی دهیم اسپانیا 

تجزیه شود.«

بیدارشو«  خاموش  ملت   « و   
 Angelita Cuesta گوستا  آنجلیتا 
می  ساله    66 بازنشسته  یک 
را  قانون  کاتاالن  گوید:»رهبران 
این  مرکزی  دولت  اند.  شکسته 
وضعیت را بیش از حدبرای 30 یا 
و  است،   کرده  طوالنی  40 سال، 
شایدفکر نمی کرد که ما هرگز به 
می  اما   ، برسیم  گری  افراط  این 

بینید که به اینجا رسیدیم .«
انسجام  از  دیگر  ما  »جامعه 
برخوردار نیست ، اعضای خانواده 
در  توانند  نمی  دیگر  دوستان  و 
از  برای جلوگیری  مورد سیاست 

درگیری صحبت کنند.«
گروه  همین  پیش،  هفته  سه 
تظاهرات جدائی طلبان  درمقابل 
دادندوصدها  راترتیب  تظاهراتی 
های  خیابان  در  را  نفر  هزار 
این  انداختند.  راه  به  بارسلونا 
اخیر  سالهای  در  تظاهرات 
اتحادیه  نمایش قدرت  بزرگترین 

در کاتالونیا بود، 
جامعه  رئیس  راموس  الکس 
مدنی  کاتاالن  می گوید: » ما دیر 
جنبیدیم، اما ما اینجا هستیم تا 
کاتاالنی  اکثریت  نشان دهیم که 
ها دیگر سکوت نمی کنند و دیگر 

نمی خواهند ساکت بمانند«.
اسپانیا،  مرکزی  دولت  اعضای 
دولورس  بهداشت  وزیر  جمله  از 
میلو،  انریک  و  مونتسرات، 
کاتالونیا،  در  مادرید  نماینده 
یکشنبه  مراسم  در  همچنین 
راهپیمایی  هیچ  یافتند.  حضور 
استقالل  طرفداران  توسط  جدی 

انتظارنمیرود.
کاتالونیا،  طلب  جدایی  رهبر 
با اکتبرهمراه   28 شنبه  روز  که 

اخراج  خود  ای  منطقه  دولت   
در  ها  کاتاالن  خواستارشد  شد، 
سرکوب  با  آمیز  صلح  مخالفت 
اسپانیا باهم باشند تا کشور را با 

هم متحد سازند.
ماریانو  اسپانیا،  وزیر  نخست 
راجوی مجلس کاتالونیا را منحل  
کرد و انتخابات منطقه ای جدید 

را 21 دسامبر برگزار خواهدکرد.
حزب  رهبر  ریورا،  آلبرت 
گفت:  میانه،  شهروندانراست 
ها  بر خیابان  »زمان حاکم شدن 
های  صندوق  ازطریق  پیروزی  و 

رای گیری است.«
رئیس  معاون  یانکرز،  اوریول 
دولت  شده  سرنگون  جمهور 
سرکش کاتالونیا، روز یکشنبه در 
روزنامه  در  سرگشاده  نامه  یک 
آووئی  پونت  ال  بنام   کاتاالن 
نوشت که جدایی طلبان باید در 
در  این  کنند.  شرکت  انتخابات 
از جدایی طلبان  برخی  به  پاسخ 
که  کردند  می  استدالل  که  بود 

آنها تحریم خواهندشد.
جدا  برای  کاتاالن  پارلمان  رأی 
رفراندوم  یک  از  پس  شدن 
غیرقانونی 1ول اکتبر در کاتالونیا 
دادگاه  بود.  استقالل  نفع  به 
را  رأی  اسپانیا  اساسی  قانون 
مخالفان  و  کرد  اعالم  غیرقانونی 
آن  از  پس  جدایی،  برای  محلی 
که جدایی طلبان قوانین مجلس 
این  تحریم    به  کردند  نقض  را 
اخراچی  دولت  روندپرداختند. 
استقالل  تا  است  گفته  کاتالونیا 

کاتالونیا ازپای نخواهد نشست .
نقل از مجله تایم

  تظاهرات دربارسلونا علیه رفراندوم اول اکتبر 
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 مردی که 43 سال تمام  شب وروز سایه 
به سایه  در کنار رضاخان  میر پنج بود  
به  اورا  وطن   ترک  هنگام   شاه  ورضا 

عنوان  محافظ شاه جوان تعیین کرد
کهنه خاطراتی  از دهه ها قبل:

» در مسافرت شاه به آذربایجان  درسال 
1325  درپایان غائله پیشه وری  من )ناصر 
امینی(  برای گزارش خبر به رادیو تهران  
جزو همراهان  بودم و یداهلل خان بیگدلی 
)اسلحه دارباشی( محافظ مخصوص  وبه 
اصطالح امروزی ها  بادیگارد اعلیحضرت 
، آشنائی  ازاین سفر   بود .سوغات من  
آتابای   خان  ابوالفتح  و  خان  یداهلل  با 

میرشکار  شاه بود.
 بعداز مراجعت  چون خبر نگار دربار بودم  
روزهائی که  به دیدن آنها  به دربار می 
رفتم  ساعت ها  به خاطراتشان گوش می  
دادم  وشبها خالصه آنچه را که شنیده 

بودم  یادداشت می کردم .
کشور  قهرمانان   همه   . گذشت  سالها 
هزار دستان  مردند. یادداشتهای روزانه  
خانه   صندوق  درگوشه  هم  دوران   آن 
راکد  های   پرونده  البالی   زمین   زیر 
کاغذها  زرد می شد  و رنگ می باخت  
و شومیزهای پشت جلد پرونده خاطرات   
روزانه را  موش می جوید  تااینکه انقالب 
شد که به هیچ یک از انقالبهای  جهان 

شباهت  نداشت .

گذشته ها گم می شوند  ولی 
فراموش نمی شوند.

خو  من  از  بزرگواران   آن  هردوی  چون 
استه بودند  حرفهائی که میزنند  نباید 
نوشته شود  اکنون  که هردوی آنها  به 
دیار باقی  رفته اند  وتاریخ کشور ازهمین  
شود   می  نوشته  اکنده   پر  های  نوشته 
را  آنچه  دانم  می   م   وظیفه خود  لذت 
که یداهلل خان  به من گفت به اختصار  به 

اطالع شما برسانم .
درباره رضا شاه  تا کنون صدها کتاب  ، 
صدها مقاله  حتی چند دانشجوی ایرانی  
در مونُپلیه  رساله  پایان  تحصیل خودرا  
اند  نوشته  او  زندگی  و  خدمات   درباره 

وگزارشات  ُسفرای  کشو رهای خارجی  
به کشورهای   مقیم  دربار شاهنشاهی  
متبوع خود شان  نیز منتشر شده است .

ابراهیم  سید   ، نیازمند  آقایان  کتاب 
صفائی  کامل ترین آنهاست  ولی آنچه  
یداهلل خان  بیگدلی  ) اسلحه دارباشی (  
رضاشاه  که 43 سال تمام شب وروز  ، 
سایه به سایه  درکنار او بود  وبه من گفت، 
به  که  است  ی  بمهر  سر  رازهای  حاوی 

شنیدن وخواندنش  می ارزد....
یداهلل خان  گفت :» رضا خان  دربخش  
سوار قزاق  خانه  درفوج  سواد کوه بود که 
با عموی ناتنی خود ش یاور نصراهلل خان  
پهلوان  ناسازگاری پیدا کرد وازآن فوج   
قزاق  وارد   . آمد   تهران  به  شد..  خارج 
خانه تهران شد  وزیر دست  سرهنگ 
حسینقلی خان بیگدلی  پدربزرگ  من 

شروع به کار کرد.
رضا خان  ازروز نخست بامن  که فرزند  
او بودم  آشناشد . درجنگ ها  فرمانده 
وستیزها  با یکدیگر بودیم . همه افسران  
وقزاقان  از دلیری و نترسی ایشان  سخن 
خیلی   من  به  خان   رضا  گفتند.  می  ها 
دلبستگی  پیدا کرد  بطوریکه  همیشه 
باهم  بودیم ومی گفت باید شب وروز  با 

من باشی.
روزی که به دیدن  رضاخان رفتم  یک 
هفته تمام  مرا نگهداشت  ونگذاشت  به 
خانه خودم بروم . به  ایشان گفتم  چندروز 
است  نزد شما هستم . نگذاشتید  به خانه 
خودم  بروم . پس بگ ذارید  چندساعتی  
نزدیکی است   این   بدیدن  دوستی که 
بروم ودیدنی  ازاو بکنم . پرسید دوستت 
خان  اهلل  فضل  یاور   گفتم  ؟   کیست 
)سپهبد فضل اهلل  زاهدی ونخست وزیر 
بعدی( گفت از کجا بااو آشناشدی ؟من 
از آشنائی دیرینه خودم  درسال 1266-
1265  برایش گفتم ودرفرصتی  یاوررا  به 
آشنائی   این  که  معرفی کردم  رضا خان 
 . شد  نظامی  همکاری  یک  به  تبدیل  
تا آنجا که سرتیپ رضا خان  به گیالن 
رفت  و نیروئی زبده  با جنگ افزار خوب 
گذاشت  خان   اهلل  فضل  یاور  دراختیار 

واورا  به جنگ میرزا کوچک خان 

فرستاد.
خود  نیروی  سرکردگان   به  خان   رضا 
گفت  هرکس یک توپ  از دشمن بگیرد  
یک درجه ارتشی  باالتر  به او خواهم داد 
. دراین جنگ  یاور فضل اهلل خان  زاهدی   
دشمن را  شکست داد . سه توپ از آنها 
گرفت وسرتیپ رضا خان  طبق قولی که 
داده بود  اورا به درجه  سرهنگی  مفتخر 

نمود.
های  قزاق  سرپرستی   زمان   درآن 
ایرانی  بدست یک افسر انگلیسی  بود 
میان  از  روزی   خان   رضا  سرتیپ  که 
پا جلو گذاشت  وگفت  ایرانی   افسران 
ماتنها  زیر فرمان پادشاه  ایران احمد شاه  
هستیم وسربفرمان هیچکس  نخواهیم 
سپرد. همین چند چمله  کار خودرا کرد 
بارفتن  انگلیسی  دریافت که  . فرمانده 
روسها  مازیرفرمان  انگلیس ها نخواهیم 

رفت .

سوگند برای نجات ایران 

از  تن   دوسه  با  خان  رضا  زمان  این 
به  وخطاب  گذاشت  نشستی  همراهان 

آنها چنین گفت :
از چگونگی   به خوبی  برادران گ رامی  
ازهم  کارها   . هستید  آگاه  میهنمان  
گسیخته  ومستعمره  انگلیس  درآمده 
است که آنها به یاری روسها  درهربخشی 
میرزا  را   گیالن   . اند  نشانده  شاهکی  
کوچک خان  جمهوری بلشویکی ساخته 
را  تهران  تواند  می  بخواهد   هرزمان   .
خواهد   می  ازترس  احمدشاه   بگیرد. 
پایتخت را به اصفهان ببرد. ونیروئی ندارد  
که از پایتخت نگهداری کند. می بینید 
ارتش  پروانه  بدون  رشت  به  ازقزوین  
همه  برود.  تواند   نمی  کسی  انگلیس  
دزدان   دردست  سراسرکشور   راههای 

وباجگیران است                    ادامه دارد.

تهران 11 مه 1936
شادی بازگشت ، قادربه زدودن  غم ترک 
تأثیر  برمحمدرضا  آرامشش  که  سویس 
ُرزه   مدرسه   . نیست   ، گذاشته  عمیق  
درمقایسه با  مدرسه نظام  مکانی  پراز 
آسایش است . وی با قواعد  دمکراسی  
معلمها    . است  آشناشده  درآنجا   نیز 
طبق آداب مملکتشان  به مقام اجتماعی  
ندارند. پس  شاگردان  کمترین توجهی 
اگر نمرات  محمدرضا  باستثنای هندسه، 
استعداد   حساب   به  باید  است   خوب 

خوداو گذاشته شود.
3 اکتبر 1936

ولیعهد  ازامروز دردانشکده افسری  به 
بعداً  تا  پرداخته  نظامی   فنون  آموختن 
نوبت  فرماندهی برسد. وی در12 اکتبر 
با همقطاران نیروی هوائی با چتر نجات  

برای اولین بار از طیاره  می پرد.
31 دسامبر  1936

بادانشجویان   تریبون  پشت  از  ولیعهد 
دانشکده حقوق  سخن می گوید  سخنان 
ااو  نشانه  انسانگرائی را که در مدرسه 
ُرزه  آموخته  برخوددارد:» عدالت  اولین 
شرط  پایداری هرکشوراست و. به همین 
مناسبت  درقرون گذشته  هروقت می 
کنند   ستایش  را  پادشاهی  خواستند  
برروی عدالتخواهی  او تکیه می کردند.
ومی گفتند عادل است .گرچه  ظاهراً این  
یک حرف ساده وپیش پاافتاده  است ولی 
نمیرود.عدلیه  ازبین  هیچگاه  آن  ارزش 
مرجعی است که باید بیطرفانه  قضاوت 
دهد.«  درکشوررواج  را   وعدالت  کند 
جوانها از قوانینی که انسانها  برای انسانها 
طرح کرده اند  شادند ونگرانی بدل راه 
نگرانی  ی  دوره   ، دوره  اما  دهند.   نمی 
آخوندهاست . که دستشان از دادگستری 
از  آخوندها  دست   .. است  شده  کوتاه 
محضرداری هم که  زندگیشان  را تأمین 
ازاین پس   . است  بریده شده  کرد   می 
باید  به  منصب قضاوت   برای  رسیدن 
دارای مدرک  رسمی باشند  وتحت نظر 
از  معافیت  کنند.  وظیفه  انجام  دولت  
می  تعلق  ُطالبی  به  فقط  نظام   خدمت 
گیرد که از عهده امتحانات دولتی  برآیند.

26 مه 1938
نشاط  دراوچ  سالگی   در 18  محمدرضا 
است .می گویند  نامزدش فوزیه  دختر 
مرحوم  ملک فوآد  وخواهر ملک فاروق  
دادن   با   شاه   . است  زیباتر  هم  ماه  از 
ترتیب این نامزدی  دردرجه اول  به فکر 

تداوم  سلسله بوده است . جای وصلت  
تا   . نیست  قاجاریه  مخلوع   سلسله  با 
هشت روز دیگر  هیئتی تحت  ریاست 
عالیه  محمود جم  نخست وزیر  به قاهره  
خواهدرفت  تاترتیب مقدمات  عروسی 

ولیعهدرا  فراهم کند.
22 سپتامبر 1938

از  دومی   ستوان  بادرجه  محمدرضا  
می  التحصیل  فارغ  افسری   دانشکده 
پایان   گواهی  سپتامبر    28 شودودر 
تحصیالت خودرا  از پدرش دریافت می 
دارد. دانشکده افسری  ایران  ازروی مدل 

سن سیر فرانسه  سازمان یافته است .
15 مارس 1939

درکاخ  ولذت  وزیبائی   نظم  و  تجمل 
عابدین  موج میزند. مهمان نوازی  قدمت  
دارد... مردمی که  هزاران ساله در مصر 
بر سرراه  کالسکه ولیعهد  صف کشیده 
اوراازخود می  اند  نشان می دهند  که 
شمارند.... ولیعهد ایران باستانی  لبخند 
زنان برای   مردم دست تکان می دهد  
فرادستان  مصر بااینکه ازاین صحنه ها 
بسیاردیده اند  فریفته او شده اند  ومی 
بینند  که فوزیه زیبا  به ازدواج پادشاه 

آینده ایران  درخواهد آمد 
تهران 1940

محمدرضا پهلوی  عاشق فوتبال است. 
به  اش  داردوعالقه  ورزشکاری  روحیه 
بازی  بیش از عالقه اش  به تیم است زیرا 
هرسال  تیم عوض می کند. عالوه براین 
به بازی  بیش از آنچه که باید اهمیت نمی 
دهد.. مثاٌلً یکبار      ناگهان بازی را قطع 
داور  قهرمان   سرگرد  ووقتی  کند  می 
مسابقه  جویای علت می شود  ولیعهد 
می گوید  دراین نزدیکی سگی  زوزه می 
کشد . قهرمان میرود  وخبر می آورد که 
سربازی مشغول کتک زدن  سگ است. 
فوراً دستور  تأدیب این سرباز سنگدل 

صادر می شود.
24 آوریل 1940

صدای  دقیقه   وپانزده  نوزده  درساعت 
ایران شروع  به پخش برنامه  می کند. 
حضوردارد   مکان  درآن  محمدرضا  
وایسنگاه رادیورا  افتتاح می کند.... تااین 
به  توانستند  می  فقط  ها  ایرانی  زمان  

رادیوهای خارجی گوش کنند.
24 اکتبر 1940

:» خداوند دختری   اعالم می کند  دربار 
به ولیعهد  اعطا کرده است « این دختر 

شهناز نام می گیرد

16 سپتامبر 1941
رضا شاه تحت فشار انگبیس و شوروی  از 
سلطنت کناره گیری می کند. انگلیس ها 
بفکر برتخت نشاندن  یکی ازبازماندگان 
قاجار یه    افتاده اند که درلندن زندگی 
می کند  و فارسی هم نمیداند.  فروغی 
با  وازخودگذشتگی   خردمندی  درعین 
خوشروئی  ولبخند 24 ساعت مهلت می 
فوق  اجالس  برای  فرصت   وازاین  گیرد 
العاده مجلس  استفاده می کند وولیعهدرا 
به  نمایندگان   ابراز احساسات   درمیان 
مجلس می برد. محمدرضا عمالً شاه شده 
است  . فروغی متن  استعفانامه رضاشاه 
را  می خواند:» حس می کنم  که اینک 
بنیه  و  قوه   یک  که  رسیده   آن  وقت 
جوانتری  به کارهای کشور  که مراقبت 
دائم الزم دارد  بپردازد.« ومحمدرضا شاه 
دومین  پادشاه سلسله پهلوی  درساعت 
چهارونیم  بعدازظهر  17 سپتامبر  1941 

دربرابر مجلس  سوگند یاد می کند :
» بسمه تعالی .      من خداوند  متعال را  
گواه گرفته  به کالم اهلل مجید  وبه آنچه 
که نزد خد ا محترم است  سوگند یاد می 
کنم  که تمام عمر خودرا  مصروف حفظ  
مملکت  حدود   نموده  ایران   استقالل 
ومحروس   محفوظ  را  ملت   وحقوق 
بدارم. قانون اساسی  ومشروطیت ایران 
را نگهبان  وبرطبق آن  وقوانین  مقرره  
سلطنت نمایم ودرترویج  مذهب جعفری  

اثنی عشری   سعی وکوشش نمایم ...« 
21 مارس 1942

نوروز مثل همیشه  روز آرزوهای شیرین 
است . شاه شادباش خودرا  ازطریق رادیو

 نثار  مردم می کند. همه را دراین موقعیت 
سخت  به اتحاد وکوشش درراه برقراری 
عدالت  فرا می خواند. اولین سالم نوروزی  
درکاخ گلستان  ترتیب یافته است . نوروز 
طبق سنت ، روز هدایا تیز هست . شاه 
توشیح   به  که  را  اساسی   قانون  متن 
مظفرالدین شاه رسیده  وخود به هدیه از 
مصطفی قلی هدایت  دریافت کرده  است 
به حسن اسفندیاری  رئیس مجلس اهدا 

می کند.
آوریل 1942

شدن   وسرازیر  رضاشاه  تبعید 
زرهپوشهای  بیگانه       برای فروریختن  
تمام بنا  کافی است . پادشاه جوان  باید 
با این ناآرامی که بسیار  به شورش ابتدای  
سلطنت لوئی  چهاردهم شبیه است  روبه 
رو شود.  راهزنانی درخراسان  به غارت 
دزفول،   ، دررضائیه  مشغولند.  وچپاول  
 . است  براه  وطغیان   شورش  سبزوار، 
نیروهای شوروی  از تحریک دست بردار 
نیستند  وانگلیس ها هم  ازاوضاع راضی 
ومرج   تکه شده  وهرج  تکه  اند. کشور 
ارتش تحت فشار   . برآن حکمفرماست 
همه  باید  کند  می  مقاومت  ولی  است  
کاررا ازنوشروع کرد  همه چیزرا  دوباره 

باید ساخت
21 سپتامبر 1942

بعدالت  شاه که درسویس تربیت شده  
پایبند است . اونمیخواهد پولهائی را که 
پدرش  برای تضعیف فئودالها  مصادره 
کرده  برای خود نگهدارد این پول را یه 
مدارس وامور خیریه  اختصاص میدهدوبر  
نحوه مصرف آن نظارت دارد.   ا دامه دارد 

 روزشامر  زندگی محمدرضاشاه پهلوی )قسمت دوم(

» شـاه ایـران «
*  انگلیسی ها می خواستند یکی از نوادگان قاجاررا که درلندن بود و فارسی هم نمی دانست به سلطنت برسانند  اما خردمندی 

فروغی باعث شد که 24 ساعت مهلت بگیرد و دراین مدت ولیعهد را به مجلس ببرد تادرآنجا ادای سوگند کند و رسمًا پادشاه ایران 

دی -  94             صفحه  15 آزا

ناصرامینی - پاریس

گفت وگوی اختصاصی با  اسلحه دارباشی 
محافظ رضاشاه 

* 5 بار به رضاخان سوء قصد شد که هربار معجزه آسا نجات یافت.

* روس وانگلیس می خواستند  رضا خان  را بکشند  چون 
تشخیص دادند منافع آنان را بخطر خو اهد انداخت.

 یداهلل خان بیگدلی )اسلحه دارباشی( ومحافظ رضاشاه
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 دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                      بخش پانزدهم

 زانن شاهـناهم )سودابه(

ادامه  بخش پایانی سودابه 

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 خود 
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 بود 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 
به  و  است  آمده  بر سر سیاوش  که چه 
را  فرماندهی سپاه  که  فرمود  بهرام هم 
برسد.  تا سپهدار طوس  به عهده گیرد 
زنگه و بهرام گریستن آغاز کردند و به او 
گفتند که این تصمیمی عاقالنه نیست ؛ 
بهتر آنست که نامه ای به پدر بنویسد 
و رستم را از او بخواهد و آماده کارزار 
شود. سیاوش در پاسخ گفت به چنین 
رای  چون  کرد  نخواهد  اقدام  کاری 
کاوس از یزدان باالتر نیست در این کار 
به آنچه یزدان فرماید تن در داده ام نه 
بدانچه کاوس را آرزوست. زنگه و بهرام 
برود  تنها  سیاوش  مبادا  اینکه  برای 
گفتند آنچه بگویی فرمانبریم. سیاوش 
به زنگه گفت خواسته ها و گروگان ها 
را نزد افراسیاب بر و از تصمیم کاوس 
آگاهش گردان و بگوی مرا راه دهد تا 
من  برای  سرنوشت  که  سرزمینی  به 

تعیین کرده است بروم تا نام و نشانی 
از من بر صفحه روزگار نماkد زیرا 

جهاندار یزدان پناه من است 
زمین سخت و گردون کاله من است

زنگه با صد سوار و گروگان ها و خواسته 
ها را به نزد افراسیاب برد . دروازه بان 
ورود او را خبر داد. ساالر بزرگ ترک 
طورگ نام به استقبالش آمد و او را به 
نزد افراسیاب برد. افراسیاب از شنیدن 
و  گشت  ملول  و  دلتنگ  سخت  ماجرا 
و  کرد  خلوت  او  با  و  بخواند  را  پیران 
ماجرا باز گفت . پیران مصلحت دید که 
شاه نامه ای به سیاوش بنویسد و او را 
نزد خود بخواند و در امان خویش نگه 
دارد و دختر خود را به آیین و کیش به 

ازدواج او درآورد.
چنان چون نوازند فرزند را

نوازد جوان خردمند را
افراسیاب را ی پیران را پسندید و نامه 
ای به سیاوش نوشت و از او خواست که 
فرزندوار نزد خود او در سرزمین توران 

اقامت کند
همه شهر توران برندت نماز

مرا خود به مهر تو باشد نیاز

تو فرزند باشی و من چون پدر
پدر پیش فرزند بسته کمر

کند  آشتی  پدر  با  خواست  هرگاه  و 
را  آنان  میان  سازش  و  صلح  وسایل 

فراهم خواهد ساخت
چو رای آیدت با آشتی پدر

سپارم تو را تاج و زرین کمر
که زیدر به ایران شوی با سپاه

ببندم به دلسوزگی با تو راه
شاوران  زنگه  به  و  کرد  مهر  را  نامه 
از  سیاوش  برساند.  سیاوش  به  تا  داد 
جهتی شادمان گشت و از سوی دیگر 
که دشمن او را پناه داده است غمگین 
و  نوشت  پدر  به  درد  سر  از  ای  نامه   .
اینکه  و  سودابه  کارهای  و  گذشته  از 
اعتماد  میگوید  و  گفته  آنچه  به  شاه 
پیشنهاد صلح  نپذیرفتن  از  و  نمیکند 
را  کرد. سپس سپاه  ها  گله  افراسیاب 
به بهرام سپرد تا به طوس واگذارد و در 

حالی که به جای اشک ، خون از 
دیده میبارید با بهرام و زنگه و بزرگان 

و سران لشکر وداع کرد و به جیحون
آمد و سپس به ترمذ و چاچ تا به قچقار 
باشی رسید. پیران از آمدن سیاوش با 

سفید  پیل  چهار  با  و  گشت  خبر 
هزار  و  کمر  ماهرویان  و  غالمان  و 
مردجنگی به استقبال شتافت. سیاوش 
در  اقامتش  اگر  که  خواست  پیران  از 
دهد  اجازه  نیست  میسر  زمین  توران 
که به کشور دیگر برود. پیران او را به 

مهربانی افراسیاب اطمینان داد.
مگردان دل از مهر افراسیاب

مکن هیچگونه به رفتن شتاب
پرانده نامش به گیتی بدیست

ولیکن جز اینست مرد ایزدیست
 پیران به سیاوش گفت خود من با تمام 
در  سوار  هزار  صد  و  خواسته  و  مال 
با این گفته  اختیار تو هستم. سیاوش 

ها نرم شد و آماده بزم گشت
بخوردن نشستند یک بادگر

سیاوش پسر گشت و پیران پدر
سیاوش و پیران به شهر گنگ آمدند. 
او  شتافت  استقبالش  به  افراسیاب 
و  یافت  تقرب  افراسیاب  دربار  در 
پیمان  افراسیاب  دختر  فرنگیس  با 
که  نگذشت  بست.دیری  زناشویی 
سر  نهاد  بد  گرسیوز  چینی  سخن  با 
گشت  بریده  زرین  طشت  در  سیاوش 
ماهه  پنج  او  از  فرنگیس  که  حالی  در 
باردار بود. خبر کشته شدن سیاوش به 
کاوس و رستم زال رسید. همگان چون 
به  و  آمدند  به خشم  دریایی خروشان 
خونخواهی سیاوش قیام کردند. رستم 

کاوس را سرزنش نمود که
ترا مهر سودابه و بد خویی

زسر برگرفت افسر خسروی 
کسی کو بود مهتر انچمن

کفن بهتر او را ز فرمان زن
سودابه  خانه  به  کاوس  نزد  از  تهمتن 
به کوی کشید و  ایوان  از  را  او  و  رفت 

سرش با خنجر دو نیم کرد.
ز پرده به گیسوش بیرون کشید

ز تخت بزرگیش در خون کشید
به خنجر به دو نیم کردش به راه

نجنبید بر جای کاوس شاه

به  تهمتن  دست  به  سودابه  بدینسان 
خونخواهی سیاوش کشته شد.

***

رستم به خونخواهی سیاوش ازسودابه  انتقام گرفت واورا کشت   

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران

                                                                                                                                                                        از محمود نفیسی

27 آبان 1315  سیرجان زادروز 
4 آبان 1387 )72 سال( مرگ 

بیمارستان   ایرانمهر تهران
ضایعه مغزی علت مرگ 

شاعر، پژوهشگر و مترجم پیشه : 
 

وی نخستین کسی است که ترجمه ای 
دوزبانه از قرآن به انگلیسی و فارسی 

را انجام داد.
 

زندگی نامه
در   1315 آبان   27 در  صفارزاده 
وی  شد.  زاده  کرمان  استان  سیرجان 
پس از کسب مدرک لیسانس در رشته 
ادامه   برای  انگلیسی،  ادبیات  و  زبان 
در  رفت.  کشور  از  خارج  به  تحصیل 
فرهنگ  وزارت  سوی  از   1371 سال 
نمونه  استاد  عنوان  عالی،  آموزش  و 
و در سال 1380 پس  اعطا شد  به وی 
و  انگلیسی  به  قرآن  ترجمه  انتشار  از 
کسب  را  خادم القرآن  عنوان  فارسی 

کرد.
انجمن  سوی  از   ،2005 سال  در  او 
در  آسیایی  و  آفریقایی  نویسندگان 
مسلمان  زن  برترین  به عنوان  مصر، 

برگزیده شد.

درگذشت
به علت   1387 سال  مهرماه  پنجم  وی 
ایرانمهر  بیمارستان  در  مغزی  ضایعه 
تهران بستری شد و مورد عمل جراحی 
صبح   9:30 ساعت  حدود  گرفت،  قرار 
روز 4 آبان در همان بیمارستان در سن  
72 سالگی درگذشت. وی در امامزاده 
صالح تجریش به خاک سپرده شد. بنا 
به اظهارات جالل صفارزاده در همایش 
صفارزاده  طاهره  دکتر  ادبی  و  علمی 
ایشان  مزار   ،1394/08/11 تاریخ  در 
هماهنگی  بدون  صالح،  امامزاده  در 
خانم  و  گردید  نبش  بازماندگان  با 
علت  ظاهراً  شد.  دفن  آن  در  دیگری 
این امر عدم پرداخت مبلغ 80 میلیون 
جهت  صالح  امامزاده  تولیت  به  تومان 
امامزاده  زیرزمین  در  وی  خاکسپاری 

بوده است.

آثار

رهگذر مهتاب )1341(
چتر سرخ )به انگلیسی( )1347(

طنین در دلتا )1349(
سد و بازوان )1350(
سفر پنجم )1356(

حرکت و دیروز )1357(
بیعت با بیداری )1366(
مردان منحنی )1366(
دیدار با صبح )1366(

شعری از طاهره صفارزاده

حصار  در  هرشب  قرن  این  کودک 
خانه یی تنهاست

پر نیاز از خواب اما! وحشتش از بستر 
آینده و فرداست

بانگ مادرخواهیش، آویزه یی در گوش 
این دنیاست

گفته اند افسانه ها از مهربانیهای مادر، 
غمگساریهای مادر

ر ِ گهواره ها، شب زنده داریهای مادر ـَ در ب
لیک آن کودک ندارد هیچ باور

شب چو خواب آید درون دیده ی او
پرسد از خود«باز امشب مادرم کو ؟ »

بانگ آرامی برآید:
مادرت  امشب  که  نه  هم  بر  »چشم 

اینجاست«
پشت یک میز،

زیر پای دودهای تلخ سربی رنگ
درمیان شعله های خدعه و نیرنگ

در تالش و جستجوی بخت!

رد ـُ چهره اش لبریز از زنگار فکر ب
فکر باخت، فکر پوچ، فکر هیچ!
کودک تنها دهد آواز:        مادر!

خالهای بخت من در دستهای تست
می فشارد  محکم  که  دستی  آن  آری 

برگ بازی را !
زود برخیز از میان شعله های خدعه و 

نیرنگ
سخت می ترسم که دست تو و بخت من

بسوزد بر سر این آتش خون رنگ
های و هوی این صداها:

آخرین  برگ،  آخرین  دست،  آخرین 
شانس

راه می بندد بروی ناله های کودکانه
می پرد ازخواب

در  او  که  چیزی  آن  بیداری  در  دیده 
خواب دیده

درون  آید  خواب  چونکه  دیگر  شام 
دیده ی او

پرسد از خود »باز امشب مادرم کو ؟  »
آهسته  او  گوش  درون  آرامی  بانگ 

لغزد:
 مادرت اینجاست !...

در سرای رنگی شب زنده داران
در هوای گرم و عطرآمیز یک زندان

قامت  بگرد  زیبا  مادر  آن  قامت 
بیگانه یی

پیچان و دستش گردن آویز است
پای آنها در زمین نرم آهنگی قدم ریز 

است
آن اطاق از بانگ نوش وخنده ی مستانه 

لبریز است
می زند فریاد :    مادر !

جای من آنجاست
آغوشی که مرد ناشناسی سرنهاده ...

در  شود  گم  پرشگفتش  ناله های 
نعره های :  آخرین دور   آخرین رقص

آخرین جام
تا سپیده دم که خواب از دیده ی شبها 

در آید
مادر آن کودک تنها

درون النه ی آغوش ها پر می گشاید
در  او  که  چیزی  آن  بیداری  در  دیده 

خواب دیده !
 ، خانــه است  در  مادرش  دیگر  شام 

آنجاست
بقیه درصفحه 48

طاـهره  صفارزاده
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وگسترده،باعث انسداد سیاسی وفکری 
جامعه ی روشنفکری ایران شد،بطوریکه 
قول«می  فکرکردن،«نقل  همه،بجای 
زمان،مابا«تعطیل  ازاین  کردند.درواقع 

تاریخ«روبرو شده ایم.«.
هواداران دکتر مصدق به استثناِء چندتن 
ها  نمایی  سیاه  در  شاه  وسایرمخالفان 
وتهمت زدن هاوبه کارگیری الفاظ زشت، 
نداشتند. ها  ای  توده  از  کمتر  نقشی 
که این انگ زدنها وسیاه کاریها به باور 
کارسازشد. ما  جامعۀ  ازمردم  بسیاری 
»شعبان  بنام  شخصی  ی  مثالًدرباره 
امردادماه  روز 28  عصر  تا  جعفری«که 
بود  قصر،زندانی  درزندان   1332
وباپیروزی هواداران شاه بود که اززندان 
آزادشده بود، میگویند ویا می نویسند 
ای  عّده  رأس  28امرداد  اودرروز  که 
اوباش وچاقوکش در خیابانها به راه افتاده 
وبر علیه مصدق وبرله شاه شعار می داده 
وبه تخریب وغارت خانه ی دکترمصدق 
وبلوا  شورش  به  مردم  وتحریک 
پرداخته است،اینان اعم از کمونیستها 
چنین  این  که  مصدق  دکتر  وهواداران 
دهند،  ومی  داده  اشاعه  را  دروغی 
اودرزمان  که  نویسند  گویندونمی  نمی 
موجب  به  مصدق،  دکتر  زمامداری 
کشوراز  کل  شهربانی  دستورریاست 
استخدام  به   1330 ماه  آبان   15 تاریخ 
است.یعنی  بوده  آمده  در  شهربانی 
ودرهمان  ولُمپن!  ُمِخ  بی  همان شعبان 
روزها درگشایش زورخانه ای که شعبان 
شاهپورتأسیس  درخیابان  جعفری 
کرده بود بیش از چهل نفر ازنمایندگان 
ومهندس  ودکترشایگان  مجلس 
حسیبی وفاطمی ازکار شعبان به تعریف 
درروزنامه  ومراتب  پرداختند  وتمجید 
بود. انتشاریافته  نیز  باخترامروز  ی 
دکتر جالل متینی درکتابش عین حکم 
جمال  سوی  از  که  را  شهربانی  صادرۀ 
ملی  شورای  مجلس  ی  نماینده  امامی 
شده  خوانده  مجلس  در  زمان  درآن 
کند:»... می  درج  شرح  این  بود،به 
کشور  مورخ1330/8/20وزارت  گزارش 
- شهربانی کل کشور،محترماً به عرض 
عالی می رساند تیمسارسرتیپ نخعی 
وسرکالنتری  انتظامی  ادارۀ  ریاست 
اظهار می نماید که تیمسارمعظم ریاست 
مقّررفرمودند  کشور  کل  شهربانی 
از15آبان ماه1330شعبان جعفری باماهی 
ازاعتبارمحرمانه  حقوق  هزارریال  سه 
استخدام گردد،رییس ادارۀ حسابداری 

محرمانه - خدایی.«.276
اما اززمانی که شعبان جعفری به جهاتی 
ازدکتر مصدق بُرید)گویابه خاطر ارادت 
شود)از  می  زندان  کاشانی(وراهی  به 
نهم اسفندماه1331(،با پسوند »بی ُمخ« 
ازاو یاد میشود وتوضیح نمی دهند که 
استخدام به زعم خودشان یک لُمپن در 
شهربانی ازبرای چه منظور وهدف بوده 

است!؟ 
سخن  امرداد1332   28 درماجرای 
سرکردگی  به  اجامرواوباش  ازنقش 
شعبان جعفری وافرادی دیگر از جمله 
حسین  رضایی،امیرموبور،  حاج  طّیب 
رمضان یخی وعده ای از فاحشه هامیرود 
که باپول امریکایی ها بسیج شده بودند 
وکاردولت دکترمصدق را ساخته اند. امابه 
نوشته ی دکترمتینی:»...کسی از حضور 
طرفداران مصدق برای ُمقابله بااین اجامر 
درحالی  است،  ننوشته  چیزی  واوباش 
تیر1331  ام  درروزسی  یادداریم  به  که 
مبارزه  برای  را  مردم  مصدق  آنکه  بی 
فراخوانده باشد - کاشانی ومکی وبقایی 
 ... مردم رااز سراسرایران بسیج کردند 
خودگذشتیم،باخون  فریاد«ازجان  که 
به  آنان  یامصدِق«  خودنوشتیم:یامرگ 
آسمان می رسید...سئوال این است که 
آنان در28 مردادکجابودند تا به ُمقابله 
خودفروخته  وفواحش  بااجامرواوباش 
کاشانی  جداشدن  با  چه  برخیزند]؟[ 
ی  جبهه  ودیگراعضای  وبقایی  ومکی 
تیردیگرتجدید  ام  ازمصدق،سی  ملی 
مرداد  در12  نبود...مگر  شدنی 
برای  دکترمصدق  که  دررفراندومی 
بود،فقط  برگزارکرده  مجلس  انحالل 
انحالل  به  صدوپنجاه هزارتن درتهران 
داده  رأی  مصدق  وتأییددکتر  مجلس 
که  است  آن  اساسی  بودند؛سئوال 
مصدق«قاطبۀ  دکتر  قول  وبه   - آنان 
مردادکجابودند  در28  ایران«-  ملت 
وچرا به مقابله با اجامرواوباش وفواحش 
برنخاستند؟به عالوه آیا تکیه طرفداران 
دکترمصدق به نقش مهم اجامرواوباش 
واعتبار  ازشأن  در28مرداد  وفواحش 

دولت ملی مصدق نمی کاهد؟«.372
از  جعفری  شعبان  که  است  گفتنی 
ازظهر28  بعد  تا  اسفند1331  نهم  روز 
می  بود.او  درزندان  مرداد1332 
که  بودم  گویدروز28مرداددرزندان 
ومیراشرافی  اعتضادی  ملکۀ  سخنان 
راازرادیوشنیدم... وسرلشکرزاهدی 
شعبان جعفری درپاسخ خانم هماسرشار 
درفصل  درکتاب«کودتاسازان«  که 
حرکت  دربارۀ  مرداد   28 بازیگران 
زاغی،رمضان  مصطفی  ی  دارودسته 
واینها صحبت می کند،از  یخی وطّیب 
وی می پُرسد که این نوشته باحرفهای 
این  برای  جوابی  دارد،چه  شمامغایرت 
دهد:مزخرف  می  دارید؟جواب  نوشته 
چرتوپرته...همون  اش  گفته،همه 
حسین  ی  دارودسته  نوشته  که  روزی 
رمضان یخی ازاونجا راه افتادن،حسین 
بود  توزندان  28مرداد  ظهر  تاهمون 
حسین  برده،  اسم  که  وچندتاازاینارو 
رمضان یخی،احمدعشقی،حاجی ُمحّرر 
وامیر موبورواونایی که بهشون قول داده 
بودم که اگه من برم بیرون شماروباخودم 
به  همینا  که  بودند  زندان  برم،اینا  می 

من گفتن«آقا اگه بری بیرون ماَرم می 
 - متینی  صددرصد!دکتر  بری؟گفتم 
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آری اینگونه دروغپردازی ها واَنگ زدنها 
وتهمت ها بود که تاریخ معاصر مارا دچار 
آشفتگی وروایتی ونّقالی کرده است.با 
چنین وضعی که متأسفانه هنوزدرجامعۀ 
ی  آینده  به  توان  می  دارد،آیا  مارواج 

روشن میهن ومردم ما امیدواربود؟  
تاریخ را ورق می زنیم وکمی به سالهای 
عقب برمی گردیم.یادی ازقوام السلطنه 
تدبیرش  با  زمامداریکه  کنیم،  می 
نگذاشت بخش بزرگی از کشورما یعنی 
جداشود؟که  ازپیکرایران  آذربایگان 
اگر میشد نقشۀ جفرافیایی میهن ما به 
شکِل گربه ی زیبای کنونی ترسیم نمی 
شد،پرسش این است که آیا یکپارچگی 
بیشتری  اهمیـت  عزیزمااز  میهن 
درنزدمابرخورداراست یاملی شدن نفت 
که به هرحال  به خاطرشرایط ومقتضّیات 
تمامی  دور،منافع  چندان  نه  ای  آینده 
تعلق  آن  اصلی  صاحب  به  منابع  این 
که  بیاندیشیم  لحظه  یک  گرفت؟  می 
اگرآذربایجان از پیکر ایران جدا میشد، 
ودیگر  قفقاز،  شهردر  هفده  آنچنانکه 
که  رفته  ازدست  های  وآبادی  شهرها 
بر  میهن  مادر  دامن  به  دیگرهیچگاه 
نگشتند ،با چنین خدمت ارزنده ای چرا 
ماازقوام  ازسوی  باسپاس  همراه  اسمی 
بُرده نمی شود؟پاسخ روشن است،چون 
عاری  پوپولیستی  وهنر  ازشیوه  قوام 
بردلها  تا  گفت  نمی  بودوسخنانی 
کاراودر  همین  ذلک  بنشیند،مع 
تقدیرداردکه  جای  آذربایجان  نجات 
که  نیست  تردیدی  بود،  سُترگ  کاری 
اودرنجات  که  درنقشی  اورا  گان  آینده 
کرملین  زمامداران  دربرابر  آذربایجان 
وازاونیز  ستود  کردبسیارخواهند  ایفا 
خواهند  یاد  ملی  قهرمان  عنوان  به 
ودشمنی  او  سکوت  کرد،متأسفانه 
کمونیستهای ایران بااودر پیوند با فرقۀ 
دموکرات آذربایجان که در امر تبلیغات 
داشتند  توالیی  ید  شایعات  وپراکندن 
ودارند،مردم مااز خدمت بزرگی که قوام 
میهن  سرزمین  یکپارچگی  درتداوم 

ماانجام داد، بی خبر ماندند .
به  مصدق  ازدکتر  ایران  مگرتاریخ 
نفت  شدن  ملی  درراه  وی  جزکوشش 
، چه خدمت ارزنده ی  ُسراغ دارد؟ اما 
ملی  با  ایران  که  مالی  زیان  اوباآنهمه 
دادن  ازدست  خاطر  ،به  نفت  شدن 
منافع 59 شرکت تابعه و49میلیون لیره 
ایران  نفت  سابق  ازشرکت  ایران  طلب 
وانگلیس که درحساب ذخایر آن شرکت 
نگاهداری میشد از دست داد، در کتاب 
خاطراتش درپاسخ به شاه می نویسد:»...
کدام  به  فرمودند  می  بود  خوب  چه 
ازسیاستها تسلیم شدم ودرمدت  یک 
زمامداری من کدام یک از دول به نفع 

خود وبه ضررمملکت استفاده کردند!؟ 
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ازدست  ی  درباره  فرمانفرماییان  دکتر 
از  ایران  طلب  لیره  میلیون   49 رفتن 
ایران وانگلیس می  شرکت سابق نفت 
نویسد:»این 49میلیون متعلق به ایران 
بود که شرکت سابق درذخایر نگاه می 
پردازد،من  به  فوراً  وحاضرنبود  داشت 
این  که  پیشنهادکردم  یک  مصدق  به 
49 میلیون لیره را وصول کند بعد ملی 
نکرد. کند.اماموافقت  رااعالم  شدن 

دعاوی  جزِء  هم  لیره  میلیون   49 این 
انگلیس وغرامت مستهلک شد  دولت 
ویک شاهی ازآن را هم به دولت ایران 

ندادند«.481
یکی  مصدق  دکتر  که  نیست  تردیدی 
از رجال میهن دوست وپاکدامن میهن 
ما بود ،روانش شاد،با همه ی این حال 
از  وعاری  ودموکرات  قانونمند  آنچنان 
اشتباهات نبود که هواداران اوومخالفان 
»تابویی«  او  از طیف های دیگر،از  شاه 
انتقاداز  یارای  را  کسی  تا  اند  ساخته 
همه  مانند  نباشد،اوهم  گفتارورفتارش 
ی انسانها به ویژه آنان که رفتارواعمال 
اثر  کشورومردمش  سرنوشت  در  شان 
ازاشتباه  دور  باشد،به  می  و  گذاربوده 
هم  غلط  شده  نوشته  ی  ،دیکته  نبود 
دارد،وتاریخ ایران بجز کوشش او در ملی 
شدن نفت )آنهم از جنبۀ سیاسی آن (  
به شرحی که بگونه ای مختصر وگذرابه 
آن اشاره شده است که از جهت مالی 
انجامید،خدمات دیگری  ایران  زیان  به 
آنچنان که ملموس باشد،ازاوسراغ ندارد.

نویسد:»...مصدق  می  صفایی  ابراهیم 
مانندبازی  هم  سیاسی  دربازی 
بینی  درپیش  وغفلت  نفت،براثراشتباه 
صحیح واکنشها وبازتاب های سیاست 
منفی خودواعتماد بی مورد به سیاست 
طرفداران  تظاهرات  به  واتکاء  امریکا 
بی ثبات وفرصت طلب، شکست خورد 
کرد  اعتراف  نکته  این  خودبه  وبعدها 
واین  است،  خورده  را  مردم  فریب  که 
اورا  سرلشکرآزموده  که  بود  هنگامی 
باتلخی  ومصدق  خواند  فریب  عوام 
گفت:»عوام مرا فریب داد.«.282و283 
-- که مفهوم همین گفته خودبه گونه 
ای تلویحی دلیل روشنی است برارتکاب  
اشتباهاتی که ازجهت ملی شدن نفت 

مرتکب شده بوده است.
دراین  که  آنچه  از  بندی  جمع  یک  با 
این  به  است  نوشتارآمده  سلسله 
در  دکتر مصدق  که   نتیجه می رسیم 
درباره  خاطراتش  کتاب  ودر  دادگاه 
امریکا  سقوطش،بارهاازدولتهای  ی 
وانگلیس وعوامل آنها یاد کرده است،که 
با آنهمه  اشتباهات وندانم کاریها که از 
زمامداریش مرتکب شده  نیمه ی دوم 
است،دم زدن از توطئۀ خارجی که خود 
بقیه درصفحه 48

پژوهشی از ک . هومان

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28 َامردادماه 1332  
                                       قسمت  آخرپژوهشی از: ک . هومان

از  نویسد:»...پس  می  فاتح  مصطفی 
همه  نفت  شدن  ملی  قانون  تصویب 
امورصنعت  که  انتظارداشتند  مردم  ی 
به دست کسانی سپرده شود که  نفت 
اندوخته  وتجربیاتی  داشته  اطالعاتی 
وکاردانی  لیاقت  هم  بودندودرگذشته 
خودرا عمالًنشان داده بودند ولی بزرگان 
دوستان  برای  که  شدند  برآن  قوم 
وخویشان وهمکاران سیاسی خود کاری 
تهّیه کنند. عده ای بی خبر از نفت را به 
عنوان هیئت مدیره به خوزستان اعزام 
داشتند که این صنعت بزرگ را به دست 

گیرند...«. 50 سال نفت ایران ص9
ومدارکی  اسناد  برپایه ی  متینی  دکتر 
که در کتابش به آنها اشاره کرده است 
،نتیجه می گیرد که :»...دکتر مصدق پس 
از شش هفت ماه مبارزه باانگلستان برای 
احقاق حقوق ایران، دریافته بوده است 
که ]اگر[ به هر نوع توافقی باانگلستان 
درخیروصالح  درحّدمقدور  که  برسد 
ایران باشد)باتوجه به قدرت انگلستان 
مردم«  نفتی(،«عاّمۀ  وشرکتهای 
اورامتهم خواهندکرد که یارشوه گرفته 
ویادربرابر فشار تسلیم شده است! این 
خودمصدق  نبودند،  مردم«  تنها«عاّمۀ 
نیز که ازخواص بود، سالها همین فکررا 
تبلیغ می کرد چنان که درباره ی فسخ 
قراردادجدید  وامضای  دارسی  قرارداد 
برپایی  رضاشاه]همچنین  درزمان  نفت 
رضا  همواره  را[  سرتاسری  آهن  راه 
شاه  وتقی زاده را به خیانت متهم می 
به  نیز  چهاردهم  ساخت،ودرمجلس 
قراردا  فسخ  که  اظهارداشت  صراحت 
به دستور  نفت  دمذکور وقراردادجدید 
را  آرا  رزم  است،وی  بوده  ها  انگلیس 
که  دانست  می  وزیری  نخست  نیز 
انگلستان  های  خواسته  مأموراجرای 
نوشت:  کتابش  دیگر  جای  .ودر  است 
اوبروجاهت ملی اش ...  بیش از هرچیزی 

پای بند بود  «.272و  271
اشاره کرده بودیم که با ملی شدن نفت در 
29 اسفندماه 1329،تمدیدقراردادی که 
درزمان رضاشاه در سال 1933با شرکت 
نفت ایران وانگلیس تا سال 1991بسته 
شده بود،از قّوه به فعل درنیامد ،لذا زیانی 
هم متوّجۀ خزانه ی کشور نگردید،حال 
با  ایران  دولت  دستاورد  اهم  بینیم  به 

بستن قراردادمزبورچه بود:

به  نفت  شرکت  کردن  وادار   -        
با  نفتی  های  فرآورده  وفروش  پخش 
درسراسر  ِویژه  جایگاههای  احداث 
نفتی در غالب  انبارهای  کشورواحداث 

شهرها،که تا آن زمان وجود نداشت.
       - احداث پاالیشگاه نفت در کرمانشاه 
به موجب مادۀ نهم قرارداد1933تانفت 
با  شاه  نفت  های  چاه  از  استخراجی 
این  کیلومتربه  درازای 230  به  ای  لوله 
پاالیشگاه منتقل وتصفیه شود.به جهت 
شمالی  بخش  در  وبنزین  نفت  تأمین 

کشور.
       - وادار کردن شرکت نفت ایران 
برای کارکنان  به خانه سازی  وانگلیس 

ایرانی درهر رده وصنف.
       - تأسیس دانشکده ی فنی نفت،برای 
آموزش جوانان داوطلب ایرانی،دررشته 

های گوناگون مورد نیازصنعت نفت.
       - احداث چند مدرسه ی ابتدایی 
در آبادان ومسجدسلیمان ومناطق نفت 
خیزاز سوی شرکت نفت وتحویل آنها به 

وزارت فرهنگ)آموزش وپرورش(.
       - ایجاد درمانگاه ها در مناطق نفت 
خیز وتوسعه ی بیمارستان های آبادان 

وخرمشهر واهواز ومسجد سلیمان.
درمناطق  ها  درمانگاه  ایجاد   -        
درآبادان  جمله  خیزاز  نفت 

وخرمشهرواهوازومسجدسلیمان و...
       - الزام اعزام دانشجو از سوی شرکت 
نفت به انگلستان جهت ادامه ی تحصیل 

دررشته های مورد نیاز.
       - وادار کردن شرکت مزبور به پخش 
فراورده های نفتی در سراسر کشور که 
تا آن زمان نیاز بخش عظیمی ازشهر ها 
وآبادی های کشوراز روسیه تأمین می 

شده است.
       - ایجاد یک آموزشگاه حرفه ای 
نوجوانانیکه  آموزش  برای  روزی  شبانه 
تحصیالت  دوره  ی  نامه  پایان  دارای  

ابتدایی بوده اند.
اکتشاف  حق  اراضی  تحدید   -        
واستخراج به زیر مدار35 درجۀ شمال 
رضاشاه  ازسقوط  پس  استوا.)که  خط 
نظامی  نیروی  توسط  ایران  واشغال 
تحدیداراضی  این  وشوروی،  انگلیس 
انگلستان،   به خاطرعدم رضایت دولت 
نظامی  نیروی  وبا  شد  گرفته  نادیده 
تمامی مناطق پیش از قرارداد1933 به 

اشغال آن دولت درآمد(.
       - لغوحق انحصارلوله کشی به خلیج 

فارس.
       - افزایش حق االمتیاز درهرتُن.

ی  ماده  موجب  به   -        
که  شد  متعهد  16قرارداد1933شرکت 
برای  طرحی  ایران  دولت  موافقت  با 
واجرا  تنظیم  ایرانی  کارکنان  افزایش 
کند که با همه ی اکراه شرکت از انجام 
انجام  باره  دراین  آن،پیشرفتهایی 
به  ماده  این  گنجانیدن  از  شد.غرض 
قرارداد مزبور،به کارگماردن ایرانیان به 

جای خارجیان بود.
عقدقراردادجدیددرآمد  با   -        
نهاد  فزونی  به  رو  هم  ایران  دولت 
بین  قاجارها  درزمان  که  وقراردادی 
بسته  بختیاری  وخوانین  نفت  شرکت 
به  ای  لیره  یک  بود،37320سهم  شده 
وسایر  نفت  های  ازچاه  منظورحفاظت 
تأسیسات شرکت در خوزستان به آنان 
هرسال  که  بود  شده  داده  اختصاص 
می  خوددریافت  نفع  به  را  سودآن 
سهام  که  دستورداد  کردند،رضاشاه 
که  کند  خریداری  دولت  را  خوانین 
دولت  به  مزبور  وسهام  انجام  کار  این 
واگذارشد که منافع آن به خزانه واریز 

می گردید .
      - عالوه بر تمامی امتیازات مشروحه 
ای که به گونه اختصار به آنها اشاره شد، 
سهم ایران از منافع 95 شرکت وابسته 
نیز به دولت ایران پرداخت می گردید 
که با ملی شدن نفت، این حق از ایران 

سلب شد.
فاتح  می نویسد:»...بی طرفهایی که ُحب 
ازطرفین  هیچیک  با  بخصوصی  وبُغض 
که  کردند  می  نداشتند...تصدیق 
دیگری  قراردادهای  بین  قرارداد1933 
با سایر کشورهای خاورمیانه درآن  که 
زمان منعقد شده ویا قبالًمنعقد گشته 
است  بهتربوده  همه  از  شد  واجرامی 
قسمت  در  که  کردند  می  اضافه  ،ولی 
تمدید مدت امتیاز ایران مغبون گشته 
است.«)305(. گفتنی است که این گفته 
ازکسی است که از مخالفان رضاشاه بوده 

است.
به  که  آنانی  به  دقت  اندک  با  زمانیکه 
گویند  ،می  مصدق   دکتر  از  طرفداری 
ویامی نویسند، بنگریم خواهیم دریافت 

که بیش ازنیمی از آنان نه از سر صدق 
بلکه به مصداق »دشمِن دشمن دوست 
مخالف  خود  که  جهت  است«ازآن 
وهستند،به  بوده  پهلوی  شاهان  با 
پردازند  می  مصدق  ازدکتر  جانبداری 
که اونیزبا شاهان پهلوی برسر مهر نبوده 
است وهرگونه اتهام وبدگویی از شاهان 
از  یکی  برشماری  حتا  رابدون  پهلوی 

کارهای سازنده شان  مجازمی دانند.
های  چپی  از  که  میرفطروس  دکتر 
می  خود  درتارنمای  بود،  شاه  مخالف 
احساسات  که  ای  نویسد:»درجامعه 
ی  واندیشه  سیاسی،عقل  وعواطف 
کرد،آنگونه  می  مضروب  را  سالم 
اصطالح  به  ی  ها  وجنجال  ها  روزنامه 
اکثریّت  برای  توانست  می  سیاسی، 
باشد... جامعه،جّذاب  مردم  ناآگاه 
باتأملی درتاریخ  این است که  حقیقت 
ُمنصفی  هشگر و پژ هر ، ن ا یر ا صر معا
ازآنهمه تحریف حوادث،تخریب وزشت 
برجسته،دچار  های  شخصّیت  نمودن 
شود،شاید  می  وحیرت  شگفتی 
شعراستادشهریار - با تغییرکوچکی - 
بیانگر همین حیرت وتأّسف باشد:«تاریخ 
مأمور   - است  فزودن  جهالت  برای  ما 
من  است.«  نمودن  وزیبا  کردن  زشت 
می خواهم در اینجا به وجه سیاسی - 
تأکیدکنم،همان  مسئله  ایدئولوژیِک 
عنوان  به  ازآن  که«مولوی«  چیزی 
است. کبود«یادکرده  ی  »شیشه 

بدانیم که بیش  باره کافی است  دراین 
تاریخی  های  وروایت  تاریخ  سال  از80 
وتفسیرهای  تبلیغات  ی  مازیرُسلطه 
اینگونه  اصلی  بود،ویژگی  توده  حزب 
تخریب  یا  حوادث  تفسیرها،تحریف 
براین  است.  سیاسی  های  شخصّیت 
امر،اگر تفسیر های »ملی ها« و«ملی - 
مذهبی ها«  را نیز اضافه کنیم می بینیم 
وگروهی،تاریخ  حزب،سازمان  هر  که 
خودش را دارد! به همین جهت، به اندازه 
ی احزاب،سازمان ها وگروه های سیاسی 
درایران، ما تاریخ  وروایت های تاریخی 
داریم...«.        همچنین در تارنمای خود زیر 
عنوان »نکته هاوگفته ها« می نویسد:»...

وناکامی  مرداد32وشکست   28 بعداز 
دراستقرار«ایرانستان«  توده  حزب 
وابسته به شوروی،زّرادخانه های حزب 
عظیم  کارزارتبلیغاتی  توده،دریک 
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حراج فیلمنامه
فیلمنامه  » صبحانه در تیفانی«  که با 
»آدری  آن  هنرپیشه  نویسی  حاشیه 
حراج  در  است  همراه  هیپورن« 
 846,619 بمبلغ  درلندن   کریستی  
دالر  بفروش رسید. این باالترین مبلغی 
در  فیلمنامه  برای خرید یک  که  است 

حراجی پرداخت شده است . 

نخستین زیستگاه بشر
تخته سنگی که محتوی مواد آلی است  
لبرادو  کانادا کشف شد که  در منطقه 
میلیارد   3/95 حدود   به  آن  قدمت 
سال پیش می رسد.  وگفته میشود این 
نخستین  نشانه  حیات درسطح زمین 
بشمار میرود. نشریه » طبیعت «  تازه 
منتشر  را  باره  دراین  تحقیقات  ترین 

کرده است .

سفر به مریخ
 Spacex   بنیانگذار شرکت فضاپیمایی
تا سال  آقای  قلون ماسک  می گوید  
2024  پرتاب  راکتهای حامل مسافران 

زمینی بسوی مریخ  آغاز حواهدشد.
به  سفر  ماجرای  بار  یک  وقت  هرچند 
مریخ موضوع داغ  رسانه های  آمریکائی 
می شود و می گویند ثبت نام آغاز شده 
که  بود  شایع  نیز  پیش  چندی   . است 
داوطلبین سفر به مریخ که پول هنگفتی 
هم بابت این سفر خواهند پرداخت  به 
واین  نخواهندشد.  گردانده  باز  زمین 

مسافرت فقط یک طرفه است .

این رفراندوم نبود

ماریانو راجوی نخست وزیر اسپانیا پس 
از برگزاری همه پرسی  در کاتالونیا که 
اکثریت شرکت کنندگان به آن رأی آری 
دادند گفت : امروز درکاتالونیا رفراندوم 
چون  که  کرد  ادعا  او    . نشد  برگزار 
رفراندوم با دخالت پلیس  بخون کشیده 
دراین  آزادانه  نتوانستند  مردم  شد 
این  بنابراین    . کنند  شرکت  رفراندوم 
نشده  برگزار  قانونی  بصورت  رفراندوم 
است .و نتیجه ی آن برای دولت اسپانیا 

اعتبار ندارد.

مشکل برنده نوبل پزشکی
مایکل یانگ  بیولوژیست آمریکائی  را 
که برروی ساعت  بیولوژیکی کار می کند   
صبح زود از خواب بیدار کردند تا به او 
بگویند که برنده نوبل پزشکی شده است  
او در پاسخ خبرنگاری که احساسش را 
من   : گفت  بود  پرسیده  شدن  ازبرنده 
صبح به این زودی حتی برای پیداکردن 
کفشم  مشکل داشتم تو از احساسم می 

پرسی؟ مایکل یانگ  استاد وپژوهشگر 

دانشگاه راکفلر است که درمورد ساعت 
درون ما که خواب ما بر مبنای آن تنظیم 
دانشمندان  کند.  می  کار  شود   می 
معین  سرساعت  که  کسانی  معتقدند  
شوند  می  بیدار   ، باخود  قبلی  باقرار  و 
درونشان   ساعت  قراررا  این  درحقیقت 
درهمان  ودرست  گیرد  می  نظر  زیر 
کند.  می  بیدار  خواب  از  آنهارا  ساعت 
اینک آقای دکتر یانگ حرفهای گفتنی 
زیادی درباره این ساعت درون ما داردکه 
بخاطر آن جایزه نوبل پزشکی را نصیب 

خود کرده است .

برنده جایزه نوبل  درادبیات
 Kazuo ادبیات   نوبل  برنده  امسال   
نمایشنامه  و  نویس   داستان   Ishiguro
درهشتم  او   . است  انگلیسی  نویس 
ژاپن  ناکاساکی  شهر  در   1954 نوامبر 
متولدشد.  وقتی 5 ساله بود خانواده اش 
به  نیز  کردندواو  مهاجرت  انگلستان  به 

تابعیت انگلستان در آمد.

جایزه  امسال  او  روز«   بقیه   « داستان  
وقتی  کرد.  او  نصیب  را  ادبیات  نوبل 
خبر برنده شدنش را شنید تحت تأثیر  
خبرهای دروغین رسانه ها گفت : » فکر 
کنم این هم یکی از آن خبر های جعلی 
است . اما خبر حقیقت داشت و او واقعًا 

برنده  جایزه نوبل شده بود.

آزارواذیت کودکان
کشور مراکش ادعا می کند که کودکان 
تا 15 سال  دراین کشور کمتر  بین 13 
از هرجای دیگر جهان همساالن خودرا 

مورد آزارواذیت قرار می دهند.  دربین 
چند کشور بطور نمونه به این آمار بر می 

خوریم :
کروواسی  16 درصد،  مراکش 1 درصد، 
درصد،   30 آلمان    ، درصد   26 آمریکا 
از  درصد   74 ساموآ  و  درصد   47 پرو 
واذیت  آزار  یکدیگررامورد  کودکانشان 

قرار می دهند.

شهرک مریخی در دوبی

درهمین صفحه خبر از مسافرت انسان 
به مریخ دادیم و این خبر هم خواندنی 
شهرکی  دولت  دردوبی   که  است 
میلیون   140 معادل   ای  باصرف هزینه 
دالر  ساخته است که شرایط محیطی 
.معمار  است  مریخ  کره  به  شبیه  آن 
دانمارکی   Biarke Ingels   این مجموعه 
از گروهی  است  کرده  طراحی  را 

دراین  سال  یک  بمدت  دانشمندان 
تا  برد   خواهند  بسر  داغ  شهرک 
آب،  نظر  از  بودن   خودکافی  درمورد 
غذا  و انرژی   د رمریخ تحقیقاتی انجام 

دهند   .محمدبن راشدنخست وزیر

که  دیگر  صدسال  برای  گفت  دوبی 
برنامه سفر به مریخ عملی خواهدشد  
بر  گامهارا  نخستین  اکنون  هم  دوبی 

میدارد.

روز شکر گذاری در کانادا
کانادائی ها دومین  دوشنبه ماه  اکتبر 
جشن  گذاری  شکر  روز  بعنوان  را 
و  ها  سنت  همه  تقریبًا   . گیرند  می 
شبیه   کنند  می  اجرا  که  مراسمی 
هاست  آمریکائی  گذاری  شکر  روز 
نوامبر  ماه  پنجشنبه  درچهارمین  که 
تفاوتی  تنها  اما  شود  می  برگزار 
روز  دراین  که   است  این  دارد  که 
کانادائی ها خدای را شکر می کنند که 

آمریکائی نیستند.

بگو مگوهای رسانه ای
پرزیدنت ترامپ در توئیتر خودنوشت :

امورخارجه  وزیر  تیلرسون  »رکس 
بمنظور گفتگو با کره شمالی دارد وقت 
خودرا تلف می کند. رسانه ها بدون درک 
معنی واقعی این سخن که در حقیقت 
وزیر  نه  است  شمالی  کره  مخاطبش 
ترامپ  گفته  این  از  آمریکا،    خارجه 
انتقاد کردند. وچون نتیجه ای نگرفتند 
تیلرسون  رکس  که  نوشتند  بار  این 
ترامپ را بی مغز خوانده است . ترامپ 
هم به شوخی گفت اگر تیلرسون چنین 
مسابقه  در  حاضرم  باشد  زده  حرفی 
شرکت  تیلرسون  با  هوش  آزمایش 
کنم تا باو نشان دهم که من چقدر ازاو 
بی مغز  بکلی   تیلرسون   . ترم  باهوش 
خواندن ترامپ  را انکار کرد و پشتیبانی 
وحمایت خودرا از پرزیدنت ترامپ ابراز 

داشت . 
رسانه  مخالفتهای  به  بردن   پی  برای   
به  ترامپ  پرزیدنت  با  آمریکا   های 
ماهنامه  قبل   شماره  »یادداشت«  

»آزادی« مراجعه فرمائید..
سخنرانی اخیر ترامپ هم درمورد  ایران  
جنجال بر انگیز شد واگرچه نکات مثبتی 
نامیدن  با  اما  داشت  ایران  مردم  بنفع 
بهانه  جعلی   نام  یک  با  فارس  خلیج 
بدست  رسانه های بویژه غیر آمریکائی 

داد تا اورا بی سواد بخوانند. درایران نیز 
جوانان زیادی در فضای مجازی از این 

سخن ترامپ ایراد گرفتند.

تالش برای کشتن همسر
یک عروس پاکستانی  د رماه سپتامبر 
پاکستان    پور  علی  شهر  در  امسال 

علیرغم میل خود به خانه بخت رفت . 
مسموم  خودرا  شوهر  میخواست  او  
کند و بکشد . برای این کار زهری را که 
بود درشیر  او  داده  به  دوست پسرش 
از  شوهر  اما  داد.  شوهرش  وبه  ریخت 
مادرشوهر  و  کرد  امتناع  شیر  خوردن 
بنام  دوغ  نوعی  آن  وبا  برداشت  را  آن 
مهمانان  به  و  کرد  درست  السی«   «
 17 اما  ماند  شوهرزنده  درنتیجه  داد. 
نفر دیگر از بستگان او مسموم شده و 
جان باختند. عروس خانم 21 ساله بنام 
عاصیه بی بی  هم اکنون در دادگاه تحت 

محاکمه است .

 ابن خلکان
شمس الدین  ابوالعباس احمدابن  ابراهیم 
ابن ابی بکرابن  خلکان به شغل قضاوت 
درمصروسوریه   ومدتی  داشت  اشتغال 
قاضی بوده وبه مقام قاضی القضاتی شام 
هرزمان  او  رسید.  نیز  امروز(   )سوریه 
نوشتن   به   میکرد  حاصل  فراغتی  که 
بیوگرافی بزرگان می پرداخت .ازجمله 
او بیوگرافی ابن سینا و 846 نفررا نوشته 
ودرکتابی بنام  وفیات األعیان  بیادگار 
هجری   681 اودرسال   . است  گذاشته 
قمری  در73 سالگی بدرود حیات گفت 
.در بیوگرافی ابن سینا نوشته است که 
بیست جلد  کتابی در  ایرانی  فیلسوف 
درمورد حکمت  را درظرف چهارتا پنج 

ماه نوشته است .

تحت الحنک وطیلسان
تحت الحنک و طیلسان هردو  عالمت 
تواضع بوده و کسانی که می خو استند  
دنباله  دهند   جلوه  متواضع   خودرا 
دستار   خودرا در ناحیه گردن  زیر چانه 
قرار می دادند  که به آن تحت الحنک 
بعدا  که  راهم  طیَلسان  و  گفتند.  می 
موسوم به باشلوق )ترکی( شد  برسر می 

کشیدند..

حراج ساعت پل نیومن
حراجی فیلیپس  ساعت مچی پل نیومن 
حراج  به  آمریکارا  معروف  هنرپیشه 
بود  لکس  رو  که  این ساعت   . گذاشت 
به مبلغ 17 میلیون و هشتصد هزاردالر 
دراین حراجی بفروش رسید. گفته می 
شود این گران ترین ساعت مچی است 
بفروش  حراجی  یک  در  کنون  تا  که 

رسیده است 

طوالنی ترین پرواز بدون توقف
بدون  پرواز  یونایتد  هوائی  خط  اخیراً 
آنجلس  لوس  فرودگاه  از  خودرا  توقف 
تافرودگاه شانگی  درسنگاپورآغاز کرد. 
این پرواز مسیری معادل 8700 مایل  را  

طی می کند. .

خطرات  تلفن همراه
گرفته  صورت   2013 درسال  پژوهشی 
که نشان می دهد درسال 2010 یکهزارو 
پانصد نفر بخاطر استفاده از تلفن همراه 
در معابر  با وسایل نقلیه برخورد کر ده 
و برای مداوا دربیمارستان بستری شده 
اند. 9/1 درصد ازاین عده مشغول ارسال 
 69/5 و  اند  بوده  پیامک  دریافت  ویا 
دوستان  با  صحبت  درحال  نیز  درصد 
شامل  تعداد  این  اند.  بوده  آشنایان  و 
سر  بیمارستان  به  رفتن  از  کسانیکه  
باززده اند و یا براثر جراحات وارده فوت 
کرده اند  نمی شود.و تعداد کسانیکه با 
بی مباالتی از تلفن همراه خو د استفاده 
کرده وزخمی شده اند به مراتب بیش از 
این است . دربعضی از ایالت ها مجالس 
قانونگزاری محلی شرایطی برای محدود 
کردن استفاده از تلفن همراه در اتومبیل 

و یا در محل های عمومی راوضع کرده اند

 اهلل درکنار وایکینگها
پژوهشگری  درسوئد  ادعا کرده است 
یک  کفن  بر  که  را  اهلل  عربی  کلمه  که 
وایکینگ نقش بسته است     پیدا کرده . 
این ادعا سئواالتی را برانگیخته است که 
چه زمانی اسالم در اسکاندیناوی نفوذ 
داشته است بحدی که برکفن وایکینگ 
 . است  بسته  نقش  اهلل  کلمه  مسلمان 
بسیاری از  کارشناسان چنین کشفی   را 

تأیید نمی کنند 

جنس سوم درکالیفرنیا
براون فرماندار کالیفرنیا  مصوبه  جری 
ای را امضاء کرد و آن را بصورت قانون 
تغییر  که  مردانی  یا  زنان  که  آورد  در 
سوم  جنس  بنام  دهند  می  جنسیت 
عده  شوند.این  می  شناخته  برسمیت 
  M عالمت  که  قانونی  فرمهای  برروی 
بکار  زنان   رابرای    F و  مردان  برای  را 
می برد  می توانند برای جنسیت خود 
بکاربرند.کالیفرنیا دراین  را    X عالمت
مورد اولین ایالتی است که جنس سوم 
را برسمیت شناخته است .قبال پرزیدنت 
ترامپ گفته بود ازسال آینده جنس سوم 
شد.بااین  نخواهد  استخدام  درارتش 
قانون کالیفرنیا دستور پرزیدنت ترامپ 
برای  اکنون  گیرد.وازهم  می  نادیده  را 
و  افراد  بقیه  مانند  حقوقی   عده  این 

مساوی باآنها درنظر گرفته است .
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علمی
برای  هائی  مطب  نیز  ما  هموطنان   
مبنای  اند..  کرده  دایر  بیماران  درمان 
درمان بیماریها با این علم تعادل انرژی 
طب  درباره  تفصیل  به  .درآینده  است 

سوزنی خواهیم نوشت.

مومیائی فراعنه
صورت  چگونه  مصر  فراعنه  مومیائی 

می گرفت ؟
انتقال  ابتدا جسدرا  به چادر مومیائی 

می دادند وکامال می شستند
 12 باندازه  را  شکم  چپ  بعدقسمت 
امعاء  شکافتندوکلیه  می  سانتیمت 
واحشاء جسدرابیرون می ریختند ودر 
تا  گذاشتند.  می  سنگی  چهارطشت  
علیحده همراه جسد دفن شود. آنگاه 
مغزرا از  جمجمه خارج می کردند   و 
داخل  که  هرچیزی  قلب  استثنای  به 
بدن بود بیرون می آو ردند آنها معتقد 
است   شخص  وجدان«   « قلب   بودند 
جوابگو  قیامت   روز  باید  که  واوست 
باشد. داخل معده را  باشراب خرما می 
شستند  ویک جدار  چسب  در کلیه 
زوایای  آن کار می گذاشتند  تاازورود  

میکروب و کرم  جلوگیری شود.
خالی  مومیائی   قسمت  ترین  مهم 
کردن  کلیه  آبهای موجود دربدن  بود 
وهمین  عامل بود که  توانست مصریان  
قدیم را  درهنر مومیائی کرد ن  سرآمد 

همگان سازد.
 

مصریان   که  معتقدند  دانشمندان    
مکیدن   رابرای  خشک«   »نیترون 
بردند   می  بکار  دربدن  موجود   آبهای 
واین کار  بین 35 تا 40 روز طول می 

کشید.
می  خشک  کامال  جسد  ازاینکه  پس 
شد  کلیه سوراح ها وخلل وفرج بدن  
یا  کتانی   پارچه  از  قطعاتی   بوسیله 
شکم  وشکاف  شد  می  پر  ره   ا  خاک 
ناخن  میزدند.  بخیه  طالئی  نخ  با  را  
دست وپا  ونیز خودپارا  حنا بندی می 
از  یکی  کردندوچنانچه صاحب جسد  
در  بود   داده  ازدست  چشمان  خودرا 
قرار  گرانبها   سنگ  یک  آن   جای 
باعطر  جسدارا   سپس  دادند     می 
سیال  ماده  ویک  کردند  می  اندود 

چسبنده  به آن می افزودند  تا جسد 
پارچه  بوسیله  شدن   پوشانده  برای  
کتانی  آماده شود.البته مقدارپارچه از 
یکصدو چهل منر تجاوز می کرد. پس 
از هفتادروز   مراسم  دفن  درگورهائی 
زیرزمینی ویا تابوت های سنگی که از 

هوا خالی می شد صورت می گرفت .

آیا مارها بینی دارند؟

حس  از  ولی  هستند  کر  تقریبًا  مارها 
برخوردارند.   قوی  بسیار  بویائی 
این  درسر  ژاکوبسن   بنام   عضوی 
مارهاوجودداردکه بوهارا تشخیص می 
توسط  درهوارا   موجود  بوی  مار  دهد. 
وازطریق کیسه  گیرد   دهان خود می 
می  ختم  ژاکوبسن   عضو   به  که  ای  
و  این عضو می رساند  به  را  آن  شود  

بورا تشخیص می دهد. 

مرض دوالب چیست ؟
بیمارشد  سامانی  ابن  نوح  امیر  وقتی 
ابن سینارا برای مداوای اوبردند. . ابن 
در  غنی   دکتر  کرد.  درمان  اورا  سینا 
رساله ای که درسال 1314 راجع به ابن 
سینا نوشت  حدس زد که بیماری  امیر 
سامانی  مرض دوالب  بوده است . این 
بیماری امروز به بیماری قند و یا دیابت 

معروف است .

چرا موی سرما سفید می شود؟
رنگ مو معلول  وجود ماده  رنگی  بنام 
ما  بدن  پوست  رنگ  که  است   مالنین 
از دانشمندان  . برخی  ازآن است  نیز  
معتقدند  حبابهای بسیار کوچک هوا  

وازورود  گیرد  می  جای  مو  درریشه 
می  گیری  جلو  مو  ریشه  به  مالنین 
وقتی  که  معتقدند  برخی  کند.و   
متابولیسم مس دربدن  بهم می خورد 

باعث سفیدی موها می شود.

برف پارو کر دن بجای ورزش
خیلی ها فکر می کنند برای سوزاندن 
کرد.  ورزش  باید  بدن  اضافه  کالری 
به  ولی  است  درستی  فکر  این  البته 
چه  ببنید  تا  کنید  نگاه  زیر  جدول 
چیزی می تواند جای ورزش را بگیرد. 
می  نزدیک  زمستان  به  که  بخصوص 
خواهد  رواج  برف  پاروکردن  و  شویم 

یافت .
در کیلومتر   5 باسرعت   روی  پیاده   -

ساعت  315 کالری
- دوچرخه سواری  باسرعت 9 کیلومتر 

درساعت  255 کالری
- رانندگی بااتومبیل  95 کلری 

- باالرفتن از پله           200 کالری
- رخت پهن کردن  255 کالری

رخت  دردستگاه   رخت  قراردادن   -
خشک کن 170 کالری

- شستن ظرفها با دست  140 کالری
- قراردادن ظرفها در ماشین ظرف شوئی  

115 کالری
- استفاده از ماشین چمن زنی   دستی 

485 کالری
- پارو کردن برف 645 کالری..

کاتولیکها علیه پروتستانها
ازچه زمانی وبه چه علت کاتولیک ها 
وستیز  جنگ  به  باهم  پروتستانها  و 

برخاستند؟
از   )1478-1535( مور  توماس  وقتی   
رئیس  بعنوان   هشتم  هانری  قبول  
اعدام  زد  باز  سر  انگلیس   کلیسای  
رومن  کلیسای   1500 گردید.دردهه 
کاتولیک تصمیم گرفت    علیه اصالح 
طلبان پروتستان بجنگد تا از خطرات 
پادشاه  شناخت    عدم  نظیر  بعدی 
کلیسای  رئیس  بعنوان  انگلستان 
انگلستان  جلو گیری کند. این جنگ 

ضد اصالحات نام گرفت .
درسال 1534 سنت ایگناتیوس لویوال  
جامعه   عیسوی را بنا نهادتا جنگ ضد 
پس  ازآن  کند.  رهبری  را  اصالحات 
بوجود  عقاید  تفتیش  یا  انگیزاسیون 
آمد که هرکس با کلیسای  کاتولیک ها 
اذیت وآزار  تنبیه و  بود  مورد  مخالف 

قرار می گرفت .

براثر جنگهای  قرن شانزدهم  دراواخر 
وپروتستانها  ها  کاتولیک  بین  متعدد 
مذهبی  باصطالح  و  زیادی کشته  عده 
قتل  درروز  مثال  برای  شدند.  شهید 
 1571 درسال  بارتولومی     سن  عام 
فرانسوی  پروتستان  هزار    70 حدود 
ملکه  مدیسی   دو  کاترین   فرمان  به 
از  بسیاری  شدند  کشته  کاتولیک 
ملکه  بفرمان  انگلستان  پروتستانهای 
مری درآتش سوزانده شدندو نام ملکه 
آلمان   ر  د  گذاشتند.   مری   بالدی  را 
ازسال  ای  ساله  سی  مخوف  جنگ 
ها   کاتولیک  و  پروتستانها  بین    1618
ادامه داشت . تا باألخره این اختالفات 
از  مسیحیان  واینک  کرد  فروکش 
وصفا  درصلح  درکنارهم  ای  هرفرقه 
زندگی می کنند. ولی جنگ بین سنی 

وشیعه هنوز ادامه دارد.

انسان چه زمانی قد راست کرد

انسان  به  متعلق  که  فسیلی  اولین 
دست  به  رونده  راه  و  کرده  قدراست 
فسیل   واین  بود   1978 درسال  آمد 
 3 حدود  که  بود  انسانی  به  متعلق 
پیش  سال  میلیون   800 میلیاردو 

میزیست .

غذاهای مدیترانه ای 
بیانیه  درنخستین  آمریکا  قلب  کانون 
خوراکهای  مثبت  تأثیر  پیرامون  خود 
خوراکهای  گوید  می  ای  مدیترانه 
های  بیماری  ایجاد  در  ای   مدیترانه 
قلبی  و باال  بردن فشار خون و افزایش 
هورمونهای  استرس زا  ،  نقش بسیار 
ناچیزی دارند و از دیگر خو راک های 

موجود   سالم ترند.

ورزش و افسردگی
هزار   آمریکا33  روانپزشکی   ژورنال 
نبودند   دچار  افسردگی  به  که   نفررا 
قرارداد  مطالعه  مورد  سال  یازده 
ودریافت آنهائی که ورزش نمی کردند   
یا  که یک  از سایرین  بیش  درصد   44
دوساعت درهفته ورزش می کردند  به 

افسردگی دچار می شوند.

   

یا  یک  حتی  ورزش  اینکه  نتیجه 
بروز  از  تواند   می  هفته  در  دوساعت 

افسردگی جلوگیری کند.

خوردن صبحانه          
ضروری است ؟

خیلی از ما درخوردن صبحانه امساک 
صبحانه   خوردن  درحالیکه  کنیم  می 
اهمیت زیادی  درسالمت بدن مادارد. 
نفر    4000 برروی   اخیراً  که  مطالعاتی 
قلب   کالج  ژورنال  ودر  گرفته  صورت 
از  حاکی  انتشاریافته  آمریکا  وعروق 
این است که   آندسته از کسانی که 5 

نیاز روزانه خودرا  درصد  کالری مورد 
کنند    می  کسب  خوردن  صبحانه  از 

از  مقدارزیادی  برابر  کسانی که    2/5
مفصل  صبحانه   از  آنها  روزانه  کالری 
و  رگها   سفتی  به  شود   می  تأمین 
مسدود شدن شریانها  دچار می شوند. 
وخیلی زود  انباشته شدن پالک ها در 
بنابراین  میرسد.   ظهور  به  خونشان 
تنگ  جلوی  تواند   می  کامل  صبحانه 
شدن رگهای خونی را بگیرد و از سکته 

قلبی یا مغزی جلوگیری کند.

سرطان سینه  در مان پذیر است 
 39 حدود    2015 تا   1989 ازسال 
سرطان  براثر  ومیر  مرگ  از  درصد  
سینه کاسته شده است . دراین مدت 
به سرطان  که  نفر     322600 مرگ  از 
گردیده  گیری  جلو  بودند  دچار  سینه 

است .
از  درصد   15 فقط  زنان  سینه  سرطان 
آمریکا  شامل  در  را  بیماران سرطانی 
می شود. از هر 8 زن آمریکائی یک نفر  

به سرطان سینه دچار می شود .
حدود  5 تا ده درصد بیماری سرطان 

سینه ارثی است . 
یوگا ، فعالیتهای بدنی ، خوراک سالم 

درمان   شروع  زمان   و   ، کافی  خواب 
در غلبه کردن بر سرطان سینه بسیار 

مؤثراست .

 تعویض قلب
زمانی تعویض قلب کار بسیار پیچیده 
اولین   . میرفت  بشمار  عملی  غیر  و 
آفریقای جنوبی  از  بارنار  پروفسور  بار 
داد  ونشان  زد  مهم  کار  این  به  دست 
که شدنی است . امروزه تنها در آمریکا 
3991 نفر خواستار دریافت قلب سالم 
ازاین  هریک  هستند.  تعویض  برای 
لیست  در  روز   312 حدود  باید  افراد 
ای  شده  فوت  قلب  تا  بمانند  انتظار 
 2016 درسال  شود.  زده  پیوند  آنها  به 
حدود 3191 نفر  در آمریکا قلب خودرا 

تعویض کردند.

دنیای مجازی وافسردگی
سئوال  این  آمریکائی  والدین  برای 
با  آنها  نوجوانان  آیا  که  است  مطرح 
به  دسترسی  و  هوشمند  های  تلفن 
دنیای مجازی به افسردگی کشیده می 
شوند؟ و اگر پاسخ مثبت است چه باید 

کرد؟
درفاصله  که  دهد  می  نشان  آمار 
درصد  شصت    2016 تا   2010 سالهای 
افسردگی  به  که  نوجوانانی  برتعداد 
.ده  است  شده  افروده  دچارند 
برای  که  هستند  اطفالی  درصدازآنها 
می  هوشمند  تلفن  صاحب  بار  اولین 

 48 که  باورند  براین  پزشکان  شوند. 
بخاطر  جوانان   خودکشی  از  دصد 
استفاده از وسایل الکترونیکی  بیش از 

5 ساعت یا بیشتر درروز است .

پژوهشگران  به این حقیقت رسیده اند 
که هر چه کودکان و جوانان خودرا از 
تلفن همراه دور نگهداریم  به سالمتی 

آنها بیشتر کمک کرده ایم . 

واقعیت های طب سوزنی
نکته  این  برایشان  همیشه  دیرباوران 
سوزنی  طب  آیا  که  است  ناروشن 
گفت  باید  درپاسخ  دارد؟  واقعیت  
طب سوزنی بر مبنای فلسفه ای بنیان 
نهاده شده است که تاریخ 6 هزارساله  
دارد و بسیاری از تئوری های آن ازنظر 
طب   . است  رسیده  اثبات  به  علمی 
ودرمان هردو  پیشگیری  برای  سوزنی 
هم  و  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد 
اکنون در آمریکا نیز مراکزی برای این 
نوع د رمان وجوددارد و حتی برخی از
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از  لبنان  وزیر  نخست  حریری،  سعد 
که  وی  کرد.  کناره گیری  خود  سمت 
در زمان نوشتن این خبر  در عربستان 
سعودی به سر می برد در سخنرانی خود 
ایران و حزب اهلل لبنان را به دخالت در 
و  کرد  متهم  کشور  این  داخلی  امور 
می ترسد. شدن«  »کشته  از  که  گفت 

در بخش  لبنان  وزیر مستعفی  نخست 
دیگری از سخنانش با بیان اینکه ایران 
قصد دارد بر لبنان مسلط شود گفت که 

» لبنان بار دیگر به پا خواهد خاست و 
دست های مداخله گران را قطع خواهد 
به  »ایران  افزود:  همچنین  وی  کرد.« 
می آورد.  بار  به  خرابی  می رود  هرجا 
ایران جهان عرب را تخریب کرد. شری 
که ایران به منطقه می فرستد به سوی 

خودش باز خواهد گشت.«
این سخنان یک روز پس از دیدار آقای 
حریری با علی اکبر والیتی، مشاور امور 

بین الملل رهبری ایراد شد.

رئیس  بوش،  دبلیو  اچ.  جورج   :BBC  
جمهور اسبق آمریکا تایید کرده که در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 
نامزد  کلینتون،  هیالری  به  گذشته 

دموکرات ها رای داده است.
بوش پدر درباره علت رای دادنش به یک 
دونالد  او  نظر  از  گفته  دموکرات  نامزد 
مغرور،  »خودستا،  آدم  یک  ترامپ 
برای  الزم  فروتنی  که  است  الف زن 
بودن در مقام رئیس جمهوری را ندارد.«

بوش،  دبلیو.  پدر، جرج  بوش  بر  عالوه 
جب  و  آمریکا  سابق  رئیس جمهوری 
بوش، فرماندار سابق ایالت فلوریدا هم 
نامزدی  از  بودند  کرده  اعالم  پیش تر 
دونالد ترامپ حمایت نمی کنند اما هیچ 
کدام از آنها از رای دادن به نامزد حزب 

رقیب سخنی به میان نیاورده بودند.
در  هم  بوش  دبلیو  جورج  اکنون  اما 

مشغول  که  آپدگرو  مارک  با  گفتگو 
ریاست  دوران  درباره  کتابی  نوشتن 
کاخ  بر  جمهوری خواه  پسر  و  پدر  این 
نوامبر  انتخابات  در  گفته  است،  سفید 
رای  نامزدها  از  کدام  هیچ  به  گذشته 

نداده است.
با  خبر  این  به  واکنش  در  سفید  کاخ 
اشاره به کارنامه ریاست جمهوری آقای 
بوش، تالش کرده روی برگرداندن او از 
اهمیت«  »کم  را  جمهوری خواه  حزب 

جلوه دهد.
ماه های  در  که  هم  بوش  دبلیو  جورج 
ترامپ  آقای  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
در  پیش  هفته  دو  بود  کرده  سکوت 
انتقاد  که  سخنانی  طی  نیویورک 
مستقیم و تند به دونالد ترامپ ارزیابی 
فعلی کشورش  رئیس جمهور  از  شده، 

به شدت انتقاد کرد.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از سعد حریری نخست وزیر لبنان استعفا کرد

جرج بوش پدر ، به هیالری کلینتون ر أی دادموزه فر ش جمهوری  آذربایجان پنجاه ساله شد

جزء  ها  قرن  برای  فرش  نیوز:   یورو 
ساکنان  زندگی  ناپذیر  جدایی 
این  بافی  فرش  هنر  و  بوده  آذربایجان 
کشور از هشت سال پیش به عنوان یک 
ثبت  به  یونسکو  توسط  هنری  میراث 

رسیده است. 
آرورا ولز، خبرنگار یورونیوز می گوید: 
به 5 هزار  نزدیک  این موزه  »امروز در 
فرش به نمایش گذاشته شده است. نور 
و دما در داخل موزه نیز بگونه ای تنطیم 
یا  رنگ  به  رسیدن  آسیب  از  تا  شده 

پایداری فرش ها جلوگیری شود.«
هر فرش تاریخ و نمادهای خود را دارد؛ 
رنگ  مثال  بطور  زندگی.  از  نمادهایی 
همچنین  و  مثبت  انرژی  نماد  قرمز 

سمبل شانس برای ازدواج است.
هنر فرش بافی نسل هاست که در میان 
زنان آذربایجان حفظ شده است. آنها با 
این هنر، آرزوهایشان را ابراز می کردند 
خود  دستان  با  کشور  این  دختران  و 
فرش هایی را برای زندگی آینده شان 

می بافتند
فرحناز موسایف، مدیر بخش ارتباطات 
الملل موزه می گوید: »آذربایجان  بین 
هایش  فرش  خاطر  به  پیش  ها  قرن  از 
در دنیا شناخته شده بود؛ حتی قبل از 
اینکه به خاطر نفتش شناخته شود. می 
توانید فرش های این کشور را در نقاشی 

های قرون وسطی در اروپا پیدا کنید.«
می  موزه،  این  مدرن  آثار  میان  در 
یافت که طرح  نیز  را  توان فرش هایی 
موفقیتهای  از  گرفته  الهام  آنها،  های 

آذربایجان در دنیای نوین است.
پنجاهمین  امسال  پاییز  موزه،  این 
را جشن خواهد  تاسیس خود  سالگرد 

گرفت.
نکته ای که از دید خبر نگار یورو نیوز 
ها  قرن  که  است  آن  است   مانده  دور 
پیش این کشور جزئی از کشور ایر ان 
یک  نیز  آن  است.وهنرفرشبافی  بوده 

هنر ایرانی است .

 حکم اعدام محمدعلی طاهری  نقض شد

طاهری،  محمدعلی  اعدام  حکم 
»عرفان  به  موسوم  مکتب  بنیانگذار 
در  بار  دومین  برای  ایران  در  حلقه« 
محمود  شد.  نقض  کشور  عالی  دیوان 
او  مدافع  وکیل  طباطبایی،  علیزاده 
»اقدامات محمدعلی طاهری  می گوید: 

جرم نبوده و دیوان عالی کشور حکم او 
با قوانین تشخیص داده  را در مغایرت 

 است«.
بااینهمه معلوم نیست .چرا اورا آزاد نمی 
در  عدالت  که   دلیل  باین  . شاید  کنند 
جمهوری اسالمی  معنی مشخصی ندارد.

شاهزاده سعودی دستگیر شد
عربستان  مقامات   - )رویترز(  ریاض 
سعودی یکی ازشاهزادگان میلیاردر و 
رئیس گارد ملی را به عنوان بخشی از 
مبارزه  ضد فساد،  بازداشت کرده اند 
که قدرت شاهزاده محمد بن سلمان را 
بن  الولید  شاهزاده   . کند.  می  تحکیم 
گذاری  سرمایه  شرکت  صاحب  طالل، 
است.ودر   Kingdom Holding
گذاری  سرمایه  مختلف  کشورهای 

کرده است .
 به گزارش خبرگزاری رویترز، 11 تن از 
دهها  و  وزیرشاغل  چهار  شاهزادگان، 

وزیر سابق نیز بازداشت شده ند.

پرزیدنت ترامپ از 6 کشورآسیائی دیدن می کند

ماجرای موشکی که به خاک عربستان شلیک شد

آمریکا  اول  بانوی  و  ترامپ  پرزیدنت 
سفر 12 روزه خودرا به 6 کشور آسیائی 
کردند.  آغاز  نوامبر  سوم  جمعه  درروز 
بوقت  شب   9/5 ساعت  شنبه  درروز 
از  شدند.قبل  ژاپن  وارد  آمریکا  شرق 
هر برنامه ای پرزیدنت ترامپ به دیدار 
ائی  هو  پایگاه  در  که  آمریکا  نظامیان 
نگوتا  مستقر هستند شتافت و درآنجا 
به سخنرانی پرداخت . پرزیدنت ترامپ 

از رؤسای جمهور آمریکاست که  یکی 
و  دهد  می  اهمیت  بسیار  نظامیان  به 
از  ستایش  به  مناسب  های  فرصت  در 
به  شرایطی  در  پردازد.ترامپ  می  آنها 
مسئول  که  است  رفته  مسافرت  این 
فقط  که  منافورت  پل  او  انتخابات 
دوماه این سمت را داشت به اتهاماتی 
تحت  تجاریش  شرکت  با  دررابطه 

محاکمه قرار گرفته است .

عربستان سعودی می گوید که ازاصابت 
یک موشک بالستیک که از خاک یمن 
بسوی  حومه پایتخت آن، ریاض، شلیک 
منابع  است   بود جلوگیری کرده  شده 
نظامی عربستان سعودی می گویند که 
فرودگاه  شده،  شلیک  موشک  هدف  
که  است  بوده  خالد،  ملک  المللی  بین 

است.  واقع  ریاض  شمال  مایلی  در22 
اگر  نداشته،  آسیبی  هیچ  موشک 
ای  ناحیه  در  موشک  از  بخشی  چه 
است. آمده  فرود  شهر  به  نزدیک 
سوی  از  موشک  که  شده  گزارش 
شورشیان حوثی در یمن شلیک شده 
جنگ  درگیر   2015 سال  از  که  است 

خونین با عربستان سعودی هستند
این  از  پس  بالفاصله  ترامپ  پرزیدنت 
این  پرتاب  مسئول  را  ایران  واقعه 

موشک شناخت 
از  خودرا  سیاسی  حمایت  ایران 

گوید  ومی  کند  نمی  انکار  یمن 
ها  حوثی  دراختیار  تسلیحاتی  هیچ 
گزارش  المسیره   . است  قرارنداده 
است  یمن  موشک ساخت  این  که  داد 
عربستان  سوی  به  بار  سه  تاکنون  و 
شلیک شده است . حوثی ها می گویند 
هوائی حمالت  درپاسخ  موشک  این 

 عربستان شلیک شده  که باعث کشته 
شدن تعدادی کودک و 29  غیر نظامی 

شده بود. 
محدعلی  نوامبر  پنجم  یکشنبه  روز 
جعفری فرمانده سپاه پاسداران  ادعای 
براینکه   مبنی  را  ترامپ  پرزیدنت 
ایران  کار  به عربستان  شلیک موشک 
بوده است را تکذیب کردوگفت موشک 
بردآن  آنها  وخود  بوده  یمن  ساخت 
امکان  ما  اوگفت  اند.  داده  افزایش  را 
ارسال اسلحه به یمن را نداریم .منابع 

غربی این گفته هارا باورندارند.
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داداه و بـیداداهی اتریخی 
مجید زندیه

اخذ جواهرات نادری از شاهرخ 
میرزا نوه نادرشاه

شاهرخ  به  خان   آقامحمد  نامه  وقتی 
با  بود  مردی سالخورده  که  او   - رسید 
ریش سفید وبلند  در جواب  فرستاده ی

به  من  قول  از  گفت   خان  آقامحمد   
راه  در  من  که  بگوئید   ایران  شهریار 
آن شهریار  از جان خود  مضایقه نمی 
کنم  چه رسد به جواهر و به پیک گفت  
برایش تقاضای  شرفیابی  خصوصی از 
آقا محمد خان بنماید          که همانروز  
درخواستش مورد پذیرش  قرار گرفت 
آقامحمدخان   شد.  پذیرفته  وبحضور 
شاهرخ را کنار خود  نشاند ودستورداد  
سپس  شود.  پذیرائی  ازاو  تنقالت   با 
شاهرخ  به آقامحمد خان گفت که بعداز 
قتل نادر  شاه سردارانش  تمام گنجینه ی

وگریختندواو  درآورده   بتصرف  اورا    
از آنها خبری ندارد. آقا محمد خان  به 
به تو دوروز  مهلت می  شاهرخ گفت  
جزء  که  را  نادری   جواهرات  تا  دهم  
بایستی  و  است   سلطنتی  جواهرات  
بمن برسد  بمن تحویل  دهی واگر ازاین 
دستور  سرباززنی  مسئول  عواقب کار 
خودت هستی . سپس اجازه مرخصی  به 
او داد . وقتی شاهرخ  از ارک سلطنتی 
بزرگ   نزد مجتهد  خارج شد مستقیماً 
رفت  میرزامهدی«   حاج   « بنام  شهر 
وازاو خواست   نزد آقا محمد خان  برود  
می  فکر  شاهرخ  بکند.  اورا  وشفاعت  
کرد  چون آقامحمدخان  مرد متدینی 
میرزا  حاج   دالیل  تأثیر   تحت  است  
واورا مورد   قرار خواهد گرفت   مهدی  
بخشش قرار خواهدداد. وقتی حاج میرزا 
مهدی  نزد آقا محمد خان  شرفیاب شد  
با  تعدادی جواهر  مشاهده کرد  که او 
بود   پهن  جلویش  که  قیمتی   وسنگ 
جواهرات   آن  میان  واز  است   مشغول 
یک قطعه یاقوت بزرگ  را آزمایش می 
کند. آقامحمد خان  به او اجازه جلوس  
داد وعلت  آمدنش را پرسید. حاج میرزا 
ام   آمده  که  گفت  درجواب  مهدی    
ازشهریارایران  درخواست کنم  شاهرخ 

را مورد  عفو قرار دهد.
شاهرخ   اگر  گفت   آقامحمدخان 
باز نزداوست  که   را  نادری  جواهرات  

 
خواهدشد  معاف  مجازات  از  گرداند  
ومورد بخشش قرار خواهد گرفت .حاج 
شهریاربزرگ   ای   : گفت   مهدی  شیخ 
جواهرداشت   نابینا   پیرمرد  این  اگر 
نابیناست  او  زیرا  کرد   می  تقدیم 
آقامحمد  نمی خورد.  بدردش   وجواهر 
یک  جواهرات   برگرداندن  گفت   خان 
ومسئله  است   مملکت  اصلی  مسئله 
نمی  من  بنابراین    . نیست  خصوصی 
را جواهرات  که   موقعی  تا  اورا  توانم  

عفو  مورد   است  برنگردانده   بمن  
موقع دراین   . دهم  قرار  وبخشش 

انگشتر زمردی   آقامحمدخان  متوجه 
شد  که به انگشت  حاج میرزا مهدی 
قشنگی  انگشتر  چه  گفت   او  به  بود. 
مهدی میرزا  حاج   . داری  درانگشت 

  انگشتررا  از انگشتش بیرون آورد وبه 
آقامحمد خان داد. آقامحمد خان  بعداز 
اینکه  انگشتررا بررسی  کرد  نگین آنرا  
که زمرد بزرگی بود  درآورد  وحلقه آنرا  
او  به  و  داد  پس  مهدی   میرزا  حاج  به 
گفت شما مجتهد شهرهستید وبرایتان 
برازنده  تراست که بجای انگشتر  زمرد ، 
 انگشتر عقیق  به انگشت کنیدو سپس 
اورا مرخص کرد. وقتی حاج میرزا مهدی

مرخص گردید  یک سر نزد شاهرخ  رفت 
وبه او گفت  بهتراست هرچه در نزد خود 
به  بفوریت  داری  نادری   جواهرات  از 

آقا محمد خان  بدهی زیرا  او سلطانی 
پابرجاست  اش  عقیده  در  که  است 
تمام  گران  مسئله  این  تو   وبرای 
است  هرچه  بهتر  بنابراین  خواهدشد. 

درنگ   بدون  ای   نگهداشته  خود   نزد 
به شهریارایران  برگردانی و جان خودرا  
خالص کنی . شاهرخ که از میانجیگری  
نگرفت   ای   نتیجه  مهدی   میرزا  حاج 
آقا محمد  نزد  را   بنام گلرخ  دخترش  
خان  فرستاد که شاید  اورا تحت تأثیر 
قرار دهد.وعفو وی را  از آقامحمد خان 
بگیرد. گلرخ  پس از حضور نزد آقامحمد 
مقداری   پدرم  که  داشت   اظهار  خان  
است   آنها جواهراتی  ولی  دارد   جواهر 
که پدرم  از بازار مشهد خریداری کرده 
است  وجواهرات کم ارزشی است واصوالً 
هیچ نوع  جواهری  از جواهرات نادری  
دخترش  من  وچون  نیست   پدرم  نزد 
هستم  به شهریار ایران عرض می کنم  
وقسم می خورم  که پدرم جواهری ندارد 
که ارزش  سلطان ایران  راداشته باشد. 
آقامحمد خان گفت  من قصد اخاذی  از 
پدرت  را ندارم . ولی مطمئنم  که مقدار 
زیادی  از جواهرات نادری نزد اوست . 
من همانطور که  مقداری ازاین جواهرات  
را از لطفعلیخان زند گرفتم  بقیه آنرا  که 
مطمئنم  نزد پدرت  می باشد ازاو خواهم 
گرفت  چون این جواهرات   متعلق به 
دربار  ایران است ومال شخصی نیست . 
سپس گلرخ ادامه داد وگفت برای نجات 
جان پدرم  من حاضرم  » متعه «  شما 
بشوم . آقامحمد خان این پیشنهادرا هم 
رد کرد. بنابراین گلرخ  بدون اینکه نتیجه 
ای  ازدیدارش  با آقامحمد خان بگیرد 
مأیوس نزد پدرش  بازگشت . بعداز اینکه 
مهلت دوروزه  شاهرخ به پایان رسید آقا 
محمد خان که تا آن روز  درباغ » حاج 
بود   شهر  شمال  در  واقع  که   » زشکی 
سکنی داشت تغییر  مکان داد  وبه ارک  
قبر  ودستورداد  گردید   منتقل  مشهد 
نادر  را پیدا کنند . نادرشاه درسال 1160 
هجری قمری بقتل رسید ولی محل دفن  
جسد او برکسی  معلوم نبودوآنهائی که  
ازمحل قبراو اطالع داشتند  این موضوع 
را مخفی نگهمیداشتند  زیرا درگذشته  
از  قبل  سالطین  قبر  سالطین   اغلب 
خودرا  که با آنها خصومتی  داشتند  می 
شکافتند  و جسدرا می سوزاندند. همین 
کریمخان   باجسد  آقامحمدخان  کاررا  
زند کرد  بدینصورت که  قبر کریمخان 
را نبش کرد  وچسد اورا  درآورد  ودر 
را  قدمش  هرروز  که  کرد   دفن  محلی 
برروی آن بگذارد  وازروی آن عبور کند.

وقتی آقا محمد خان  وارد مشهد شد  

پنجاه سال  از قتل نادرشاه می گذشت  
وکسی از  محل  دفن جسد او  اطالعی 
نداشت . آقا محمد خان  دستورداد  که 
نادر   از معمرین شهر  که در موقع قتل 
نوجوان بودند  تحقیق شود  که محل دفن  
جسد نادر را باو اطالع  دهند.ولی تمام 

کوششها دراین مورد بی نتیجه ماند . 
نادرشاه افشار دشمنان  زیادی داشت . 
گذشته از آقا محمد خان- فتحعلیشاه که 
بعدازقتل  آقامحمد خان بجای او نشست 
نیز از دشمنان  سرسخت نادرشاه  بود 
وهمین  پادشاه بود  که نادر میرزا  پسر 
شاهرخ را که سلطان خراسان  شده بود  
مشهد  از  نادری   شاهزادگان   باسایر 
بتهران آورد  ونادر میرزارا کشت  و سایر 
شاهزادگان  نادری را کور کرد  وپس از 
اینکه  نادر میرزا کشته شد  شکر خدای را 
بجا آورد. فتحعلیشاه گفت خدارا شکر که 
چون نادر شاه جد آنها بنام  فتحعلیخان 
را کشته است  حاال که فتحعلیشاه قاجار 
شاه ایران است  انتقام  جد خودرا  از نوه 
نادرشاه  بنام نادر میرزا می گیرم . این به 
آن در.«بعداز اینکه آقامحمد خان  وارد 
ارک مشهد شد وپس از مهلت  دوروزه ای
 که به شاهرخ  داده بود  دستورداد  که 
تا  دهند  قرار  شکنجه  مورد  را  شاهرخ 

محل جواهرات نادری  را افشاء کند
شکنجه را با بی خواب نمودن  او شروع 
تا شاهرخ بخواب  کردند  بدین نحو که 
میرفت  اورا ازخواب بیدار می کردندواگر 
صورت  روی  سرد   آب  نمیشد  بیدار  
وسینه اش  می ریختند.وسپس سوزن  
وجود   بااین  کردند.  می  فرو  تنش  به 
نادری  دفینه   محل  افشای   از  شاهرخ 
خودداری  میکرد. آقا محمد خان دستور 
داد  اورا با سرب مذاب مورد شکنجه قرار 
دهندولی با وجود این  که چندین جای  
بدنش را  با سرب داغ سوزاندند  بازهم 
او زبان  به اعتراف نگشودو خاموش ماند. 
آقامحمد خان مطمئن بود که شاهرخ از 
محل جواهرات نادری  صددرصد اطالع 
دارد ولی حاضر به  اعتراف نیست . بدین 
با  شاهرخ   سر  دور  دستورداد   لحاظ 
خمیر طوری  بپوشانند  که بتواند سرب 
داغ را روی سر نگهدارد.  بااین شکنجه  
وگفت   گشود   باعتراف  زبان  شاهرخ 
اعتراف داند     می  هرچه  است  حاضر 
که  گاو صندوق   دو  او   بااعتراف  کند.  
در سرداب عمارت    ارک مشهد  دفن 
دو  ارزش  به  که  آمد.  بدست  بود   شده 
) هر کرور  ارزیابی گردید.  تومان   کرور 
معادل 500 هزار تومان بوده است (  آقا 
محمد خان  دست از شکنجه او برداشت  
داد مرگ  می  راادامه  اگر شکنجه   زیرا 
شاهرخ  حتمی بود  بنابراین دستورداد  
بعداز  بپردازند.و  سراو  زخم   معالجه  به 
بهبودی   سراو  باألخره  معالجه   دوماه 
حاصل کرد . آقا محمد خان می دانست 
که نادر میرزا پسر  شاهرخ مقدار  زیادی 
جواهر نادری را  به سرقت برده است  ولی 

چون  دسترسی به او نداشت  دست به 
تعقیب او  نزد و به  شاهرخ   گفت نامه ای
  به پسرت  نادر میرزا  بنویس و  باو بگو  
و چنانچه   بیاید  به مشهد   از هرات  که 
نیامد ترا خواهم کشت . شاهرخ  گفت ای 
شهریارایران  من نامه را به او می نویسم  
ولی میدانم قبول نخواهد کرد . همینطور 
هم شد  زیرا وقتی نادر میرزا  نامه پدررا 
من  جای  که  داد   جواب  کرد   دریافت 
دراینجا  خوب است و به مشهد نخواهم 
آمد. آقامحمد خان دستورداد  یک قشون 
به هرات بفرستند  واورا  تعقیب و دستگیر 
نمایند. نادر میرزا  که از قصد آقامحمد 
وفرزندانش   بازن  گردید   آگاه  خان  
قشون   فرمانده   . کرد  فرار  کابل  بسوی 
به آقامحمد خان  اطالع داد که تعقیب 
او ازراه هرات  امکان ندارد  زیرا جاده ای  
بین  هرات وکابل موجود نیست  وچنانچه 
بخواهند  برای تعقیب  نادر میرزا  به کابل 
بروند  بایستی  راه های  صعب العبوری  
را دور بزنند و این تعقیب عملی نیست. 
آقا محمد خان این دلیل را پذیرفت    وبه 
مشهد   به  دستورداد  قشون   فرمانده 
مراجعت نماید . بدین صورت  نادر میرزا  
آقا  اینکه   از  بدربرد  وپس  جان سالم  
شرحش  )که  رسید    بقتل  محمدخان 
و  برگشت   مشهد  به  آمد(   خواهد 
حکمران مشهد شد  وحکومت کرد  که 

بعد اً بدست فتحعلیشاه  به قتل رسید

  وسایر شاهزادگان  نادری هم  بدستور او 
کور گردیدند.

خبر  خان   آقامحمد  به  زمان   درهمین 
رسید  که اُزبک ها ازشمال حمله کرده 
وبه حوالی  مرو رسیده اند. آقامحمدخان  
قصد داشت قشونی  بفرماندهی محمد 
ولی خان  به مرو بفرستدولی ناگهان خبر 
رسید که قشون روسیه  وارد دشت مغان  
قشون   عبور   . است  گردیده  آذربایجان 
کاترین دوم امپراتور روسیه از رود ارس 
وورودش به دشت مغان  نتیجه قتل عامی 
بود  که آقامحمد خان  در تفلیس مرتکب 

شده بود.
آقامحمد خان   تازمان   نادرشاه   اززمان 
حکومت روسیه  هیچوقت  قصد حمله  
به ایران را نداشت  ومدت 50 سال  که 
اززمان قتل نادر  گذشته بود  هیچگونه  
حمله ای ازطرف   قشون روسیه  بایران 
نشده بود ولی قتل عامی  که آقامحمد 
واستدعای  داد   انجام  درتفلیس  خان  
خان   خلیل  ابراهیم  جانب   از  کمک  
استمداد هرقل  حاکم   و  قراباغ   حاکم  
گرجستان  از کاترین دوم  ملکه روسیه  
تزاری   روسیه  حکومت   که  شد   باعث 
بجانب ایران  قشون روانه دارد. » رابرت     
گرانت واستون«  مورخ انگلیسی کتاب  
» تاریخ ایران «  می نویسد  که کاترین 
دوم  تا آن زمان  بفکر  وصیتی که  پطر 
کبیر  کرده بود  و آن دسترسی به  آبهای 

بودولی  نیفتاده  بود   فارس   گرم خلیج 
قراباغ   حاکمان   که  استمدادی   بعداز  
وگرجستان  از کاترین دوم  کردند  اوبفکر 

حمله  به ایران افتاد   
کاترین دوم  اصالً آلمانی بود  وعالقه ای 
به جنگ ولشگر کشی نداشت  وبیشتر 
عمر خودرا  به خوشگذرانی وعشرت می 
خوشگذرانی    موارد   ودرغیراز  گذراند  
هنرمندان را به دور خود جمع می کرد   
ولی تعدادی از وزرائی که  درحکومت او 
خدمت می کردند   بسیار الیق وکاردان 
بنام   بود  شخصی  آنها   از  یکی   . بودند 
کاترین  معشوق  ابتدا  که    » »پوتمکین 
بود  وسپس صدراعظم او شد. درزمانی 
که  کاترین  قصد لشکر کشی   به ایران 
راداشت  » پوتمکین«    درقید حیات نبود  
ولی تعدادی از اربابان حکومت  راتحت 
تعلیم  قرارداده بود  . همین اربابان  دست 
پرورده » پوتمکین«  بودند که  به کاترین  
دراین راه  کمک می کردند . آقامحمدخان   
باحمله  مبارزه   برای  دستوردادقشونی  
مدتی   ودراندک  کنند   تهیه  روسیه  
ولی  کرد  آماده  مجهزی  تقریباً   قشون 
روسیه  که  خبررسید   زمان  درهمین 
دست از لشکر کشی بسوی  ایران کشیده 
است وعلت آن مرگ  ناگهانی کاترین بود.  
بعدازاو پل اول  دستور بازگشت قشون 
روسیه را داده بود. پل اول متوجه  شد که 
لشکر کشی  به ایران  بامخارج  هنگفتی  
هرقل  استمداد  ازطرفی  است   همراه 
وابراهیم خلیل خان  دراو تأثیری نداشت 
ازاعزام  گرفت    تصمیم  جهت   بدین 
قشون  بایران خودداری کند . نکته ای که  
بایستی کامالً  بآن توجه داشت  این است 
که   درزمان آقامحمد خان  کشورایران  
حکرانان   وهمه  شده   یکپارچه  تقریباً  
کردند   می  تبعیت  مرکزی   حکومت  از 
ولی بعداز  وقتی  برادرزاده اش  خانبابا 
جهانبانی )فتحعلیشاه(  براریکه  سلطنت 
نشست  بااینکه  خود یکی از  سرداران 
می  حساب  به  خان  آقامحمد  کارآمد  
آمد  پس از مدتی که مدعیان ویاغیان 
به  را  را  سرکوب کرد  عیش وعشرت  
مملکت داری  ترجیح داد  وتمام کارهائی 
بود     رسانده  بانجام  آقامحمدخان  که 
خودباعث  کفایتی  وبابی  گرفت   نادیده 
شد  تعداد زیادی  ازشهرهای شمال رود 
ارس  از خاک ایران  جداشود.یکی  ازآن  
معاهده های ننگین  معاهده گلستان  بود 
که درسال  1812 میالدی یا 1228 هجری 
شدکه  امضاء  گلستان   درقریه  قمری  
بموجب آن گرجستان ، داغستان، قراباغ، 
گنجه ، بادکوبه ، شیروان  ازایران  جداشدو 
نامه ترکمان چای   بموجب عهد  نیز  بعداً 
درسال 1827 میالدی یا 1243  هجری قمری  
دو والیت  دیگر بنام ایروان ونخجوان نیز از 
ایران  جداشدند.وباامضای این دو  عهد نامه 
خفتی به ملت ایران  واردشد که نتیجه عدم 
کفایت  ومدیریت فتحعلیشاه قاجار بود....
ادامه دارد

فتحعلیشاه پس از مدتی که مدعیان ویاغیان را  سرکوب کرد  عیش 
وعشرت  را به مملکت داری  ترجیح داد  وبابی کفایتی خود باعث شد  

تعداد زیادی  ازشهرهای شمال رود ارس  از خاک ایران  جداشود.

تخت نادری

الماس دریای نور
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   دکتر همایون آرام - نیویورک

     ماهی برای سالمت بدن                  
  *ماهی موجب کاهش فشارخون  می شود و 

ازحمله قلبی پیشگیری می کند

ماهی از ســـودمندترین  غذاها بوده 
بدن  وتندرستی   ســـالمت   وبرای 
اسیدهای  بســـبب    . است  ضروری 
چـــرب امـــگا 3 موجوددرماهی ، 
بدن   بـــرای  آن  وروغن  گوشـــت 
 ، این اسیدها   . ســـودمند اســـت 
ســـالم  اشـــباع  غیر  های   چربی 
بدن  ســـلولهای  محافظ  و  بـــوده 

. هستند
پژوهشها  نشان داده است  که امگا 3 
موجود در منابع حیوانی  مانند روغن 
جذب  گیاهی   منابع  از  بهتر  ماهی  
بدن  می شوند. بدین سبب وارد کردن 
ماِکِرل   ، تونا   مانند  ماهی های چرب  
از  برنامه  غذائی  به  آزاد  و  ، سادرین  

بهترین  راه کارهاست .
ماهی  روی گردان  بوی  از   که  آنهائی 
 Fish( هستند  می توانند  ازروغن آن
oil( بصورت کپسول  خوراکی استفاده 
آمریکائی   مجله  گزارش  به  بنا  کنند. 
 3 امگا  کپسول   تأثیر   بالینی   تغذیه 
ماهی  با  آن   اسیدهای چرب  ومیزان  
یکسان است . باوجود این دانشمندان  
پروتئین  بسبب  را  تازه  ماهی  مصرف 
ها ومواد معدنی موجوددرآن  که برای 
می  ترجیح  هستند   بدنمفید  سالمت 

دهند.
 )Salmon( درصورت مصرف ماهی آزاد
پرورشی  نوع  به  آن   طبیعی  نوع   ،
مقادیر   زیرا  دارد.  برتری   )Farmed(
امگا3 آن بیشتر است . همچنین  بهتر 
است  ماهی تازه  را بجای  سرخ کردن  

، پُخت یا آب پز نمود.
هنگام خرید  فرآورده های روغن ماهی 
 باید                         دقت کرد که فاقد 
جیوه                                 ودیگر مواد
                                                 اضافی

 

مضر باشدونیز به تاریخ
 انقضا و به مقدار  امگا3 و 

 EPAموجود  درکپسول  توجه کرد. .
فرآورده های روغن ماهی رقیق کننده  
که  افرادی  روی  ازاین  هستند.  خون 
مانند   خون  کننده   رقیق  داروهای  از 
آسپیرین  استفاده می کنند  باید قبل  
باپزشک  ها  فرآورده  این  مصرف  از 

معالج خود مشورت کنند.
مقدار مورد لزوم  امگا سه  الاقل یک 
اخیر  تحقیقات   باشد.  می  درروز  گرم 
از  بسیاری  که  است  ساخته  آشکار 
افراد  مخصوصًا زنها دچار کمبود امگا 

3 هستند.
فوائد مهم ماهی به شرح زیر می باشد: 

دستگاه گردش خو ن 
اسیدهای  بودن   دارا  سبب  به  ماهی 
چرب امگا3 موجب کاهش فشار خون 
ماهی   می شود. مصرف  قلب   وضربان 
خون   ، ماهی   روغن  های  وفرآورده 
کلسترول  میزان   ، کرده  تر  رقیق   را 
واز   ، داده  افزایش  را   )HDL( خوب 
بوجود آمدن  لخته  که منجر به انسداد  
به قلب  شریان  ومانع  رسیدن خون  
می گردد  جلوگیری می کند.واز حمله 
بامصرف   کند.  می  پیشگیری  قلبی 
به  توان   می  ماهی  دوبار   ای  هفته 
وتنظیم   ها  شریان  بازنگهداشتن  
ضربانات قلب  کمک کرده  وخطر بروز  
فشار خون راکاهش  داد. اسکیموهای 
رژیم   ، ماهی  که  گرینلند  سرزمین  
آنهارا  تشکیل می دهد  کمتر  غذائی 

مبتال به بیماری قلبی می گردند.

تقویت  قوای فکری 
عصبی  سلولهای  امگا3   های  چربی 
به  امر  این   . کنند  می  تقویت  مغزرا  
فکری  قوای  وتقویت  حافظه   بهبود  
ها   چربی  این  کمبود   کند.  می  کمک 
سبب بروز بیماری آلزایمر )زوال مغز( 

وافسردگی می گردد.

تقویت دستگاه ایمنی 
پزشکی  دردانشکده  پژوهش  یک 
که  آشکارساخت   کالیفرنیا   جنوب 
ماهی  آزاد  دارای مقادیر  زیاد ویتامین  
D می باشد.  این ویتامین  برای تقویت 
دستگاه  مصونیت بدن  ضروری است 
.پزشکان  مصرف دوبار درهفته  ماهی 

آزاد را توصیه می کنند.

مقابله با پیری 
با  درمقابله  امگا3   چرب  اسیدهای 
پیری  زودرس  مؤثر ند. دریک پژوهش 
به   Lipidology بالینی    در مجله  که 
میزان  دارای  که  زنهائی   ، رسید  چاپ 
امگا3 بیشتری بودند  20 درصد کمتر 

درمعرض  خطر مرگ  بهر علت بودند.

تسکین التهاب مفاصل
که  ساخت  آشکار  بالینی  تجربه   17
مصرف امگا3 بمدت 3 تا 4 ماه  از شدن 
درد ، حساسیت ، وسفتی  صبحگاهی 

مفاصل  می کاهد
ماهی وروغن  بَزَرک ) Flaxeed(  منابع 

خوب امگا3 هستند.

 مفید دردوران بارداری 

بنا برگزارش مجله   OCL درسال

 

زن   2399 برروی  بررسی  یک   ،  2016
اومگا3  های  چربی  مصرف   ، باردار 
دوم  درنیمه  ماهی  درروغن  موجود 
را   زودرس  زایمان  احتمال  بارداری  
نوزتاد   وزن  دادودرافزایش  کاهش 

مؤثر بود.
 

نشانه های کمبود امگا3 
امگا3   چرب  اسیدهای   : مفاصل  درد 
باشد.  می  قوی  ضدالتهابی   اثر  دارای 
تواند   می  کافی   بمقدار  آنها   مصرف 

واکنش التهابی را کاهش دهد.
امگا3  های  چربی    : پوست  خشکی 
پوست ضزوری  وشادابی  برای سالمت 
. کمبود این چربی ها  موجب  هستند 

خشکی پوست میگردد.
امگا3  کمبود  ها:  ناخن  شکنندگی 
شدن  پوسته   پوسته   ، نرمی  موجب 

وشکنندگی  ناخن ها می شود.
دردانشگاه   بررسی  یک    : ابی  خو  بی 
آکسفورد  نشان داد  افرادی که میزان 
خواب  کیفیت  دارند   بیشتری  امگا3  

آنها بهتر است .
قوای  تمرکز  وکاهش  مزمن  خستگی 
فکری ازنشانه های شایع کمبود چربی 
دوبار  خوردن  با  که  است   3 امگا  های 
کمبودرا  این  توان  می  درهفته  ماهی 

جبران کرد.

بریده  بالهجه  سری  چادربه  جوان  زن 
 : کرد  می  صحبت  انگلیسی  بریده 

ببخشید شما انگلیسی حرف میزنید؟ 
- بله 

می  بچشم  خودبخود  قرمزتان  موی   -
خورد 

- من ایرلندی ام 
 - بابا  کرد:  بلند  باد   بطرف  را  صدایش 
مامان « بعدگفت :»  مثل  اینکه  باز دارند 

جروبحث می کنند.و.... من خندیدم 
- پارسی ها یکی از شاخه های  عجیب 
قبیله  بفرد   منحصر  وشاید  وغریب  
باشند که درقرن هفتم   زرتشتی هائی  
مهاجم  عربهای  مقابل  از  فرار  برای 
بطرف شرق گریختند ودرایالت ساحلی 
بمبئی   تجارتی   بندر  و  هند  گجرات  
بسیار  ثروت  ها  پارسی  شدند.  ساکن 
اندوختند ، خانه های با شکوه  بنا کردند. 
بسیار آدم های دست ودل بازی بودند ، 
بریتانیا   دردوران حکومت   بعد  وقرنها  
برخوردارشدند.  ممتازی  موقعیت  از 
را   شان  موقعیت  رنگشان   کم  پوست 
درنظام  کاستی  هندوستان  تحکیم کرد. 
خوبی  ازوضع  دورازوطن   رویهمرفته  
برخوردار بودند . اما درحال حاضر  ازدواج 
کردنشان  درمیان خودشان  شدیداً ایجاد 
نگرانی  کرده است . یک زن بلندقامت  
ُمسن تر پیدایش شد  که حریر صورتی 
رنگی که اززیر مانتوش  بیرون آمده بود  
درباد تکان میخورد. صورتش  جالب وزیبا  
مصمم ومحکم  بود. من خودم را معرفی 
کردم . دخترش با  اعجب گفت  پس شما 
آمریکائی هستید؟ مادر گفت : مزخرف 
نگو روشن . آمریکائی که نمی آید دور 

ایران بگردد.
- مامان بداخالق نباش 

- روشن ! بازداری جروبحث می کنی ؟
مردمسن تری  بالباس سفید  پنبه ای جلو 

چشم  من ظاهرشد 
حرف بزن پسر جان . راستی راستی تو 
ترابخدا   ببینم  بگو  ؟  هستی  آمریکائی 

اینجا چه میکنی ؟ 
- من ... یعنی من وخانواده ام  ... آمدیم  

یک جوری زیارت 
- معرکه  است . ماهم همینطور. ازبمبئی 

؟
زوارپارسی  ما   . لندن  از  جان   بابا  نه   -

هستیم . متوجهی ؟

- بله  دخترمان داشت می گفت 
حرف  کاوارد   نوئل  مثل   دوباره  باز   -

میزنی . داریوش  بازوارپارسی ات  .
علت  به  محترم  مرد  پر خط   درصورت 
متلک عیالش  تغییری پیدا نشد و گفت :
- عرض شود  ما زرتشتی ها  بیشتر از 
هزار سال است  که در تبعید زندگی می 
کنیم . فکر کردم  دیگر وقتش است  که 
یک سری هم به وطن اصلی  مان بزنیم 
..... مادرگفت خوشوقتم از مالقات  شما 
... دستش را دراز کرد ودست مرا  فشرد 
. کاری که این روزها  کمتر زنی درایران 
می کند)صفحه 268(.... درهتل عباسی  
اصفهان  ، مسئول هتل  به اتاق ما زنگ زد 
منتظر  قاسمی   خانواده  ببخشید   -

شماهستند..
پدرو دِراتاق   بلند   باصدای  ریچارد  
مادرمان را زد . .. ریچارد ازراهرو  با جیغ 
بلندی می گفت : زودباشید  همگی ، من 
دارم میروم پائین ... درآن لحظه  درهای 
که   گوئی  بازشد.  بشدت   ما  های  اتاق  
هم  ما   همه  بود.  سوزی  آتش  تنرین  
به  بیرون  ودرحالی که   زمان  ریحتیم 
همدیگر  تنه می زدیم  به دنبال  ریچارد 
افتاد   راه  گروه   جلوی  او   . شدیم  روان 
ومادرحالی که  قلب هایمان  بشدت میزد  
ازپله ها سرازیر  شدیم . درحین عبوراز  
حیاط از جلوی  یک حوض  وفواره  که 
با چراغ روشن بود و چندزوج  که درحال 
 . به سرعت گذشتیم  بودند   قدم  زدن 
درسرسرای ورودی  مرمری و شلوغ  هتل 
، ریچارد  فریاد زد : حسن !  یک قیافه  
سبیلو سرش را بلند کرد . ریچارد مثل  
اینکه بخواهد  کسی را بغل  کند بازوهای 
خودرا گشود. آن مردهم  درج واب همان 
کاررا کرد. ریچارد  با صدای بلندی گفت  
الحمداهلل . باألخره  ... باتعجب درحالی که 
زمان برایم  به گذشته برگشته بود  به این 
دو دوست قدیمی که مدتها  یکدیگررا گم 
کرده بودند نگاه میکردم . هردو یکدیگررا  
محکم دذرآغوش  گرفته بودند . ریچارد  
بطرف من اشاره کرد  وگفت :  تری  بیا 
خنده  به   شادی  ازشدت  اینجا.ریچارد 
درآمد  دست خهایش را بازکرد  وبطرف 
من برگشت  درآن موقع   درطرف راست 
بمن  گیرا   چشمهای  جفت  یک  من  
خیره شده بود. سرم کمی  به گیج افتاد  
از  . قبل  پاهایم  بطرف راست  چرخید 

اینکه  بفهمم چه شد ، خودرا  درآغوش  
منتظرانه ای  یافتم . باناباوری  پرسیدم » 
حسن . واقعاً خودت هستی ؟  خنده ای 
بر چهره اش  نقش بست . چشمهایش  
آن  کنم   باور  توانستم  نمی   . درخشید 
موهای سیاه براق  ، سبیل پرپشت ، قد 
بلند ، همه نیست شده بود. درعوض به 

چهره  آفتاب خورده ای  نگاه می کردم  که 
چروک عمیقش  حاکی از گذشت  سالهای 
سختی بود. همه چیز   بغیر از چشم های  
ها   چشم  آن  بود..  شده  عوض  گیرایش 
هنوز همان الکتریسته  گذشته  راداشت  
. من زبانم بند آمده بود .  پشت سرمن  
» کوین«  گفت : » اون حسن نیست «  
ریچارد  باتاله گفت »  وای خدایا  ، من 
نگهبان را بغل کردم  . حسن سریعاً از من 
جداشد وبه موقع خودرا  برای درآغوش 
کرد.  آماده  من   مشتاق  پدر  گرفتن  

- آقای داود
- بله 

بابا با پیروزی  فریادزد آها کریس ، کوین 
تا  زدهند  حلقه    دورحسن   ریچارد   ،
هرکدام بنوبه خود  اورادرآغوش بگیرند. 
برای   را  وراه  کناررفتیم   مان  همه  بعد 
مهربانی   با  دستی   . بازکردیم  مادرمان 
یک دسته  ُرز قرمزرا  به او عرضه کرد 
. درهمان حالی که دسته گل  رز قرمزرا  
دردست های مادرم  قرارمی گرفت  دهان 

او با تعجب بازشد    

ازدیدن  آمدید.  خوش  وارد«   « خانم   -
شما مسروریم .

روشن      چهره  با  اندامی   کوچک  زن   
دریک چادر سیاه  این کلمات را گفت . 

من فاطمه هستم 
چشمهای بادامی  اورا که از پشت  عینک 
سیاهی  بزرگتر هم دیده می شد  وصدای 

نرم وآشنایش را شناختم . مادرم درحین 
دست دادن  به او گفت: متشکرم فاطمه     

اوه متشکرم 
کارمندان هتل  با تعجب  سربرگرداند . 
چندتا  توریست به ما خیره شده بودند  
. یک گروه کوچک    که فامیل حسن را  
تشکیل می دادند  همه دربهترین چادرها  
وکت وشلوارشان  جلو آمدند . یک دسته 
گل دیگر  دربغل مادرم قرارگرفت . گالیل 
دیدارما   سفید.  میخک  و  زردوصورتی  
وفریادهای   یکدیگر   کردنهای  بغل  با 
بیک  شبیه   بیشتر  وبوسه   شادمانی 
شلوغی  کنترل شده بوددرحالی که همه 
بودند  اشگ  همزمان  مشغول صحبت 

شادی  از گونه های حسن روان بود
واقعًا    . خوشحالم  شما  چقدرازدیدن   -
هیچ وقت  فراموش نمیکنم . سرسرای 
چرمی  بزرگ  ی  ها  مبل  روی  هتل  
نشسته بودیم  باالی سرمان  منظره هائی 
از  شاهزاده خانمهای دوره صفویه  درحال 
ریختن نوشیدنی  الکلی  و رقاصه ها دیده 
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چارلز داروین

ترجمه  دکتر محمدعلی صوتی                                         قسمت  چهارم

اینکه   بدون  تعجب   با  درسکوت  کرد. 
تأثیری  برمن گذاشته  باشد به او گوش 

دادم .
ارگانیک  قوانین    « آن   از  پیش  من 

موجودات «  نوشته پدربزرگم  را خوانده
دفاع  مشابهی   ی  نظریه  از  بودم.که   .
کتاب  بشارت  موقع  درآن  کرد.)3(  می 
پدربزرگم  را تمجید  می کردم ؛ اما مطالعه 
بعداز فاصله زمانی ده  ی  دوباره ی آن 
-پانزده سال  از تناسب تحقیقات نظری 

دورازواقعیتها بسیار نومید شدم .
دکتر  گرانت ودکتر کولد ستریم  بیشتر 
به جانور شناسی آبزیان می پرداختند. 
من اغلب  همراه دکتر گرانت  برای جمع 
آوری  جانوران آبزی  دربرکه های حاصل 
ازجزرومد ها می رفتم  وتا آنجا که می 
توانستم  یافته هایم را  تشریح می کردم . 
ضمناً  بابعضی ماهیگیران  بندر نیو هیِون  
همراهشان   وگاهی  بودم   شده  دوست 
صید  رابرای  ماهیگیری   تور  وقتی   -
صدف خوراکی  می کشیدند  - می رفتم 
ونمونه های  بسیاری نصیبم می شد. اما 
تشریح  برای  کافی   تمرین  که   ازآنجا 
نداشتم  ودراختیارداشتن  میکروسکوپی 
زهواردررفته  ، تالشم بسیار ضعیف بود. 
بااینهمه  کشف کوچک وجالبی  به انجام  

رساندم .
ای  مقاله   1826 سال  دراوائیل  تقریباً 
کوتاه  درانجمن  پلینیان  )4( درباره ی 
دریائی  باعلف  که   [ فلوسترا  تخمکهای 
اشتباه می شود[ ودرحقیقت الرو یا کرم 
کوتاه  . درمقاله  است خواندم  حشره    
کروی  اندامهای  دادم   نشان  دیگری  
ابتدائی   زده می شود  حالت  که حدس 
خزۀ     Fucus Loreus است  دراصل 
 Pontobdella  پوسته ی تخم  کرمگونه

muricata  است .
وفکر  بود  بخش  نوید  پُلینیان   انجمن 
جیمسون   پروفسور  بوسیله  کنم   می 
عضو  دانشجویان   شد.  گذاری  پایه 
دانشگاه  زیرزمین   دراتاق  انجمن   این 
درباره  که   ومقاالتی  آمدند  می  گردهم 
ی علوم طبیعی  بود خوانده وبحث می 
شد و تأثیر خوبی بر من داشت واشتیاق 
مرا برمی انگیخت  وآشنایان همدل تازه 
.یک شب جوان  ضعیفی  یافتم  ای می 
برخاست  بعداز مدت درازی  با ُکندی به 
حرف  آمدوگفت : » آقای پرزیدنت . من 
فراموش کردم  چه می خواستم بگویم .« 
همقطار ضعیف البنیه ی ما بنظر کامالً  از 

اراسموس  ی  نوشته   Zoonomia  -)3(
داروین دردوجلد. دراین کتاب ایده های 

ابتدائی تئوری تکامل آمده است .
)4( - انجمن پُلینیان : کلوبی دردانشگاه 
بتاریخ  که  دانشجویانی  برای  ادینبرو  
انجمن   این  بودند.  عالقمند  طبیعی  
جیمسون  رابرت  ی  بوسیله   1823 در 

تأسیس شد وتا 1894 ادامه یافت .

توان افتاده  بوئد. همه ی اعضا آنچنان 
شگفت زده شدند  که هیچکس  حتی 
به یک کلمه  نمی توانست  فکر کند که 

سردرگمی  اورابرطرف کند.
خو  کوچک   انجمن  دراین  که  مقاالتی 
انده می شد  به چاپ نمیرسید. بنابراین  
از چاپ نشدن  مقاله ام  چندان راضی 
دکتر  کنم   می  فکر  بااینهمه    . نبودم 
گرانت  کشف کوچک  مرادرباره  فلوسترا  

درکتاب خاطراتش  ذکر کرد.
پزشکی   انجمن  عضو   همچنین  من 
سلطنتی بودم  ونسبتاً  بطور مرتب  درآن 
شرکت می کردم . اما از آنجا که مطالب  
مختص پزشکی بود  چندان  به آنها  توجه 
نمی کردم . حرفهای مزخرف  زیادی  آنجا 
زده می شد. اما چند سخنران  خوب هم 
بودندوبهترین  آنان  ِسر کی . شتل ورث  

بود.
نشستهای  به  مرا  گاهی   گرانت  دکتر 
های  مقاله  بُردکه  می  ورنریان   انجمن  
گوناگونی  درباره ی تاریخ  طبیعی خوانده 
وبحث میشد وسپس  درنشریه ی علمی    
Transactionبه چاپ می رسیدند. من 
آنجا به خطابه ی جالب توجهی که آدوبون 
)5(  درباره ی پرندگان  آمریکای شمالی  
منصفانه  غیر  نحوی  به  که  دادم   گوش 

واترتون )6(را  بمسخره گرفته بود.
درادینبرو   مردسیاهپوستی  بین   دراین 
زندگی می کرد  که باواترتون  مسافرت 
کرده بود. اوازراه پرکردن  پوست حیوانات  
امرار معاش می کرد وکارش بسیار عالی 
من  به  مبلغی   دریافت  بود.ودرعوض 
آموزش می داد . اغلب بااو می نشستم  

زیرا بسیار خوش مشرب وباهوش بود.
به  مرا  یکبار   نیز  هورنر  لئونارد   آقای 
انجمن  سلطنتی ادینبرو  برد. درآنجا ِسر 
والتر اسکات  )7( رادرجایگاه  پرزیدنت 
دیدم . او ازشرکت کنندگان   درجلسه 
صالحیت  دارای   که  خواست   پوزش 
وسرتاسر   او  به   . نیست  مقامی  چنین 
صحنه  بابُهت و احترام  نگاه کردم . فکر 
دردوران  بازدید   این  بسبب  کنم   می 
درانجمن ئ سلطنتی  جوانیم  وشرکت 
پزشکی بود  که چندسال پیش  بعنوان 
پذیرفته  انجمن   هردو  افتخاری   عضو 
دیگری   هرگرامیداشت  از  وبیش   شدم 
احساس افتخار کردم . اگر آن زمان  به 

من گفته  می شد  که روزی  این افتخار 

)5(- جان جیمس ادوبون )1851-1781( 
»پرندگان   ونویسنده  شناس   پرنده 
آمریکا« و »چهارپایان آمریکای شمالی«.

  )1865  -1782( واترتون  چارلز   -)6(
 « نویسنده  وجهانگرد.  دان   طبیعی 

آوارگی درآمریکای جنوبی«
 )1832  -1771( اسکات  سروالتر   -)7(
، مورخ وزندگینامه  ، شاعر  رمان نویس 
نویس اسکاتلندی. اورا پدر ُرمان تاریخی 

می نامند

.بمن داده خواهدشد  اعالم می کردم  این  
به همان اندازه خنده دار ونامحتمل است  
که بمن گفته شود  به پادشاهی انگلستان  

برگزیده خواهم شد.
به  درادینبورو   دوم  سال   درطول 
زمین  درباره   جیمسون  سخنرانیهای 
نحوی   به  که  کردم   گوش  شناسی  
باورکردنی کسل کننده  بود. تنها تأثیری 
که برمن گذاشت این بود  تازنده هستم  
نخوانم   زمین شناسی  ی   درباره  کتابی 
یا به هرحال  به مطالعه ی علوم نپردازم 
. هنوز هم  بااحساس اطمینان  آمادگی  
؛  رادارم  موضوع   با  فلسفی   برخورد 
چون  آقای کاتون سالخورده  که اطالعات 
زیادی  درباره ی تخته سنگها  داشت ، 
دوسه سال پیش  ازآن  سنگ  آب سوده 
که  را  ومعوج  Boulderکج  )گرداله( 
درشهر شوزبری  به آن  Bell-Stone می 
گفتند  به من نشان داد  وگفت اینجا  هیچ 
سنگی  ازاین نوع  نزدیکتر از کامبرلند  یا 
اسکاتلند نیست  وبا جدیت  مرا مطمئن 
از  پیش  آخر خواهدرسید  به  دنیا  کرد  
این  دهد   توضیح  بتواند   کسی  آنکه  
سنگ  از کجا  اینجا انداخته شده است 
. این گفته  تأثیر عمیقی  برمن گذاشت  
ودرباره ی این  سنگ شگفت انگیز  به 
احساس  ودرنتیجه   پرداختم   تفکر 
شادی  زیادی کردم  وقتی  نخستین بار  
درباره ی حرکت کوههای یخ  شناور در 
انتقال  سنگ  آب سوده خواندم  بخاطر 
پیشرفت  درزمین شناسی  بخود بالیدم .

بااینکه  اکنون فقط  شصت وهفت سالم 
است   توجه  مورد  واقعیت   این   ، است 
جیمسون   پروفسور  شنیدم   وقتی 
در  کریکز   سالزبری   میدانی   دردرس 
باره ی  آذرین تیغه  Trap-dyke با کناره 
بافت حفره ای  سنگهای  آذرین  های  
Amygdaloidal ]سنگ پا[وچینه های 
سنگی  سخت  درهرطرف ، باسنگهای 
آتش نشانی  اطراف ما بحث می کردو می 
گفت  این شکافها / درزها  بارسوب ، ازباال  
پرشده  وباریشخند  اضافه می کرد  که 
اشخاصی هستند  که عقیده  دارند  اززیر  
این  به  وقتی   . پرشده  مذاب   درحالت 
سخنرانی  فکر کردم  ، شک نداشتم  که 
در درسهای زمین شناسی  شرکت نکنم .
درسخنرانیهای  شرکت  ی  درنتیجه   
آقای مک  د  موزه  متثدی  با  جیمسون  
گیلیِوری - که بعداً کتاب مفصل وعالی 
منتشر  اسکاتلند   پرندگان  ی  درباره 
ورفتار   او سرو وضع   . آشناشدم   - کرد 
اشراف زاده )جنتلمن( را نداشت . او بامن 
بسیار مهربان بود. وگفتگوی بسیار جالبی  
.او  بااو  داشتم  درباره ی تاریخ طبیعی  
بمن چند صدف  نادر داد. زیرا درآن زمان  
- نه چندان باعالقه - نرم تنان  آبزی را  

جمع آوری می کردم .
درتعطیالت تابستانی  این دوسال  تمامًا  
صرف تفریح  وسرگرمی شد، بااین حال ذ 

همواره  تعدادی  کتاب با خودداشتم  که 
بااشتیاق  می خواندم .

دو  همراه   1826 تابستان  طول   در 
گردش   ، پشتی   کوله  با  دوست  
دورودرازی  درسرتاسر  شمال  ولز داشتم 
. بیشترروزها  سی مایل  پیاده روی می 
کردیم . یک روز به کوه سنودن  صعود 
کردیم .  با خواهرم  کارولین  به گردشی  
سواره  به شمال ولز  رفتم . خدمتکاری 
لباسهای مارا  در خورجین حمل می کرد

عمدتًا   تیراندازی   صرف  پائیز   فصول 
وودهاوس   در  »اُِون«   آقای  درامالک 
وعمویم  » جوسیاوچ وود«.  درمایر می 
پیش  که  بود   آنچنان  من  اشتیاق  شد. 
کنار  آماده   را  هایم   چکمه  خواب  از  
بسترم بگذارم که صبح حتی نیم دقیقه  
ازدست ندهم .؛ یک بار دربیسم ات  به 
بخش دوردستی از ملک  مایر رسیدیم  
پیش از اینکه درتاریکی  چیزی ببینیم ، 
سپس  با شکاربان  تمام روز  ازبین  خاربُن 
ها  ودرختان صنوبر  نورس  اسکاتلندی 

بازحمت راه پیمودیم .
من دقیقاً  هرپرنده ای  درطول این  فصل  
شکار می کردم  ، یادداشت می نمودم . 
یک روز موقع تیر اندازی  دروودهاوس  
  ) اُِون  آقای  )پسربزرگ  اُِون   کاپیتان  با 
و سرگرد  هیل پسر عموی او )لُرد بعدی 
را بسیار دوست می  بِرویک ( که هردو 
داشتم  ، تیراندازی می کردم . ولی فکر 
انداختن مرا  می کنم آندو قصد  دست 
داشتند. زیرا هربار  بعداز اینکه  شلیک 
می کردم  و مطمئن بودم  که پرنده ای 
را کشتم  ، یکی از آنان  که هنوز داشت  
تفنگش را پُر می کرد  : فریاد میزد  :» تو 
نباید آن را  به حساب خودت بگذاری . 
برای اینکه  منهم  درهمان زمان شلیک 
کردم .«  شکاربان متوجه   شوخی آنان 
شده بود ، اما ازآنان پشتیبانی می کرد . 
بعداز چند ساعت  شوخی اشان  رابمن 
گفتند  که بنظر من  ابداً شوخی نبودچون 
من  به پرنده های زیادی شلیک کردم اما
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دوستی  بود   این  بهتر   برنامه ی  دیگر 
بدهد  را تکان  بیابم  که شمع روشنی  
ومن ترقه ای  به نوک آن پرتاب کنم . اگر 
درست به هدف می خورد  شمع با کمی  
دود خاموش می شد  وانفجار ترقه  باعث 
صدای بلند  گوشخراشی می شد. اظهار 
نظر استاد  راهنمای تحصیلی  را به من 

گفتند که گفته بود:
میرسد   بنظر   . است  العاده  فوق  چه   «
آقای داروین ساعتها  وقت صرف می کند  
که صدای ترق و تروق  تازیانه را دربیاورد. 
برای اینکه هروقت  اززیر پنجره اتاقش  می 
گذرم  صدای ترق و تروق را می شنوم .«

همکالسان  دربین  زیادی  دوستان   من 
مدرسه داشتم و آنان را دوست داشتم 
. فکر می کنم رفتار  وخلق وخوی من  
نسبتًا  آنان   از  بعضی  بود.  آمیز  محبت 
باهوش بودند. اما باید اضافه کنم  هیچیک 

از آنان  سرشناس نشدند.
ضمن توجه  به علوم  بااشتیاق  به جمع 
آوری  مواد معدنی - اما کامالً غیر علمی 
- ادامه دادم . آنچه برایم اهمیت داشت  
بودکه  معدنی  مواد  جدید   نام  یافتن 
بزحمت می توانستم  آنهارا طبقه بندی 
دقت  حشرات   درمورد  باآنکه    . کنم 
کمتری داشتم  ، اما وقتی  ده سالم  بود 
)1819(  برای سه هفته  به پالس ادواردز  
- کناردریای ولز رفتم . وازدیدن  حشره 
 ، بزرگ    )Hemipterous( بال  نیم  های  
  Zygaena بیدها    وانواع  وقرمز   سیاه 
وسوسک طالئی  که در شروپشایر  یافت 
تقریبًا   . شدم  زده  شگفت   ، شد   نمی 
را که مرده  تالش کردم همه حشراتی  
جمع  خواهرم   با  مشورت  برای  یافتم  
که  رسیدم   نتیجه  این  به   . کنم  آوری 
درست نیست حشرات  را بخاطر درست 

کردن  کلکسیون بکشم . 
ازمطالعه  کتاب » تاریخ طبیعی وعتیقه 
وایت  گیلبرت   نوشته  سلبورن«   های 
تماشای   .وبرای  بردم  لذت   )1789(
رفتارپرندگان  ازآن  یادداشت برداشتم . 
بخاطر می آورم با ساده لوحی  ازخودم 
می پرسیدم چرا هرمردی » پرنده شناس 

« نمی شود؟
با  برادرم    ، مدرسه   دوران  دراواخر 
می  کار  شیمی  ی  درزمینه  جدیت  
کردو آزمایشگاهی  نسبتاً خوب  دراتاق 

کرد.  برپا  مناسب  باتجهیزات   ابزارباغ  
من اجازه  داشتم  مانند یک خ دمتکار  

دربیشتر آزمایشها به او کمک کنم .
تولید می  را  وترکیبات   گازها  انواع   او 
کرد. من بادقت  چند کتاب شیمی  مانند 
» مبانی شیمی«  نوشته هنری  وپارکر را 
خواندم . موضوع  خیلی برایم جالب توجه 
بود. ماغالباً  تادیروقت  شب کار می کردیم 
. این بهترین  بخش آموزش من  دردوران 
مفهوم  عمالً  اینکه  برای  بود.  مدرسه 
» علم تجربی«  را بمن  نشان می داد.

می  کار  شیمی  درزمینه  ما  اینکه  خبر 
امر  ازآنجا که   به مدرسه رسید.  کنیم  
بی سابقه ای بود  به من لقب »گاز« داده 

بودند.
مرا    یکبار  باتلر   دکتر    ، مدیر مدرسه  
درحضورهمه برای اینکه وقتم  رادراین 
 ، کنم   می  تلف  فایده   بی  موضوع 
 Poco مرا  انصافی  وبابی  کرد  سرزنش 
Curante)بی تفاوت ، بی عالقه( خطاب 
کرد. ازآنجا که معنی  آن را نمی دانستم 

بنظرم  مالمتی هولناک می آمد.  
ازآنجا که درمدرسه  چندان موفق نبودم  ، 
پدرم عاقالنه  مراازمدرسه گرفت  ونسبتًا 
جوانترازسن معمول ، بابرادرم   دراکتبر 
فرستادکه  ادینبرو   بدانشگاه     1825
تحصیل  برادرم   . ماندم  آنجا  دوسال 
پزشکی را  تکمیل می کرد. بااینکه فکر 
نمی کنم  اوواقعاً می خواست  به حرفه 
ی پزشکی بپردازد. منهم آنجا فرستاده 
پزشکی  ی  دررشته  که  بودم   شده 

تحصیل کنم .
پیامد پاره ای پیشامدها  ، بعدازاین  دوره 
مطمئن بودم  پدرم ارثیه ای کافی برایم 
بجا خواهد گذاشت  که درآسایش زندگی 
کنم .. بااینکه هرگز فکر نمی کردم مثل 
حاال ثروتمند شوم . بااینهمه بنظرم رسید  
بهتر است برای فراگرفتن  پزشکی تالش 

کنم .
با  تماماً  ادینبورو   دردانشگاه  آموزش 
تحمل  شد.وبطور  می  انجام  سخنرانی 
باستثنای  بود.  کننده  کسل  ناپذیری  
توماس  پروفسور  شیمی   درس 
چارلزهوپ . اما بنظر من نه تنهافایده ای 
دراین سخنرانیها نبود  بلکه درمقایسه 
داشت  بسیاری  ضعف  نقاط  مطالعه  با 
درباره  دکتردانکن   سخنرانی  .یادآوری 

زمستان   صبح  در8  داروشناسی  ی 
مونرو  دکتر   سخنرانی   . است  هولناک 
ی  اندازه  به  انسان   آناتومی   ی  درباره 
آن   بود.وموضوع  کننده  خسته  خودش 
حالم رابهم میزد. درعمل ثابت شد  که 
این یکی اززننده ترین  کارها درزندگی 
ام است که هرگز به » تشریح« نپردازم 
ی  که حرفه  منزجرشدم  ازآن  .وبقدری 
طبابت  درآینده برایم  بی ارزش  جلوه 
می کرد.. این زشتی بهمان اندازه  تحمل 
ناپذیر بود که عجزوناتوانی من  در نقاشی.

من همچنین  بطور مرتب  به بخشهای 
بعضی   . زدم  بیمارستان سرمی  بالینی  
موارد  بیماری به حدی مرا ناراحت می 
کرد  که هنوز تصاویرزنده ای از پاره ای 
احمق  آنقدر   اما   ، دارم  رو  پیش  ازآنها 
نبودم که رفت وآمدم رابه آنجاقطع کنم .

ازروش  بخش  چرااین  بفمم   توانم  نمی 
معاینه ی پزشکی چندان  عالقه ی مرا  
تابستان   زیرادرطول  نکرد.  جلب  بخود 
پیش ازاینکه  به ادینبرو بروم شروع به 
رسیکگی  به وضعیت مردم  تهیدست  
بخصوص کودکان  وزنان درشوزبری کردم 
. تاآنجا که می توانستم  ازمواردبیماری  
باهمه ی نشانه های آن  گزارش کاملی 
می نوشتم وباصدای بلند برای پدرم می 
خواندم واو توصیه می کرد  چه داروهائی  
بدهم که خودم تهیه می کردم . چیزی 
نگذشت  حداقل ده - دوازده بیمارداشتم 

واحساس کردم به این کار  عالقه مندم .
شخصیت  برای  داور   بهترین  که  پدرم 
انسانها بود که می شناختم  اعالم کرد  که 
من  پزشک  موفقی خواهم شد. به این 
معنی که پزشکی موفق است که  بیماران 
بیشتری داشته باشد.اوبراین عقیده بود 
که دعامل اصلی موفقیت  اعتماد بنفس 
دیدواورا  می  درمن  او  آنچه  .اما  است 
باید  که  بود  این  بود   ساخته  مطمئن 

درخودم اعتماد بنفس ایجاد کنم .
عمل   دوباردراتاق  همچنین  من 
کردم  شرکت  ادینبورو   دربیمارستان 
ودوجراحی  مشکل را دیدم . یکی از آنها  
روی بچه ای بود . اما پیش ازتمام شدن  
ازآنجا باشتاب بیرون زدم . بعدازآن دیگر  
ش رکت نکردم وهیچ انگیزه ای  آنقدر 
قوی نبود که به این کار دست بزنم . این 
پیش ازروزهای خجسته  کشف کلروفورم

 بود. این دومورد  کم وبیش سالیان  دراز 
مرا زجر می داد. 

دانشگاه  در  سال  یک  بیشتراز   برادرم 
باامکانات  . درنتیجه درسال دوم   نماند 
خودم  رهاشدم . این خودش امتیازی بود  
زیرا با چند جوان شیفته ی علوم طبیعی  
آشناشدم .یکی از آنان  اینزورث بود  که 
النهرین   بین  به  خودرا   سفرنامه   بعداً 
وعضو  شناس  اوزمین  کرد.  منتشر 
انجمن  تاریخ طبیعی  »ورنریان« )1( بود.

واطالعاتی سطحی  درباره ی  بسیاری از 
مطالب داشت . اما کم عمق وچرب زبان 

بود.
بود  متفاوتی  جوان  گلداستریم   دکتر 
.  جدی ، منظم ، شدیداً مذهبی وبسیار 
خوب   ی  مقاله  چند  بعداً   . قلب  خوش 

درباب جانورشناسی منتشر کرد.
کردم   می  فکر  بودکه  هاردی   ، سومین 
اما  خواهدشد.  کارآمدی  شناس  گیاه 

خیلی زود  درهند ُمرد.
چندسال  گرانت  دکتر  اینان   آخرین 
بزرگتر ازمن بود. اما چطوربااو آشناشدم ، 
مقاله   چند  او   . ندارم    بخاطر  درست 
درزمینه ی جانورشناسی  انتشارداد. اما 
وقتی به عنوان  استاد دانشگاه لندن  به 
لندن آمد  دیگر درزمینه ی  علوم کار 
من  برای   همیشه  که   واقعیتی  نکرد. 
غیر قابل  توضیح بود. من اورا خوب می 
شناختم . دررفتار خشک ورسمی بود . 
بیرونی شوروشوق  بلیه ی  این   زیر  اما 

فراوانی بود. 
ناگهان   . زدیم  می  قدم  باهم   روز  یک 
از  زیادی  وتمجید   تعریف  به  شروع  

المارک)2(  ونظراتش درباره ی  تکامل 

  )1817-1749( ورنر  گوتلوب  آبراهام  پیروان   -)1(
زمین شناس آلمانی وواضع تئوری نپتونیسم 

، شوالیه   دومونه  آنتوان  پیر  باپتیست  ژان   -  )2(
 ، : طبیعی دان  فرانسوی  المارک )1829-1744( 
ازنخستین دانشمندان  معتقد به اکامل موجودات  

زنده بود . گرچه  بعداً تئوری  او باطل شد. 30
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 ویژه ی شعرای یزد

غیاث یزدی )دوره صفوی(

رباعی
بیچاره کسی که شهریزدش وطن است
است فن  نقشبندیش  آنکه  تر  بیچاره 
است سخن  اهل  کسیکه  بتر  هردو  از 
ناچار  کسیکه هرسه دارد، چو من است .

شوخی یزدی

ردوصف زید   و
تفت وارهستان

حبذا آب تفت واهرستان
که چو خلدبرین بود بجهان

هست هرباغ آن چو فردوسی
هرطرف کشوری زالل روان

چون دم عیسی است روح افزا
راح وروحش که هست راحت جان

مرد دررقص ، از گذارصبا
بلبالن درفغان بصد دستان

تازه ومعمور  باد  تاابد 
فارغ از صدمت  دبوروخزان

   جعفری یزدی
خطه ی زید
خطه ی یزد بخوبی چو بهشتیست برین

بلکه خلدیست ُمَشَکل شده برروی زمین
» جنت خلد« چه خوانیش که با» روضه تفت« 

خود قیاسی نکند کس نه به آن و نه به این
خاک او » عنبر«  وآبش بمثل » آب حیات«

»باد« او چون نفس » روح امین« مشک آگین
پای تا سر بمثل  کوچه ی » اهرستانش«

هست پُر  یاسمن والله وسرو و نسرین«
گر بفردوس بگویم که » بهشت« است » بهشت«

کند اقراروبگوید که چنین است چنین

بیت امینا محمدا*
»زید« از »ازید«  یک الف دوراست اتدانی هک نیست

ین زا ا شیب  حق  ز  ا ری  و د را  بلد ین  ا ن  کـنا سا

. است  متقدمین  از  احتماالً  نیامد  بدست  اطالعی  او  احوال  از   *  

 اُم هانی* )یزدی بوده ودرسال 1237 بمرض وبا درگذشته است(

یک ودو
خال به کنج لب یکی ُطره مشک فام دو 

وای به حال مرغ دل، دانه یکی و دام دو  
محتسب است و شیخ و من قصه عشق در میان  

از چه کنم مجابشان پخته یکی و خام دو
حامله ُخم  زدخت رز، باده کشان بِگرد او

طفل حرامزاده بین ،  باب یکی و مام دو 
گر بغالف اندرون ، گاه درون ُخم نهاد

این دو  روانه ماه را ، تیغ یکی نیام دو
باده نهاده ُخم کنون ، بادف وچنگ وارغنون 

بتاده وراع ومام ا.و ، طفل یکی  و نام دو
غافلی نشسته  ازچه  من  ماهروی  ساقی 

باده بیار ومی بده صبح یکی و شام دو
وعده وصل می دهی  لیک وفا نمی کنی

من بجهان ندیده ام  مرد یکی کالم دو
هست دو چشم دلربا همچو قرابه پر زمی

درکف تُرک مست بین ، باده یکی و جام دو
گویمش ای نگار من ، چیست دوزلف گردُرخ

گویدم ار ندیده ای خواجه یکی غالم دو
صید کند بغمزه گه ، گاه به تیغ ابروان

جان زکجا برد برون ، صید یکی  حسام دو
هر که بگوید این غزل بخشمش از سبیل جان 

تو سن خوش خرام یک استر خوش لگام دو  
کان کرم جواد خان)1( کزدل و از کفش بََرد

مایه ی جود هر زمان بحر یکی غمام دو   
اُم هانی بوده. است خیلی باشتباه این غزل را به   )1(  - جوادخان برادرزاده 
طاهره قرةالعین نسبت می دهند درحالیکه این غزل ازشاهکارهای ام هانی است

فرخی یزدی

                                       دورنگی
سخت بادل ، دل سخت تو به جنگ است اینجا
تا که  را دل شکند شیشه وسنگ است اینجا
نشود وا  زغم  باغ  این  گل  دربهاران 
غنچه تا فصل خزان   بادل تنگ است  اینجا
چکنـم اما  تو  زمژگان  شکوه   نکنم 
که دل آماجگه   نوک خدنگ است اینجا
غرور مست  مشو   دهر  میکده  ازمی 
که به ساغرعوض شهد ، شرنگ است اینجا
بی خطر کس نبرد    گوهرازاین لچه ژرف
کام دل درگرو    کام نهنگ است اینجا
فتادم ا زپا   عشق  ره  به  تنها  نه  من 

پای یک ران فلک  خسته ولنگ است اینجا
آوردی شتاب  بـه  جنونم  سرحد  تابه 

ای دل آهسته  که هنگام درنگ است اینجا
گل یک رنگ دراین باغ   نگردد سرسبز 

خرمی قسمت گلهای دورنگ است اینجا 
ازخطا  بسکه دراین  خطه سیه رو پرشد

پیش بیگانه  کم از کشور زنگ است اینجا
فرخی با همه شیرین  سخنی از دهنت

دم نزد هیچ  زبس قافیه تنگ است اینجا

طرح چهره فرخی از: کیخسرو بهروزی 

رتک جفاپیشه  جیحون یزدی*
ای تُرک جفاپیشه  لختی بوفا دم زن

بگشای زابرو چین  برُطره پُرخم زن
چون خط سیه کارت  برچهرسپیدت ُرست

بازلف بگو  زین پس  رو حلقه ماتم زن
گرهرکه ترا جویاست برُکشتن او کوشی

یکباره زخشم آتش  برخلق دوعالم زن
تا زلف چو شیطانت برآن رخ چون خلداست

زن آدم  دل  راه  خود  خال  ازگندم 
ازعشوه شکر خندی   برخاک شهیدان کن

وانگاه  دم از معجز چون  عیسی مریم زن
یک سلسله عاقل را  دیوانـه اگر خواهی

 زلفین مسلسل را  شوخی کن وبرهم زن
گو سنائی  برسبک  روزی  ار  غزل  گوئی 

ورپنجه زنی »جیحون«  درپنجه رستم زن
بنام  داشته  برادری   . است  میزیسته  قاجار  ناصرالدینشاه  درعصر   *
سنائی  از  تقلید  به  را  باال  غزل   . است  شاعربوده  نیز  او  که  سیحون 

سروده است.

حاج سید هاشم فقیهی*) متوفی 1327 شمسی(

دل خون 
ازهجرروی  آن صنم ، دل را زغم خون کردمش 

برجای اشک از فرقتش ، ازچشم بیرون کردمش
چان دربهای بوسه اش ، دادم ولی خرسند ازآن

من سودبردم زان میان ، الحق که مغبون کردمش
ام بنده  اورا  ، زیرا که  ام   او شرمنده  ازروی 

سردررهش افکنده ام ، از خویش ممنون کردمش 
ازعشق رویش آتشی ، گردیده درجان شعله ور

ازشوق لعل شکرین ،  بنگر که افزون کردمش
،  آنگه چومه رویش نگر برچشم وابرویش نگر 

برقد دلجویش نگر ،  با سرو موزون کردمش 
گفتم به زاهد شمه ای ، ازوصف لیلی سیرتی

ازعشق آن زیبا صنم ، اورا چومجنون کردمش
بتان بنمود  ازعشق  ناصح که منع »هاشمی« 

اورابه اندک  صحبتی ، دیدی که افسون کردمش
* او معمم ، اما بسیار روشنفکر بود . دبستان تدین را دریزد  مدیریت می کرد

توضیح : این بار بنا بخواست عده ای ازخوانندگان »آزادی« دریزد  این 
صفحه را به شاعران یزدی اختصاص دادیم .از لطف آقای سیدحسن م . متولد 
یزد و ساکن  یکی از شهرهای شمال  ممنونیم که تعدادی از این اشعاررا 
دراین  مایلید شعرای شهرتان  چنانچه شماهم  اند.  کرده  ارسال  ما  برای 
صفحه معرفی شوند باایمیل ما که درصفحه 3 ذکرشده تماس  بگیرید.

    محمدعلی اسالمی ندوشن 

گـناه
مائیم وما و نیست مگر خلوت بزرگ
من صید بازوان  تو دراین شب نیاز
وینگونه هردو تافته ازدردبوسه ها
جزدردچیست حاصل آغوشهای باز

***
اشک تودانه دانه  زمژگان من چکد
تو کشدازنگاه  زبانه  امیدمن 
خواب تو ونگاه تو آید بچشم من
تو آه  همراه  برآید  من  اندوه 

***
این سینه ی تو وسر ناهوشیارمن
این صافی برهنه ی سرشار بیدریغ
این چشمه سار سینه واین  چشمه سارعطر
این جوی اشکها چو دم برق زای تیغ

***
لب پیوندهای  و  بوسه  پیغامهای 
بیقرار رازدارونفسهای  دستان 
شرم نگاه وجوهراندام وبوی زلف
واغوش کاردیده ی مرد گناهکار

***
مائیم و ما و این شب ژرف یگانه شب
روزگارها بسی  ومیروند  رفتند 
درداکه زین جوانی  ناپارسانماند
انتظارها شب  و   روز  جزیادگار 

***
هان ای تن برهنه بیا تا گنه کنیم
این حلقه ی دوبازوی  پیچید ه تنگتر
یک لحظه  این دوروح گدازنده پرشرار
وین بوسه ی بزرگ  دمی پردرنگ تر

***

       دکتر سیدرضا پاک نژاد*

اریان ـعززی
  کشوراریان زعزیم  ای وطن من                                خاک تورپوردگاه جان وتن من

م این سخن من                                      رغق بخون باد ردرهت کفن من                               بوده وباشد  مدا

* نماینده مردم یزد درمجلس شورای اسالمی بودودرجریان بمبگذاری حزب جمهوری اسالمی کشته شد
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                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی
بهرمادست زمان  پخت ، چه آش گندی
بود ازفلفل  نه  دگربود  جای  از  سوزش 
یکدیگر زپی   ، دروپیکر   بی  شهرک 
چیزی ازشهر ، ندیده همه جایش ول بود
هست یک جنگل موال ، همه تهران امروز
بود دودوغباروسل  آن  مردم  حاصل 
بانام  داشتم   که  را  سوادی  »کوره« 
نویسی درکالس شبانه »کورتر« کردم 
. چرا که کارروزانه  امان خواندن  درس 
زیادی  کارهای  داد.  نمی  درشبها  را 
درآنها  تبحری  هیچگونه   که  کردم 
، ساعت  ، کفاشی  حاصل نشد: نجاری 
، کاردرکارخانه ساالمبور سازی  سازی 
، قندریزی و باألخره قنادی که آخرین 
شغلم بود ودرپاتیلش گیر کردم وازآن 
را  اهلل  خلق  کارم   حال   تابه  زمان 

شیرین کردن است .
شانسی  خوش  آدم  خودم   خیال  به 
برای  که   این  از  پس  چون    . هستم 
دفترچه  کوپن   هم  چهارمی  اوالد 
بسیج وسایر خدمات  شهری را گرفتم  
چهارم   اوالد  محرومیت  بخشنامه 
ازکوپن والباقی  خدمات شهری  ازطرف 
ستاد  بسیج اقتصادی  صادرشد! اما خر 

ما ازپل  گذشته بود.
با  نوجوانی  راازدوران   نویسی  طنز 
تعطیل  وبا  کردم  شروع  توفیق   مجله 
مجله  خدمت  در  مجله  آن  شدن  
شاغالم  محضر  در  هم  واألن  خورجین 
تلُمذ می کنم وجزو زنبوراِن  عسل ساز 

کندوی گل آقا هستم .
*طنز نویسی را از کجا شروع کردید؟

با  آمیخته   طنز  کنم   می  فکر  من   -
گفتارها  در   . است  ایران  فرهنگ  
المثل ها  این هنر نهفته است  وضرب 
در  سینه   به  سینه  دراز  وازسالیان    .
درتمامی شهرها  . شاید  است  ریان  ج 
وبخش های ایران  بسیارند  اشخاصی 
را  حرفهایشان   اینکه   بدون   که 
بنویسند  حرفها وسخنان  شیرینشان  
که  جائی  تا  منهم   . است  محافل  نقل 
یادم می آید ازسال 1330 طنزرا برای 
کردم  انتخاب  هایم   نوشته  و  ها  گفته 
دوست  یک  برای  طنزرا  شعر  اولین   .
همکارم  که یک لیوان شکسته بود  واز 

استاد می ترسید سرودم .
* موضوع هارا چگونه انتخاب می کنید؟

ونارساپی  نامالیمات   هرجا   -
است  سوژه  \راز  هست  وناهماهنگی  
را  من  سوژه  موارد   دربعضی  منهی   .

انتخاب می کند نه من سوژه را!
* وظیفه طنز چیست ؟

آن  والتیام  \نهان   دردهای  گفتن    -
روشنگری   . آگاهی  شیرین  باداروی  
بانورچراغ  اجتماع   های   درتاریکی 
تن   از  خستگی  درآوردن   طنز.  های 
شیرین  کلمات   با  کار  مردان  وروان  

ومقابله با زشتی ها وپلیدی ها.
ونوشتن   زدن  حرف  برای  طنز  از  *چرا 

استفاده می کنید؟
تا  شناسم   نمی  طنز  بهتراز  مأمنی   -
بسپارم  بآنجا  ودیعه   بی  را  حرفهایم  
 . است  الحلقوم  راحت  طنز   چون   .
فرومی  گلو   در  وراحتی  حالوت   با 
کند  نمی  درد  احساس  وخورنده  رود. 
خیلی  وقرص  دوا  انواع   از  وتاثیرش 

بهتر  وکارسازتراست .

خودش نیست

این ظاهر زیبای مامان  آِن خودش نیست
کالً دکوره ، مایه ای از جان خودش نیست
آن خرمنی از موی شرابی که به کله است
خوش عاریته زلف پریشان خودش نیست
صف بسته چو ناوک ، شده خم  دربرچشمان
آن هم مژه مصنوعیه    مژگان خودش نیست
سایه زده  بزیرش  تراشیده   ، ابروی 
گردیده کمان  ابروی فتان خودش نیست
اما بََرد   دل  نگهش   غزالی  مانند 
ُسرمه زده وحالت چشمان  خودش نیست
دماغش تراشیده   ، پالستیک  جراح 
گشته قلمی  دلمه بادنجان خودش نیست
بتونه کرده  رخش   ، وروژ  پودروکرم  

سرخیش هم   ازپوست درخشان خودش نیست 
برگوشه لب  خال ، چویک دانه ی فلفل
نیست خودش  نمکدان  است   مداد  آثار 
کت کرده به تن  بند شکم بند ، کشیده
آن رفته فرو خیکچه انبان خودش نیست
باسن ی  بقچه  شدن  وجنبان  برجسته 
الستیک پراز ابره ، تن وجان خودش نیست 
؟ بزنیم  تر حرف  کمی جدی  موافقید   *

- بله
* یک تعریف خالصه از طنز

را  خواننده  که  اساسی  قلقلک   یک   -
متوجه واقعیت کند.

*  انگیزه طنز نویسی تان چیست ؟
زود  گیرد  می  سرچشمه  آدم  ازروحیه   -
ها   بعضی   . العمل  وسریع  است  هضم 
شوخی را بد می دانند  وتحمل طنزرا ندارند 
قدرت   وهم  گفتن  قدرت  باید  طنزگوهم  
فایده  که  باشد چه  را  داشته  شنیدن آن 
طنز بگویی ولی تحمل شنیدنش رادرمورد 
خودت نداشته باشی . ماباید  تحمل انتقاد  
گفتن  جسارت  تا  باشیم  داشته  را  شنیدن 

را پیدا کنیم .
* آیازیاد  می خندید؟

 . بله   ، افتم   می  که  طلبکارهایم  یاد  به   -
را  پولشان  اند   نتوانسته  هیچوقت   چون 

صحیح و سالم پس بگیرند.
طناز کیست ؟

- کسی که زهر راباشیرینی تمام  به گلوی 
خلق اهلل  فرو کند وبتواند  آنقدر مطلب  را 
بپیچاند  که میخ طویله  مثل کله قند بشود.

روان درمانی 
پسته ی خندان چودیدی نیش خودرابازکن

آغازکن را  خنده   ، ندارد  که  مالیاتی 
تا که اعالم  کوپن شد  نعره از شادی بزن
کن  پرواز  برهوا   ، مکرر  های  باپرش 
طبق اظهار اطبا گوشت می باشد مضر
کن ناز  تاتوانی  محله   بقصاب   ، تو 
خیل مهمان  گر زشهرستان  بیامد بهرتو
کتره ای گرشده  خوشحالیت ابراز کن 
فصل سرما  گازوئیل ونفت  اگر نایاب شد
اهوازکن شرجی  و  گرم  بادتابستان 
گر که اعصابت خراب  ازاین همه آشفتگی است
آوازکن دشت  به  رو  روانی  بهردرمان  

* طنزسیاه چیست ؟
- صف مرغان  وایستادن  دربانک برای 

گرفتن سوبسید آن!
* طنز سفید چیست ؟

کوپن  یعنی   ، صابون  و  پودر  کف   -
پودروصابون

کوپن  مشکل  که  رسد  می  بنظر   *
زیاددارید؟

- باطله زیادداریم .
* نظرتان درمورد مادرزنتان چیست ؟

- مادرزنم رادوست دارم.
* مادرزنتان  این مصاحبه را می خواند؟
برای  شاید  ولی  رد   سوادندا  نه   -
خواندن  این حرف و باورکردنش  برود 

به نهضت  سوادآموزی
* زبان طنز  چه رنگی است؟

که  قرمز  زیاد  نه  اما   ، درُگلی  گُلی    -
رنگ   کم  آنقدر  ونه  باددهد  به  سررا 

ماست مالی بشود.
* بچه هایتان  از شما حساب می برند 

یا شما ازبچه ها؟
به  جا   یک  را   حسابمان  ماهردو   -
بی  حساب   ، ریزیم  می  خانم  حساب 

حساب .

سیگا رکارمند

تاکه می گیرد حقوقش ، کاراعیان می کند
آنچه دل دارد تمنا  بادل وجان می کند
هفته ی اول »ویِنستون « می شود سیگاراو
این چنین حاتم نمائی را فراوان می کند
هفته ی دوم که وضع مالی اش گردد خراب
با»زر«  و »شیراز« و»بهمن« عهدوپیمان می کند

هفته ی سوم به »اشنوویژه« می آرد پناه 
عادت تعویض سیگارش چه آسان می کند
جیب توی  ندارد   پولی  دگر  او  آخرماه 
نصفه ای سیگار ، وی را شادوخندان می کند
پرد می  رنگش  دیدن  سیگار  ُدُرسته  از 
حسرت وحرمان او دل را پریشان می کند
می گند انگشت خواهش  پیش این وآن دراز
گربه رحم آید کسی  خیرات واحسان می کند
من به »کاسب« گفتم اورا نسیه  سیگاری بده
گفت : آخر نسیه دادن خانه ویران می کند.

 

اهلل  ذبیح  معرفی   به  شماره  دراین 
. او ازطنزنویسان   پیرقمی  می پردازم 
بنامی است که دوران کارآموزی را در 

توفیق گذرانده است .
بااو  آقا   گل  مجله  که  وگوئی  درگفت 

کرده است  چنین آغاز می کند:
متفقین     1320 ماه  شهریور  در   «
کشورما   به  موروملخ   مثل  ازهرطرف 
ریختند  وبسیارزود وسریع به اردبیل -

که شهرماست - رسیدند.
ارزاق واجناس مردم بالفاصله به انبارها 
رافراگرفت   کشور  تمام  وگرانی  رفت 
به  حتی  رسید،  ایران  جای  همه  وبه 
 ، ها«  هرچه جو  تاواریش   «. ما  کوچه 
کشمش ، گندم وبرنج پیدا کردند  برای 
یواش  بردند.  غنیمت   به  خودشان  
از  خیابان   در  ها  اسب  گرفتن  یواش 
دست صاحبانشان وپس از آن  یورش 
شروع  اسبها  بردن  برای  ها  طویله  به 

شد.
وتازه  دراین زمان بود  که من فهمیدم  
برای خرید نان  پول هم باید داد. صف 
و نوبتی هم در کار نبود. هرکس زورش 
صدایش  و  بلندتر  قدش  یا  بیشتر 
نان  کرد.  دریافت می  را  نان  رساتربود 
مثل  بود!  نانی  چه   ، بروم  قربانش  هم 
موکت امروزی ! گرسنه هاهم  درکمین 
 ، بودند   نان خریده  بودند  که  کسانی 
تا نان را از دستشان  قاپ بزنندوبدون 
نان   صاحب  ولگد  مشت  به  توجه  
می  قورت  را  سنگک  یک  آن   دریک 

که  بود   زمان  درهمان  درست  دادند. 
بنده   عمر  از  ماه  هفت  و  سال  هفت  
کاسب  به  متخلص  پیرقمی   اهلل  ذبیح 

محل  می گذشت .«
روزگاران   آن  نانی  خاطرات   پیرقمی  
طنز   درشعری  روزگاررا  این  ویا شاید  

بانام  بدبختی بزرگ  سروده است :
خروشیدم زعمق دل ، لبانم سخت لرزان شد
نفس درسینه بند آمد، بکله عقل حیران شد
شدم گیج وشدم منگ و سیاهی رفت چشمانم
بحیرت مانده  وارفتم ، وجودمن هراسان شد
بحلقومم گره افتاد بغضم ناگهان ترکید
فشارخون باالیم ازاین غصه دوچندان شد
زرخ رنگم پریدو گشتم الکن درسخن گفتن
کرخ گردید اعصابم توگوئی عمرپایان شد
چومرغ سربریده  قلب من درالتهاب افتاد
درون سینه ام گوئی                   بپا ناگاه توفان شد
گردیدوپالرزید فزون  برپا  فشارهیکلم 
توگوئی طاق عالم ، برسرم یکباره ویران شد
چرا؟چونکه پس از شش ساعت واندی بصف ماندن
شنیدم ازلواشی که : بپایان پختن نان شد

ذبیح اهلل پیرقمی  درادامه گفت وگو درشرح  
: است  گفته  آقا«  »گل  به  خود  زندگی 

سیصدو  هزارو  اسفند  اول  متولد   «
دوازده هستم واز همان کودکی  مرحوم 
مال فیض اهلل - ابوی - مارا تنها گذاشت 
ابتدائی   دوره   . شتافت  دیارباقی  وبه 
رادراردبیل  تمام کرده بودم  که تق وتوق    
» فرقه دموکرات«  درآذربایجان شروع 
شد. واین همزمان  با عزیمت ما به تهران 
بود. چرا که شنیده بودیم ، یعنی به ما 

گفته بودند  که در خیابانهای تهران  

این  راهی  ماهم   کنند!  می  پارو  پول 
دیارشدیم .«

شعری  دراردیبهشت 1369    ، ها  وبعد  
پیرقمی سرود  زیرا عنوان تهران قدیم که در 
مجل ه ف کاهی  خورجین چاپ شد. بخش 
هائی ازآن را انتخاب کرده ام که درزیر می 

خو انید:
شهرما کاش همان قریه ی با پشکل بود

کوچه باغش کج و باپیچ وخم وخوشگل بود

درکنارش کن و ودردشت وونک بود و طرشت
بود حاصل  پراز  درختانش  آبادو  باغش 
ارزان شیروپنیرش   ، پربرکت  ها  سفره 
بود ناقابل  هدیه  و  تحف  وتخمش  مرغ 
قرض به  گرفتار  ونه  بانک  بدهکاربه  نه 
بود کامل  شورونوا  و  چره  وشب  کرسی 
شکند می  کمر  امروز  که  بسیار  خرج 
جور می شد بسهولت دل ازآن غافل بود

 ذبیح اهلل پیر ُقمی

*بعضی ها شوخی را بد می دانند و تحمل طنزرا ندارند.* مأمنی بهتراز طنز نمی شناسم تا 
حرفهایم را به ودیعه به آنچا بسپارم* طناز کسی است که زهررا باشیرینی تمام به گلوی 

خلق اهلل فرو می کند.* طنز آمیخته بافرهنگ ایران است * طنز راحت الحلقوم است.
*وظیفه طنز ، گفتن دردهای پنهان والتیام آن با داروی شیرین آگاهی است .

طنز نویسی که مادرزنش را دوست دارد

فرهنگ لغت - طنز ایرانی
خانم  یک  به  کمک  یعني   : ادب 

زیبا 
به  اگر  حتي  خیابان  از  عبور  در 

کمک احتیاج نداشته باشد
و در  قمار زندگي است   : ازدواج   
قمار برد با کسي است که بیشتر 

تقلب کند
همه  که  گرانبهایي  مایه   : الکل   
چیز را محفوظ نگاه مي دارد مگر 

اسرار را
 اوراقچي : تنها موجودي که زنها 

را بهترین رانندگان دنیا میداند
با  بتواند  که  شوهري   : آل  ایده 
که  مالیمتي  و  دقت  بهمان  زنش 

در مورد تازه اش دارد رفتار کند
 زوج ایده آل : شوهر کر و زن الل
یک  فقط  که  تصادفي   : بوسه   

سیلي به آدم ضرر مي زند
: دوراني که پسر  بیست سالگي   
گردند  مي  معشوقه  دنبال  ها 

دختر ها دنبال شوهر
 چشم : عضویکه چشم چرانها با 

آن ارتزاق مي کنند
خانه  وقتي  که  کسي   : خسیس   
اینکه  براي  گیرد  مي  آتش  اش 
آتش  اداره  تا  ندهد  تلفن  پول 

نشاني بدود
 خوش بین : مردي که تصور کند 
خداحافظي  تلفن  پاي  زني  وقتي 

کند گوشي را خواهد گذاشت
 دست : عضوي که در سینما نزد 

بند نمي شود
 دوران تجرد : دوراني که معموال 
ازدواج شروع  از  بعد  مردها  براي 

مي شود
 رفیق : کسي که همیشه به شما 

مقروض است
دانستن  در  سعي   : سوءظن   
چیزیکه بعدا انسان آرزو مي کند 

اي کاش آنرا نمي دانست
شما  سر  پشت  که  سینما:جایي   

حرف مي زنند
عشق : دردسري که براي فراموش 
کردن آن باید تازه تري پیدا کرد

 سرخ پوست : مرد خوشبختي که 
وقتي زنش اورا مي بوسد صورتش 

ماتیکي نمي شود
که  قفلي  تنها   : قفلي  سنجاق   

بدون کلید باز مي شود
 مرد مجرد : کسي که هنوز عیوبي 

دارد که خود نمي داند
زنگ  که  خانمي  دختر   : معجزه   

آخر جیم شود و به سینما نرود
 موش : خانم هایي که نصفه شب 
به جیب شوهر هایشان شبیخون 

مي زنند
 بروایت اینترنت
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دراین  بارها  آذربایجان  نجات  درمورد 
از  جلوگیری  برای   . ایم  نوشته  نشریه 
تکرار نوشته ها دراین شماره اشاره ای 
داریم به نشریاتی که در آن زمان مطالبی 
اند آنچه دراینجا می  باره نوشته  دراین 
اردیبهشت  به  خبرهای  مربوط  خوانید 
غائله  از  قبل  ماه   7 یعنی    1325 ماه 
آذربایجان درروزنامه های ایران به چاپ 

رسیده است :

ایران ما :
روزنامه ایران ما می نویسد:

قوام  آقای  که   هنگامی  تبریز-   رادیو 
السلطنه  ازصلح وسازش  صحبت می کند  
درسرحدات  آذربایجان  عملیاتی صورت 
می گیرد  که برخالف انتظار است . دراین 
روزها  درسرحدات  آذربایجان  عده ای 
سرباز و ژاندارم  دیده شده واحساسات 
فدائیان  را تهییج می کنند. دراین دوروزه  
عده ای  ژاندارم  وسرباز  دراطراف قره 
سو   باتوپ وخمپاره  بفدائیان حمله کرده  
اندوباغافلگیر  کردن آنها  صد نفررا کشته 
تهران   مرتجعین  که  معتقدیم  ما   . اند 
ما  مابین   میخواهند  هست   هرطوری 
وبرادران  ایرانی برادرکشی  ایجاد نمایند 

وازآب گل آلود ماهی بگیرند.
جواب  سالح  با  را  سالح  ما   بهرحال 

خواهیم داد
خبردیروز  حاکی بود که فدائیان  براثر 
وپای خودرا  جمع  این عملیات  دست 
را  خویش  دفاعی  وموقعیت  کرده  

مستحکم  نموده اند.
)آزادی: منظور ازفدائیان گروه پیشه وری 

است .(

ترقی :
اردیبهشت  ترقی دوشنبه 9  نامه  هفته 

1325  می نویسد:
می  اطالع  میاندوآب   از  تبریز-   رادیو 
دهند  که دسته های فدائیان  که در منطقه 
میاندوآب  دراثر حمله  ارتش شاهنشاهی  
تهران عقب نشینی  نموده بودند  به حمله  
متقابل پرداخته اند  ودرنتیجه واحدهای  
ارتش شاهنشاهی  تهران باوجودداشتن  
توپ وخمپاره انداز  واسلحه کافی  عقب 
ریاست   درتحت  وفدائیان   نشستند 
را  سابق   سنگرهای  آرام   سرهنگ 
شاهنشاهی  ارتش  آوردند.  بدست 

و  افسر  یک  و  گروهبان  یک  کشته 
چندسرباز درمیدان  چنگ بجا گذاشته 
است . فدائیان  هیچ تلفات ندادندوفقط 
 . اند  شده  زخمی  آنها  از  نفر  چند 
جزو غنائمی که  بدست ما افتاده است  
مقداری اسب وقاطرویک مسلسل سبک 

وچند قبضه تفنگ بوده است .
ارتش ملی آذربایجان  درجنگ  شرکت 
ما  ازسرحدهای   فدائیان   وفقط  ندارد  

دفاع  می کنند.
)آزادی: دراین زمان رادیو تبریز دراشغال   

طرفداران  پیشه وری است .(

رادیو تبریز: 
از31 فروردین  بدستور حکومت  تهران 
ژاندارم ها از آمدن کامیون  های تجارتی  
 . کنند  می  جلوگیری  آذربایجان   به 
حسب الوظیفه  مأمورین ما  نمی گذارند  
کامیون های تجارتی  از آذربایجان خارج 
السلطنه  قوام  حکومت   شوند.مارفتار 
را  نفهمیده ایم . شاید تصور  می کنند  
بافشار اقتصادی  می توانند مارا مجبور به 

تسلیم  کنند . اگر اینطور تصور  کرده 

باشند بدابحال آنها. آذربایجانیان  گلیم 
خودرا از آب در میآورندواین تهران است  
بدبختی  خودباشدوبرای  بفکر  باید  که 
هائی که بدان دچاراست چاره جوئی کند 

ماحسابمان  پاک وساده است .
هرچه کنی بخود کنی 
گرهمه نیک وبد کنی .

قیام ایران:
رادیو تهران تکذیب می کند

نکرده  تجاوزی  هیچگونه  دولتی  قوای 
است . 

اعالمیه اداره اطالعات وخبرگزاری پارس
که  است  شده  داده  انتشاراتی   دیروز 
کردستان   بین  درحدود  دولتی   قوای 
حمله  دموکرات  قوای  به  وآذربایجان  
نموده اند. بمجرد وصول این خبر  آقای 
قضیه  که  مقررفرمودند   وزیر  نخست 
گیردو  قرار  رسیدگی   ومورد  تحقیق  
ارتش  دار   مقامات صالحیت  از  باآنکه  
معهذا   گردید   تکذیب  خبر  این  جداً 
ازطرف آقای نخست وزیر  اوامر مؤکدی 
اینکه   بر  صادرشدمبنی  باب   دراین 
بابرادران  ایران  دولت   که  موقع  دراین 
وصفا   صلح  ازراه   خود  آذربایجانی  
ودوستی ومحبت  مشغول مذاکره  می 
باشد بکلیه قوای دولتی  دستورداده شود  
درمواضع خود  مستقر وبهیچ وجه  ازحد 
خود تجاوز ننموده ونعرضی هم ننمایند. 
وزیر   نخست  آقای  امر  برحسب  ثانیاً 
مقررگردید  کمیسیونی  تعیین و بمحل 
اعزام گردد تا بانماینده اهالی آذربایجان  
وهرکس  بررسی  را  وقایع  این  جریان  
تجاوز نموده  وموجب برادرکشی  شده 

باشد  شدیداً  تعقیب ومجازات نمایند.
سیاست  دارند   اطالع  عموم  بطوریکه 
به  نسبت  السلطنه   قوام  آقای  دولت  
برادران  آذربایجانی  روی کمال  محبت 
ومودت  استوار می باشد وهمین سیاست  
ایرانیان   عموم  که  است   وملی  مدبرانه 
کلیه  آمیز   مسالمت  بحل  راامیدوار  

مشکالت  می نماید.
ای  تحریک  ودسیسه  بنابراین  هرنوع 
که برای ایجاد تفرقه  وتشدید مشکالت  
صورت گیرد  درمقابل سیاست مدبرانه 
دولت  وحسن نیت  شخص رئیس محترم 
آن  قطعاً باشکست مواجه خواهد گردید.

***
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مجله ی خواندنیها درشماره 248 خود 
ازقول  ماه 1325  بهمن   درروز شنبه 5 
می  نویسد:غالباً  می  مهرایران   روزنامه 
همه  این  آستارا   بندر  به  چرا  پرسند 
فشار وارد آمد. درجواب باید گفت  هر 
دموکرات  فراری درگوشه آذربایجان که 
بود  برای رفتن بخارجه  باین بندر پناه  
آورد.و آخرین سم خویش را  دربندری 
ومردم  ریختند  آستارا   چون  کوچک 
و  یکسال  عذاب  از  را  پس  آن  بیگناه 
اذیت  یا به عنف وجبر بخارجه بردند  ویا 

آنکه  از دم آتش مسلسل گذراندند.
میدانید چرا هنوز هم  باوجود تمام مصائب  
فوق عده ای درآستارا  زنده هستند؟  زیرا 
این بیچارگان  چندروز آخر  درچاه آب ، 
درزیر خانه ، درالی کاه  دراصطبل  - در 
آخور حیوانات - درفاصله بین سقف اتاق      
مستراح   درچاه  وحتی  درجنگل   - وبام 

پنهان شده بودند.
یک خانواده بیچاره  که چهار فرزند خودرا  
از دست داده بود  ، ازترس جان  به زیر 

خانه پناهنده می شود.
درنواحی مرطوبی  شمال  کف اتاق های  
یک  الاقل  بازمین   عمارت   اول   طبقه 
مترفاصله دارد .دراین محفظه  اهالی آن 
سامان  غالباً مرغ  نگاه میدارند وآنرا زیر 

خانه می نامند..
پس از دوروز  که سه طفل  2، 3و 5 ساله  
ازشدت گرسنگی بی تابی می کنند یکی 
از پسران ارشد که تا آن روز  برحسب 
اتفاق  جان بسالمت  برده بود  بنام یوسف 
الهی  درصبح 22 آذر ماه از خانه لطف 
ولی  نماید.  ابتیاع  تانان  میآید  بیرون 
اثری  ونانوائی   ازدکان  که  بیند  می 
نیست . ناچار بمنزل یکی از اقوام خود 
میرود آنجارا نیز خالی می یابد. عالمت 
مردان   از  ویکی  دهد   می  مخصوصی 
بود   آن خانواده  که درکاه پنهان  شده 
استفسار  اورا  ورود  وعلت  آمده   بیرون 
باطالعش  امررا  می کند. یوسف جریان 
میرساند.ولی این خانواده  فقط دو قرص 
نان  کوچک  داشته که یکی رابرای خود 
نگهمیدارندودیگری را به یوسف می دهند
.یوسف نان را گرفته ومیخواهد لقمه ای 
از آن بخورد  که ناگهان  خواهران گرسنه 
خودرا  بیاد میآورد لذا  آنرا درجیب پالتو 
پنهان  نموده بطرف  خانه باز می گردد. 
)طرفدار  فدائی  افسران  از  بایکی  درراه 
پیشه وری(  بنام شیرامینی که ستوان 
سوم بوده  روبرو می شود. این افسر فدائی  
که باید فدای حماقت  خود شود ازاو می 
؟ ای  نرفته  بخارجه  پرسد  چراتابحال  
یوسف ازترس  جواب می دهد  اآلن دارم 
میروم . شیرامینی دستور می دهد  دست 
باال وچون یوسف  دستهارا بعنوان  تسلیم 
بلند می کند  افسر بی شرم  نان و یک 

خودنویس  را  که در جیب او بود  

برداشته  سپس هفت تیر  از کمر خویش  
میزند.        بینوا  یوسف   وبپای  میآورد   در 

که » چرا بخارجه  نرفته ای« 
شیرامینی  که در چهارروزی  که مرزبان 
باسایر  رؤسای دموکرات  بخارجه  بود  
فرار کرده بود  چندروز قبل  شنا کنان  
واکنون  بازگشته   بایران  ازرودخانه  
درزندان  دژبانی  آستارا محبوس است 
.وبگناه فوق که یکی از ده ها جرم اوست  

اقرار نموده است .
درآن شهر  توقف خویش  مادرچندروز  
چندین بار  بگریه افتادیم . زیرا  چیزی 
جز عالئم  بدبختی ندیدیم وحکایتی  جز 
داستان  حزن انگیز  وتأ ثر آور نشنیدیم .
»آفاق«  یک دوشیزه هشت ساله   مگر 
که درزیبائی و )بامزه گی(  نمونه وهمتائی 
ندارد  چه گناه کبیره ای  را مرتکب شده  
بود که اراذل  اورا  با مادرش باسارت  به 

آن طرف  پل مرز برده  بودند.
وفریاد   گریه  آنقدر  بیگناه   طفلک  این 
وبیتابی کرده بود که دموکراتها  عصبانی 
شده  دستش را گرفته  وباین سمت یعنی 
آستارای ایران پرتاب  نموده بودند. آفاق 
معصوم  درجلوی ما  گریه میکرد ومیگفت 

:
»  خودم بواسطه  گریه وداد وفریاد سبب 
شدم که باینطرف بیایم . تهرانی ها هم که   
برایم لباس واسباب بازی داده اند  . پدرم 
را دموکراتها  کشته اند. پس الاقل  دولت، 
مادرم را  بدهد . من مادرم  راازدولت می 
خواهم .«  این جمالت را می گفت ، های 
می  آب  را  سنگ  ودل  میگریست  های 

کرد.
آیا دولت  نمی تواند مادر آفاق  را که بزور  

بآنطرف مرز  برده شده باو  پس بدهد؟
ایرج ساسانیان  یک پسر دوازده ساله  که 

جدو برادر جدو پدروعمو وسه برادرش  

بدست دموکرات  نماها کشته شده  ومادر 
وخواهرانش را  همان اراذل   به آنسوی 
میکرد   گریه  اند   برده  باسارت  مرز  
بکشید   مراهم  یا   « مینمود  واستغاثه  
از  خودرا   انتقام  که  بدهید   تفنگی  یا 

دشمنانم بستانم .«
آذربایجان   دموکرات  کمیته   صدر 
درآستارا وقتی که با همدستانش  شهررا 
آتش زده بود  با همکار  پست خود  مایور 
)سرگرد( صفر علی  هرکدام  پشت یک 
مسلسل  نشسته  واطفال وزنان  را که از 
ترس  سوختن در آتش  بخیابان پناه می 
آوردند  بمسلسل می بست واین دو رذل  
مسابقه گذارده بودند  تاببینند  کدام یک   
وبچه  زن  مسلسل   باهررگبار   آنها   از 

بیشتری  را بخاک هالکت  می نشاند.
نمونه   که  آوریست   تأثر  حکایات  اینها 
ومثالش را تاریخ ما  بعداز حمالت مغول   
ندیده است . اینها داستان های حقیقی 
انسان   تا  که  تصوریست   قابل   وغیر 
بآستارا  ودهات اطرافش نرود نمی تواند  
والم   عذاب  اینها  رادریابد.  اش  نتیجه 
هائیست که مردمان میهن پرست  در مرز 
کشیده اند وما حتی  یک صد هزارم  آنرا 

هم  درزندگی بخواب ندیده ایم .
قابل   غیر  قصص  این   که  همانقدر  
میهن   نیز  نسبت   بهمان  تصوراست  
پرستی وشاه دوستی  آنمردم  پاک ، باور 

نکردنی است .
اسم شاه را  دربرابر  هریک از ایشان  که 
می  جاری  چشمانش  از  اشک  بیاورید  
افسری  با  توانستند  می  کاش  ای  شود. 
ستون  مهندسی   واحد  فرماندهی   که 
اعزامی  به آستارا  را داشت  تماس پیدا 
کنید  وساعتی  به داستانهائی که تعریف 
می کنند  ومن فقط  دونمونه  ازآن رابرای 

شما  نقل می نمایم  گوش فرا دهید.

ما  آنکه  از  پس    «: گفت  می  افسر  این 
مدتی  جنگیدیم  واراذل از ترس  عقب 

نشینی کرده  آستارا را  آتش زدند
شهر  وارد  گذشتند   مرز   از  وباألخره 
شدیم . من در کنار  تانک پیاده  میرفتم 
زنده   مرد  یک  مسجد   درنزدیکی   ..  .
دختر سه ساله خودرا  که لخت بود  بزیر 
تانک  پرتاب نمود واگر من آن بی گناه 
را  اززمین بلند نکرده بودم  لحظه ی بعد  
استخوانهایش درزیر زنجیر تانک  خورد 
روی  وبگروهبان  اورابرداشته   شد.  می 
نگاهدارد.  پالتویش   الی  تا  دادم  تانک 
صدقدم  آنطرف تر  مردی که لباسی پاره 
پاره برتن  داشت دروسط  جاده  بعرض 
خوابیده  وکاردی  برگلو گذارده بود. پیش 
اشک   کردم   نگاه  را  صورتش  دویدم  
بروی گونه هایش  یخ بسته بود... دستش 
را گرفتم  وگفتم چه میکنی ؟ درحالیکه 
بغض گلویش را گرفته و معلوم بود ازخود 
که  من  داد:  جواب  است  شده  بیخود 
چیزی ندارم  برای شما قربانی کنم  اجازه 

بدهید  خودم را قربانی نمایم .« 
***

درزیر تصویری از اعضای فرقه دموکرات 
را می بینید که بمنظور عوامفریبی درزیر 
 ، وباقرخان  ستارخان  از  هائی  عکس 
مردم  که  حیدرعمواوغلی   ، خیابانی 
ملی  قهرمانان  بعنوان   آنهارا   تبریز 
ایران  مردم  دیگر  مانند  میدانندو  خود 
به آنهااحترام می گذارند  ایستاده اند و 

عکس یادگاری انداخته اند.

جنایت هائی که فرقه دموکرات  انجام داد

نمونه ای از تمبرهای پست ایران بمناسبت  نجات آذربایجان که خیلی زود نایاب شد

سیدجعفر پیشه وری رهبر غائله
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زبان ودورنمای همگانی آن 

جویش ما ، دراین نوشته چنانکه از نام 
پارسی   زبان  پیراستن    « پیداست   آن 
از واژگان  بیگانه  و آراستن  کارواژگان  
ونشان دادن  هم آهنگی  میان  برخی از 
واژگان  با معنای راستین  آن « می باشد.

زمینه  دراین  نویسنده   )قصد(  آهنگ 
زبان   همگانی  دورنمای  بازنمودن 
کاربُرد    ، گفتن  سخن  زبان  وچگونگی  
وپیوند  آن با مردمی که بدان زبان سخن 
می گویند  و نیز  اندی )درشمارش ازسه 
تا 9 را گویند( درپیرامون  دوپایه  بنیادی 
زبان  گفتار وزبان  نوشتاراست  که دومی 
وهردو  ناپایدار   آن   ونخستین  پایدار 
در   رسای یکدیگر ودرپیشرفت  زبان  

هنایش )اثر(  شایایی داشته اند.
دراین نوشته مارا باشناخت  زبان  ونمای 
ویژگی ها و  سنجش آن با دیگر زبانها  
هم  زبانهای   ( ریشه  هم  زبانهای  بویژه  
اززبان مادر  ریشه  زبانهائی هستند که 
یعنی هندواروپائی  سرچشمه می گیرند(، 
چبود) ماهیت  ، طبیعت( وآیین ساختار 
وشیوه پژوهشهای  گامه بگامه آن بگونه 
یک  نهاد  فراهمی که  پیوسته  درسان 
)حال ، چگونگی ، مانند( دیگرگونی است 
کاری نیست چه آنها از خویشکاری  های 
)وطیفه ( زبانشناسی است . آنچه ما می 
باید  د راین باره بگوئیم  این است که  زبان 
یکی از  ارجمندترین  افزار همبستگی  
ویکی   آدمیان  میان   وپیوستگی  
ازراههای دریافت  اندیشه ها  وخواستها  
وبرآوردن  نیازهای  آنان است که  تا این 
زمان  همچنان باز مانده )باقیمانده( است.

)واژه باز  بچندگونه درآید: 
گاهی نام است  چون : باز پرنده شکاری 
.گاهی فرمان  امر« کارواژه فعل »باختن 
وبازی کردن « است  ون کبوترباز ، گاوباز 
اگر  و  و آخشیج  بستن است   و گاهی 
و  نو   از   ، دوباره  بمعنی  باشد  پیشوند  

باردیگراست  چون : بازدید کردن  ،
احمد  شادروان   . بازگفتن   ، بازجستن   
بنیاد   ورجاوند  نامه  واژه  در  کسروی  
بازمانده را باقیمانده  نوشته  وما نیز آن را 

بهمین معنی دراینجا بکاربرده ایم .(
هم آهنگی های نزدیک  میان مردمی که 
بیک زبان  سخن می گویند  و نیز پدیده 
های  نوین دانش  وبهم پیوستگی های  

اندیشه  پیوند   ، وسرزمینی   فرهنگی  
ها وبازگوئی  آزمونها  وهمچنین  هوده 
با  پیشینیان   تالشهای  همه  )نتیجه(  
کنونیان  وآیندگان  تنها ازراه زبان بویژه  
زبان نوشتار  وامی بوده  و آدمیان  از راه 
زبان  با شهریگری  و مانداک  )میراث( 
پربار اندیشه  های گذشتگان  خود آشنا 

می شدند.
زبان ، نمایانگر  رازهای درونی  درپیوند 

بازیست بیرونی آدمیان است .
از نخستین زبان  آدمیان تا  روان گردیدن  
زبان نوشتاری  که کما بیش  یک میلیون 
زیادی  آگاهی  گذرد  می  آن  از  سال  
سخن  شیوه  که  دانیم  .ونمی  نداریم 
درونی  ازرازهای  آنان   ودریافت  گفتن  
وخواستهای بیرونی وبرخورد با نیازاکها 
پیداکنند( نیاز  بدان  وآنچه  )مایحتاج 

چونه بوده است .ولی این می دانیم  که 
زیستی  وباهم   نشینی   یکجا  اززمان 
آدمیان ، زبان  سخن گفتن آنان  بپیروی  
از آواهای سپهری )طبیعت( وباشندگان 
بوده  زمان  آن  درجهان    )موجودات( 
و  پراها)پرندگان(  آوای   از   . است 
چراها)چرندگان( و دراها)درنده ها( ونیز 
از فوکاها )جمادات( و رویاها )نباتات( و 
رویه ها )اشکال و صور( آنها  واز نشان 
ها  ودیگر چیزها  دردریافت وبرآوردن  
خواستهای  خود سود می جستند وآنهارا 
برای دریافتن )فهم وفهمیدن( وبازنمودن 
خود   های  اندیشه  فهماندن(   ، )تفهیم 
ودیگران بکار می بردند وبدینسان  اندک 
اندک  درپی گیری  وآزمونهای  دیرودراز 
خود  بنشانه  نگاری  ، وپس از گذشت  
هزاره ها  به پیکره نگاری ،  روی آوردند 
ونوشتن  ساختند   ها    بندواژه  آن  واز 

آغازیدند..
ما دراین  زمینه درجای خود بگشادگی   
)بطور مشروح ومبسوط(خواهیم  نوشت .

زبان براستی  بازتاب و یگانه  نماد  درون 
نگری  وشناخت  ویژگی های  گامه بگامه   
گسترش   ، بیرونی  بازیست  درپیوند  
وپرورش  دانش وفرهنگ آدمیان است  
که اگر  نمی بود  همانا  اندیشه ها ورازها ی

نهفته در دل آدمیان  شناخته  وآشکار 
خواست  وهنر    دانش  گردید.  نمی 
واین  داشت  نمی  داری   ارج  وپیشرفت 
نظم(    ( درچیدگی   و  آراستگی   همه 
همچنان  درتاریکی ها وناشناختگی ها  
باز می ماند وهستی  بر سای  بایسته خود  

نمی رسید. 

ازاین کوتاه سخن چنین بر می آید که:
ها  واندیشه  ها  دیده  هوده  زبان    -

وآزمونهای  پی درپی آدمیان است .
وفراهمی  مردمی   های  پایه  زبان    -
ره  ارجدارترین   که  دارد    )اجتماعی( 
های   پژهی  هاوراستی  نیازمندی  آورد  

آنان است .
- زبان نه تنها نهاد  فراهمی ومیان مردمی 
است  که پایگزار  دانش وهنر وهمه نهادها 

و پدیده های  دیگر نیز می باشد.
نیز   خود  که  است   پذیر  دیگرگون   -
بسوی   رو  وپیوسته  شده   دیگرگون 

پیشرفت ورسایی داشته  است .
زندگانی   وشیوه   سرشت  بانگیزه   -
نبوده   رویه   ویک  یکسان  آدمیان  
وازاینجاست  که هر توده ای  زبان ویژه 
ناگسستنی   پیوند  زبان   دارد.-  خود 
جربزه  نیز   واندیشه  دارد  بااندیشه 
)شایستگی ، لیاقت(     آفر شی )خلقت( 
آدمیان است که درفرایند  کاروکوشش 

پدیدار می گردد.
- اندیشه  آدمی پیوسته  رویه زبانی دارد. 
آدمی باخود می اندیشد  وبازبان درونی  که 
دیدنی  وشنیدنی  نیست  سخن می گوید

  واگر واژگانی  برزبان می راند  آن نیز  
هوده کار همگانی  مغز آدمی است .

چون زدانش  موج اندیشه  بتاخت
ازسخن  .آوازاو  صورت بساخت

صورت از معنی چو شیر از بیشه دان
یا چو آواز وسخن  زاندیشه دان
»جالل الدین محمد بلخی«

رویه های زبان 
 . صورت(است   ، )شکل  دورویه  را  زبان 
زبان گفتار و زبان  نوشتار ، یازبان گفتاری 
که   » دیداری  و  شنیداری   « ونوشتاری 

تازیان  آنرا سمعی و بصری  گویند.
زبان گفتار  ، همان زبان  سخن گفتن  وآن 
آوازی است  که از دهان  درآید ، خواستها  
واندیشه های آدمیان  رابیکدیگر  نزدیک 

ودریافت ها  را آسان گرداند.
زبان نوشتن است   ، همانا   نوشتار  زبان 
که آن نیز ویژگیهای  خوددارد.  پیش از 
نوشتن  ، گفتن می بوده  وآدمیان  نخست 
یکدیگر سخن  با  آواهایی  بکاربردن   با 

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

قسمت ششم 

خود   بخودی  را  وواژگان   گفته   می   
وبگونه سرشتی  بکار می برده اندچنانکه  
را  واژگان ساده   یکسالگی   از  کودکان 
ماهگی    36 تا    18 واز  گیرند   می  یاد 
سخن گفتن می آموزند.وپس از آنکه  به 
6 یا 7 سالگی  رسیدند نوشتن فرا می 
گیرند. وبدین سان  هزاره های بسیاری  
گذشت تا آدمیان  از گامه های  گونه گون 
اندیشه   ، نگاری  پیکره   ، نشانهنگاری 
بندواژه  گذر کرده   نگاری  وفراگرفتن  
ونویسیدن  آغازیدند و به پیشرفتهایی 

رسیدند.
و  نوشتن«    « پایدار  نمود  دو 
دوگانه   رویه  بااینکه   ناپایدار»گفتن«  
 ، دارند   می  استوار   وآنرا  بوده   زبان 
خود  نیز جدائی هایی دارند  که گاهی  
این و زمانی  آن بردیگری  برتری های 
سترسایی دارد )سترسا بمعنی  محسوس 
محسوس  بمعنی  سترسیدن   مصدر  از 

شدن(
آدمیان از یک میلیون سال پیش  بشیوه  
سخن گفتن آشنا  بوده  وپیامهای  درونی 
می  بیکدیگر   هایی   رابانشانه   خود 
با  همراه   آنرا  ودستاوردهای  رسانیده  
پیشرفت   درراه   پیوسته   آزمونهای  
وبهبود زندگانی  خود بکار  می برده اند  
ولی از  پیدایش  نوشته »خط«  دیرزمانی  
نمی گذرد  وآنچه را  که درسده ها  وهزاره 
ها  ازراه  زبان  سخن گفتن نیاز  داشته اند  

بزبان نوشتن نداشته اند.
زمان   گردش  با  خط«    « نوشته   -
ودیگرگونی های  زندگانی آدمیان  دیگر 
گون  می شود  وبسیارروی داده است  که 
مردمی  چندبار  نوشته خودرا  دیگرگون  
ساخته  ونوشته نوینی  بجای آن برگزیده 
اند ولی زبان  سخن گفتن  کمتر دچار  
چنین آسیب  پذیری ها  وجابجائی ها 

می گردد.
است   پایدار  نمود  گفتن   زبان سخن   -
ولی  ماند   نمی  باز  ازآن   هنایشی   که 
زبان  نوشتار نمود  پایداراست  که  رویه 

 واژگانرا  ازباستان  زمان نگهداشته  وبرای 
آیندگان  باز می نماید چون  واژگان خوار  
، خواندن  ، خواستن ، خویش ، خویشتن

»آ«  می  با  که گرچه  اینها  ومانندهای   
خوانیم ولی با » واو« می نویسیم  واین 
از  که  است  »خو«   واژه   رویه  همان  
همچنان  زمان   این  تا  زمان   باستان 

بازمانده است .
زبان  ای   بگونه  را  گفتن  سخن  زبان   -
ویژگان   زبان  را  نوشتن   وزبان  همگان  
باید   را   گفتن  سخن  آنچه  که  گویند 
نوشتن را  نشاید ، که زبان سخن گفتن  
همان  وبا  گفت   توان   می  چیزرا  همه 
باید  شیوه  نوشت ولی درزبان نوشتن  
زیبا   وسخن  نوشتن   درست  پروای  
 ، )زیراکه  ازیراک   . داشت  نوشتن  ورسا 
ازاینجهت ، ازاین رو(زبان سخن گفتن را 
زبان  همه فراگیر )عام( وربان نوشتن را 

زبان آموزاک  دیدگان گویند.
)صفحات(  ساتهای  در  را  نوشتن  زبان 
ایم   رانده  سخن  آن  واز  دیده  پیش  
فراگیر«   همه   « بازبان  گفتار   زبان  ولی 
چنانست که  هم واژگان  وهم  شناسه 
های کارواژگان  وهم شیوه  سخن گفتن  
آن  ، دیگرگونی هایی  دارد که درزبان  

نوشتن دیده  نمی شود.
چنانکه می دانیم  ، شناسه های )عالمات(
کننده ی کاری  »فاعلی«  درزبان پارسی  
نوین همانا : م ،ی، د، یم،   ید،  ند،  است . 
ولی همین شناسه ها درزبان سخن گفتن  
بگونه : م، ی ، ه ، یم ، ین ، ن ،  در می 
آید. چون کارواژه » خوردن«  که چنین 

می شود:
زبان نوشتاری              

می خوریم  می خورم       
می خورید می خوری   
می خورند می خورد  

زبان گفتاری :
می خوریم  می خورم   
می خورین می خوری   
می خورن می خوره   

چامه ای بنام پرت وپال   نمونه ای است  
آن   از  بخشی  که  گفتار  زبان  ازواژگان  

درزیر آورده می شود:
پرت وپال!

بعلی گفت مادرش  یک روز
خاک عالم  به آن سرت پفیوز!

شانزده سالته  ذلیل مرده
پشت لبهات مودرآورده

توچه خنگی چقد بی ادبی
ازهمه فهم زندگی عربی

دختر مش رضا همین گوهر
رفت آن هفته خانه شوهر

عقل آن دخترک که نه ساله است
بهترازکله تو گوساله است

تو که سال شش دبستانی
غیرخوردن ، پسر ، چه میدانی

گوشهاتو چقد بگم واگن
بچه جان راه کارو پیداکن

زبان گفتار
زبان گفتار  ، فرایند زنده  زبان و ُشوند 

)سبب(پاید اری آن است .
  زبان ،  دستگاه  سامان یافته  پیوستگی 
وهمبستگی میان  اندیشه ها وواژگانست 
که آنچه  باندیشه می رسد  بگونه واژگانی  
دربیرون از اندیشه  براستی می پیوندد 
می  آدمی  وراهنمای  آید  می  در  وبکار 

گردد.
روبرو  یکدیگر   با  دوتن  که  هنگامی 
از  وپس  اندیشه  نخست   ، شوند  می 
گونه گون  آن  معانی(    ( آن  چم های 
در باره آنچه  را که باید  باهم در میان  
آنها   هردوی  یا  یکی  مغز  در   بگذارند  
رویه می پذیرد )شکل می گیرد( وبگونه  

وبدینسان   آید  می  در  دهان   از  آوائی 
دریافتن  وباز نمودن  اندیشه ها  دربرون 
و  هوش  )نیروی  درونی   نیروی  از 
و گردد  ، آشکار  می  آدمی  یادگیری(  

اندیشه  بکار در می آید. 
اینچنین فرایندی  تنها از راه زبان  گفتار

 به هر شیوه ای که باشد  فراهم می گردد  
پس ناچار  باید خستو شویم  )ازمصدر 
خستودن بمعنی اعتراف واقرارکردن(که 
زبان گفتار  براستی  بنیاد وریشه های  
پایداری  ُشوند  و  زبان  افزایش   و  زایش 
آن است که در روان گردانیدن  زبان چه 
سادگی   های  گامه  زبان  که  درزمانهایی 
پیموده  وچه  واژگی  خودرا  می  وتک 
هنگامی  که رشدوتوانائی  بیشتری پیدا 
کرده  وبسوی بالندگی  وگستردگی پیش 

می رفته    ، ُهنایشی  شایا داشته است .
زبان گفتار ، بنیاد سخن را  پیوسته پایدار 
واستوار می دارد. درآن هنگام  که زبان 
نوشتن  نمی بود  ، زبان گفتن  می بود. 
بسیارند  کسانی که نوشتن نمی دانند  ، 
سخن گفتن  می دانند  وهیچ دشواری 
درسخن گفتن ندارند. ودرمیان مردمی 
که نوشتن   دارند بسیارند که نوشتن نمی 
دانند  ولی نیکو سخن می گویند، چامه 

می سرایند و چامه ها  بیاددارند.
نابینایان  که خواندن ونوشتن نتوانند  ، 
گفتن می توانند  وبه آسانی  اندیشه ها  
و نیازهای خودرا  باز می نمایند. پایداری 
و پیاپی  فراگیری زبان وگسترش پیوسته 
آن  بازبان گفتار است که اززمان  پیدایش 
رو  همچنان   هنگام   این  تا  آدمیان  

بآراستگی و بَر شدن  داشته است .       

ادامه دارد
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خوانده نمی شوند؟ وهرروز برای راه بُرد 
الهام گرفته نمی شود؟  از آنها   ، زندگی 
سرنشینان  سفینه فضائی ، درفضا  شعر 
موسیقی  به   ، خوانند   می  گذشتگان 
بتهوون  گوش می دهند و از آنها قوت 

قلب می گیرند.
ی  دردوره  مکلفند   غربی   جوانهای 
کشورخود  آثاربزرگان   با  دبیرستان  
آشنائی پیدا کنند . نه تنها درمدرسه  که 
مطبوعات  و تلویزیون وتآتر  هم دراین 
طبیب   کنند.یک  می  کمک  آنها  به  راه 
یا مهندس خارجی  فرهیخته  ، دریک 
کشور صنعتی ، تنها  درالک تخصص خود 
منزوی نمی ماندوخودرا از آشنائی با آن  
مقدار فکر وفرهنگ  اولیه که از واجبات 
است  ، محروم نمی دارد. البته  این آثار  
طوری عرضه می شوند که عناصر زنده در 

آنها به نمود  آید.
توجه واحترام  به آثار گذشته  ، به هیچ 
وجه مغایر  با روشنفکری  وامروزی بودن  
نوهای   از   بسیاری  شود.  نمی  شناخته 
قطور هستند که درارزش ،   با چند خط  

از آثار  کهن برابری نمی کنند.
علت دیگر کم توجهی  جوانان به سرمایه 
ی فکری  گذشته ، پافشاری  درقضاوت  
دربستی است . یعنی اینکه ما یاد گرفته ایم 
که هرچیزرا یا دربست قبول کنیم  ویا 
رد کنیم .واگر قبول کردیم  چه بسا که 
آن را  برمصطبه ی تقدس بنشانیم . حال  
اینکه،مقدس جز درقلمرو مذهب  ، برای 
بشر  توجیه ندارد.وهیچ متفکری  بدنیا 
نیامده  که مصون از  نوعی نکته گیری 

وانتقادباشد
بی توجهی  به این اصل ، راه را برموشکافی 
و تحلیل  می بندد. جوان امروز  که اندکی 
بادید علمی  آشنا شده است  توقع دارد 
که در شئون فکری  وذوقی هم  با چون 

وچرا  وبرهان روبرو شود.
مشکل دیگر  آنکه درسنت  فکری ایران ، 
دید اشرافی و شاعرانه  برفکر و استدالل 
غلبه داشته است ودرنتیجه ، تلقی شاعرانه

  بیش از حد الزم ، وارد شئون مختلف 
زندگی گردیده  و فضای فکری  را انباشته 
واندیشه  بزرگ  آثار  با  نه  هم  .آن  است 
زای ، بلکه  بافافیه بازی های  درجه دو 
وسه واشعار بی دروپیکر . شاید درهیچ 
کشوری   دررادیو وتلویزیون ها شبانه روز 
این همه شعر خوانده نشودکه در کشورما 
. آنهم با انتخاب  وبیانی که هرگز با غنای 
قبول  اگر   . نیست  مناسب  کشور  ادبی 
داریم که گرهی در کار است : دراقتصاد 
، دراجتماع ، اداره وسایر شئون ، بپذیریم  
که تا گره فرهنگی باز نشود  ، نه اقتصاد  
رونق می گیرد ، نه تورم می خوابد ، نه 
جرم کاهش می یابد ، نه تعاون  وهمکاری 
واعتماد  در میان مردم  راه پیدا می کند. 

همه در انتظار  آن مسافربزرگ  هستند.
فرهنگ   یک   ، ملی   فرهنگ  کنار  در 
داردوبه  ان   َسَیر  که  هست   جهانی 
سرزمینهای دیگر  راه پیدا می کند. اگر 
فرهنگ را  در معنای اصیل  خود جوهر 
کوشش نجیبانه و مثبت بشری  بگیریم،  
راه یافتن  این فرهنگ به  سرزمینهای 
دیگر  را زیان بار نخواهیم دانست . آنچه 
بلکه   . نیست  فرهنگ   ، نیست  مفید 
آموخته های غریزه نوازی است که فردو 
که  همان  کند.  می  زده   آفت  را  جامعه 

  Counter Culture   فرنگی ها  آنرا
 خوانده اند. که ترجمه اش » پادفرهنگ«  
می شود. این پادفرهنگ  ازطریق  رسانه 
های  وارتباط  مطبوعات    ، فضائی  های 
انسانمی به هرگوشه جهان راه پیدا می 

کنند.
ایران با آنکه کشوری بوده است  برسر 
فرهنگهای  وزش  ودرمعرض  چهارراه  
گوناگون ، تا این اواخر کمتر دچار چالش 
ولی   . است  بوده  گرفته  قرار  فرهنگی 
دیگری  عالم   ، غرب   صنعتی  فرهنگ 
دارد. این فرهنگ  زندگی  را همراه با ابزار 
می کندو ابزار ، اندیشه ی خاص خود را  
دارد. هرجا ابزار رفته  ، مقداری از اندیشه 
چنین  وچون  بوده  همراه  بااو  هم  غربی 
بوده  دیگر شرق  نتوانسته است  بحال 
د  آمیختگی  این  شود.  واگذارده  خود  
نزدیک صد سال است  که مهمان ماست . 
فرهنگ  غرب دیگر  اکنون با  زمین سفر 
نمی کند. ما هواره  و اینتر نت  در اختیار 
دگرگونی     ، اقتصاد   دگرگونی    . اوست 

دیدگاه  پدید می آورد.
اکنون این سئوال پیش می آید که چگونه 
می شود  تهاجم فرهنگی را که از ناحیه 
غرب صورت می گیرد  متوقف کرد؟  اگر 

آن را یک عارضه  می دانیم  چگونه می 
توان  متوقفش کرد؟ راهش این است که 
استعالی فرهنگ  و  استحکام  از  باروئی 
داخلی  دربرابرش برافرازیم . برای این کار  
یک بررسی  مقدماتی الزم است تا روشن 

شود مردم ، ومخصوصاً جوانان :
1- چه می خواهند وبه چه نیازدارند؟

آن  مقدار  چه  خواهند   می  آنچه   -2
پذیرفتنی و چه مقدار آن ناپذیرفتنی 

است .
3- آنچه مشروع است  چیست و چگونه 

می شود دراختیار گذاشت ؟
4- دربرابر آنچه ناپذیرفتنی است  چگونه 

می شود  به دفاع برخاست ؟
اگر باور داریم که ملت می تواند روی پای 
خود بایستد وبه فرهنگ خود متکی باشد  
وذخائر فرهنگی آنقدر  نیرومند است  که 
وکیفیت   کند   تأمین  اتکارا  این  بتواند  
فرهنگ ملی  آنقدر زنده  وانعطاف پذیر 
با   ، با نیازهای امروز    است  که بتواند  
زمان   همقدی  با  و   ، جمعیت   افزودگی 
بسازد ، آنوقت باید  بررسی همه جانبه  ای 

از فرهنگ  گذشته  کشور  صورت  گیرد و 
کاه ودانه جدا گردد.

 
فرهنگ و پادفرهنگ ...

در غنای فرهنگ تردیدی نیست . حرف 
زمینه  الزم   باید   . است  انتخاب   برسر 
برای روبروشدن  بافرهنگ  وپادفرهنگ  
جهانی فراهم گردد. این زمینه  دو وجه 

دارد:
اقتصادی و مادی ، واجتماعی وفرهنگی. 
روشن  باید   ومادی  اقتصادی  درمورد 
 ، داری  سرمایه   ، زمینه  این  که  شود  
سوسیالیستی ویا تلفیقی و بینابینی است. 
اگر بخواهیم  به مردم  بیندیشیم، دیگر 
عروسی های چند میلیونی در مقابل مرد 
محترمی که پول خرید روزنامه ندارد ، ویا 
جوان  دانشجوئی که حسرت قدری میوه

 

تابستانی دردلش مانده ، وجود نخواهد 
داشت .

بطور کلی مهم بازگردانیدن مزاج کشور  
به اعتدال ، الفبای کار است .

درروابط  مادی  وامور  اقتصاد   نابسامانی 
تا شخصیت  گذارد.  تأثیر می  اجتماعی 
انسان از لحاظ تربیت واخالق ، آمادگی  
او  مقاومت  به  توان   نمی   ، نکرده  پیدا 
دربرابر تهاجم  فرهنگی اطمینان کرد. به 

قول ناصر خسرو:
درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را
ایرانی به عنوان  ملتی کهنسال  و ذاتًا 
نجیب ، دارای یک ته بندی فرهنگی است 
. ولی چون ادامه  زندگی وتأمین  معاش 
خانواده   دررأس امور است  ، اگر ضرورت  
ایجاب کند ، این فرهنگ  را پشت سر می 
اندازد. به این دلیل ساده  که آن را کارساز 

ندیده  یا مزاحمش دیده  است .
، وضع     بریم  به سر می  ما  دردنیایی که 
از صورت فردی بیرون  آمده واجتماعی  
 ، باید سازمانی  اجتماعی    . شده است 
اخالق  وقت  آن  ببرد.  راه  را   جامعه 
فردی، دنباله رو آن خواهد گردید. نتیجه 
دربرابر  که  است  آن  مطلب  این  گیری 
تهاجم فرهنگی ، یا به عبارت دیگر   » 
پادفرهنگ«  راهی نیست  جز آنکه  یک 
ملت  از لحاظ شخصیتی وبلوغ  به پایه 
ای برسد که بتواند  مصونیت درخود ایجاد 
کند.  آب وقتی گودالی دید  بسوی آن 
سرازیر می شود. باید از گودالیت  بیرون 
الدین  دردید عرفانی  آمد. موالنا جالل 
 ، وخام  پخته  گروه  دو  به  را  مردم  خود 
تندرست وبیمار    تقسیم کرده است که 

تندرست ازپرهیز معاف است :
صاحب دل را ندارد آن زیان 

گر خورد  او زهر قاتل را عیان
زآن که صحت یافت وز پرهیز رست 

طالب مسکین میان  تب  دراست .

مقاومت تاریخی  ایران ، از فرهنگ ایرانی 
مایه می گرفت . دراین زمان  ، بگفته  دکتر 
محمدعلی اسالمی  ندوشن  ، پژوهشگر 
بزرگ  تاریخ ایران  ، دربرابر این  سؤال 
قرارداریم  که با فرهنگ گذشته ی خود  
در چه حال هستیم ؟ آیا به آن وابستگی  
داریم ؟  آن  را رها کرده ایم ؟ یا راه میانه 
درپیش گرفته ایم ؟ این پژوهشگر نام آور 

می گوید: ظاهراً هیچ یک .
قرن  یعنی   ، نوزدهم  درقرن   اینکه 
استعمار ، ایران از استعمارزدگی مستقیم  
درامان ماند  ، به اعتبار  تاریخ وفرهنگ  

گذشته ی این سرزمین بود.
 ، تاریخی  ترین  دوران  از قدیم   ، ایران 
یونان  با  بود.  جهان  های  قائمه  از  یکی 
برتری  یا  کرد  می  برابری  باستان  وروم 
داشت . ازقرون وسطی  به بعد ، آثارفکری 
ایران دراروپا  شناخته شده بودوبهرحال  
چزو چند کشوری است که کمتر  زمانی ، 

ازصفحه اول تاریخ دنیا  غایب مانده اند.
عامل  دیگری هم بود. وآن روح استقالل 
جوی ایرانی بود که درلحظه ی مناسب  
دربرابر  مقاومت  جنوب  فرا می رسید؛ 
انگلیس ها وجنگ  ایران وروس  درشمال.

جنگ ایران وروس    اگرچه جنگی نابرابر 
وقراردادهای   ایران  شکست   وبه  بود  
شد  منجر  وگلستان   ترکمانچای  شوم 
باز هم شکستی فاتحانه بود زیرا بدنه ی 

کشور باقی ماند.
چنددهه است که این ملت  نسبیت به 
داشته  تزلزل   قدری  مقاومت  موضوع 
است . آرزوی نوشدن  دراو بوده ولی نمی 
دار  ریشه  های  ازسنت  است  توانسته  
خود  دست بکشد. وقتی که چنین حالت  
دردوران   هم  وملت  آید  پیش  دودلی 
برزخی ، آسان گیر و خواب آلوده باشد، 
خواه ناخواه   گرایش پیدا می کند  ازهردو 
فرهنگ  داخلی وخارجی ، جنبه ی سهل 

را  دارش  وبرق   وزرق  کننده  وسرگرم 
بگیرد وعمقش را رها کند.

جوانان  ودانشجویان ما  ازفرهنگ کشور 

هم  دارندوآنچه  اطالع  کم  خیلی  خود  
ومغشوش   سطحی  خورده   بگوششان 

بوده  و نتوانسته  مرکوز ذهنشان بشود.
به  درسی   وکتابهای  ذهنی   تربیت 
وهمین  اند  نداشته  رسائی  هیچوجه  
نسبت  افراد کارشناس  ومتخصص مثل 
 ، عالِم   و  مدار  فن  و  ومهندس  طبیب 
خارج از حیطه ی  تخصصی خود مجال  
ورغبت برای آشنائی با پایه های فرهنگی 
که  اینان   برای  که  درحالی  اند.  نیافته 
یک  هستند   کشور  درسرنوشت  مؤثر 
کحداقل  اطالع دراین مورد  ، بلکه اطالع 
کامل شبیه کشورهای پیشرفته دنیا  ، نه 
تفنن و زینت ، که ضرورت است . البته 
گوششهای تک تک  وپر اکنده هست . 
مخصوصاً بعداز 22 بهمن 57 ، کنجکاوی 
افزایش پیدا  به شناخت کشور   نسبت 
. ولی زمینه مناسب در کار  کرده است 
نبوده که بتواند  جوابگوی این کنجکاوی 
باشد. مثالً   در جستجوی یک راه حل 
درباره  ساده   کتاب  صد  الاقل   ، موقت 
ی بزرگان  فرهنگ ایران  و صد جلد  با 
همان خصوصیات  درباره ی برجستگان  
فرهنگ جهان  تألیف گردد ودردسترس 
عموم قرار گیرد و نیز کنفرانس ها  راجع 

به مسائل  پایه ای  فرهنگی  ترتیب داده 
درآنها  بتوانند   عالقمندان   که  شود  

شرکت جویند.
جوان هرقدر  خوب درس خوانده باشد  
خود   ی  دررشاه  هرقدر   متخصص  و 
متخصص باشد  ، اگر نداند  متعلق به چه 
کشوری است  وسرزمینش  چه پایه ای  
درتمدن جهانی  داشته ودارد  و ضعف ها 
و قوت هایش  چیست ، نخواهد توانست  
آگاهانه  وظیفه ی خودرا  در جامعه انجام 
درجامعه   فرهنگ   آنکه   برای  دهد. 
کارساز وفعال  بشود ، شرط اولش  این 
است که از سیاست و تبلیغ روز ، برکنار 
باسیاست  فرهنگ  سیاست  زیرا  بماند. 
روز فرق دارد. این فرهنگ ، روح وجوهر  
سیاست  است و بخش ماندنی و نه گذرا و 

اشتباه پذیر است .
 ، بین  روشن   ، بین  واقع   ، فرهنگ 
همین  به   . است  طرف  وبی  دوربین 
فخامت   ، لطافت  است   توانسته  دلیل  
واستقامت خودرا  طی قرنها  حفظ کند. 
اگر به سیاست  وابسته می شد ، بارفتن  
را  صحنه  نیز   آن   ، هرامیروهرسلسله 
عرضه  ؛  دیگر  موضوع  کرد.  می  ترک 
کردنفرهنگ است . اگر بخواهیم  آنطور 
عرضه  ناپالوده  آنرا   بوده   تابحال   که 
کنیم  ، چه بسا  که به صورت  یک متاع  
روز  تقاضای   بدرد  مندرس جلوه کندو 

که  است   رغبتی  عدم  دلیلش  نخورد. 
به خاقانی و  تابحال  نسبت  ما   جوانان 
بیهقبی و دیگران  نشان داده اند وازابن 
 ، سهروردی  و  ورازی  بیرونی  و  سینا 
جزنامی نشنیده اندوآن هم  شاید برای 
مقابل   ودر   . است  بوده  گرفتن   نمره 
را  همینگوی   ، کامو   ، مارکوزه   ، برشت 
بیشتر می شناسندو جواب های  زندگی 

خودرا  بیشتر از آنها گرفته اند.

اندیشه های پایه ای ...

راقانع  ایرانی  جوانان  توان   می  چگونه 
کرد  که فرهنگ خودشان  نیز چیزهای 
زنده  ای دارد  و فرنگی ها همیشه برحق 
نیستند وگذشتگان  فرهیخته ما هم  از 
گفتن آنچه  بشر توانائی  دریافت آن را  
داشته است  ، باز نمانده اند. واگر مادرعلم 
ایم   نرفته  جلو  آنها   ی  اندازه  به  وفن  
دلیل این نیست  که در شناخت  ماهیت 
زندگی  عقب ترباشیم . اندیشه های پایه 
ای که در جهان  پدید آمده اند  متعلق به 
هرزمان که باشند  ، کهنه شدنی نیستند. 
آنچه مهم  است این است  که باید  دید ِ 
شناسا  ایجاد شود و باید  الیق این دید 

شد.
مولیر  و  راسین  و  وشکسپیر  هومر  آیا 
ودانته وپوشکین  که همگی از کشورهای 
خود  مردم  جانب  از  هستند   صنعتی 

فرهنگ وتمدن باستانی خوردا  چگوهن حفظ کنـیم ؟
دکتر عفت برادران رحیمی

* اگر باور داریم که ملت می تواند روی پای خود بایستد وبه فرهنگ خود متکی باشد  وذخائر فرهنگی آنقدر  نیرومند است  که 
بتواند  این اتکارا تأمین کند  وکیفیت  فرهنگ ملی  آنقدر زنده  وانعطاف پذیر است  که بتواند  با نیازهای امروز   ، با افزودگی 
جمعیت، و با همقدی زمان  بسازد ، آنوقت باید  بررسی همه جانبه  ای از فرهنگ  گذشته  کشور  صورت  گیرد و کاه ودانه جدا گردد.
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کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان

 قسمت  بیست وچهارم

اریج جنتی عطائی

طلوع کن 

اشاره کن که بشکنم  حتی دراین یخ بستگی 
دراین ترانه سوزی و دراین غزل شکستگی 
طلوع کن ، طلوع کن  براین ستاره مردگی
که ازتو تازه می شود  این خلوت سرخوردگی

طلوع کن ، طلوع کن 
طلوع کن ، طلوع کن  که بودنم تازه کنی 
کنی  اندازه  بابوسه  و  مرابگیری  دست 

طلوع کن ، طلوع کن 
آینه پُر می شود  از جوانی خاطره ها
تن تو وشرم من وخاموشی پنجره ها

طلوع کن ، طلوع کن  براین ستاره مردگی
که ازتوتازه می شود  این خلوت سرخوردگی

طلوع کن ، طلوع کن
اشاره کن که من به تو  به یک اشاره میرسم
رنگین کمان من  توئی که به ستاره میرسم
من بتو شک نمی کنم ، طلوع کن ، طلوع کن
ازتوبپایان میرسم ، شروع کن ، شروع کن
طلوع کن ، طلوع کن براین ستاره مردگی
که ازتو تازه می شود  این خلوت سرخوردگی

طلوع کن ، طلوع کن

زندگی و آثار

ایرج جنتی عطائی  در نوزدهم  دی ماه  
سال 1325  در مشهد  در خانواده ای که 

اصلیت آذربایجانی  داشتند زاده شد.
دبستان   دوران  گذراندن   از  پس 
هنرهای  دانشکده  از  ودبیرستان  

دراماتیک  فارغ التحصیل شد.
در جوانی بصورت  تفننی  با سرودن  ترانه 
هائبی برروی آهنگ هائی  از میالد کیائی  
دراین رشته طبع آزمائی کرد. بطور کلی 
به چهاردوره ی  اورا  دوران ترانه سرائی 

مختلف می توان تقسیم و بررسی کرد.
یک  سال 1346   ازاوائل     : اول  دوره 
دوره دوساله  همکاری باسلیمان اکبری 
)آهنگساز( را آغاز کرد  که تا پایان  سال 
1348 ادامه یافت که نخستین  محصول  
این همکاری  ترانه  شکوه بودودرمجموع 
بیست ترانه  تولید شد  که معروفترین آن  

امشب کجائی بامطلع :
دریای چشم آبی تو

رخساره ی مهتابی تو 
دل از کف من می برد... باصدای خانم الهه
مانند   جنتی   اولیه  های  مشق  سیاه 
ارزش   ، آوری  نو  از  کاری  خالی  هرتازه 
های ادبی  وفاقد تصاویر  ومضامین نو بود 
وهمگی بازبان رسمی  مانند پیشینیان 
سروده شده بودند. تنها ترانه راهی  بود 
بالهجه   زبان  غیررسمی ودرواقع  به  که 

روستائی خراسانی  نوشته شده بود.
با  ایرج  دوره   دراین    : دوم  دوره 
آهنگسازانی چون پرویز مقصدی ، محمد 
وادامه  کند  می  کار  به  آغاز   ... و  سریر  
نوگرائی  که  است  دوره  دراین  می دهد. 
های او درکارهایش جلوه می کندورو به 
تکامل  می رود. ترانه های » قصه وفا«، 
»خداحافظ« ، » مرغان غمگین« ، » پسرم «

  » بی قرار« ، » برگشته مژگان « ، » عشق 
بی حاصل« ، » جدائی«  و آهنگ بسیار 
مشهور  وماندنی » گل سرخ«  باصدای 

ویگن  حاصل این دوره هستند.
اما ترانه های  »دیگه بسه دل من « ، »نم نم 
بارون « ، » بلم رونا« ، » بی تو دلم تنگه «
تحولی  نشان  نگو«   قصه  عزیزم   « و   
چشمگیر  درآثار جنتی عطائی  بشمار 
میروند که دربیشتر آنها  به زبان محاوره 
وشکسته  )گفتار تهرانی(  سروده شده اند.
این رویکرد  زبانی به او کمک می کند  
تاروان و صمیمانه تر  بسراید. باید توجه 
داشت  که ترانه های پاپ  ایرانی تا اوایل  
دهه پنجاه  ، بندرت  اززبان شکسته  یا 
بهره  کرد.  می  استفاده  گفتاری  گویش 
ترانه  درتکامل  گویش   این  از   گیری 
. است  کرده  ایفا  بسزائی  نقش  پاپ  
دوره سوم :  دراین دوره  جنتی به ترانه 
آورد  می  روی  وسیاسی  اجتماعی  های 
وشاید بتوان  ترانه الالئی  را اولین ترانه  
من  ترانه  آورد   حساب  به  او  سیاسی 
تازه،  زبان  دارای  کنم   می  دل  ازخودم 
نو  ای  ترانه  ودرمجموع  بدیع  مضمون 
وتازه است . او ازاین دوره ضمن سرودن  
برای  ، جست وجو  ترانه های عاشقانه  
خودرا  خاص  وسبک  زبان   کردن  پیدا 
سیاسی   های  ترانه  کند.وبه  می  دنبال 
وقت  همسفر   «  ، شعررهائی«    « مانند 
و  کنکوری«،   علی   «  ،  » رفتنه  سخت 

»چمدونم رو ببند«  روی می آورد.
دوره چهارم :  این دوره  درحقیقت  دوره 

جهش وشکل گیری کامل  ترانه ُسرائی

ماندگار  های  باترانه  که  است  جنتی   
»جنگل« ، » خونه« و » بن بست« شیوه 
ترانه سرائی خودرا تثبیت می کند وبه 
رشد وتکامل  خود ادامه می دهدوبعنوان  
یکی از سردمداران  شاخص ترانه های نو 
وفاخر ، نام خودرا  درفرهنگ موسیقی به 
ثبت می رساند و نوآمدگان کالم وشیوه 

اورا پی گیری می کنند.
شعرترانه پوست شیر که ابی خوانده است

مانند بسیاری از آثار ایرج جنتی عطائی  
از ماندنی ها  ست :

پوست شیر
قلب تو قلب پرنده

پوستت اما پو ست شیر
زندون تنو رها کن 

ای پرنده پر بگیر
اونوِر جنگل ِ تن سبز

پشت دشت سر بدامن
اونوِر روزای تاریک

پشت نیم شباِی روشن
برای باوِر بودن

جایی شاید  باشه شاید
برای لمِس تِن عشق
کسی باید باشه باید

که سِر خستگیاتو
بروی سینه بگیره 

برای دلواپسی هات
واسه سادگیت بمیره

خود  سالهای   ، عطائی   جنتی  ایرج 
گذراند.  می  درانگلستان  را  تبعیدی 
می  آرزو  وتندرستی  شادی  برایش 

کنیم و گرامیش می داریم .

موسیقی  ی  درعرصه  بودن   جوان 
آید  نمی  به شمار   عیب  تنها  نه  پاپ  
امتیاز هم  ، یک  موارد  ، دراغلب  بلکه 

محسوب می شود. 
هم مخاطب جوان  این موسیقی اصوالً 
مخاطب   بااین  اینکه  برای   ، وهم  دارد 
موسیقیدان  به   ، کند  برقرار  ارتباط 

جوان نیازمند است .
ای  بگونه  پاپ   موسیقی  های  ویژگی 
مثل  هائی  ازمقوله   را  آن  که  است 
ومفاهیم  پختگی«    « و  »استادی« 
مشابه  دور نگهمیدارد.آثار خلق شده  
هنری  نقد  بین   ذره  زیر  کمتر  درآن 
قرار می گیرد. پویایی و نوآوری درآن  
اعتراض چندانی  برنمی انگیزد واغلب  
تنها  مالک  بخوبی تحمل می شودونه 
آن  خلق  برای  محکمی   ِ هنری  های 
وجود ندارد  ، بلکه ، دربسیاری موارد 
های  گذاری  استاندارد  با  مقابله  از   ،

هنری درآن  استقبال هم می شود.
موسیقی موسوم  به پاپ ایرانی  از همه 
ی این ویژگی ها برخورداراست. مضافًا 
های  موسیقی  با  مقایسه   در   ، اینکه  
سنتی  ، مسئله ی هویت  ، چه هویت 
و چه هویت  عام  مفهوم   به  فرهنگی   ِ
موسیقائی ، هرگز بصورت  جدی درآن 
مطرح  نشده است . همه ی این مسائل  
باعث می شود  که جوانان  بخت زیادی  
برای ابراز وجود وموفقیت دراین عرصه  
 ، توان   می  زود  خیلی  باشند.  داشته 
بدون ریش و موسفید کردن  ، پله های 
ترقی را دراین موسیقی طی کرد و گاه 
پیش  اعتراض  شد.  ستاره  شبه   یک 
شود   نمی  برانگیخته  یا  هم  کسوتان  
نخواهد  بشود  خیلی جدی  اگر هم  یا 
بود. چون اصل مقدس یا نیمه مقدسی 
شدن  پایمال  خطر  که  وجودندارد 
دراین طی طریق ِ ستاره ی جدید ، آنرا 
تهدید کند. گذشته از اینها  ، از آنجائی

پرشنونده  ازجمله  پاپ   موسیقی  که   
ترین  موسیقی هاست ، تولید  وعرضه ی

نوع،  دراین  آلبوم   یک  یا  اثر   یک    
به  بیشتری   رابااطمینان   ها  سرمایه 
،  محک  درضمن  کند.  می  خود جلب 
عدم   یا  موفقیت   برای  اصلی   ومعیار 
موفقیت  یک موسیقیدان  پاپ ، فروش 
یا عدم فروش محصول  تولیدی است  
ونه کیفیت هنری آن . واز آنجا که کمتر 
محصولی  ازاین دست  درمعرض  خطر 
قراردارد،  پائین   وفروش  تیراژی   کم 
دراین  گذاری   سرمایه  برای  تمایل  
عرصه  بیشتر است و ناشران  وسواس 
چندانی  درتعیین  مالک های  ارزیابی 
خاص خود بخرج نمی دهند. جوانی  یا 
این  ُسرای  وترانه  موسیقیدان   خامی  
منفی  های  مالک  جزو  اصوالً   ، عرصه 
آیند،  نمی  حساب  به  ها  ارزیابی  این 
زیرا  قشر وسیع مخاطبان  یا مشتریان  
این موسیقی  را خود جوانان  تشکیل 

می دهند.

تاریحچه موسیقی جازو پاپ در ایران

موسیقی پاپ  که از اصطالح انگلیسی 
است   شده  گرفته   Popular Music  
عنوانی  شد.  می  نامیده  جاز  درابتدا 
پیش  چندسال  همین  تا  درضمن  که  
پسند   مردم  های  موسیقی  برروی 
باقی  غربی  موسیقی  از  گرفته   ریشه 
را  نامگذاری  این  بود..علت  مانده 
از  کافی  شناخت   نبود  احتماالً   ، باید 
جاز  از  وبویژه   غربی   های  موسیقی 
 . نزد  اهل موسیقی  آن زمان دانست 
این احتمال وجوددارد  که عنوان جاز  
بطور غیر مستقیم  وطی یک  فرآیند  
تدریجی  نه چندان خودآگاهانه  به این 
موسیقی  اطالق شده باشد. می توان  ، 
درضمن  بانگاهی  بد بینانه تر  اطالق  

به  هارا  موسیقی  این  به  جاز  اصطالح  
انگیزه  استفاده از  یک اصطالح دهن 
پرکن  فرنگی  برای اعتبار بخشیدن  به 
حال،  بهر  کرد.  قلمداد  تازه   موسیقی 
ترین   کوچک  نظر   مورد  موسیقی  

ارتباطی با جاز ندارد.
مستقیم   بطور  درایران  جاز   موسیقی 
بود  غربی   سُبک  موسیقی   از  متأثر 
گام   نخستین  که  رسد   می  نظر  به  و 
با گذاشتن کالم  برروی  دراین زمینه  
موسیقی های غربی برداشته شد.ترانه 
به  با کالمی  ترکم مکن   قبیل  از  هائی 

مطلع :
دل بتو دادم که یارمن باشی 

درشب تیره کنار من باشی
ساخته پرویز خطیبی که روی موسیقی  
یک تانگو ی معروف ساخته شده بود. 
از  یکی  کم   دست  نباشد  اولین   اگر 
باید  جاز  باصطالح   های  ترانه  اولین  
نوع  این  مبتکران   آورد.  حساب  به 
کارانپیش  اندر  دست  همان   ترانه، 
پرده نویسی و پیش پرده خوانی بودند. 
ترانه ُسرایان  وخواننده هائی  که پیش 
ازاین نیز  درخلق واجرای  کالم  برروی 
تجربیاتی  موجود   قبال   های  ملودی 
داشتند  . بنابراین  درابتدا، این شاخه  
موسیقی  گیری   کار  به  علت   به  نیز 
ارزش   فاقد   ، آماده   حاضرو  های  
 ، کامال طبیعی  امری  ؛  بود  موسیقیائی 
چون هیچکدام از نمایندگان اولیه  آن، 

موسیقی دان نبودند. 
به  هائی   ترانه  باخلق   ، بعد   درمرحله 
سبک غربی  به جای استفاده  مستقیم  
از ملودی های  موجود  به حیات خود  
 ، سالها   طی  رفته   ورفته  داد  ادامه 
به  ایران   نوین  های  وترانه  موسیقی 
پیشرفتهای الک پشتی  خود ادامه داد 
تا این که یک مثلث هنری  بوجود آمد  

که مهمترین  نمایندگان  موسیقی

هنری  مثلث  این  اعضای  بود.  نوین   
وکیلی  پرویز  )آهنگساز(  خرم  عطااهلل 
بودند  ) خواننده(  ویگن  و  )ترانه سرا( 
که موسیقی آنها به غلط  جاز تلقی می 

شد.

موج تازه ترانه ُسرائی

ازدهه ی چهل به بعد کم کم موج تازه 
ای از ترانه سرائی ایران آغاز می شود 
که پیشگامان آن  ایرج جنتی عطائی ، 

اردالن سرفراز و شهیار قنبری اند.
جنتی  ایرج  از  ای  شعرترانه  بادرج 
ومعرفی  زندگی  شرح  به  عطائی  

آثاراین ترانه ُسرا می پردازیم 

***

  * ایرج جنتی عطائی  از سردمداران  ترانه سرائی نوین ایران است .
  * پیدایش وویژگی های موسیقی » جاز« و »پاپ« درایران .

شهریارقنبری

اردالن سرفراز
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بابک   .... اینارو  بتو  کی  گفت:  شکوه 
سفر  که  همو  گفت:  بریدو  حرفشو 
ایتالیا رو هدیه من کرده. کی جز او که 
از ازدواج عربی بدش میاد.. و همه بهم 

گفتیم: هیس...
***

از  آنزمان  ما  دریائی  نیروی  افسران 
محبوبیت خاصی برخوردار بودند. آنها 
خوش لباس و متجدد و جهاندیده بنظر 
میآمدند. و صراحت لهجه هم داشتند.

ما  بدیدن  بار  دو  مراسم  آن  بعد  بابک 
آمد. و حرفها زد از همکارانش. یکی از 
به همقطارانش  ناهار  آنها یک روز سر 
میگه: چرا ما نظامی ها “رای نمیدیم؟” 
افسر  یک  داره؟”  قانونی  “منع  مگه 
شاید  نیست  نه.منعی  میگه  باو  ارشد 

یک روزی وقتش برسه.
ما  بارها  شد.  همه  دردسر  اسباب  اما 
البته  شدیم.  جیم  سین  نفری  چند 
تیمسار میگن “این یک سابقه تاریخی 
که  عهدی   به  میشه  مربوط  که  داره 
رضا شاه میخواست ارتش ملی داشته 
تغییر  البته وقتش رسیده که  باشیم... 

داده بشه این رسم”.
مهرک دنباله حرف را گرفت گفت: تنها 
که  نیستید  و  نبودید  ها  نظامی  شما 
رای نمیدید یا نمی دادید.  زنها هم نه 
حق رای داشتند و نه حاال دارند. هنوز 

مساوی مردها نیستند.
میکرد.  فکر  اش  از سن  مهرک جلوتر 
حتی  شکوه  مامان  گفت:  است  یادم 
میشه.  ناراحت  آدم  نداره!  طالق  حق 
مدرسه  تو  دخترها  ما  بگم  بهتون  من 
ازین حرفها با هم میزنیم. و خوب هم 
هم  موش  و  داره  موش  دیوار  میدونیم 

گوش داره.
گذاشت  نقل  یکدونه  و  گفت  رو  اینها 

توی دهنش. و شکوه گفت: دیدی 

حرف سیاسی چه تلخه؟ مهرک گفت: 
نه. بخاطر بابک دهنمو بستم!

***
بندرعباس  به  کرد  دعوت  را  ما  بابک 
نشونمون  رو  ها  کشتی  تا  نوروز  برای 
بده و مهرک ذوق زده این دعوت بود.
این سفر دو سال بعد صورت عمل بخود 
از خود یک  درین سفر  گرفت. مهرک 
اسباب  بروز داد که  شخصّیت کنجکاو 
نگران  من  شد.  بابک  همکاران  حیرت 
منتقل  شکوه  به  را  ام  نگرانی  شدم. 
نگرانی  گفت:  می  شکوه  اما  کردم. 
بسن  داره.  اجتماعی  ِشّم  مهرک  چرا؟ 
رسیده. میخواد بره دانشکده مدیریت 
توی  وقتی  داره  حق  اداری.  علوم  و 
جستی  هست  فهمیده  آدمهای  جمع 
بزنه. شیرجه بره. تا هویت ذهنی خود 

را به اثبات برسونه... و ازین قبیل...
بار  یک  گفت:  مرا  تردید  دید  وقتی  و 
مقایسه  و  بین  به  را  مهرک  اتاق  برو 
تا  سالش  و  سن  هم  دیگر  اتاق  با  کن 
بدونی چه َجَنمی داره در نظم و نظافت 

و بهداشت.
راه  اتاقش  به  منو  گفتم:  شکوه  به 
نمیده. یکی دو بار تجربه کردم. شکوه 
گفت: برای اینکه اگر بری تو و به بینی 
همه را،  دست آخر میگی “آفرین عین 

مامانتی!”
جا خوردم. حق با شکوه بود. پرسیدم: 
و  کی؟  از  گرفته؟  یاد  کجا  از  اینارو 
شکوه گفت: عزیزم از تو. از تو به ارث 
در  تو  همکاران  از  یک  هیچ  که  برده 

مدیریت گلپرور بپای تو نمی رسند.
خودش  قبال  در  را  مهرک  آنروز  از 
او  مستقل دیدم و خود کفا. و در خفا 

را در خود نشسته می انگاشتم. 
اینگونه بود شکوه من. مرا بخودم می 

رساند.

حاال دیگر مهرک را در شکوه و خودم 
هر  آنکه  بی  میکردم  حس  آندو  در  را 
یک را جدا و مستقل نه انگارم. ما شده 
بودیم “با”. همرو “بائی”در عین  “بی” و 

جداسری ها.
در  بود  کرده  تغییر  رفتارم  خودبخود 
قبال مهرک. بطوری که یک روز مهرک 
میره تو اتاق شکوه و میپرسه ازو آیا بابا 
می  کاری  هر  دیگه  زیرا  دلخوره؟   ازو 
و شکوه  مامان!  مثل  گه  نمی  بهم  کنم 
بزرگ  دیگه  بابات  بنظرم  میده:  جواب 
کوچک  داری  تو  دیگه  حاال  و  شده 
می  فریاد  و  میشنوه  مهرک  و  میشی. 
خونه  من  که  افسوس  و  بابا!  بابا!  زنه: 

نبودم تا شریک قهقهه شان شوم.
***

روز  یک  مان،  نفری  دو  زندگی  اوایل 
نمیتونم  جان  ایرج  گفت:  بمن  شکوه 
من  و  نداره؟  اشکالی  کنم...  گلپروری 
جواب دادم: حق داری. ولی میشه یک 
فقط یک  و  بزاری  من  بزرگ سر  مّنت 
بعد از ظهر در هفته بیائی به سرکشی. 
و نظارت کنی بر نظم و زیبائی و نظافت 
چه  و  پذیرفت.  فوراً  شکوه  مغازه؟ 

جالئی داد بکارها.
شهر  در  شعبه  سه  دو  بعدها  شرکت 
و شرکا  من  بعد  سالی  و  کرد.  تأسیس 
است.  زده  سر  آنجاها  به  که  فهمیدیم 
هنر بزرگ او این بود که ظرف دو سال، 
دو نفر را برای نظارت بر نظم و نظارت و 
زیبائی تربیت کرد. اینگونه بود شکوه.

می  تو  مشتری  من  گفت:  بمن  روزی 
مونم. بعادت باید گل بخرم. تو هم از من 
کارمند نساز. پرسیدم چی شده: گفت: 
بمن  میخوان  شرکا  میگه  همکارت 
ندارم...  دوست  بدهند...  دستمزدی 
خوشم نیومد. گفتم: میدونی چه کرده 
باال بردی! حاال  را  ای! چقدر فروش ما 
گل.نزد  خرید  به  نمیایند  مردم  دیگه 
شکوه  گل.  تاالر  تماشای  به  میان  ما 
تکرار  گفتی...؟  چی  پرسید:  ناگهان 
و  گل.  تاالر  کردم:  تکرار  من  و  کن. 
شکوه نفسی تند فرو داد و گفت: اسم 
تازه مغازه های شما باید بشه همین که 
گفتی... وای که مردم چقدر بافهم اند و 

تفاوت را حس کرده اند.
شکوه  کردم  اظهار  شرکا  جلسه  در 
هدیه را نمی پذیرد... کارمند نیست... 
تحسین  همه  دارد.  پیشنهادی  اما 
هر  بر  و  شد.  عوض  ها  تابلو  و  کردند. 

دسته گل که میفروختیم، نوشتیم:
” تاالر گل جای تماشا هم هست. خرید 

اختیار شماست.”
دیری نگذشت که گلفروشی ساده من 
و  شعبی.  و  شرکتی  شد  گلپرور.  شد 
به  مردم  و  گلی.  تاالر  کدام  هر  شدند 
تماشا و خرید. و این همه ظرافت طی 

هفت سال. و پنج سال آن با شکوه.
***

هر  گلدوزی.  در  داشت  هنری  شکوه 

داشت  نشانی  مهرک  لباسهای  از  تکه 
از کار او. روزی مهرک گل بته ای را که 
روی شال گردنش بود بمن نشان داد با 
تفاخر. زیبا بودند هر دو. پرسیدم: پس 
من چی؟ اشاره کرد به حصبین بزرگ 
رفت.  و  بود  باغچه  کنار  در  که  یاسی 
شکوه از پنجره بما که در حیاط بودیم 
صمیم و رضامندانه می نگریست گوئی 
رابطه  تغییر  بابت  از  خیالش جمع شد 

من و مهرک.
***

من دخترم را در سفر بندرعباس کشف 
شکوه  زیبائی  کور  دیر؟  چقدر  کردم. 
بودم. مهرک را کپی برابر اصل میدیدم.

دریائی  پایگاه  از  نوشت  بابک 
که  میرود  هند  اقیانوس  به  بندرعباس 
افراد  اصطالح  در  است  “گردش”  یک 
نامه  انتهای  در  نظامی.  های  کشتی 
مورد  بسیار  رفقا  نزد  مهرک  بود  گفته 
تحسین است. یک گروه خواستار داره.

همانروز برادر شکوه سر رسید. او معلم 
مهرک  از  پرسید.  سفر  از  بود.  شیمی 
گفت:  خواندم.  برایش  را  نامه  پرسید. 
یکی  آن  مثل  هم  دریائی  نیروی  این 
عهد  اواخر  در  ساعته  دو  متفقین  که 
داغان  بموقع  کردند  داغانش  رضاشاه 
میشود. شکوه وارد بحث شد که مگه 
فارس  خلیج  در  ساحل  اینهمه  میشه 
 . دریائی  نیروی  بدون  باشیم  داشته 
مهرک سر رسید. وارد بحث شد.گفت: 
دائی جان قدری به حرفه بابک بدبینه. 
چه  که  سخن  به  رفت  جان  دائی  و 
تند  و  نظامی  هزینه  اینهمه  فائده... 

رفت. و تندی کرد.
تنگ  دلش  جان  دائی  گفت:  مهرک 
شده برای سرهنگ کالرنس که نامش 
به آبهای بین جزیره ی هنگام  را نهاد 
بر  جان  دائی  بندرعباس.  ساحل  و 
افروخت که اینها حرف آلمان هیتلری 
مهرک  نداره.  وجود  کالرنسی  است. 
پرید و رفت با یک لوله کاغذ برگشت. 

نقشه ایران بود. چاپ فرانسه.
اینه  برای  دریائی  نیروی  گفت:  مهرک 
این  شن.  گم  برن  ها  کالرنس  اون  که 
تا  و  شده  چاپ  قاجاریه  اواخر  نقشه 
زده  کالس  دیوار  به  مدارس  در   1306

میشده دائی جان.
می  را  همه  که  آگینی  زهر  در سکوت 
آزرد دقیقه ای چند بسر بردیم. دایی 
بازنشسته«عصبی  شیمی  معلم  جان» 
بوی  سرش  باید  مهرک  گفت:  و  بود 
برداشت  را  عصا  بده...و  سبزی  قورمه 

و رفت.
نشسته  یأسی  رنگ  شکوه  چهره  بر 
نیاوردم.  تاب  من  گفت:  مهرک  بود. 
این نقشه را هم پسر دائی ام در همان 
سفر بمن داد بوقتی که از خفت ایراِن 
همقطاران  جلِو  میزد  حرف  گذشته 

خود...
ادامه دارد

گاهی سری به باغچه ام می زدم که از 
به  این خانه  بود.  جمله دلخوشی هایم 
نیمه گل و گیاه و بوته و درخت بود. و 
دیوارهایش هم تا هر جا که میشد در 

تصرف چسبک ها.
مهرک آمد. گفت: بند کفشم پاره شده 
نمیتوانم عوضش کنم. ُدرسش میکنی 
برآم؟ بیلچه را نهادم. با قیچی باغبونی 
بند کفش کهنه را بریدم. عوض کردم. 
ازو خواستم پاشو بزاره سر زانوی نیمه 
بپایش.  رفت  کفشش  و  کرد.  من.  خم 

بندها را گره زدم.
زمزمه  آهسته  نگفت.  هیچ  و  رفت 
مامانش...  اونوقتهای  عین  کردم: 
... گفتم: چه  و گفت: شنیدمآ  برگشت 
مرسی؟  نگفتِن  بابت  از  پرسید:  بهتر. 

گفتم: نهiاز باب زیبائی مامانی ات.
آنروز دوازده ساله بود...

***
دو سه سال بعد با هم به عروسی پسر 
دائی او میرفتیم. من و شکوه و مهرک 
بودیم.  ها  لباسپوشی  کار  در  کدام  هر 
آمد در نزده پرسید: چطورم؟ دخترکم 
در اوج زیبائی بود. پیراهنی پر از ابتکار 
برنگ آسمانی. مغزِی  در عین سادگی 
ها  آستین  سر  و  سفید.  گردنش  گرد 
و  سر  کرد:  تکرار  بودم.  او  محو  هم. 
وضعم چطوره؟ گفتم: حرف نداره, زیبا 
و پر جاذبه عین مامانت. در حقیقت او 

نیامده بود تا من نظر دهم 

بود عکس  باب سر و وضعش. آمده  از 
العمل مرا از باب آرایش خود و اینکه 
برای اول بار لبش را نفهمی بفهمی با 

ماتیک آشنا کرده بود به بیند.
و  شکوه  اتاق  به  یکسره  رفت  و  رفت. 
بلند میگفت:  با صدای  شنیدم اش که 
بگو...  بابام  این  به  چیزی  یک  مامان 
هر وقت از سر و وضعم می پرسم نگام 
میکنه... یک چیزیم میگه. اما همیشه 

میگه مثل مامانت.
گفت:  و  برید  را  حرفش  ...شکوه  آخه 
گفتم  می  همینو   ... بودم  هم  من  اگه 
قهقهه  ثانیه  پنج  بقدر  بعد سکوتی  .و 
آغوش  در  زدم  شنیدم. حدس  را  آنها 

هم اند.
که  تاالر  به  کشیدم.  کار  از  دست 
رسیدم. دست و بالم گلی بود. میرفتم 
به شکوه  برخوردم.  آنها  به  دستشوئی 
شنیدم:  جواب  دیدی؟  لباسشو  گفتم: 
...هیچ نگفتم اما شکوه  خوب بود .نه؟ 
دو قدمی دنبالم آمد بسمت دستشوئی 
بود  پیش  روز  راستش دو سه  و گفت: 
لبات  بحال  فکری  باید  گفتم  بهش  که 
وقتش  که  وقتی  داد  جواب  و  بکنی... 
پسر  احترام  به  امروز  و  البته.  برسه 
دائی نازکانه ماتیکو روی لباش سایانده 
بود؟ و من جواب  .... تو دیدی؟ چطور 
دادم: زیبا. بی سر و صدا مثل مامانش. 
و شکوه با حجب یک گل بنفشه گفت: 

تو هم...

***
در  قبل  سال  هفده  را  شکوه  من 
گلفروشی ام دیدم که با درختچه یاسی 
ورمیرفت اما چشمش به ارکیده ها بود. 
از جا تکان نخوردم. تا آنکه رفت پای 
اما نپرداخت و گفت:  صندوق بپردازد. 
دارید؟  ام  گل  این  دستورالعمل  دنبال 
من  بگوید.  چه  بود  مانده  صندوقدار 
رفتم جلو گفتم: زیر چاپه. اما این گل 
تاخیر  پس  نداره.  فراوان  مشتری  هم 
چه  میگم  براتون  بخواهید  اگر  شده. 

کنید با این گل ...
نگفت.  هیچ  کشید.  دور  صندوق  از 
نگاهش پر از سئوال بود. و من بی آنکه 
باو بنگرم شرحی ساده دادم بر ویژگی 

های ارکیده ای که در بغل او بود.
و  کرد.  مکث  کرد.  تشکر  ایستاد. 
گلپروری  درس  میشود  کجا  پرسید: 

خواند؟ اظهار بی اطالعی کردم.
یاد  بمن  که  را  اینها  پس  پرسید: 
دادید...؟ گفتم: بمن میگویند مهندس 
کشاورز. صدام می کنند آقای مهندس. 
بیزارم. من گل پرورم و  ازین لقب  من 
این موسسه گوشه ای است از آرزویم 

بر توسعه آن.
هم  باز  گفت:  کرد.  نگاهم  شد.  پابپا 
میآیم یاد بگیرم. خداحافظ تا بعد آقای 
بعد  و  رفت  نکردم.  نگاهش  مهندس. 
بی   ... رفتم  نداده  پول  گفت:  برگشت 
صندوق.  پای  رفت  کنم  نگاهش  آنکه 
بار  این  گفت:  و  آمد  بود.  عجله  سراپا 
دیگه ... واقعا خداحافظ آقای گلپرور... 
رفتم.  همراهش  قدمی  دو  خندیدم. 
چند  ارکیده  بپرسم  میشه  پرسیدم: 
گلبرگ داره؟ گفت: امتحانم می کنید؟ 
باشه. سه تا گل برگ داره. و همانطور 
معنا... شنید.  به سه  که میرفت گفتم: 

هیچ نگفت و رفت.
***

بسته  وقت  هر  ندیدم.  را  او  مدتها 
اما  افتادم.  می  او  یاد  میرسید  ارکیده 
میآد؛  هفته  دو  هر  میگفت  صندوقدار 
میپرسه:  بار  هر  شده.  دائمی  مشتری 
ما  و  اومد؟  در  چاپ  از  دستورالعمل 

میگفتیم: از آقا مهندس بپرسید.
از  خروج  در  دیدم  را  او  که  روزی  تا 
بود.  ام  فروشی  گل  نام  که  “گلپرور” 
“سه  آن  پرسید:  ایستاد.  کرد.  سالم 
تو،  اند؟ جواب دادم: “من،  معنا” کدام 
کردم  فکر  راستش  خندیدوگفت:  او.” 
از  که  گوئید  می  را  میهن  شاه،  خدا، 
هر  نه.  گفتم:  ام.  گرفته  ام  نظامی  پدر 
من  گوید  می  ارکیده  دارد.  زبانی  گلی 
گوشه  از  خریدار.  او  گلپرور،  گل،تو 
هرگز  اینو  گفت:  و  کرد  نگاهم  چشم 
بعرض  خودم  گفتم:  گم.  نمی  پدرم  به 

ایشان میرسانم.
***

در آن ایام او هجده نوزده ساله بود. و 
من بیست و هفت هشت ساله. 

شد  نیمه  و  یکساله  مهرک  وقتی  اما 
یک روز شکوه پرسید: آن سه گلبرگ 
ارکیده هنوز بهمان معنا هستند؟ و من 
گفتم: مرادم از “او” فرزندمان بود... از 
همان اول. و دیدی من و تو و او شدیم.

من  و  داشت؛  بغل  در  را  مهرک  شکوه 
به  سینه  آن  یک  آندو.  تماشای  در 
سینه هم شدند و شکوه گفت: اگر هم 
اینستکه  مهم  نیست.  مهم  نکنی  باور 
معنا  بهمین  ترا  حرف  روز  همان  من 
گرفتم. دیدمت مجذوب شده ای. عمداً 
دهم.  تکانت  که  مهندس  آقای  گفتم 
ایرج،عزیز دلم. دو سه شب بعد خواب 
دیدم امروز را. بنظرم یکی از ما کاشت 
با نگاهش، و دیگری درو کرد کاشته را. 
به  رفتم  چرا.  کردم  نهاد. حس  را  بچه 
سویش. بردمش بآغوش. گفتم: بگو. باز 

هم بگو ... و گفت و گفت...
***

نکردیم.  ازدواج  وطن  در  شکوه  و  من 
با یک تدبیر دهان همه بسته شد.  اما 
و  را هدیه ما کرد.  بایتالیا  پدرش سفر 
شایع کرد مراسم ساده ای برگذار شد.

نیروی  دانشگاه  کرده  تیمسار تحصیل 
بچه  از  یک  هر  بود.  ایتالیا  دریائی 
استعدادی داشتند  را که  های خاندان 
از  حرفه.  این  به  بروند  میکرد  تشویق 
جمله پسر خواهرش بابک که اینک ما 
ستوان  بابک  میرفتیم.  او  عروسی  به 
یکم و ناوی بود و با ما جور بود. در پایگاه 
خدمت  عباس  بندر  دریائی  نیروی 
و  بود.  جور  جورش  مهرک  با  میکرد. 
در آن مراسم وقت زیادی صرف ما سه 
نفر کرد. و حکایت ها گفتیم از ایتالیا. 
بما گفت: امضا نمی کنم بزار اونا خوش 
مثل  اونجا...  و  ایتالیا  میریم  ما  باشن. 
به سفارت. میدیم  را هم  شما. خبرش 
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درکار  که  کشورجهان   30 به  متعلق 
فیلم و صدا  پیشتاز هستند  شکل می 
دادن  سامان  سرو  گیرد.ومسئولیت  
برعهده  را  جهانی  های  فستیوال  به 
از  سباستین  سن  جشنواره  دارد.( 
زمان تأسیس آن در سال 1953، یکی 
سینمایی  های  جشنواره  مهمترین  از 
جهان بوده است و یکی از 14 فستیوال 
بندی    »A« است که  باطبقه  رقابتی 
است.  شده  تایید   FIAPF توسط 
مهم  رویداد  چندین  فستیوال  این 
از  است،  کرده  برگزار  را  سینما  تاریخ 
بینظیر  فیلم   نمایش  نخستین  جمله  
هیچکاک  آلفرد  ساخته  سرگیجه، 
حضور  جشنواره  نیزدر  او  خود  )که 
ساخته   ملیندا   و  ملیندا  و  داشت( 
جنگ  نمایش  نخستین  و  آلن  وودی 
نام  توان  می  را  دراروپا  ستارگان  
و  بازیگران  میزبان  جشنواره  این  برد. 
کارگردانانی  مانند بت دیویس، گلوریا 
فورد،  گلن  پک،  گرگوری  سوانسون، 
الیزابت تیلور، آدری هپبورن، چارلتون 
هیستون، رابرت دنیرو، مریل استریپ، 
ریچارد گر، مایکل داگالس، کاترین زتا 
نائومی  مور،  دمی  گیبسون،  مل  جونز، 
واتس و برد پیت از آغاز این جشنواره 
اولین  این    . است  بوده  امروز  به  تا 
پوالنسکی  رومن  که  بود  ای  جشنواره 
درآن شرکت کرد و به عنوان مثال،   این 
جشنواره باعث پیشرفت کار حرفه ای
 فرانسیس فورد کاپوال یا پدرو آلمودوار 

بوده است 
المللی  بین  رقابت  کنونی  شرایط  در 
جشنواره ها،   جشنواره سن سباستین،
 که یکی از کمترین بودجه ها  رادارد، 
المللی فیلم     مهم ترین جشنواره  بین 
در اسپانیا و کشورهای اسپانیایی زبان 

معرفی  شده است.

سینمای امروز اسپانیا
چند  از  یکی  گارسی  لوئیس  خوزه   
برنده  حال  به  تا  که  است  اسپانیایی 
 1982 سال  در  است.  شده  اسکار 
 »Begin the Beguine« کارگردان 
جایزه  که  بود  اسپانیایی  تولید  اولین 
اسکار برای بهترین فیلم زبان خارجی 
نیز  بونوئل  لوئیس  قبال  شد.  برنده  را 
فیلمی ساخت که برنده اسکار بهترین 
که  فیلم  آن  اما  شد  خارجی  فیلم 
داشت   نام  بورژوازی«  پنهان  »افسون 

فیلم تولید اسپانیا نبود.
و  »هولمز  بانام   اخیرگارسی  فیلم  
و  شور  با  مادرید«  روزهای  واتسون، 
سپتامبر  در  شد.  استقبال  کمی  شوق 
درآمد   بنمایش  فیلم  این  که  گذشته 
طی بیش از شش هفته مخاطبان آن به 

طور پیوسته کاهش یافت.
سپس، در آخر هفته هفتم که هفته

بلیط  فروش  بود،  آن  نمایش  نهائی   
5،300 درصد افزایش یافت.

ناظران  توجه  کننده  خیره  رقم  این 
به  آمارمربوط   که  را  سینما  صنعت 
جاهای  و  هالیوود  اسپانیا،  در  سینما 
دیگررا پیگیری می کنند، جلب کرد و 
آنها گفتند که  این آخرین نمونه سوء 
استفاده در سیستم یارانه فیلم اسپانیا 
از  برخی  که  کنند  ادعا می  آنها  است. 
را  تولید کنندگان فیلم فروش گیشه  
می  کاهش  مخاطب  به  رسیدن  برای 
یارانه  امکان دریافت  آنها  به  دهند که 
های بزرگ دولتی را می دهد و شامل  
یک سوم هزینه های تولید فیلم است .
مشکل فیلمسازان اسپانیائی این است 
سایر  مانند  اسپانیا  فیلم  صنعت  که  
امور کشور با اثرات کاهش یارانه های  
منظور  به  ها  مالیات  افزایش  و  دولتی 
کاهش کسری بودجه و تطابق با اهداف 
می  اعمال  بروکسل  توسط  که  بودجه 

شود،  دست به گریبان است . 

گویا  جوایز  اعطای  مراسم  فوریه،  در 
یک  به  تبدیل   - اسکاراسپانیائی    -
دولت  های  سختگیری  علیه  اعتراض 
درمورد کمک به تولید کنندگان  شد، 
»سخنرانی  در  جایزه  برندگان  زیرا 
خود«  جایزه   پذیرفتن  به  مربوط  های 
در مخالفت با کاهش بودجه  دولت در 
فرهنگ و دیگر بخش ها مانند مراقبت 
های بهداشتی صحبت  کردند. حمایتهای 
مالی دولت برای سینمای اسپانیا از سال 
2008 و شروع بحران مالی،  نصف شده 
میلیون   39 به   2013 درسال  و  است 
کاهش  دالر،  میلیون   52 یا  یورو 
تالش  از  بخشی  عنوان  به  که  یافته   
راجی  ماریانا  وزیر  نخست  دولت  های 
برای کاهش کسری بودجه بوده است .
توزیع  و  کنندگان  تولید  از  بعضی 
کاالفال،  خاویر  مانند  فیلم،  کنندگان 

ادعا می کنند که موضوع ظاهرسازی 
برای عدم فروش بلیط  بمنظور دریافت 

یارانه از دولت دروغی است که توسط 

مقامات   دولت شایع شده است ویک 
کرده  ناکارآمدایجاد  کمکی  سیستم 
است که حتی  قوانین آن هم اجرا نمی 
واقعی   »رسوایی  گوید،  می  او  شود. 
بلکه  نیست،  بلیط  فروش   در  تقلب 
این واقعیت است که دولت در مقیاسی 
در  تقلب  موارد  برخی  جمله  از  وسیع، 
بازرگانان چشم خودرا فرو  حسابهای،  

بسته است.«
که  دهد   می  پیشنهاد  کاالفال  آقای 
میان  در  وضعی   چنین  تحمل  دلیل 
حال  »در  که  است  این  مالی   بحران 
به  رو  سینمایی   درآمدهای  حاضر 
حتی   درآمد،  گونه  هر  هستند،  سقوط 
وضع  تواند  می  خیالی،  درآمدهای 
کند«.  بهتر  راکمی  اسپانیا  سینمای 
مایل  ای  کننده  تولید  هیچ  بنابراین 

نیست درآمد خودرا کمتر نشان دهد.
اما سوزانا د ال سیرا، مدیر کل موسسه 
می  تجسمی،   هنرهای  و  فیلمبرداری 
وزارت  از  بخشی  که   او،  آژانس  گوید  
، برای جلوگیری از سوء  فرهنگ است 
استفاده از یارانه ها سخت تالش کرده 
سینما  هفتگی  بازرسی  وازطریق  
می  بررسی  هارا   گیشه  آوضع  ها  
کند.  آژانس در سال گذشته 40 مورد 
کشف  را  اداری  های  استفاده  سوء  از 
جریمه  یورو   243000 مجموعا  کردکه 
از آنها اخذ کرد. خانم د ال سیرا اسامی 
مجرمان یا دالیل جریمه کردن  آنها را 
فیلم  آیا  نمیداند که  او  و  نمیکند  افشا 
خیر.  یا  دارد  قرار  لیست  دراین  هولمز 
ارزش  به  را  ای  جریمه  موسسه  این 
470،000 یورو در سال 2011 اعمال کرد. 
درعین حال  آژانس ادعای سوء استفاده 
نگرفته،  نادیده  را  خاص  های  یارانه  از 
که  کرد  اعالم   2011 نوامبر  در  آژانس 
مادریدرا  در  لوچانا  سینمای  مالکین 
مورد  مشکوک  های  بلیط  فروش  برای 
بازجوئی قر ارداده است . شش ماه بعد، 

لوچانا  تعطیل شد.
نمی  فکر  »من  گفت:  سیرا  ال  د  خانم 
سینما  هادر  نظمی  بی  میزان  که  کنم 
اقتصادی  های  بخش  سایر  از  بیشتر 
که  افزود  او  این،  بر  عالوه  باشد.« 
سیستم یارانه های فیلم تحت بررسی 
قانون رسانه  از اصالح  است،و  بخشی 
امیدوار  دولت  که  ست  اسپانیا  های 

است در سال آینده دنبال کند.
سمعی  سازمان  نظرسنجی  طبق 
استراسبورگ،  در  اروپا   بصری   -
گذشته  سال  در  اسپانیا  فیلم  بازار 
به  و  است  یافته  کاهش  4/8درصد 
رسیده  بلیط  میلیون   93/6 فروش 
بزرگترین  از  یکی   Alta Films است. 
تولید کنندگان فیلم در اسپانیا، در ماه 
و   2008 سال  از  قبل  شد.  تعطیل  مه  
آغاز بحران، حدود 200 سالن سینما در 

سراسر کشور فعالیت  داشتند
.ادامه دارد

جنگ داخلی و پیامدهای آن
صامت  فیلم  دوران  به   داخلی   جنگ 
صدمات زیادی وارد کرد. تنها 10 درصد 
از تمام فیلم های صامت که قبل از جنگ  
از  بودند  شده  ساخته    )1936( داخلی 
جنگ جان سالم به در بردند و محفوظ 
ماندند. فیلم ها ی صامت بخاطر محتوای 

آنها ازبین رفتند.
در حدودسال  1936، هر دو طرف  درگیر 
درجنگ داخلی از سینما به عنوان وسیله 
تبلیغ و سانسوراستفاده می کردند. برای  
نمونه فیلم  España 1936 ساخته لوئیس 
بونوئل، که همچنین حاوی فیلم های نادر 
خبری  است. طرفداران  فرانکو، اداره ملی 
فیلمبرداری را تأسیس کردند ودرنتیجه  

بسیاری از بازیگران به تبعید رفتند
به  شروع  آن  از  پس  جدید  رژیم 
تا  کرد  فیلمها  دوبله  در  نفوذ  اعمال 

آثارکارگردان های برجسته ای مانند 
Ignacio F. Iquino، Rafael Gil (Huella de 
luz (1941))، Juan de Orduña (Locura 
de amor (1948)، Antonio Román 
(Losúltimos de Filipinas) José Luis 
Sáenz de Heredia (Raza) (1942)), و
Edgar Neville.

مورد تأیید و تأکید قراردهد.
بنام   فیلمهائی  تولید   به   Cifesa    
ساخت   او«  مثل  ومیلیونها  او   « »او«، 
و همچنین مانوئل    مور اوتی درسال 

1956 فدرا را تولید کرد.

 Juan de فیلم » آخرین زوج« « ساخته

Orduña )1957(    ازکارهای چشمگیر 
آن   اول  نقش  مونتیل   سارا  که   اوبود 
رابازی  می کردو از نظر اقتصادی  موفقیت 

زیادی بهمراه داشت .

انتقاداز اجتماع
آثار  در  نئورئالیسم  تاثیر  دهه 1950  در 
مانند    جوان   کارگردانان  از  تعدادی 
مانوئل مور اوتی، خوزه آنتونیو نیوز ُکنده، 
خوان آنتونیو باردم، مارکو فرری و لوئیس 
گارسیا برلنگا( آشکارا دیده    می  شد.  
 Surcos، Balarrasa،( آنها  عمده   آثار 
 Todos somos necesarios، Orgullo،
 Muerte de un ciclista، Calle mayor,، El
 pisito، El cochecito، Bienvenido Mister
Marshall، یا Placido( از ملودرام تا کمدی  

محض  یا کمدی سیاه بود، اما همه آنها 
به انتقاد شدید از اوضاع  اجتماعی، می 
رژیم   مانند  رژیمی  در  که  پرداختند. 
فرانکو غیر منتظره بود . از هرج و مرج 
و خودخواهی های طبقه  باالی متوسط    و 
یا مسخره بودن میانجیگری مردم شهری 
کوچک در روال زندگی کارگران فقیر و 
ناامید، هر قشراز اجتماع اسپانیا ی معاصر 

را نشان میداد.
اسپانیا  به  خود  نوبه  به  بونوئل  لوئیس 
و   )1961( ویریدیانا  تا  بود   بازگشته 

تریستانا )1970( را بسازد..

فیلمهای مشترک و 
تولیدات خارجی 

همانگونه که  قبال نیز نوشتیم تولیدات 
متعدد با فرانسه و بیشترازهمه با ایتالیا در 
طول دهه 1950، 1960 و 1970، سینمای 
هنری  و  صنعتی  لحاظ  از  را  اسپانیا 
بونوئل  های  فیلم  واقع  در  کرد.  تقویت 
مشترک  تولیدات  همه  شد،  ذکر  که 
بودند: ویریدایانا اسپانیایی مکزیکی بود 
و ترستانا اسپانیایی-فرانسوی-ایتالیایی 
بود. همچنین، صدها فیلم وسترن آبکی  
و شمشیربازی نیز با همکاری فیلمسازان 
اسپانیائی و ایتالیائی  در جنوب اسپانیا 

تولید شدند.
کننده  تولید  چندین  دیگر،  سوی  از 
مطرح در مقیاس آمریکایی ،  در اسپانیا، 
تولید  به  برنستون،  ساموئل  باکمک   یا 
ال   ،)1961( نظیر: شاه شاهان  فیلمهائی 
 ،)1963( پکن  در  روز   55 ،)1961( سید 
جهان   ،)1964( روم  امپراطوری  سقوط 
سیرک )1964( ، یا  با دیگران فیلمهائی 
مانند  )اسکندرکبیر 1956، غرور وشهوت 
)1957(، سلیمان و سبا )1959(، الرنس 
را    .))1971( تروا  )1962زنان  عربستان 

عرضه کردند.
از  بسیاری  فیلمها  این  ساختن  برای 
استخدام  را  اسپانیایی  فنی  متخصصان 
کرده و به عنوان یک نتیجه جانبی باعث 
و  گاردنر  آوا  مانند  هنرمندانی   که  شد 
اورسن ولز سالهادر اسپانیا زندگی کنند. 
 ،)1955( Arkadin در واقع ولز، با آقای
که یک تولید مشترک  فرانسه -اسپانیا- 
فیلمسازان  اولین  از  بود،  سوئیس 
آمریکاییبشمار می رود  که اسپانیا را به 
تبلیغ  فیلمبرداری  برای   مکانی  عنوان 

میکرد، و باردیگر فیلمی بنام :

نیمه  نوای   Chimes at Midnight  
شب )1966 (، ساخت که  این بار تولید 
مشترک اسپانیا و سوئیس بود.که اورسن 
ولز بعنوان هنرپیشه و کارگردان فیلم نیز   

مطرح بود.
در  المللی  بین  بازیگران  از  بسیاری 
ایفای نقش کردند:  فیلمهای اسپانیایی: 

ازایتالیایی ها ویتوریو گاسمن و روسانو

 
در  مکزیکی   فلیکس  ماریا  با  براتزی 
زوج   ؛  سیاه  تاج  یا    La corona negra
 Los ایتالیایی  راف والونه و النا  ورزی در
مکزیکی  هنرمند    ،ojos dejan huellas
  Los peces rojos آرتورو  دو کوردو وا  در
یا ماهی قرمز،  بتسی بلر آمریکایی در 
»خیابان اصلی« ؛ ادموند گوان در کاالبوچ 
ها«،  در»پنجشنبه  بیسهارت  ریچارد  یا 
و بسیاری دیگر. دیالوگ تمام بازیگران 
می  دوبله  اسپانیایی   زبان  به  خارجی 
شدند. گائل گارسیا برنال، بازیگر مکزیکی 
نیز اخیرا در فیلمهای کارگردانان  اسپانیا، 

شهرت جهانی خوبی کسب کرده است.
گارسیا  ماریا  خوزه   ،1962 سال  در 
اسکودرو ، مدیر کل امور سینمائی اسپانیا 
شد و تالش های دولتی را برای پیشرفت 
مدرسه   کرد.و  آغاز  اسپانیا  سینمای 
 ،(Escuela Oficial de Cine( رسمی سینما
کارگردان  اکثریت   که  کرد  تأسیس  را 
های جدید را به طور کلی از چپ سیاسی 
را  بودند  فرانکو  مخالف  که  کسانی  و 

تربیت کرد. . در میان این کارگردان  ها 
ماریو کامو، میگوئل پیکاسو، فرانسیسکو 
همه  از  باالتر  و  سامرز  مانوئل  رگاییرو، 
این  بر  عالوه  بودند.   سورا  کارلوس 
کارگردانان، فرناندو فرنان گومز،کالسیک 
El extraño viaje )سفر عجیب و غریب( 
با  اریس  ویکتور  و  ساخت  را   )1964(
ساخت  فیلم روح کندو  )1973(تحسین

 بین المللی  را برانگیخت .
 جیمی د آرمانیان، از تلویزیون اسپانیا 
نیز Mi querida señorita )بانوی عزیز من( 

)1971(  را ساخت .
ازمدرسه بارسلونا، که در اصل  تجربی و 
جهانی است،  فیلمسازانی نظیر ویسنت 
آراندا ، خیمه  کامینو، و گونزالو  سوآرز 
ظهور کردند که کارهای عمده خودرا در 

دهه 1980 انجام دادند.

اسپانیا ئی  سینما  فستیوال  
فستیوال بین المللی فیلم  سن سباستین  
با  که  است  ای   عمده  فیلم  جشنواره  
بین  »فدراسیون   یا   FIAPF نظارت 
  » فیلم  تولیدکنندگان  کانون  المللی  
درسال 1953 آغاز بکار کرد. )مقر این 
درسال  که  است  درپاریس  فدراسیون 
1933 تأسیس شدتا برکار فستیوالهای 
این  اعضای  کند.  نظارت  جهانی 
فیلم  تولید  کانون   36 از  فدراسیون  

 زغاهل زیدی
سینمای اسپانـیا ازآغاز اتامروز           قسمت دوم        

صحنه ای ازفیلم نوای نیمه شب ساخته اورسن ولز

ماریا فلیکس مکزیکی درفیلم تاج سیاه

فستیوال بین المللی فیلم سن سباستین مهمترین جشنواره بین المللی  فیلم 
دراسپانیا و کشورهای اسپنیائی زبان است .
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   بقیه :  اسالم سیاسی 

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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اش  اثر »گویا« نقاش مشهوراسپنیائی 
در  کشوری  ومانند-  مثقل   - است 
صنعتی  خاک   -3 جنوبی  آمریکای 
کوچک   ابزار  قراردادن   محل   -
باریک  راه   - اتومبیل  وموردلزوم  
باری  اد-  حد  پیشه   -4 وطوالنی 
آن  تاوزن  میزنند   کافور  به  که 
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دهند-  می  یادبودبهم  بعنوان   -4
آقاپسرخجسته 5- نوعی هوس زنانه 
- سوگند نوع - ماهی ازسال شمسی 
6- چهره مشهوری درورزش فوتبال 
- سمبلی برای روشنی - ازشهرهای 
شالوده   -7 مبحث   - ایران  مذهبی 
وبنیاد - جزیره ای  دردریای مدیترانه 
 - وتوان  طاقت   -8 کبک  نوعی   -
نفی  - حرف  گنجشک  زبان  درخت 
عربی- شهری قدیمی درساحل فرات 
9- شیر عربی پیازترکی - تنها 10- 
ضمیر جمع - نوعی حلوا - پایتخت 
کشو ری دراروپای مرکزی - رودخانه 
ای  که از کوههای  هندوکش  واقع 
درافغانستان  سرچشمه می گیرد11- 
نقاره   - الهی«  »کمدی  از  قسمتی 
دو  دربین  غالباً  که  ابزاری   - بزرگ 
گیرند12-  می  قرار  رویهم  قطعه  
سواردلیروچاالک ونام سابق  شهر ی 
درشمال - اثر مشهور  والتر اسکات  
 - کوچک  کرم   - ویرانگر  آب   -13
سلسله ای باستانی - آقای اسپانیولی 
14- نام خانواده ای  از نقاشان ونیزی 
- شبه جزیره ای  درجنوب اروپا15- 
مردم  توده  مخصوص  ایرانی   غذای 
و   » »پسرک  کتابهای    نویسنده   -

»ماجراهای عجیب وغریب«
طرح از زنده یاد جهانگیر پارساخو
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  طرح جدول از: زنده یاد جهانگیر پارساخو

حل جدول درشماره آینده 

بقیه : رویداد 25 تا 28
دانسته وندانسته از ابتدای شوروهیجان 
ملی شدن نفت ودریافت کمکهای سیاسی 
ومالی ،گاه با جزع و فزع ،پای دولت امریکا 
که  اعتقاد ش  ی   همه  با  را  آن  وعوامل 
رضای  محض  ای  است:«هربیگانه  نوشته 
خدا کمک به کسی ویابه ملتی نمی کند 
ویاازآن  ازاشخاص  بعدبخواهد  مگراینکه 
ملت به هرطریق که می تواند سوِء استفاده 
ویاُحسن استفاده نماید« به دخالت درامور 
ایران باز کرده بود، از معاذیرفرارازواقعّیت 
ها وانداختن گناه به گردن این وآن است.

همانگونه که پیش این اشاره شده است، 
براین  مشعر  جملگی  اسنادومدارک 
پس  نامبرده  دولتین  چه  اگر  که  است 
وانگلیس،  امریکا  دوم  پیشنهاد  رّد  از 
ی  گسترده  فعالّیت  از  نگرانی  ویژه  به 
تا  اوبودند،اما  توده،خواهان سقوط  حزب 
نبسته  را  مجلس  رفراندوم،  اوبابرگزاری 
برکناریش  برای  قانوناً  را  شاه  بودودست 
دست  به  توفیقی  بود،هیچ  نگذارده  باز 
نیاورده بودند،به ویژه آینکه شاه بابرکناری 
دکتر مصدق ازراه غیرقانونی موافقت نمی 
مصدق  دکتر  کودتای  با  دیدیم  که  کرد 
ای  ونقشه  در25امرداد1332اگرهم طرح 
از سوی دولتین نامبرده بود، برهم خورد 

ونتیجه ای نداد.
       آیا گماردن اشخاص ناوارد به امور 
تخصصی نفت وبها ندادن به  امور بازاریابی.

       آیا بی توّجهی به توصیۀ کارشناسان 
نفت.

       آیا  نشنیدن تذکر همکاران نزدیک 
وبعضاً حقوق دان به خودداری ازبرگزاری 

رفراندوم. 
       آیا میدان دادن به حزب کمونیست 
1327به  ازبهمن  حتا  که  حزبی  توده، 
موجب حکم قانون،غیر قانونی اعالم شده 
بود.که نگرانی نه تنها دولتین نامبرده را 
در منطقه از جهت منابع نفتی شان  ،بلکه 
همه ی ایرانیان را از هرطیف)به استثنای 
توده وهوادارانش(حتا گروه  اعضاِء حزب 
ها وسازمانهای هواداردکتر مصدق را نیز 

فراهم ساخته بود .
بند وکشتارها  به  بگیرو  آنهمه  آیا         
مطبوعات  کن  خفه  صدا  وصدورقوانین 
وبرقراری دراز مدت ونفس گیر حکومت 
وتهدید  امنّیت  قانون  ووضع  نظامی 
مخالفان به حبس وتبعید.                                                                            
       واز همه مهمتر بُحران مالی کمر شکن 
تواننداز  هاو...نمی  نارضایی  وگسترش 

مصادیق سقوط دکتر مصدق باشند؟  
 کارل پوپر، وظیفۀ یک سیاستمدار صدیق 
را خوشبخت کردن جامعه یاتقلیل بدبختی 
که  گوید:»درآنجا  می  و  داند  می  هایش 
سیاستمدار از تحّقق  این وظایف باز می 
ماند،باصداقت وشهامت اخالقی باید ازکار 
کناره گیرد تاازسوق دادن جامعه به آشوب 

وانقالب جلوگیری شود«. 
 زمانیکه به رهبرانی چون »مهاتما گاندی« 

تمّنا  از  سنگینی  بار  اندیشم،گویی  می 
وحسرت را بردوش خوداحساس می کنم 
پوستی  »کشیده  انسان  یک  چگونه  که 
که  ومحنتی  رنج  آنهمه  براستخوان«با 
نام  به  گری  ُسلطه  ازدولت  سالها  طّی 
امپراتوری بریتانیا درراه استقالل وآزادی 
را  وقلم  زبان  کشید،  ومردمش  میهن 
می  نیالود،ودرحالیکه  ناسزاگویی  به 
توانست با چند میلیون هوادارش،با یک 
را  از سرزمین هند  اشاره بخش عظیمی 
را  ومتانتش  بکشد،وقار  وآتش  خون  به 
چال  سیاه  نکرد،سالها  طلبی  جاه  فدای 
کینه  یک  او  استعمارگراز  دولت  های 
دربرابرتجزیه  حّتا  جوی خونریزنساخت، 
طلبی به نام »محمدعلی جناح« به جای 
بریتانیا  عاملّیت  انگ  وزدن  گویی  ناسزا 
پایش  در  او.  ُکشتن  به  تهدید  ویا   او  به 
بر حذر  از جدایی  اورا  تا  اشک می ریزد 
روی  هندوستان  سرزمین  بدارد،اگرچه 
پاره  چند  به  بریتانیا  سگالی  وبد  توطئه 
تقسیم شد،اما بخش عظیمی از آن که به 
همان نام هندوستان باقی ماند، برپایه ی 
تعالیم انسانی آن مرد بزرگ وفرهیخته،به 

نعمت دموکراسی رسید که زبانزد است. 
به  رهبری  ومِنش  وروش  راه  به  هرگاه 
نام«نلسون ماندال« برعلیه رژیم آپارتاید 
افریقای جنوبی نگاه می کنم،که با همه ی

زندانی  سال  ِطّی 27   که  وستمی  ظلم   
بودن  براوتحمیل شده و عمروجوانی اش 
تباه گردیده بود ،آهی پُر سوز ازنهادم بر 
می خیزد که او چگونه توانسته بودحّس 
انتقام را در خود بُکشد وازاین راه نه تنها  
مردم  پیروزشود،بلکه  آپارتاید  بررژیم 
میهنش را ازراه آشتی وگذشت وپرهیز از 

خشونت به دموکراسی برساند. 
ویا مارتین لوترکینگ که نشان داد بانفی 
میلیونها سیاه  توان حقوق  می  خشونت 
برابری  به  راازنابرابری  امریکایی  پوست 
آرمان  فدای  را  جان  راه  ودراین  برساند 

انسانی خودساخت .
 سرزمین ما نفرین چه کس یا کسانی را 
چنین  ازداشتن  که  کشد  می  دوش  به 
است.آیاروزی  مانده  محروم  رهبرانی 
خواهدرسید که مردم میهن ما ازرهبرانی 
با سینه ای خالی ازآتش کینه ،چون گاندی 
وُمباهی  کینگ،برخوردار  ولوتر  وماندال 

شوند؟ 
پایان

م

  اطالعیه

بدینوسیله  باطالع خوانندگان عزیز 
رویدادهای  بررسی  که  میرساند 
بصورت  بزودی  امرداد  تا 28   25
کتاب  چاپ ومنتشر خواهدشد. لطفًا 
درصورت تمایل به خرید این کتاب 
با دفتر مجله آزادی تماس بگیرید.

گرایان«  اسالم  »جریان  آنها  که  نچه 
میدانند تعریف می کنند. 

برای  واژه  این  از  کانت  مک  و  »حمید 
می  استفاده  اسالمی  احزاب  به  اشاره 
های  سیاست  محدوده  در  که  کنند 
مایل  و  کنند  می  کار  شده  نهادینه 
دولتی  موجود  ساختارهای  در  کار  به 
گروه   .» سکوالرند  بظاهر  و  هستند،  
هایی که این توصیف را شامل می شوند 
اخوان المسلمین در مصر و اردن حزب 
محض  عدالت  حزب  یمن،  در  اسالمی 
هستند.  دیگر  بسیاری  و  اندونزی  در 
تعریف حمید و مک کانت جنبش هایی 
جنوب  در   » تبلیغی  »جماعت  مانند 
آسیا را که به دنبال انسجام اجتماعی، 
سیاست  جای   به  دین  از  بااستفاده 
همچنین     شود.   نمی  شامل   هستند 
القاعده  مانند   افراطی  های  گروه 
که جهاد خشونت  بار  را حمایت وبه آن 
عمل  می کنند دربرنمی گیرد.. اما تمرکز 
اصلی  اسالمگرایان  بر  ها   نوشته  این  
است ، زیرا گرچه گروه های تروریستی 
خبرسازند   اما گروه های معتد ل    تراز 
حمایت   دینی عمیق تر و گسترده تر 
در دنیای مسلمانان برخوردار می شوند 
بلندمدت  ترتیب، چالش های  این  به  و 
بیشتری را در برابر دولت های سکوالر 
ازهرنوع آن ایجاد می کنند. آنها جنبش 
درکوتاه  مشخص  اهداف  با  واقعی  های 
از  افراطی  وههای  اگرگر  مدت هستند: 
ایده یک خالفت جهانی پشتیبانی می 
را یک  ترآن  معتدل  کنند، گ روههای 
رویای دور دست می دانند. در اینجا و 
در حال حاضر، آنها با مؤسسات موجود 
به دنبال تشکیل و حمایت از موسسات 
ایجادشده  شکاف  تا  هستند  خیریه 
از  بسیاری  در  فقیر  د.ولتهای  توسط 
این  ایجاد  با  کنند.  پر  را  اسالم  جهان 
مردم  کنند  می  سعی  آنها  نیت،  حسن 
را به »بازگشت« به اسالم متقاعد سازند 
عبادت  مساجد،  در  حضور   : ازطریق 
عمومی،  فضاهای  در  آشکار  کردن 
آنها  زنان،.  برای  حجاب  پوشیدن  و  
های  دولت  مشروعیت  آشکار  طور  به 
بلکه  برند،  نمی  زیرسئوال  را  سکوالر 
تالش می کنند تا بر آنها تاثیر بگذارند؛ 
کار  این  انجام  به  مجاز  که  زمانی  آنها 
های  ائتالف  در  عضویت  به  و  هستند 
سیاسی می آیند، وارد عرصه انتخابات 
)متهم  تکفیر  عمل  آنها  شوند.  می 
ارتداد(را  به  مسلمانان  دیگر  ساختن 
مسلحانه  های  شورش  و  کنند  می  رد 
نمی  مجاز  اسرائیل  برابر  در  جز  به  را 
فقط  ندرت،  به  را  اسلحه  آنها  دانند. 
گیرند.  می  قرار  حمله  تحت  که  زمانی 
استفاده می کنند این گروههای معتدل 
نئوکولونیسم   به  را  غربی  های  قدرت 

متهم  متهم  فرهنگی«  »تهاجم  و 
درهارابرای  همیشه  آنها  کنند،  می 
تماس و مذاکره باز می گذارند. )الزم 
مخالفان  و  منتقدان  است  ذکر  به 
چنین گروههایی مدتها است آنهارا، 
بدون شواهدکافی به  داشتن برنامه 
برای  ها  دوروئی  و  پنهانی  های 
باورهای  و  اهداف  کردن  پنهان 
کنند.( می  متهم  خود  افراطی 

این یک برداشت  نسبتا آشنا است. 
قالبی  به  اخیر،  های  سال  در  اما 
حمید  که  است  درآمده  ناشناخته 
و مک کانت  آن را به دلیل »شوک 
نظامی  کودتای  میدانند:   » دوگانه 
سال 2013 در مصر، که دولتی راکه به 
ر هبری یک اسالمگرا انتخاب شده 
بود ویک سال به سختی برسرقدرت 
در   ISIS بعدظهور  و  کرد  بودساقط 
سال 2014 به دنبال خیزش وحشیانه 
گروهی درعراق و سوریه بود. البته، 
این دوشوک   از  قبل  نیز  یک شوک 
وجود داشت: به اصطالح بهار عربی 
درسالهای 2010-11، که موجب نفوذ 
و قدرت بیشتر جریان اسالم گرایان 

اصلی نسبت به گذشته شده بود...

بقیه : طاهره صفارزاده

در اطاق او جدالی با پــدر برپاست
گفتگویی تلخ و ناهنجار ، دعوایی پر 

از تکرار
باز دعوا بر سر پـول است و دعوا بر 

سر ننـگ خیانتهاست
کودک بیچاره ترسان ، لرز لرزان

سرکند در زیر باالپوش پنهان
پیش خود گوید:

خانه  این  در  که  آنشب ها  خوش   «
مادر نیست! «

از هیاهوی شباهنگام :
آخرین  آخرین رقص،  آخرین دست، 

جام
آخرین دعوای ننگ و نام
کی رود در خواب راحت

کودک این قرن بی فرجام ؟!
پنجم  سفر  صفارزاده  طاهره 

)1356(

منبع :  وبالگ زنان پیشرو

بقیه : داروین
 نمی دانستم  چندتا ونتوانستم  
کنم  اضافه  خودم  لیست  به 
بسته   نخ  قطعه  به  معموال  که 
بسوراخ دکمه ام گره بزنم . این 
ناجنس  رفقای  که  بود   چیزی 

من متوجه شده بودند.
ادامه دارد.
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بقیه : مجازات اعدام

واین نشان میدهد  که  رهبران دینی  جدا 
برافکار عمومی   قادرند   ازنظام سیاسی 
بدلیل حرمت انسان  ازتولد تا مرگ  اثر 

نهند.
مبشر  هیچیک   کلیسا  مساجدونه  نه 
نیستند.  ها  زندگی  قانونی   کشتار  
بهتراست  دامن ازاین  بد مطلق بشویند.

اینکه لغو  مجازات اعدام  عمر درازی ن 
دارد  بدیهی است . زیرا عمر  قانونگرائی  
نظام های سیاسی  دارنده قانون اساسی  
از  بیش  قدری   وشاید  نیست  دراز  هم 

دوقرن  ازآن می گذرد.
شرایع،   تابع   انسانی   جوامع  بنابراین 
فرهنگ   زیرا  دانستند  جایز   را  اعدام 
آن بمیراث  وجود داشت وچه بسا عینًا 

منعکس شدندورفتند به شرایط.
زشت ترین  جلوه مجازات  اعدام اجرای 
آن درمأل عام  بود که برای عبرت  سایرین 
به آن  اقدام می شد  وتاریخ ما پراست از 

نمونه ها. 
ایرانیان داستانهای   وبعدازاسالم گرائی  
سیاسی  رجال  ازاعدام  بسیارداریم 
ومردان وزنانی  که جان برسر آرمان خود  

نهادند.
ازجمله آنها اعدام حینک وزیر است  از 
وزرای عهد  غزنوی که  درتاریخ  بیهقی  
شرح آن  به تفصیل  آمده است وهمو می 
نویسد  که :  حسنک قریب  هفت سال 
برادب  دردناک   قصه  واین  برداربماند  
فارسی  سایه ای  سنگین  افکنده  وکینه 
حیوانی  نظام وقساوتها  بحدی بود  که 
- کسی  بعدازدفن  نویسد:»  می  بیهقی 
تن  و  کجاست  سرش  که  دانست   ن 
کجاست.«واما قصه برسرداررفتن  حالج 
عقیده   بسبب  ازاعدام  است  ای  نمونه 
بلندپروازانه  معدوم  وازاین مثال ها  بعهد 
خلفا  درامپ راطوری اسالم  بسیار است 

.

 ِ ازپس  والئی   درایران   قساوت  این 
آن انقالب اسالمی ادامه دارد ومثل ها 
بسیارند  ومن ندیدم  حرکتی وجنبشی 
در رّد آن که امروز فقدان آن  درعرصه 
کتاب وهنر  وتآتروسینما  دردناک است 
امیرکبیرشد  . شکر که تالشی درباب  
با کتاب ونمایش ها . اما امیرهای بسیار 

هنوز درپرده اند.

بقیه  :  در جستجوی حسن 

 این نقاشی ها  مربوط به  دوره ای بود  
که این کاروانسرا ی مجلل  بهترین  هتل 
در خاورمیانه بودو.... حسن دستهایش 
چیز  همه  دیگر   اینکه  مثل  زد  بهم  را 

انجام گرفته بود
- خانم وارد  حال شما چطوراست ؟  آیا 

از پسرهایتان راضی هستید؟ 
مادرم به شوخی  جواب داد  

بله حسن  همه شان  سالم هستند    -
وهیچ کدام درزندان نیستند. 

پدرم گفت :
- حسن  ما چقدر خوشحالیم  که شمارا 

پیدا کردیم .
من  سالیان   این   تمام    : گفت  مادرم 
خیلی نگران  تو وخانواده ات  بودم .و 
: درمنزل پدرومادرم   .... ریچارد گفت  
 . عکس شما همیشه  روی دیوار است 
مادرم همیشه  به آن نگاه میکرد  ومی 

پرسید حسن کجاست ؟
با خنده گفت  منهم همینطور   فاطمه  
کجا  وارد  فامیل  پرسیدم   می  ا  از خد 

هستند؟ 
از  حسن   درجستجوی   310 صفحه   
جنتی  غالمحسین  ترجمه  وارد  ترانس 

عطائی چاپ دوم  1393 تهران .

اخـبار هنری
عیادت از

 جمشید مشایخی
مدیران  از  جمعی  ایران:  های  رسانه 
روزیک  صبح  سیما،  برنامه سازان  و 
جمشید  دیدار  به  آبان  هفتم  شنبه  
مشایخی رفتند و از وی عیادت کردند.

زین العابدین،  مجید  مالقات  این  در 
نماینده  عنوان  به  پنج  شبکه  مدیر 

معاون سیما در کنار بستر این هنرمند 
نزدیک  از  و  شد  حاضر  پیشکسوت 

روند درمانی وی را پیگیری کرد.
در  مشایخی  جمشید  حضور  به  وی  
آرامش«  جستجوی  »در  مجموعه 
شما  بیماری  خبر  گفت:  و  کرد  اشاره 
عزیزمان  مردم  گوش  به  زمانی  در 
حال  در  را  ارزنده  کاری  که  می رسد 
پخش روی آنتن دارید و مسلما هرگاه 
مردم تصاویر شما را بر قاب تلویزیون 

برای سالمتی تان دعا خواهند کرد. 
ابراز خشنودی  با  نیز  جمشید مشایخی 
از  را  کار هنری  در  تعهد  این مالقات  از 
اصول حرفه ای دانست و اضافه کرد: هر 
محصول  سینمایی  و  تلویزیونی  پروژه 
و  است  حرفه ای  افراد  از  گروهی  تالش 
کسی اجازه ندارد یک اثر نمایشی را به 

انحصار درآورد.
و  ایران  به  خود  عشق  از  ادامه  در  وی 
ایرانیان گفت و اضافه کرد: برنامه سازان 
باید با تولید آثار فاخر و ایجاد رقابت در 
تا  کنند  تالش  داخلی  تولیدات  زمینه 
بیننده را به تماشای آثار نمایشی داخلی 
ترغیب نمایند. چرا که امروز شبکه های 
برنامه های  با  توانسته اند  زبان  فارسی 
داخلی  مخاطبان  از  بخشی  بی محتوا 
سلطانی  سعید  کنند.  خود  مجذوب  را 
تهیه کننده آشتیانی  علی  و  کارگردان 

کیانوش عیاری وخانه پدری
کیانوش عیاری فیلمی ساخته است بنام 
» خانه پدری« . پس از پایان کار وزارت 
صحنه  از  بعضی  خواهد  می  ازاو  ارشاد 
ورزد  می  اصرار  او  اما  کند.  حذف  هارا 
شود.  پخش  گونه  بهمین  باید  فیلم  که 
سر انجام مسئولین با تعیین محدو دیت 
سنی برای بینندگان و محدودیت اکران 
شوند.  می  فیلم  این  پخش  به  حاضر 
را  فیلمسازان  اینکه  بجای  مسئله  این 
امیدوار کند که با پافشاری قادرخواهند 
بنشانند  برکرسی  خودرا  خواسته  بود 
فیلمسازان  از  ای  عده  رنجش  باعث 

مکتبی شده است .

از  آرامش«  درجستجوی   « سریال   
پیشکسوت  این  اخالقی  سجایای 

عرصه تلویزیون و سینما یاد کردند.

معلوم نیست افتخاربرای چه؟
»جن زیبا« به کارگردانی بایرام فضلی

با» نورگل یشیل چای« و فرهاد اصالنی 
برای جشنواره فجر آماده می شود.

 فیلم سینمایی »جن زیبا« ساخته بایرام 
فضلی به تهیه کنندگی مهرداد فرید به 
زودی در اصفهان جلوی دوربین می رود.
مهرداد فرید تهیه کننده گفت: ما تالش 
می کنیم که فیلم را برای جشنواره فیلم 
ما  برای  مهم  نکته  و  کنیم  آماده  فجر 
رضایت تماشاگران از دیدن فیلم است 
و همه تالش مان را در این جهت انجام 

می دهیم.
در  فیلم  تهیه کننده  فرید  مهرداد 
حضور  اینستاگرامش  شخصی  صفحه 
در صفحه  و  کرد.  تکذیب  را  پرستویی 
پست  در   : نوشت  خود  اینستاگرام 
قبلی ترکیب نورگل یشیل چای با پرویز 
»جن  فیلم  در  بازی  برای  را  پرستویی 
و گفتم رسانه های  زیبا« تکذیب کردم 
باره طبق معمول جلو جلو  این  زرد در 
دویده اند. االن می توانم با افتخار اعالم 
کنم که بازیگران اصلی این فیلم نورگل 

یشیل چای و فرهاد اصالنی هستند.
بنابراین گزارش، فیلم موضوع اجتماعی 
با رگه های طنز دارد.)نقل از سینماپرس(

ماکه نفهمیدیم چرا تهیه کننده محترم 
از  یکی  که  دوهنرپیشه  این  حضور  به 
آنهاهم ازشهروندان ترکیه است افتخار 

می کنند. شما میدانید چرا؟

 فیلم مون الیت و اشاعه فیلمهای همجنسگرائی

الیت  مون  فیلم  موفقیت  از  پس 
بعنوان  معرفی  و  امسال  اسکار  در 
عنایت  هالیوود   ، سال  فیلم  بهترین 
که  فیلمها  اینگونه  به  بیشتری 
نشان  دارد   همجنسگرائی  موضوع 
می دهد. قبال هم گاه گاهی فیلمهایی 
در  همجنس  دو  بین  عشق  موضوع  با 
هالیوود ساخته می شد اما اخیرا روند 
برای   . است  گرفته  بخود  سریعتری 
مثال فیلم »مرا بانام خودت صدا کن« 
باال(   شاالمه)عکس  تیموتی  باشرکت 
ویا فیلم  های دیگری که بزودی برپرده 
سینماها شاهد نمایش آن خو اهیم بود.
دیگری  واقعه  الیت  مون  فیلم  از  پس 
فیلمهای  ساختن  به  را  هالیوود  که 
همجنس گرائی تشویق می کند فساد 
گسترده ای است که بر هالیوود حاکم 

از  بایستی  نوستارگان  بیشتر  و  است 
زن  کنندگان  تهیه  با  آغوشی  هم  سد 
باره بگذرند . وفیلمهای همجنسگرایانه 
گ  خواهد  کارهارا  این  جلوی  الاقل 
جنسی  رسوائی  ترین  تازه   . رفت 
واین  هاروی  به   مربوط  درهالیوود 
بانفوذ  کننده  تهیه  که  است  ستاین 
از  بسیاری  اقرار  به  بنا  و  بود  هالیوود 
جولی  آنجلینا  نظیر  هالیوود  ستارگان 
، کاتلین کندی وبسیاری  ، اشلی جاد 
هاروی  که  است  شده  مشخص  دیگر 
با تازه  شرط ستاره شدن را همخوابی 
آمدگان می دانسته است . عالوه براین 
گاهی  هم  مرد  هنرپیشگان سرشناس 
اند  داشته  قرارومدارهائی  ستارگان  با 
که از مقوله سوء استفاده جنسی تلقی 

شده است .

کلی کالرکسون و آلبوم جدید 
شاهد  آمریکا  مردم   2002 درسال  
که  بودند  جدیدی  خواننده  ظهور 
ظاهرشده  تلویزیونهایشان  برصففحه 
را می  اآلن«  مانند  ای  لحظه   « ترانه  و 
خواند. . اینک  پس از 15 سال  او برنده 
دختر  این   . است  گَرمی  جایزه  سه 
بانام  خودرا  آلبوم  ترین  تازه  تکزاسی 
» معنی زندگی « منتشر کرده است که 
ترین  پرفروش  از  یکی  شود  می  گفته 
کلی  است.   اخیر  ماههای  آلبومهای 
35 سال دارد و صاحب 4 فرزند است 
را  هم  خوانده  فرزند  دو  براین  وعالوه 

سرپرستی می کند.

فیلم جدید اصغرفرهادی دراسپانیا ساخته می شود
پنه لوپه کروز وشوهرش  خاویر باردم 
هستند  اسکار  جایزه  برنده  هردو  که 
که  فرهادی  اصغر  جدید  درفیلم 
ایران واسپانیا است  محصول مشترک 
به سفارش  فیلم  این  کنند.   می  بازی 
اسپانیایی  فیلمساز  آلمودوار  پدرو 
ایرانی  بازیکن  وهیچ  ساخته می شود 
درآن شرکت ندارد. نام این فیلم همه 
دومین  ودرحقیقت  است  دانند  می 
می  محسوب  او  المللی  بین  فیلم  
بسیار  گذشته«   « او  قبلی  فیلم  شود. 
فیلم بدی بود و درایران وجهان مورد 

استقبال قرار نگرفت .

فیلمهای مستند د ر مراسم اسکار
آکادمی اسکار اعالم کرد که درنودمین  مراسم  اسکار 170 فیلمم مستند به رقابت 
اعالم می  بود  فینال خواهند  فیلم که در  اسامی 15  پردازند ودرماه دسامبر  می 
شود وازبین این 15 فیلم یکی از آنها برنده اسکار بهترین فیلم مستند خواهدشد.

همکاری تام هنکس و استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ و تام هنکس پروژه 
ای را د ردست همکاری دارند که سوژه 
آن علمی تخیلی است و » بیوس« نام 
نقش  هنکس  تام  فیلم  دراین  دارد. 
آخرین انسان بازمانده برروی زمین را 
تا دوسال  این فیلم که  بازی می کند. 
توسط  شود   می  پخش  آماده  دیگر 

ساپوچنیک کارگردانی می شود.
تام هنکس  نقش شخصیتی را برعهده 
متخصص  داردو  نام  فینچ«   « که  دارد 
سازنده ربات است . و زمانی که درمی 
تا  سازد  می  رباتی  بمیرد  باید  یابد 
ازسگ او مواظبت کند. داستان بیشتر 

برمحور این  ربات و سگ دور میزند.

والبرگ ازفیلمهای گدشته اش استغفارکرد
مارک والبرگ هنرمند  معروف هالیوود 
نایت  بوگی  درفیلم   1997 درسال  که 
بازی کرد و این روزها سخت مذهبی 
مذهبی  اجتماع  دریک  است  شده 
طبی مغفرت کرد وازخدا خواست اورا 
ببخشاید.  فیلم  راین  د  بازی  بخاطر 
بوگی نایت برمبنای داستان حقیقی از 
زندگی سلطان فیلمهای پورنو ساخته 
شده است . والبرگ یکی از پرکارترین 

هنرمندان هالیوود است .
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