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مردم ایران به هزاره های  تاریخ خود می 
بالند وغرور نشسته  درآن را حق خود 
می دانند۰ این بالیدن  وآن غرور  هرگز 
ما  کنندگان   انتقاد  بهترین  به  مهلت  
فغرصت نداده است  تاتاریخ استبداد در 

سرزمین ما نگاشته  شود۰
نسل  که  پائید   نخواهد  دیری  اما 
پژوهشگران  بعداز انقالب اسالمی  به این 
مهم بپردازند۰ زیرا  این انقالب  راه داده 
است  به تکرار چراها  و به تکر ار  چگونگی  
بسبب  سهمگینی ها  ، ستم ها  که مردم 
حس کردند  وعمف فساد  درتمام سطوح  
نظام والیت فقیه وفرهنگ تضرع  ونفرتی 
، علیه  هرچیز زندگی ساز  وشادی آفرین  

که جزء ذات  آن بوده است و هست ۰
همه  دخالتهای  زاده  مشروطه   انقالب 
جانبه بیگانه  بود والبته  امنیت  وملیت  
وسرانجام   میکرد  جستجو  را   وعدالت 
خالصه شد دریک  سند قانون اساسی  
مظفر«   »عدل  رنگین   کتیبه  ویک 
برپیشانی مجلس شورای ملی ویک شعار  
جایگاه   برفراز  األمر«  فی  وشاورهم   «
رئیس مجلس منتخب۰ ومن شهادت می 
دهم  که نخست وزیری  دراولین جلسه 
هیئت دولت  نسخه ای از قانون اساسی 
را به وزراء تقدیم می کرد  والبته بافراست  
بهریک  درگوشی   وحتی  وبآهستگی  

میگفت :
»البته هدیه ای  برای آنها که  نخوانده 

اند۰۰۰«
زیرا  نیفتاد؟  جا  چرا  مشروطه  درست 
خود  متمم   هشتم  دراصل   که  سندی 
ایران  درمقابل  اهالی مملکت   « بگوید: 
قانون  دولتی متساوی الحقوقند« امکان 
تحقق درجامعه ای  که استبداد تاریخی  
رادرضمیر هرفرد  ودرادب وفرهنگ  دارد 
نمی توانست داشته باشد۰ والبته دو واژه  
» سواد  متن   استناد  به  ورعیت   ارباب 
درمقدمه  مندرج   مشروطیت«  فرمان 
قانون  اساسی حاوی  واژه هائی  مثل : » 
رعایا ، شاهزادگان ،  منتحب قاجار، علماء  
اعیان واشراف و مالکین  وتجارواصناف  
ملتی  ورنگ  انگ  هیچ  که  ۰۰۰غیره«  
ومردمی برآن نخورده است ۰ البته سند  
متمم قانون اساسی  به امضای  محمدعلی

 شاه   سعی وافی دارد برجبران مافات  
ولی دیر بود  ودیرتر ازآن بود  که بتصور 
مرد   شاه  یک  فاصله  دراین  زیرا   رود 
وفرزندش به مدد  روسها به لغو  مشروطه 
رفت  وموافقان ومخالفان  به کشمکشی 
ومرج   هرج  آن   حاصل  که  کردند   رو 
سال  سیزده  قریب  به  بود  کشی  آرمان 
۰ اما جامعه  متقاضی اهداف اولیه بود۰» 
امنیت  ، ملیت  یا هویت ملی وعدالت « 
برای رفتن  به ترقی  و این کلمه ی ترقی  
آبستن تنرقیات  درفناوری  و آسایش بود 
آمیخته  نه نشاطی که درکلمه ی  آزادی 
موانعی  از  بی خبر  بود  نهفته  واستقالل 
درونی ۰  چنین شد که  ایران از  آن همه  
تالش برای مشروطیت  روکرد به  امنیت 
و تجدد۰ که مراد از امنیت  تمرکز قدرت  
دولت  ودفع سرکشان  محلی بود  که کم 
یا در  بودند   یادرامرخارجی  ها  وبیش  
سودای جداسری ها  ومراد از تجدد  دوری 
از خرافات  ورفتن به  اخذ  تمدن صنعتی 
اروپا وتوسعه  فرهنگ  زمانه  و آموزش 
وپرورش بود۰ درهردو زمینه ایران  طی 
شش دهه به توفیقات  چشمگیر رسید۰ 
ومیشود گفت  که زیر بنائی استوار  برای 
رفتن  همه جانبه ای  به سمت همسطحی 

ها با دنیای غرب آفرید۰
اما اگر انقالب  روسیه به کمونیسم  رفت 
وانقالب فرانسه  به مدت ۱2۷ سال  راه به 
دموکراسی نداد  ، ایران حداقل  پیشرو 
ترین کشور  خاورمیانه بود۰ بمدد صنایع 
دیگران   درحالیکه  آن   ودرآمد  نفت  
درتاروپود  عقب ماندگی ها  اسیر بودند  

درمنطقه  ۰
ایران   ، اسالمی  انقالب  ی  درآستانه 
کشوری بود غنی ۰ با درآمدی 2۰ میلیارد 
ی  ودر بطن خود  جهشی فیزیکی و نیمه  
جهشی در  فرهنگ وادب  وتطبیق مواضع 
فکری خود  با دموکراسی  موعود  بسر 
می برد وفرض نظام براین بود  که ایران با 
عبور از ناامنی ها ی سراسری  وبا صنعتی 
شدن تدریجی  به نقطه غیر قابل بازگشت  
و  ترقی  اما  رود۰   می  ماضی  قرون  به 
عمران ها  نیاز دائمی به اصالحات  مدام 
دارد وایران که  تند می رفت  درعمران 
وصنعتی شدن  ها ، باوجود  روشنگری 

ها  به غرور سنتی  مبتال شد وبه انتقاد  
ازخود  در پهنه  جامعه خود  میدان کافی 
نداد۰ درحالیکه  فردفرد جامعه  بسبب 
دانش  آموختگی  ورواج  چون وچراها  در 

مدیریت  در تقاضاها بود۰

انقالب اسالمی 

نبود  ولی  انقالب  در آغاز اسالمی  این 
درذهن  دانش آموختگان  پرورده ی خود 
نظام بود  چگونه ممکن  می شود  برای 
زن ومرد قانون  شود و تضاد  آن  با شرع  
پسگرا  رونکند؟ چگونه ممکن بود  خان 
خانی  دفع شود  و به دفن رود ومالکان 
بزرگ  در تضاد با اصالحات ارضی  سر 

نکنند؟
چگونه  ممکن بود  مردم  تندوتند  به 
مالی   امور  به  آگاهی  و  آموزی   سواد 
حال   ودرهمان  کنند  پیدا  اقتصادی  
بیشتر  و بهتر ها را تندوتیز  طلب نکنند؟

درگروه  دانش آموخته ها  ، انقالب  طعم 
شیرین  هرنوع آزادی  را نوید می داد که 
روگرداندن یا بد گفتن  از آن عیب بود۰ 

وروکردن به  آن ُحسن ۰
این پدیده  حاصل بزرگ نمائی  های غربی 

ها وکمونیسم شوروی بود۰
بزرگنمائی های شوروی  ، چشمهارا خیره 
می کرد ورؤیاها  می آفرید۰ مردم  تصاویر  
و شعار ها را می بلعیدند وژیگانیسم  عهد 
کشور  این  پیروزی  با  آمیخته  شوروی 
واروپا   آمریکا   بمدد  هیتلری   برآلمان 
در ایران  کور بینی سیاسی  می داد۰ به 
همین ترتیب  بود وقتی مائو  به پیروزی  
نزد   ، تبلیغات  آن  تبع  به  دنیا  و  رفت  
نوباوگان  سیاسی  درعطش انقالب  درمی 

غلتیدند۰ 
انقالب ایران  در آغاز اسالمی نبود۰ اما 
وقتی نظام  به اصالحات ناگزیر  نرفت  ، 
وقتی  انقالب های نوع  عرفاتی  و جنگها 
تل  وسرود  ها   وهواپیماربائی  وترورها  
روحانیت  شد،   ای  خاورمیانه  زعتر  
کلمه  اسالمی را بر انقالب افزود وچون 
سازمان  و آرمان  ومایگان داشتند  یکجا 
نه ، بلکه  طی ده سال  به تدارک مبارزات  
وکار آموزی های نظامی در مصروسوریه 

ولبنان  ولیبی کمر بستند۰
انقالب اسالمی ایران  دربرون مرز  از اسالم 
می گفت  ودردرون  ایران شیعه صفوی  
داد۰  می  رواج  را   علوی  وشیعه  رالعن  
وشاهکار رهبر  آن ، حمله به نظامی بود ، 
که طی دهه ها ، ارتجاع مذهبی  را بسیار  
اصل: سه  به  روحانیون   بود۰  زده  پس 

- امنیت ، آزادی زن و اطالحات  ابداً باور 
نداشتند ۰ پس به بهانه دین  هرسه را می 
زدند۰ ونظام  حاکم  باور به بازگشت به 
عقب نداشت و آن را شدنی نمی دید۰ چه 

رسد به وعده بهشت برای شهدا۰
که  گرفت   باال  وقتی  مذهبیون   کار 
وراست   چپ  سیاسی  گروههای  

ومیانگراها  به رهبری حرکت  روحانیت 
سر نهادند۰ والبته برای آنها  این روحانیت  
قصد خیر داشت ۰ نه قصد حکومت کردن ۰ 
این اشتباه دامنگیر  بعضی از سران نام  
محققی  بی شک  روزی  هم شد۰  حاکم 
این اشتباهات  را به مدد اسناد  وارقام  
رو خواهد کرد ۰ اما درآن  حال وهوا  که 
من شاهد بودم  یادم است که  هرگروه 
رهبر  انقالب اسالمی را  در کنج امام زاده 
ای  به عبادت می دید۰ وخودرا برسریر 
ساده  ازسر   ، درتهران  سیاسی   قدرت 
لوحی ۰  رفسنجانی گفت ونوشت ،  که 
بعداز سالها شاگردی  در مکتب خمینی 
روزی  ازاو می پرسد تا کی  درفقه عبادی 
، تاکی در عدم حرکت ، وجوابی ازاو می 
گیرد  در رفتن به حرکت ۰۰۰ بخشی  از 
عزم جزم  روحانیون ، زاده  تحقیر آنها 
ازسوی  رهبران نظام قبل  از انقالب بود۰ 
سابقه رقابت دین  با نظامهای  مسلط بر 
کشور  وملت  ، ابتکار  رهبران این  انقالب 
به  عمرش   رقابت  این   ، نبود  اسالمی 
درازای تاریخ ماست ۰ اما  این،  با کلمه 
انقالب، بین گروهک های مخالف ، موتور  

رقابت شد۰
روشنگران غیرمذهبی  کلمه ی انقالب 
مذهبیون  تقدیم  و  گرفتند  خارج  از  را 
کردند۰ وبگردید  در قرآن  ودیگر کتب 
دینی  ، این کلمه نیست ۰ زیرا نزد اصحاب  
دین ، آنقدر  کشتن عادی است  که کار به 

انقالب نمی رسدتا بکشد۰ 
باری روشنفکران  ، کلمه انقالب را  تقدیم 
مذهبیون کردند  ومذهبیون هم  کلمه 
اسالمی را  هدیه آنها کردند۰ وهردو طرف  
با رضایت کامل  در کار شدند۰ وسرانجام 
رفتند  به آنجا که  روشنفکران  درفرار 
به حصر خانگی  ویا  زندان   به  یا  شدند 
سراپا  درمدیریت   ومذهبیون   رفتند۰ 
نادرست  خود  مورد تحقیر دنیا شدند تا 

به تحریم ها روند۰
خام  تقلید   یک  درآغاز  ایران   انقالب 
اما  بود۰   اروپائی  از چپ روسی و غرب 
نظام والیت  فقیه هم  بسیار از حرکات 
تند عرفات  مایه گرفت  و در اشتباهات 
بسبب   ، ایران  مردم  اما  درغلتید۰ 
وبا  با تشیع دارند   رودربایستی ها  که 
مشارکتی که در  انقالب وجنگ هشت 
ساله  دارند درمقاومتی  علیه بیگانه اند 
و در افشاگری هائی  علیه نظام والئی اند۰

 
***

 ، فقها   حکومت  دهه   چهار  بعداز  آیا 
مردم ایران  درمقاومت اند یا  در انتظار 
یک » دست غیب«؟  واقعیت  این است 
مظلوم  خودرا    ، بعادت  ایرانیان   که 
مظلومان   انقالب  ودرآغاز   پندارند  می 
مستضعف  شدند۰ وتن دادند  به قبول  
رؤیاها ۰ اما امروز  ایرانیان  در احقاق حق 

و درحرکت  فردی وجمعی  علیه  فساد 
بقیه درصفحه 5

همیشه رد  نقالب  آیا ا

ست؟ اشتباه ا
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حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
برای  کشورهای مختلف به شرح 

زیراست:

آمریکا                                 5۰    دالر
کانادا          1۰۰ دالر
اروپا          15۰ دالر
خاورمیانه                       16۰ دالر
استرالیا         1۸۰ دالر

 
پست  با  مشترکین  برای  نشریه   

سریع ارسال می شود.
یکسال  برای  اشتراک  حق 
از  شود.  می  دریافت  پیشاپیش 
حمایت  و همراهیتان سپاسگزاریم.

رابطه خودرا  اینکه  از  و  قائلیم  احترام 
ناراحتیم ۰  با ماقطع می کنند   بسیار 
و سالمتی  بهروزی  آنها  ی  همه  وبرای 
خواستاریم  روزافزون  وموفقیت 
خودرا  تلفن  شماره  ۰وچنانچه  
ما  با  تلفنی  یا  و  بگذارند  ما  دراختیار 
صحبت بفرمایند توضیحات بیشتری را 

به ایشان خواهیم داد۰

عکس جناب فرازمند
رادیو  شنوندگان  از  یکی  من  با سالم  
صدای ایران سابق در بوستون هستم ۰
 به جناب فرازمند  و برنامه های ایشان 
خواهش  ازشما   ۰ داشتم  زیادی  عالقه 
اگر  را  ایشان  از  عکسی  کنم   می 
کنید  چاپ  مجله  در  دارید  دراختیار 
تا هم  از ایشان یادی شده باشد و هم  
داشتنی  دوست  ازچهره  غبار  باردیگر 

ایشان در ذهن ما  زدوده شود۰
دارید  ایشان  مورد  در  مطلبی  هم  اگر 
چاپ بفرمایید ممنون می شوم ۰ سالها 
فرازمند  آقای  با  بهروزی  آقای  پیش 
فرازمند  آقای  گفتگویی دربرنامه خود 
دراختیاردارید   اگر  آنهم  که  داشتند 
چاپ کنید بسیار گویا و جالب است ۰ 
یاد این مرد بزرگ و فرهیخته  گرامی 

باد
 یافا ابراهیمی - بوستون

 
به   شما  لطف  ابراز  از  باتشکر 
تورج  استاد  ما   همه  پیشکسوت 
با ماست    فرازمند  که یادشان همیشه 
و دیگر  برای شما  را  ایشان  از  عکسی 

دوستداران ایشان چاپ می کنیم ۰
روان این رادمرد بزرگ آرمیده باد۰ در

ضمن از همکار عزیزمان جناب بهروزی 
عزیز استدعا می کنیم اگر آن مصاحبه 
کاغذ  برروی  دارند   خود  درآرشیو  را 
را  آن  تا  بگذارند  منت  برما  و  بیاورند 
فرازمند  استاد  طرفداران  برای  خیل  

چاپ کنیم ۰

شورش 5۷
با درود  چهل سال از شورش  بی دلیل 
می گذرد  وما ملت شیعه هنوز از خواب 
در  امیدوارم   ۰ ایم  برنخاسته  گران 
شماره آینده که ویژه بهمن ماه است از 

این رویداد  خانه بر باد ده نیز مطالبی 
قلم   از  ایم  نشنیده  کنون   تا  که  را 

مسئولین  یا  و  شما  آگاه  نویسندگان 
نظام گذشته بشنویم ۰ ازجمله گفتگو 
ثابتی  پرویز   جناب  امنیتی  مقام  با 

بسیار جالب است ۰ 
ا۰ شوکتی  - از آمریکا

- متأسفانه جناب ثابتی  مایل به گفت 
کنیم  می  اصرار  بازهم  نیستند۰  وگو 

شاید قبول بفرمایند۰

* تیمسار سرتیپ اقصی 
با سپاس از مهر شما که به مجله خودتان  
کمک مالی فرمودید ۰ دست شمارا  از 
سپاسگزاریم و  فشاریم  می  دور 

 

چرا؟
نو  سال  تبریک  و  بسیار   درود   با 
میالدی  وهمچنین شادباش  فررسیدن 
دهمین سال  انتشار ماهنامه  آزادی  به 
مجله  این  اندرکاران  دست  وهمه  شما 

خوب و دوست داشتنی۰
که  دانید  می  من  بهتراز  شما  حتما 
مجهزی  عمومی   روابط  سازمانی  هر 
دارد که آن را آیینه  آن  سازمان می 
نامند۰  صفحه پیام خوانندگان نیز آینه 
تعطیل  را  آن  اگر   ۰ شماست  مجله  ی 
از جلوی چشمان  را  آینه  یعنی  کنید  
آشفتگی  هر  لذا  و  اید  کرده  دور  خود 
نمی  خودرا  ریختگی صورت  درهم  یا  
بینید و درصدد اطالح آن بر نمی آیید۰ 
لذا شما محکومید که این صفحه پیام 

هارا  ادامه دهید۰ 
می  ما  مجله  به  که  توجهی  بذل  از 

فرمایید سپاسگزارم
یکی از طرفداران  آزادی از غرب آمریکا

تعداد  و  شما  دربرابر  که  بینید  می   -
نظر  همین  که  خوانندگان  از  دیگری 
ماهم  قلم  از  ما  گردن  داشتند  شمارا 
تعطیل  به  اعتراض    ۰ تراست  باریک 
آنجا  تا  و  است  زیاد  این صفحه  کردن 
که دراین صفحات بگنجد  آنهارا بازگو 
انتشار  امکان  آنها  واگر همه  کنیم  می 
می  پوزش  آن  نویسندگان  از  ندارند 

طلبیم ۰ 

الزم وواجب
با درود۰ من یکی از خوانندگان  وفادار 
آزادی در اروپا هستم ۰ درشماره قبل 
دلخور  خیلی  نبود   پیامها  صفحه  که 
مطلب  یک  مجله  اینکه  مثل   ۰ شدم 
مهم ماهانه را کم داشت ۰  این صفحه 
اگر   ۰ شماست  با  ما  دل  درد  مختص 
چگونه  کنید  قطع  ما  با  خودرا  ارتباط 
می توانیم  باشما درددل خودرا درمیان 
بگذاریم ۰ البته راههای دیگری هست۰ 
اما  ایمیل  یا  و  نامه  نوشتن  ازجمله 
بدون  ها  ایمیل  و  ها  نامه  این  وقتی 
پاسخ بمانند  درست مثل این است که 
نسبت به  درخواست ما یا پیشنهاد ما 
و یا  انتقاد ما بی توجهی شده است ۰ 
پیام هارا که  این صفحه  امیدوارم   لذا 
برای هر نشریه الزم وواجب است ادامه 

دهید۰
ارادتمند شما - مهری از  اروپا 
قبلی  خواننده  درپاسخ  که  همانطور   -
ادامه  را  صفحه  این  حتما   ، کفتم  هم 
مارا  خواهیم  نمی  هرگز  دادو  خواهیم 
پیشنهادات  یا  انتقادات  به  اعتنا  بی 
هرنشریه  اعتبار  آورید۰  بشمار  خود 
به  خوانندگان  خوب و قدرشناس آن 
است ۰ درضمن فراموش نکنید که هر 
گرفتن  تماس  زحمت  هم  ای  خواننده 
به هر طریقی با مجله مورد عالقه اش 
شماها  بنابراین  دهد۰  نمی  بخود  را  
ارزش  از  گیرید   می  تماس  ما  با  که 
بسیار  ازشما  برخورداریدکه  واالئی 

سپاسگزاریم ۰

به همه پاسخ ندهید
انتشار  سالروز  دهمین   باسالم      
همه  به  را  خودمان  خوب  مجله 
اندرکاران  دست  و  آزادی  خوانندگان 
دردوشماره   ۰ گویم  می  شادباش  آن 
چون  که  بودید  داده  توضیح  قبل 
پیام  صفحه  در  خوانندگان   از  بعضی 
قصد  شوند  می  طلبکار  ازشما  ها 
ندارید۰  را  دوصفحه  این  انتشار  ادامه 
دو  این  کنم  استدعا  ازشما  خواستم 
یا   انتقاد  اما هر  ادامه دهید   را  صفحه 
پیشنهادی را مطرح نکنید ۰ بعضی را 
و  دهید  پاسخ  خودشان  به  خصوصی 
گرهی  و  دارند  همگانی  جنبه  که  آنها 
مطرح  را  گشاید  می  دیگران  کار  از 
کنید۰ مثال اگر کسی پیشنهاد می کند 
خوانندگان  آزادی   راه  ادامه  برای  که 
پرداخت  موقع  به  خودرا  اشتراک  حق 
کنند و یا منتظر دریافت نامه یادآوری 
نباشند  اشتراک  حق  پرداخت  برای 
حتما  )که  رسد  می  وسعشان  اگر  و 
دارند(  را  آن  وسع  همه  خوشبختانه 
کنند   کمک  اشتراک  حق  از  بیش 
عمومی  پیشنهاد  این  که  است  معلوم 
بازهم   شود۰  چاپ  باید  وحتما  است 
صالح مملکت خویش خسروان دانند ۰

 هر پیشنهادی که شما فکر می کنید 
مناسب چاپ است انتخاب کنید اما ترا 

بخدا این صفحه را تعطیل نکنید۰

امان اهلل  آ۰ از تورنتو کانادا
-  با تشکر ازشما - چشم ۰

یک توضیح 
از  ما  وگرامی  عزیز  بسیار  خواننده 
تکزاس ماه گذشته نامه ای برای مجله 
دلیل چاپ   به  که  نوشتند  و  فرستادند 
مطلبی در هر ماه   و بنا به دالیل دیگر  
مجله   اشتراک  تمدید  عدم  خواستار  
همین  یعنی  ژانویه   ماه  واز  هستند۰ 
شماره که اشتراکشان منقضی می شود 

دیگر برای ایشان مجله نفرستیم ۰
 در نتیجه شماره قبل هم برای ایشان 
فرستاده شد ومجددا نامه ای ازایشان 
خودرا  خواسته  که  کردیم  دریافت 
تکرار کرده بودند۰  البته ما این شماره 
می  ارسال  ایشان  برای  استثنائًا  راهم 
کنیم تا  پاسخ خودرا دراینجا بخوانند 
و قول می دهیم که از شماره آینده  به 
خواست خودشان مجله را برای ایشان  
ایشان  رای  هم  که  دیگر  نفر  چند  و 

هستند نخواهیم فرستاد۰  
که  گوئیم  می  وبازهم  ایم  گفته  بارها 
اجباری  آزادی«    « شدن   مشترک 
نیست و هرکس می تواند در هر موقع 
درخواست عدم ارسال مجله را بکند۰ 
هرروز  خوشبختانه  که  وسرافرازیم 
تعداد بیشتری بر خوانندگان ما افزوده 
عزیز  خوانندگان  این  برای  شود۰  می 
مطالب  انتشار  در  مارا  روش  که  هم 
ندارند   دوست  هرماه   در  بخصوصی 

بقیه : یادداشت 

اند۰  بیرون  وتحمیالت   درون   فساد   
دربرابر  پرستی   وطن  ی  بسائقه   و 
تحمیل  های خارجی  کم وبیش  پشت 

سر نظامند۰ 
یابیم   می  در  خودمان  تاریخ  به  نظر  با 
گاهی  ای   قبیله  که سازماندهی های  
و  ظهور  بعداز  از  اما   اند۰  بوده  مؤثر 
بنیان گیری  ارتش های  ایران  دنباله 
روی از  سران ایل  دیگر شدنی نیست 
۰ از آنجا که ارتش  ملی ایران امروز  در 
زنجیره های  اطالعات و سپاه است  که 
می   ، نظامند  ی  بدنه  جزء  ها   همین 
ایرانیان   شود  گفت فرصتی  است که 
ایران  روند۰  واقعی  دهی   سازمان  به 
اسالمی  متأسفانه با فسادی  که آفریده 

است  در انزوا بسر می برد۰
نظام  همان   دین  که  اند   گفته  برخی 
ایران  در  سیاست   و  است   سیاسی 
همیشه  حرمت گذار دین است ۰ این 
برد۰  ما  بندان می  به راه  سخن   مارا 
دستورات  برابر  را   ی  قانونمند  باید 
برابر   را   دین  وحرمت  نهیم   شرع  

ادعاهای متولیان آن ۰
 ازراده ما  باید حتمًا بر  مخالفت بافساد  
باشد۰  متکی  اجنبی  ودخالت   خودی 
شافی   و  کافی  سیاسی   قدرت  یک 
بخود  با قبول دیگران  و فرصت ندادن  
 ۰ ماست  فرض  دیگران   دخالت  به 
از چاله به چاه  می رویم ۰  به  وگرنه  

این مسئله باز خواهیم آمد۰

دکتر کاظم  ودیعی

جناب هوشنگ میراهشم دمری محترم
ورسکار خانم رپی اباصلتی رسدبیررگامی مجله وزین راه زندگی

دل سوخته دارد خبر سوخته دل را    

همه آنها هک  دستی ربقلم دارند و هب قول قدیمی اه دود رچاغ خورده اند می دانند هک انتشار مجله ای رهدوهفته یکبار 

هشتمین   سال انتشار راه زندگی را 
آن هم  طی سی وهفت سال دماوم هچ توش وتالشی می طلبد۰ بدین وسیله آغاز سی و

ردرغبت ، هب شما زوج سخت کوش و ارزشمند  شادباش گفته  ربای شما و همه خوانندگان راه زندگی  سالمتی بیشتر 

و موفقیت روز ازفون خواستارم۰ 

                ماهناهم آزادی - رمتضی اپرزیی            

پبام های 
 خوانندگان
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دکتر کاظم ودیعی -پاریس

اعتراضات ، منتهی به تظاهرات  
خشونت بار  جلیقه زردها در فرانسه 
شد تا  در دومورد  مالیات اضافی  و 
بهای بنزین  ، دولت از بعضی برنامه ها  

صرفنظر کند.
وبودجه ی سال 2۰۱۹  به  کسری ! رود 

ورشد اقتصادی فرانسه  کند شود.
جلیقه زردها  در کل  روستاها  و 
شهرک ها ،  پرشمار بودند  ونه در 
شهرهای بزرگ . زیرا طبقه اجتماعی   
روز مزد  در تقاضاها بودند  ونه طبقات 
دیگر .جلیقه زرد ها  سازمان نداشتند. 
رهبر و ارگان  آنها معلوم نبود .بهمین 
دلیل  دولت ۷۰تن جامعه شناس  را 
مأمور مطالعه ی این پدیده کرد و بعد 
از سه هفته  به درخواستها  جواب داد.  
رئیس جمهور بصراحت  از کوتاهی ها 
حرف زد .وی یعنی امانوئل ماکرون  
کسی است که  در سن۳۹ سالگی 
دردور اول  قریب ۱۸ ماه  پیش  به 
ریاست جمهوری  انتخاب شد  و دو 
بند مهم  برنامه ی او  تقویت اتحادیه  
اروپا برای مقابله  با  آمریکا وروسیه 
بود ورفتن به  اقتصاد محیط زیست.  
پس  به بودجه ای کالن  محتاج بود  و 
مالیات را  باال برد .اما ... عوامل  داخلی 
ورقابت  خارجی مؤثر افتاد : در2۰۱۶  
دخالت روسها  در انتخابات آمریکا  
واروپا  به نحوی محسوس  افتاد و 
نیز دخالت  کلیسای کاتو لیک  که در 
انواع  اتهامات جنسی در غلطیده بود.  
ظهور پوپو لیسم  مدعی دفاع  از قشر  
نامرفه  بسبب حرفهای  آقای ترامپ  
و اشاعه این فکر  که اتحادیه ی اروپا  
زائده ای است  و بهتر است  هرکشور 
بطور جدی  در صدد  برکشیدن خود 
باشد  به احزاب  محافظه کار  میدان 
داد  تا به مدد  کلیسا  در حرکت آیند  
ودرفرانسه ،  فرانسوا فییون  نخست 
وزیر  عهد سرکوزی  نامزد آنها شد. 
وی کسی است  با سابقه ی پنج سال  
نخست وزیری  و نزدیکی با محافل  
مذهبی  و روابطی  با پوتین  شناخته ی 

محافظه کاران جمهوری  خواه بود.ودر

 سفر به روسیه ی پوتین  ازاو می پرسد 
کی  به ریاست جمهوری ات تصمیم می 
گیری  و ادامه  می دهد گاهی  به آن 
فکر می کنم . و پوتین می گوید  ماهم 

به آن فکر می کنیم. 
درخیل محافظه کاران  حزب  FN با 
سوابق  تند فاشیستی  زاده ، و ابتکار  
آقای لوپن  بود که رهبری  آن به  
دخترش مارین لوپن  به ارث رسید.

واین بانو  با شنودن حرفهای آقای 
ترامپ  با فکر انحالل  اروپای متحد  
والغای  یورو  درخط راست افراطی  
بحرکت در آمد.وبرای تأمین  هزینه ها 
به مسکو  رفت وپوتین  در تشویق او 
شد .ولی اورا  به دست بانکهای  روسی 
سپرد  و این بانو موفق  به اخذ  وامی 

کم بهره شد.
حزب سوسیالیسم فرانسه  بسبب 
کوته فکری ها  در رقابت ها  از سکه 
افتادوغرانسوا هوالند  از نامزد کردن  
خود برای  دوردوم  ریاست جمهوری  
صرفنظر کرد .وحزب ضعیف تر شد  
وگروهک های  تند چپ وراست  ظهور 

کردند.
آقای مکرون  که وزیر اقتصاد  فرانسوا 
هوالند بود  با موافقت رئیس جمهور  
از دولت بیرون آمد  و به سرعت  و 
با برنامه ای باب  طبع  نسل جوان  به 
تشکیل  حزب » جمهوریت به پیش 
 «بمیدان آمد .وبا وجود نامزدی۷   
مرد نامی ،  انتخابات را بردوکلیه 
احزاب  چپ وراست  را درهمان  دور 
اول شکست داد  و برای ماهی  چند 

رهبران  ماتم گرفتند.

حرف اصلی  مکرون  دفاع کامل  از

 اتحادیه اروپا  و تقویت  تجارت جهانی  
ودفاع از  فرانسه درقبال  حمله 
پوپولیسم ورفتن به  اکولوژی بود. 
وبعدها که ترامپ  حرف از الغای  قرارداد 
منع گسترش سالح اتمی زد مکرون  
تأسیس  ارتش کامال ًاروپایی  برای 
دفاع  دربرابر روسیه  وچین وآمریکا  
را پیش کشید.وترامپ  ضربه مهمی  
دریافت کرد  زیرا مکرون  آمریکارا  
دررده روسیه  و چین به نمایش گذارد. 
نوآوری های  یک رئیس جمهور جوان  
واتفاق نظر  او با آلمان  بانو مرکل  
ودفاع از برجام  وزدن محافظه کاران  
ورسوا کردن  احزاب وگروهک های  
راست افراطی  وارتجاع  کلیسایی 
ودرافتادن  با آمریکا  از مکرون مردی 
ساخت  نیرومند که  فاتحه مرتجعان  
چپ وراست را  خوانده است . پس رقبا  
دست بکار تضعیف  او شدند.تا به زدن 

وحتی عزل او برسند.
معهذا  رقبای او  به بسیج احزاب  و 
سندیکا ها موفق نشدندوحزب یاغی  با 
 ۷نماینده Insoumi پرچمدار   مبارزه 
با مکرون شد.ولی بسبب  پرونده ی 
ناجور  درامور مالی  مورد تعقیب قرار 

گرفت. 
رقبای مکرون  از هیچ تندی  به مکرون 
فرو گذاری نکردند .اورا منفرد ، یکه 
تاز ، وحتی  تنها و بی برنامه  و بی 
اعتنا  به خلق و به دور از فهم مشکالت  
در شهرک ها  خواندندوهرروز بروزن 
وعمق انتقادها افزوده می شد .اما 
درکل ، هیچیک وحتی کل این انتقادها  

تأثیری در  مردم نکرد  تاروزی که

 مخالفان با تکیه بر مالیات  زیاد  و 
بنزین گران  تکیه کردند.و پدیده 
حرکت  جلیقه زرد ها آشکار شدکه 

ادامه دارد.
فرانسه کشوری است که انقالب را  
خوب می شناسد .شورش را خوب 
هضم می کند.واز تظاهرات  واعتصابات  

به هراس  نمی افتد.
فرانسه کشوری است  که با انقالب 
خود  برای همیشه  استبدادرا  زد. 
بطوری که  پادشاهی با  همه زوری که 

حامیان داشتند  سربلند نکرد.
فرانسه انقالب کرد  اما ۱2۷ سال طول  
داد تا به دموکراسی وجمهوریت  واقعی 
رسید .فرانسه  بسیار کوشید  تا افراط 
انقالبیون  را جبران کند.وحتی از وضع 
قوانین بسود آنها که امتیازات واقعی  
داشتند نترسید .و فرانسه شد کشور 
حقوق بشر . صاحب یک  فرهنگ 
استداللی  و تأسیس  یک قدرت 

سیاسی صرفا ًقانونی.
***

فرانسه رو به استعمار کرد  مثل 
انگلستان وآلمان وبلژیک وهلند 
ودانمارک واسپانیا و ایتالیا و غیر... 
واین پدیده ی جهانی  بعهد دومین  
جنگ جهانی  ببرکت عقل  دوگل ها 

دردست  استقالل طلبان جان سپرد.

مارسیز
فرانسه  مثل هر کشور  دیگر درونی 
دارد  دموکرات  وقانونگرا  وبرونی 

دارد  دیپلمات و سودجو .فرانسه 
بعهد  شوروی ازقدرت حزب  کمونیسم 
فرانسه  وسازمان های  فرهنگی چپ  
وسندیکاهای  وابسته به شوروی  نترسید 
بحدی که استالین  چنان در تحسین  
دوگل شد که به مالمت حزب  کمونیست 

فرانسه  ورهبرآن موریس  تورز  رفت. 
اما انقالب فرانسه  وادبیات» بینوایانی« 
بزرگان ادب   وچپ های رنگ رنگ ؛ 
فرهنگ  بازی با توده مردم را  در ذهن  
وفکر مردم  استداللی  ، قانون گرایی را 

بکاشت. 
دراین کشور  بسیارند مردمانی که  عمیقاً   
دولت را  قادر متعال ،  آفریننده  کار،   
بلعنده  کل درآمدها  و فزاینده  مالیات 
می دانند .مردان رقیب  دولت ِ سرِ کار،  
هرزمان  که اقتضا کند  براین رگ حساس  

فرهنگ سیاسی  تلنگری  می زنند. 
در ماجرای  جلیقه زردها  بی شک 
انگشت  رقبای درون  از چپ وراست  
ً طرزفکر   ودشمنان  برون  ومخصوصا

آقای ترامپ  مؤثر بوده است. 
***

درهمه ی تظاهرات  واعتصابات همیشه  
ودر هر کشور  گروهکهای  شورشی،   
سودجوهای  نامسئول  کودکانه  با زدن  
وخراب کردن  و آتش سوزیها  در نقش 
مخرب  انجام وظیفه می کنند .مکرون 
می گوید  اعتصاب درفرانسه  نوعی بیان 
حال است .. بی شک پلیس  ودادگستری  
و سازمانهای  اطالعاتی و حتی رسانه ها  
ً به انواع مطالعات   در هر مورد  عمیقا 
دست می زنند .وچیزی پنهان نمی ماند. 
هدف ازبررسی ها  کشف علل است  ونه 

انتقام جویی  
فرانسه گرگ باران   دیده انواع حرکات  
اجتماعی است . بنابراین اگر دولت  به 
تحمل می رود  و نظام متحمل  است از 
سر تحقیق ها  ست که قدری زمان گیرند. 
فرانسه 5/۳  میلیون  نفر بیکار دارد .بی 
تردید هستند  کسانی که  با اتکاء به دولت  
 ،خودرا دربیکاری  مستمر می دارند .اما 
بشهادت  آمار در  فرانسه بیکاره ها  
شمارشان  ببیش از بیکاران است.. ومراد 
از بیکاره  دراین نوشته مردمی اند  که 
بسبب سرعت تحوالت  تکنولوژیک  قادر 
به تطبیق  مهارت خود  با بازار  سریعاً در 
تحول  کار نیستند .درعین حال فرانسه  
کشوری است نشسته  در فرهنگ» جمع 
اضداد .  «اقشار جامعه  برسر غرور ملی،   
قانون گرایی  وستایش زیبایی  دراعماق  

ودرظواهر  دراختالف نیستند. 
رؤیای یک رئیس جمهور  مقتدر ، آنهارا  

تا سرحد  حسادت  می ترساند.
فرانسوی هرگز  در حرکات اعتراضی 
خود ، به خود و جامعه اش  مشکوک نمی 
شود .که ممکن است تحت تأثیر  امواج 
تبلیغات  بیگانگان باشند . یعنی بسیار  
ً بر  دررودربایستی  ها هستند.وقویا 

معایب خود سرپوش می نهند.
فرانسه امسال ۹۰  پمیلیون توریست 
داشت . یعنی این کشور  بی نفت وعاری  
از بسیاری  از مواد اولیه   پذیراست و 
تاجر زیبایی ها  و حامل ارزش هاست.  
پس باید  در حراست ظواهر جاذب باشد 

و دموکرات. 
دربطن جامعه فرانسه  میراث استعمار  
واحتیاط  برخروش  مسلمانان تندرو  

وجود دارد.
اعتصاب ،  تظاهرات  یک حق است . ویک 
ضرورت  وعین فصادی است به آن نگاه 
می کنند تا ورمباد  خشم های  برآمده 
از  تبعیض ها  کاهش یابد .دولت و همگان 
دراین  موارد بحرانی  کوتاه می آیند تا 
خشم دور ، وعقالنیت ها مطرح شوند.

وقانون حرمت گذارده شود .جلیقه زردها  
نقطه ضعف هایی دارند .دربی سازمانی  
بی رهبری اند .پس راه داده اند  به 
خرابکاران  ونه به مذاکره . عیب دیگر آنها  
حمله به شخصی است  که رئیس جمهور 
جوان ونوآوری است  که محسود همه ی 
قدرتهای سیاسی ۶۰ سال گذشته  است. 

جلیقه زردها  به مجلسین  تصویب 
کننده بودجه  اعتراض نمی کنند .تنها 
هدف ،  یک شخص است و این حمالت 
شخصی بو دارد .اگر جلیقه زردها  قصد 
سازماندهی کنند وتبدیل به یک حزب 
شوند  مثل دیگر احزاب می شوند که 
وجود دارند و اکثریت ندارند.اما احزاب  
وسندیکاهای فعلی  مایل نیستند  این 

حرکت اجتماعی تبدیل به حزب شود  

زیرا خود  به ضعف خواهند رفت. 
 برعکس احزاب  وسندیکاهای  فعلی 
مایلند  جلیقه زردها  جذب آنها شوند. 
ولی دراین صورت  مشت ها باز می شوند. 

وحرکت از حرکت  وا می افتد.
احزاب موجود  تمایلی دارند  به اینکه  
با میانجیگری وکدخدامنشی  ازقدرت 
حاکم امتیازاتی بگیرند .  ولی بعید است  
مکرون به رقیب  نادان باج دهد . رقیبی 
که  درانتخابات  ازباب پوپولیسم شکست 

خورده  
دونکته  باید درنظر گرفته شود:

۱-وضع تخریب. 
 2-رفتن به سازماندهی.  

درغیر این صورت  حرکت زرد  به زرذد 
رویی  خواهد رفت . ودولت  درمانگر،   

تقویت خواهد شد.
***

مکرون  با جنبه های افراطی  ودخالت 
گرایانه  آقای ترامپ  در مقابله هاست 
 .مکرون به دنبال  تقویت اروپای متحد 

است. 
مکرون بشدت  در مبارزه با کسان  و 
دولت هایی است  که در تخطئه ی  وضع 
کره زمین.  پدیده ی گرم شدن  آنند.  
مکرون  باطرز تفکر  پوپولیسم  مهاجم  
مخالف است . مکرون دوستی  آمریکارا 

عمیقا ً طالب است. 
بنابراین درجو ّ این دوره ی انتقالی  مکرون 
صمیم وجدی باید عمل کند .چنانکه  
اروپا عمل کرد.ودرمورد برجام نیز.
درمورد خروج انگلستان  از اتحادیه

اروپا عمل کرد.مکرون محسود است . اما  
حسودان او  ازقبیله  ی  ازکارافتادگان 
سیاسی اند.ومراد ما از مکرون  دراین جا 
خط فکری  دورنگر  وبرنامه های  اروپایی 

 -جهانی  اوست ونه شخص او.
سیاست گاهی  دربوته  عوامبازی  جان 
می دهد .ولی هزینه سنگینی  خواهند 
پرداخت . انقالب اسالمی  خودمان را بیاد 
آورید . مقایسه هم نکنید .مقاومت تروپا  
درقبال دیکتاتوری  دالر  ،دربرابر توسعه 
طلبی  روسیه وچین  منتهی به  تعدیالت  

خواهد شد درآینده. 
این حرکت  در نطفه است . ولی دررشد 
سریعی است . این حرکت زمان گیر است  

ولی از نفس نمی افتد. 
دنیا نمی تواند  بااروپایی ها  که مادر صنعتی 
شدن ها بوده وستون  فرهنگ وتمدن  
عصرروشنایی  وحقوق بشر است  درافتد.
عجیب است که  دریالتا ،  روزولت نفهمید  
واستالین  فرصت طلبی کرد .هردو اروپارا 
ندیده  گرفتند .واروپا به اتحادیه ی اروپا 
و یورو رفت واینک  به تأسیس  یک ارتش 

اروپایی  می رود.
اما ترامپ  ازاین  واقعیت درسی می گیرد؟ 
یا اینکه  درتحسین می آید  به اروپا وبه  

وطن باز می گردد در تکذیب اروپا؟
***

جلیقه زردها  به شناسایی  تقاضاهای 
جامعه    کمک می کنندودولت به 
درمانگری  ها می رود .باقی از مقوله ی  
افت و خیزها  در گروه وارفتگان  سیاست 

باز است.   

جلیقه زردها
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امید به غرب
امواج مخرب پوپولیسم ممکن است در 
برسد۰.  قدرت  به   در غرب  سال جاری 
»فریدذکریا برای واشنگتن پست،« می 
ناامیدی   به  نباید  نگرانی  اما   « نویسد: 
تبدیل شود. در هر کشوری تعداد زیادی 
سیاست  مخالف  که  دارند  وجود  مردم 
قوی  نیز  آنها  هستند.  هویت  و  خشم 

هستند.« 
مکرون،  فرانسه،  جمهور  رئیس 
مجارستان  شکستBrexit؛  اصالحات؛ 
به  که  گیرد  می  نادیده  را  لهستان  و 
جنبش  برای  »تبلیغاتی  رسد  می  نظر 
است۰ گرایانه«  پوپولیست-ملی 

از  »پشتیبانی  کنید:  دقت  اماخوب 
اتحادیه اروپا در باالترین سطح خود در 
یک دهه اخیراست.« و »داستان چند ماه 
گذشته یکی از مواردعقب نشینی است.«

برای اصالح ]دیوان عالی کشور  »تالش 
گسترده  اعتراضات  موجب  لهستان[ 
مردم کشور شد« و ورشو عقب نشینی 
با  اکنون  »اوربان«   وزیر  نخست  کرد. 
اپوزیسیون  بانیروهای  که  شورشیانی 
که  روبرواست  شوند   می  متحد 
تابحال   سابقه نداشته است ۰. بریتانیا 
است. شده  بیدار   Brexit واقعیت  از 

»و در نهایت، به ایاالت متحده نگاه کنید، 
افتخار  با  جمهور  رییس  یک  که  جایی 
پوپولیسم را می پذیرد و نازیسم حاکم 
تسلط  با  نویسد:  می  فرید  شود،«   می 
ممکن  مجلس،  بر  دموکراتها  تاریخی 
ترامپ  جمهور  رئیس  سرانجام  است 
دو  برای  »جمهوریخواهان  بیاید۰  براه 
سال، بر واشنگتن حکومت کردند، آنها 
توانستند همه اطالعات را از منابع دولتی 
کسب کنند و قدرت داشتند  هرکسی را 
این  قراردهند.  بازجویی  مورد  و  احضار 
وضع روزسوم  ژانویه  به پایان  رسید۰

» خروج از سوریه؟
نویسد:  می  اتالنتیک  در  برمن  راسل 
سرباز   22۰۰ کردن  خارج  ندرت،   »به 
آمریکایی از یک صحنه نظامی دور افتاده 
است آورده  وجود  به  را  آشوبی  چنین 

.

»کارشناسان دربارۀ سیاست های سوریه 
شوک  را  آن  نه  طوالنی   زمانی  مدت 
دهنده  هشدار  موارد  برخی  در  ونه  آور 
اوباما،  پرزیدنت  همانند  دانستند.«  می 
منطقی  تردید  و  درشک  نیز،   ترامپ 
ژئوپلیتیکی برای مداخله نظامی آمریکا 
در سوریه است و آن را در دراز مدت  با 
منافع امنیتی آمریکا همراه نمی بیند   .

»تصادفی«  و  »مبهم«  ترامپ  تصمیم   
تصمیم  درستی  است  اما ممکن  است، 

باشد.
نیست.  آور  تعجب  نویسد،  می  برمن 
از  باعجله   خروج   ، حال،  این  »با 
که  دهد  می  نشان  تنها  نه  سوریه، 
در  آمریکا  نظامی  مداخله  با  ترامپ 
خاورمیانه مخالف است، بلکه استراتژی 
رییس  که  است  سوریه  تر  گسترده 
است.« نبوده  همراه  باآن  هرگز  جمهور 

خروج از افغانستان
فرد کاپالن در Slate می نویسد :  تصمیم 
ترامپ برای  بیرون آوردن بخشی  بزرگ 
از نیروهای آمریکایی از افغانستان  » قابل 
فهم « است ۰ این  طوالنی ترین جنگ 

آمریکا  وپیچیده ترین آن هاست ۰ترامپ 
خاتمه  را  جنگ  این  تا  است  درتالش 
دهد، اما به روشی که خسارات عمیق تر 

وسرافکندگی بیشتری ببار می آورد۰
معلوم  که  است  کاپالن  آقای  تعبیر  این 

نیست تا چه حد واقع گرایانه است ۰

آقای کاپالن درادامه می نویسد: 
به  افغانستان که  از  -» متأسفانه خروج 
می  صورت  سیاسی   استراتژی  عنوان 
گیرد  به نظر می رسدبزودی  به نتیجه 

خواهد رسید۰«
درسال 2۰۱۷ وزیر دفاع  ماتیس )بزودی 
آقای  نامید(   دفاع سابق  وزیر  اورا  باید 
های  بمباران  تا  کرد  ترغیب  را  ترامپ 
زیادتری را علیه طالبان و دیگر گروهها 
بر  وهمزمان  دهد   انجام  افغانستان  در 
از  بیفزاید۰  نیز  اش  سیاسی  فعالیتهای 
آن ببعد، فرستادگان مخفی به  افغانستان 
پیشرفت قابل توجهی در جهت آوردن 
طالبان به میز مذاکره برای صلح بدست 
آوردند - حتی نشستن با دولت کابل را به 

طالبان تحمیل کردند«.
از  آمریکایی   سربازان  از  نیمی  خروج 
افغانستان »بدون کسب هیچ گونه امتیاز 
به طور  یا هر کس دیگری،  و  از طالبان 
جدی« اهرم جناح دیپلماتیک را تخریب 

می کند.

درعکس زیر  یکی ازسربازان آمریکارا در پایگاه 
هوایی قندهار  بهنگام نگهبانی مشاهده می 

کنید۰

گرگ و میش دیوار
دیوار مورد نظر پرزیدنت ترامپ کشور را 
در معرض توقف فعالیت بخشی از دولت 
خواسته از  ها  دموکرات  زیرا  داد،  قرار 
 رئیس جمهور ترامپ برای تامین مالی

بازمیزنند. سر   مکزیک  مرزی  دیوار   
ژانان گانش در Financial Times می 
نویسد: هر دیواری در مرز ایاالت متحده و 
مکزیک به زودی »به یک اصل« تبدیل می 
شود۰. »به نظر می رسد که آسیائی ها تا 
اواسط قرن به بزرگترین بخش از جمعیت 
تبدیل  متحده  ایاالت  مهاجرین  کل 
اطراف  در  را  دیوار  اینکه  مگر  شوند.« 
فرودگاه ها به ارتفاع 4۰،۰۰۰ فوت بسازند. 
»فکر کردن به دیوار » اندیشه را از آینده 
کند  می  منحرف  کشور  واقعی جمعیت 
میالدی   2۰۱۰ ازسال  که  ...مهاجرینی 
به  اند  آورده  هجوم  آمریکا  به  آسیا  از 
مراتب بیش از شمار مهاجرینی است که 
از آمریکای التین به این کشور آمده اند. 
]در همین دوره، مردم دو کشور از چهار 
کشور با بزرگترین شمارمهاجربه ایاالت 
از:  عبارتند  که  آمدند  آمریکا  متحده 
چین و هند۰ وایاالت متحده پناهندگان 
آسیایی را  بیشتراز پناهندگان اروپایی، 
آمریکای التین و آفریقا پذیرفته است. 
« گانش می نویسد: »این کشش است، 
من می دانم، امیدوارم که طیف گسترده 
ای از مهاجران احساسات ضد مهاجرین 
آرای  به  آینده  اما  دهند.«  تسکین  را 
مهاجران آسیایی بستگی دارد. به رغم 
محافظه کاربودن  آسیایی ها به عنوان 
»اقلیت های مدل«، رای دهندگان آسیایی 
برای  ای  دوره  میان  انتخابات  در  هنوز 
نیافتند۰ پیروزی دست  به  ها  دموکرات 

تنبیه تحریم کنندگان 
اسرائیل

در   اسرائیل  مستمر  مشکالت  از   یکی 
سالهای اخیر  این روزها دربرابر   اعضای 
آزادی  اصول  قرارداردکه  آمریکا  کنگره 
به  بیان و تالش سیاسی آمریکائی هارا 

چالش کشیده است ۰
المللی  بین  تایمز  نیویورک  روزنامه  
خود   2۰۱۸ دسامبر   2۶ روز  درشماره 
می  که  است  طرحی  یک  :این  نوشت 
خواهد درصورت تصویب  در کنگره به 
و  شرکتها  وجنائی  مدنی  تنبیه  به 
در  بپردازدکه  آمریکائی   سازمانهای 
تحریم اسرائیل  و حمایت از فلسطینی 
غربی  ساحل  اشغال   به  اعتراض  هاو 

توسط اسرائیل   دخالت داشته اند۰
کردن  اثر  بی  کنگره   اعضصای  هدف 
تحریم ها ست که علیرغم  مخالفت های 
سرتاسر  در  حامیانش  و  اسرائیل  دولت 
دنیا ، درسالهای اخیررو به افزایش بوده 
است ۰کمیته آمریکائی - اسرائیلی روابط 
عمومی، یک گروه البی  به رهبری طرف 
اسرائیل است که  سفت وسخت   داران 
برروی  این موضوع کار می کند۰یک گروه 
 J.Street آمریکائی   طرفدار اسرائیل بنام
که با آیپک  روابط خوبی نداردولی از طرح 
ایجاد دو کشور یعنی اسرائیل وفلسطین 
حمایت می کند ازاین بیمناک است که 
مبادا دخالت کنگره اثر زیان باری داشته 
جهان   کشورهای  اعظم  باشد۰قسمت 
اشغالی  های  زمین  برروی  وساز  ساخت 
که درسال ۱۹۶۷ به دست اسرائیل افتاده 
است  را مغایر قوانین بین المللی می دانند۰

ازطرحی  آمریکا  سنای  حامیان  اگرچه  
که به عنوان قانون ضد تحریم شناخته 
است  واضح  مخالفند  بشدت  شود،  می 
از تالش گسترده   قانون بخشی  این  که 
برای سکوت یک طرف بحث است و بنفع 
اسرائیل و آمریکا و سنت های دموکراتیک 
مشترک بین اسرائیل و آمریکا نیست ۰
اتحادیه   ازجمله  قانون   این  منتقدان 
آزادی های مدنی آمریکا  و چند  سازمان 
این  گویند   می  ها   فلسطینی  حقوق  
متمم  اول  اصل  با   مغایر  قانونی   طرح 
قانون اساسی آمریکا  ست و  مانع گفتار 

سیاسی می شود۰
سیاست های  سختگیرانه نخست وزیر 
ازجمله   ، نتانیاهو  بنیامین   ، اسرائیل 
در  مسکونی   اماکن  دادن   گسترش 
زمینهای اشغالی و عدم  تمایل به  دنبال 
بدهد  اجازه  که  صلح   مذاکرات  کردن  
فلسطین بعنوان یک کشور شناخته شود ،
 باعث تشدید  جنبش  برقراری تحریم 

ها  می شود۰
کار  ادامه  با  اسرائیل   مخالفین  تنها  نه 
جنبش تحریم ها موافقند بلکه بسیاری 
از یهودیان آمریکا نیز با  اشغال  ساحل 
محصوالت   خرید  از  و   مخالفند  غربی  
مناطق  ساکنین   توسط  شده  تولید 
آنها  حق  کنند۰  می  خودداری  اشغالی 
برای اینگونه   مخالفت ها باید محفوظ 

ومصون از تعرض باقی بماند۰
تهران و خروج نیروهای 

آمریکا از منطقه
موسویان پژوهشگر  سیدحسین  دکتر 
آمریکا:  پرینستون  دانشگاه  ارشد 

اعالم  با  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ 
خروج نیروهای آمریکا از سوریه جهان 
باور نکرد،  را گیج کرد. مسکو به نوعی 
کرد،  برخورد  داری  خویشتن  با  تهران 
آنکارا فرصت را برای تحقق اهدافش در 
سوریه مغتنم شمرد، اعضای ناتو نگران 
شدند، هر دو حزب بزرگ آمریکا یعنی 
دموکرات ها و جمهوری خواهان مخالفت 
با  نیز  ترامپ  ملی  امنیت  تیم  و  کردند 

استعفای متیس مات شد.
  اما ماجرا هم ساده است و هم پیچیده.

آغاز  از  ترامپ  چون  است  ساده   -۱
و  شفاف  به طور  انتخاباتی  مبارزات 
قبلی، جورج  روسای جمهور  آشکار، 
به خاطر  را  بوش جمهوری خواه 
اوبامای  جنگ های عراق وافغانستان و 
دموکرات را به دلیل ادامه حضور نظامی 
در منطقه مورد انتقاد قرار داد و صریحا 
اعالم کرد که نیروهای آمریکا را از منطقه 

خارج خواهد کرد.
سفید،  کاخ  برصندلی  نشستن  از  بعد 
لحنی  با  را  اظهارات  همین  ترامپ 
تند تر بدون توقف ادامه داد تا اینکه در 
در  آمریکا  امنیت ملی  جلسه شورای 
اسفند ماه گذشته تاکید کرد که پروسه 
خروج، باید از سوریه کلید بخورد. ژنرال 
دانفورد  جوزف  دفاع و  ماتیس، وزیر 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا 
در  آمریکا  نیروهای  درازمدت  برحفظ 
منطقه خاورمیانه تاکید و خروج آمریکا 
که  دانستند  خألیی  ایجاد  موجب  را 
روسیه، ایران و ترکیه از این خأل استفاده 
خواهند کرد. جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی ترامپ همیشه موضعی رادیکال تر از 
این دو داشته و معتقد به گسترش حضور 
و  در ایران  رژیم  تغییر  حتی  و  نظامی 
سوریه است. مایک پمپئو وزیرخارجه هم 
مابین این دو طرز تفکر قرار دارد. بنابراین 
رئیس جمهور  نظر  با  جلسه  اکثریت 

مخالفت می کنند.
ماه شورای امنیت  اردیبهشت  درجلسه 
از  نظامی  فرماندهان  ملی آمریکا، 
تا  می خواهند  مهلت  رئیس جمهور 
بدون تعیین زمان مشخص برای خروج 
تدریجی، برنامه ریزی و اقدام کنند. شاید 
تا  زمان بازی کنند  با  می خواستند  آنها 
رک  هم  ترامپ  تمام شود.  ترامپ  دوره 
ماه   ۶ می گوید،  آنها  به  وپوست کنده 
فرصت می دهم برای تمهیدات الزم و بعد 
از این، هیچ بهانه ای را هم نخواهم پذیرفت. 
ترامپ سرانجام، راس مهلت شش ماهه و 
بدون اخذ نظر فرماندهان نیروهای مسلح، 

کرد. اعالم  را  سوریه  از  خروج  فرمان 
فرماندهان  کرد،  استعفا  ماتیس  ژنرال 
نیروهای مسلح آمریکا در منطقه شوکه 
اسرائیل  شدند،  عصبانی  به شدت  و 
منطقه ای  متحدان  سایر  و عربستان و 
ناامید شدند، چون  آمریکا هم عزادار و 
خواست ترامپ محدود به سوریه نیست. او 
واقعا معتقد است که آمریکا باید به تدریج 
همه نیروهای خود را از منطقه خاورمیانه 
بیرون کشد و نباید نقش پلیس جهان را 
ایفا کند و نباید به دنبال تغییر رژیم در 
که  کرده  تکرار  مکرر  او  باشد.  کشورها 
هفت  منطقه  در  جنگ ها  برای  آمریکا 
به  و  کرده  میلیارد دالر هزینه  هزار 
وگسترش  مجروح  و  کشته  هزاران  جز 
تروریسم، عایدی دیگری نداشته است. 
روند،  این  ادامه  که  است  معتقد  ترامپ 
یعنی هزینه کردن هزاران میلیارد دیگر 
این  درحالی که  آینده،  سال های  در 
منابع باید در داخل آمریکا برای رشد و 
مهار رشد رقبای  نیز  و  توسعه اقتصادی 
هزینه  اروپا،  و  هند  یعنی چین و  اصلی 
کشورهای  که  دارد  اصرار  او  شود. 
ثروتمند منطقه مثل عربستان و امارات 
تریلیون  هفت  از  بخشی  حداقل  باید 
هزینه گذشته آمریکا را بدهند و از این 
از جیب خودشان هزینه کنند. بعد هم 
2-اما موضوع پیچیده است چون آمریکا 
منطقه  در  نظامی  نیروی  هزار  ده ها 
دارد، خروج آنها سال ها طول می کشد، 
و  ضعیف  منطقه  در  آمریکا  متحدین 
بار بزرگ نیستند،  قادر به کشیدن این 
آمریکا،  منطقه ای  و  جهانی  رقبای 
به ویژه روسیه و ایران درکمین هستند و 

قس علی هذا..
برای  روند  این  آینده  که  است  روشن 
حیاتی  جهانی  و  منطقه ای  قدرت های 
ادامه  در  می تواند  عامل  دو  بود .  خواهد 

این روند موثر باشد:
نیازمند  ترامپ  اینکه  موضوع  اولین   -۱
یک تیم متحد امنیت ملی خواهد بود تا 
او را همراهی کند. اگر او بتواند یک وزیر 
دفاع همراه، جایگزین متیس کند، خواهد 
کلیدی  افراد  بعدی  مراحل  در  توانست 
غیرهمراه در تیم امنیت ملی آمریکا را 
تغییر دهد که می تواند شامل جان بولتون 

هم بشود.
این  اجرای  در  ترامپ  اینکه  دوم    -2
بزرگ خود، در داخل آمریکا  استراتژی 
این  است.  روبه رو  مخالف  اکثریت  با 
بهره برداری  خطر  مستمرا  اکثریت، 
اسرائیل  ضربه پذیری  ایران،  و  روسیه 

را  منطقه  در  آمریکا  متحدین  سایر  و 
مطرح کرده و در آینده هم روی همین 
محورها سرمایه گذاری خواهند کرد. در 
از  و بخشی  برجام، دموکرات ها  موضوع 
جمهوری خواهان مخالف خروج ترامپ از 
برجام بودند. در موضوع خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از منطقه هم اکثریت دو 
آمریکا  تا  موافقند  اصولی  به طور  حزب، 
بتواند روی قدرت های شرق آسیا تمرکز 
با  حزب  دو  اکثریت  حال  عین  در  کند. 
تصمیم ترامپ مخالفند چون آن را سریع، 
نابهنگام و بدون برنامه جایگزین مناسب 
نگران  به  شدت  بنابراین  و  می دانند 
افزایش قدرت منطقه ای روسیه، چین و 
ایران و تضعیف تل آویو، ریاض و سایر 
متحدین عرب شان هستند. لذا آنها تشنه 
هر شعار یا اقدامی خواهند بود که بتوانند 
از آن برای شکست استراتژی ترامپ و 
توقف روند خروج استفاده کنند. بنابراین 
مواضع و رفتار کشورهای تعیین کننده، 
اعم از متحد یا مخالف آمریکا در منطقه 

کلیدی خواهد بود.
تغییرات مهم در نظام مدیریتی عربستان، 
بازگشایی  و بحرین در  امارات  تعجیل 
اینکه  سفارتخا نه های خود در دمشق و 
به  به زودی  عربی هم  سایر کشورهای 
این روند خواهند پیوست، لبخند ریاض 
تعجیل  مسکو،  به  قاهره  و  ابوظبی  و 
ترامپ  به  اطمینان بخشی  در  اردوغان 
درمورد اوضاع بعد ازخروج و... همه و همه 

با این موضوع ارتباط دارد.
بنابراین این موضوع شرایط جدیدی بعد 
از خروج ترامپ از برجام به وجود آورده 
که شانس فرصت ها برای ایران بیشتر از 
تهدیدهاست. استراتژی تهران در چند 
ماه و یکی دو سال آینده می تواند نقش 
ترامپ  استراتژی  سرنوشت  در  مهمی 
اینکه  باشد.  داشته  منطقه  آینده  و 
مخالفان  تضعیف  موجب  اقداماتی  چه 
استراتژی خروج نیروهای نظامی آمریکا 
اقداماتی  چه  متقابال  و  شده  منطقه  از 
این  تسریع  و  تقویت  باعث  می تواند 
اقداماتی  چه  اینکه  و  شود  استراتژی 
اختالفات  کاهش  موجب  می تواند 
همگرایی  و  عرب  همسایه های  و  ایران 
است  مواردی  جمله  از  شود،  منطقه ای 
که استراتژیست های تهران باید بتوانند 
تاوظیفه  کنند  عملیاتی  و  تعیین 
را  خود  حساس  بسیار  و  تاریخی 

به درستی ایفا نمایند.
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 *دلیل موفقیت 
مذهبی ها  آن بود که 
از سالها پیش سازمان  

داشتند۰
 *جمهوری 

اسالمی  چوب  به 
حساب نگرفتن  
شعارهای غرب 

ستیزخودراخورده
 ومی خورد0 

 *پدران  بنیانگذار 
ً انقالبی  انقالب  ابدا
نبودند  واکثرا ً درآرزوی 
تحقق  آرمانی مشروطه  
با درتمنای  یک 
دموکراسی آرمانی 

بودند0

رهبر  خامنه ای  گفته است: 
»مردم به دلیل  خدمات  درحمایت 
ماهستند و نیز به دلیل  مذهب خودشان«
نقل به مضمون

کاش می گفت : مردم مذهبی ما  باما  
دررودربایستی هایند؛ ماهم  آنهارا خوب 

درمهارداریم۰ 
معهذا وقتی اعتراف دارد  بر »به دلیل  
مذهب خودشان «به روی نمی آورد  که 

برداشت مردم  از تشییع مذهب ایرانی 
یکدست نیست وانواع واقسامی دارد که 

مادر مکاتب درونی مردمی شده اند۰
نظام خودرا  بانی انقالب اسالمی  می 
پندارد  که اگر برگردیم  به عقب  
وبازببینیم  مخالفان نظام  قبل از انقالب 
را درمی یابیم  که پدران  بنیانگذار انقالب  
ً درآرزوی  ً انقالبی نبودند  واکثرا  ابدا
تحقق  آرمانی مشروطه  با درتمنای  یک 
دموکراسی آرمانی بودند ۰ولی  دنیای 
غرب فرض کرد  با حمایت از »  مردان 
مقدس «به اخالقیات سیاسی  کمک 
می کند وآرمان طلبان  غیر مذهبی 
ً درتکریم  به دین بودند   هم  که غالبا 
وباورداشتند بر » الاکراه فی الدین «به 

تصحیح مدارفکری رفتند۰
واما شعار :  آزادی ،  استقالل  ،مذهبی 
نبود ۰آزادی ، ازعهد مشروطه گرایان  
سرزبانها بود واز آن  روشنفکران  
وروشنگران  متأثر  از جوّ غرب  صنعتی  
و بزرگ مردان آنها بود ۰واستقالل 
بر آمده  ازنیروی باستانی فنا ناپذیر  
ً انگ   مردم  وکشورایران بود که بعضا 
ناسیونالیسم ایرانی برآن زدند۰حرکت 
مذهبی به مقابله  علیه این دو  شعار 
اساسی نرفت  وزیرکانه  شعار » جمهوری 
اسالمی «رابرآن دوشعار  افزود ۰ومردم 
گفتند  ازسرگمان  فردی که بع ائتالف  
نیرو ها می رویم  و» چه بهتر  «را تکرار 

می کردند۰
غافل از آنکه  غیر مذهبی ها ی مشتاق  
آزادی واستقالل  دربی سازمانی  بسر 
می بردند ورهبران دینی  ازسالها پیش  
ودرکل » از همیشه  «سازمان یافته 

بودند۰
واما بی سازمانها  بی جهت شکست 
نخوردند زیرا اکثریت  آنها  سابقه ای 
بسیار کوتاه  وکم درامور  سیاست 
داشتند ۰پس  تبدیل شدند  به مواد خام  
دردست  آنها که نه تنها  سازمان داشتند  
و آرمان ، بلکه  نظمی داشتند  درامور 
مالی  ودر هنر برهان آوری ازقدیم األیام۰

***
شکست سیاسی  معموال  ادیان را به 
نفرت می برد نه به عبرت ۰ وهم امروز  
ما نفرت راداریم  وهنوز به عبرت  نرفته 
ایم۰ شاید به این دلیل است  که ما  باعمر 
کوتاهی که داریم  حوصله ازنوشروع 

کردن  هارانداریم وتن می سپاریم به 
نفرت۰ 

پس دلخوش می کنیم  به تکرار » جوان 
ها ، جوانان «که رسانه هایی بسیار نارسا  
نان آنرا نصیب خود می کنندونمی بینند  
که جوان امروزی  جوان دیروزی نیست 
وراهی بسیار  متفاوت درپیش  دارد  واین 
منحصر به ما نیست وپیدیده ای است 

جهانی۰ 
بیادآوریم  که در تونس ومصر به مدد 
شبکه های اجتماعی  به بهار عرب 
رفتند  ۰بهمانگونه که  حرکت سبز 
خواست درایران   عمل کند ۰ جوان  
حامل بهارعرب آن جوان شیفته حرکت 
ناسیونالیسم ناصر مصری نبود ۰  معهذا  با 
همه نوآوری ها ندید که تکیه براین فنون  
شبکه اجتماعی  جز حداقلی  ازابزارتوفیق 
نیست ۰ آنها  حرکت بهار عرب  را بانی 
شدند بمددفناوری ها وقدرت کشورهای 
آفریننده  آن فناوری ها وذینفع هارا 
ندیدند که شبکه مالی جهانی شان  به چه 

توطئه ها  قادرندبروند۰
منظورمن  ترساندن مبارزان ازقدرت های 
سیاسی توطئه گر نیست ۰ هدف دراینجا  
آن است که  به حساب نگرفتن  آنها 

خطاست۰ 
هم امروز  جمهوری اسالمی  چوب  به 
حساب نگرفتن  شعارهای غرب ستیز 
خودرا  خورده ومی خورد ۰وقتی نظامی 
به » آزادی واستقالل وجمهوریت«  
خود متکی است  چرا به حصر  قدرت 
دیگران  که معتقد به » آزادی واستقالل 

وجمهوری  «است  می رود۰
دل ما براشتباه  آنها نمی سوزد ۰برعکس 
دل ما  میسوزد  براین که  هرگز به »عبرت 

سیاسی  «تن ندادیم۰
***

چنین فرض کردند  که  روسیه دوست 
نظام جمهوری اسالمی است ۰ وبا اتحاد  
با آن کشور  می توانند  انتقام از رقیب 
قدیمی  آن دیگری بگیرند ۰و هنوز هم 
درنیافتند   که روسیه پوتین  درحراست 
از خویش است  ودرتوسعه طلبی هاست 
 ۰هرجا که بشود ،  ونه درحراست ایران 
 ۰آیا دراین  دهساله کشوری را می 
شناسید  که  بقدرروسیه فعلی  درتوسعه 
طلبی  ارضی ودردست نهادن  بربازارها 
باشد؟ بیاد آورید که روسیه ، ایران والیی 

را  تشجیع کرد  برتوسعه طلبی ها ی 
ارضی  تا باج گیر  آمریکا واروپا باشد۹ 
وامروز  روسیه درعربستان  و با عربستان 
است  وایران درخاورمیانه  واوپکُ » بز

گری است  که از گله بیرون است۰ « 
اما رهبر  میراث دار خمینی  فرض کرد  
که آمریکا  دشمن ، وپوتین  روسی  
دوست است ۰ به ذات خودشان۰  
آمریکا  دشمن نظام نیست  وهم اآلن 
بادوکلمه»  تشریف بیاورید  «قادراست  
آقای ترامپ  را بتهران بیاورد  وهمورا  به 
تجلیل نظام  وادارد ۰زیرا درضمیر رهبر 
و یارانش این فکر می جوشد که چون 
نظام  به آمریکا ستیزی رفته است  پس 
آمریکا هرآن  درخط انتقام کشی از نظام  
است ،چون  این نظام صورت مسئله را  
نمی خواند راه حل را  دربحران ها  پیدا 
نمی کند ۰وصورت مسئله  این است که  
آمریکای هوادار  انقالب  اسالمی  ومأیوس 
از  مذاکرات  یکسال ونیمی اوایل انقالب،   
یک فرصت را  ازدست داده است  یعنی 
که بازار یک کشور 2۰  میلیارد  دالر 
درآمد نفتی را دودستی  تقدیم روسیه  
رقیب کرده است وبقول پوتین »  خألیی 
بود وما آنرا پرکردیم «والبته نمی گوید  

بسود کی ویابه زیان کدام کشور؟!
مذهبیون خودرا  با شعارهای  غرب 
وآمریکا ستیزفریفتندوعنوان کردند که  
دوستی با آمریکا  به معنی رفتن آنهاست 
 ۰وندیدند که آمریکا  با کشورهایی  
دردوستی است  که هزاربار  مستبدتراز 
نظام والیت فقیه  اند ۰مثل عربستان  
سعودی  ۰سردادند  که دوستی با آمریکا 
مغایر  شعار استقالل است  که نه  حرفی 
منطقی است  ونه سیاسی ۰ زیرا سیاست 
 ،دوست ودشمن نمی شناسد ۰ایران اگر  
ایران باشد  وواقعاً استقالل  خود ودیگران  
را حرمت دهد  می تواند با هرکشور  به 
تجارت رود  بی اندک هراس ۰ زیرا آمریکا  
جز یک هدف ندارد  وآن سود آنی است 
۰وکشوری که  به دادوستد رو کند  و به 
دیپلماسی» ستیز  «بچسبد  حتماً بازنده 

است۰ 
***

مردم ایران  که با تحمل  رودربایستی ها با 
نظام ، قربانی اند ،البته  این مردم به وقت 
می  اجنبی  پشت سر نظام قرار  حمله 

گیرند ودقیقا ً در »نشئه مقاومت «اند۰

ً درافشای فسادها   اما دردرون  دائما 
هستند  ودردفاع  از حق وحقوق خود۰

داستان  آن وکیل مجلس  اسالمی که 
صف مشتریان  بانکی را حرمت ننهاد  
را حتماً شنیده اید۰که آن وکیل  رفت 
نزد مسئول گیشه  تا کار ازپیش ببرد 
ومسئول گفت بروید  صف مردم را  
ببینید ۰پس وکیل  به مفاخره رفت که»  
من وکیل مجلس هستم   «وکسی گفت  
خاک برسر کشوری که  تو وکیل  مجلس 
اش باشی ۰وبالئی  بسراو آوردند  تا منبعد  

به احقاق حق رود۰۰۰
مقاومت این است  که درونی است  
ونیازبه  نامه نگاری  به دفتر حقوق بشر  
ندارد ۰آنهم  حقوق بشری که  که  خودی 

های ناپخته شان  آن را خوانده اند۰
عبرت از دیروز  برای ما کافی نیست۰  

شناختن مردم امروز  واجب ماست۰ 
آقای احمدی نژاد  اخیرا ً بمناسبت حرکت  
 »جلیقه زردها  «به رئیس جمهورفرانسه  
پیامی فرستاده است  مبنی بر اینکه»  
هیچ قدرتی  باالترازقدرت مردم نیست۰  « 
حرف ایشان  البته مصرف داخلی دارد  
هرچند فعال خریداری ندارد ۰پس 
مشخص است ۰ به ایشان چه میتوان 
گفت که آنها که درقیام سبز  بدست 
شما  نابودشدند  قدرت مردم را  درسیما 

وسیرت داشتند  یانه؟
به ایشان چه می شودگفت  که درآمریکا  
ازسر جهل  یا ازسر یک  میل به دروغ به 
عمد گفتند  درایران همچنس باز وجود 
ندارد درحالیکه تاریخ این سرزمین  
خالف آن گفته  رد پاها دارد ودرایران 

انقالبی نیز۰
قراربود هم ایشان  بروند به مجلس همه را 
بگویند  درباب محل  خرج درآمدسرشار 
نفت  طی ۸ سال  حکومتشان  اما چرا 
نرفتند؟ پس یک مردم مهارشده  بدست 
ایشان  فرق دارد با  یک مردم آزاد  
درمیان  تقاضاهای اجتماعی ۰ البته  مثل 
خلخالی  که گفت » هرچه کردم  بدستور 
خمینی کردم ۰ «ایشان  هم گفت  هرچه 

کردم بدستور رهبر کردم۰
جمهوری اسالمی که بر اریکه  عدم 
مسئولیت  حضرت رهبری نشسته  
وضمناً بی نظر همیشه صائی ایشان  هیچ 
کار انجام نمی شود  به رو نمی آورد که 
 »:گره کور  همین جاست  «که سراز  

مدیریت  تجاری در نمی آورد زیرا  وقتی 
پول فراوان  وآسان نصیب  دارید نیاز  به 
رأی دیگران  ضرورت ندارد ۰وی به مانند  
موالیش  سرازاقتصاد  درنمی آورد  وگرنه 
آسان ترین  راه حل ها  درگشودن  گره 
های فعلی  همانا به  تجربه کشاندن  آقای 
ترامپ  است ۰ زیرا  که درذات  خود ایران  
استقالل طلب است  تحت هر نظام قادر 
است  منافع کشور حفظ شود ۰درحالیکه  
ما سیاستی که اینک دراجرا ست  هیچ 
بعید نیست که  ایران  طعمه وقربانی  

سازش  پوتین وترامپ شود۰
روسیه هم  اآلن  با کمک مالی خود  به 
ونزوئالی ورشکسته به تقصیر نفت آن 
را  دیر یازود  قبضه خواهد کرد ۰نفتی که  
روزی دراختیار  کمپانی های  آمریکا بود  
و بعهد  چاوز به مدیریت   شومی رفت۰ و 
آمریکای ترامپ  دراشتباهات عهد ترامپ  

دست وپا میزند۰
آیا ایران والئی  دست روی  دست نهاده 
تا   تکلیفش را  روشن کنند؟ !یا باید  با 
آشتی  با ملت خود  تکلیف  خودرا بعهده  
گیرد ۰۰۰آمریکای ترامپ   نقطه ضعف  
بسیارداردوجمهوری اسالمی  قادربه بهره 
داری  از نقاط ضعف  آمریکا نیست  وفردا 
که ترامپ قدری  با پوتین به مماشات  رود 
آمریکا  با دست باز  به انواع حیل  میرود 

تا  برسرنوشت این کشور دست نهد۰
***

جمهوری اسالمی  سالهای دراز  در دوری 
باطل  بسر برد  ومنکر  تحول ناگزیر  شد۰ 
اما  امروز  که پرست وقت ابتکار است  
بررفتن  به یک استراتژی برای جبران کژ 
ومژ  روی ها  دست روی دست  نهاده و 
دست ازتکرار  همان روش ها  که کشوررا  

به مصائب  برد  بر  نمی دارد۰ 
اقبال  بزرگ این  نظام آنجاست  که 
آمریکای  ترامپ در  خط درستی برای  
جلب دیگران  بویژه  ایران قدم بر نمی 
دارد۰وازسوی دیگر  یک اپوزیسیون  
پاک دست  وروشن بین  مخالفان  نظام 
را  به اتحاد  نمی برد ۰ سایه چهل سال  
سیاست موجود  مردم را  به یأسی  دنباله 
دار می برد ۰ونظام نان  عدم تحرک  درون 

وبیرون  را خورده و می خورد۰

هشدار آمریکا به ایران در مورد آزمایش موشک ها 

وزیر خارجه آمریکا به جمهوری اسالمی در مورد برنامه پرتاب سه فروند موشک 
فضایی بالستیکی هشداری پیشگیرانه داد. او این اقدام ایران را نقض صریح قطعنامه 
شورای امنیت دانست و از ایران خواستار بازنگری در این برنامه شد. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا در یک هشدار پیشگیرانه روز پنجشنبه 1۳ دی )۳ ژانویه( طی 
بیانیه ای اعالم کرد: »ایاالت متحده نظاره گر سیاست های مخرب رژیم ایران نخواهد 

ماند که ثبات و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.«
وزیر خارجه آمریکا به برنامه پرتاب سه فروند موشک فضایی بالستیکی جمهوری 
اسالمی اشاره و تأکید کرد که این برنامه نقض صریح قطعنامه  شورای امنیت سازمان 

ملل در مورد استفاده از فن آوری موشک بالستیک ایران است.
سردار قاسم تقی زاده، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آذرماه ۹۷ 

)نوامبر 2018( گفته بود که به زودی سه ماهواره ساخت نیروهای متخصص داخلی 
به فضا پرتاب خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تقی زاده، این سه ماهواره پس از پرتاب در 
مدارهای مشخص شد ه قرار خواهند گرفت و توان فضایی ایران به نمایش در خواهد 

آمد0.
وزیر خارجه آمریکا می افزاید: »ما به رژیم ایران توصیه می کنیم یک بار د یگر این 
برنامه تحریک آمیز د ر رابطه با موشک های د وربرد خود را بازبینی کند و به آن 

خاتمه د هد، تا بیش از این د ر انزوای اقتصاد ی و د یپلماتیک فرو نرود.«
جانشین وزارت د فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمینه گسترش فعالیت های 
موشکی جمهوری اسالمی تصریح کرده است: »این فعالیت ها در وزارت دفاع تنها 
کار فناورانه نبوده و در عرصه بازدارندگی فعال در صنایع موشکی موفق شدیم 
موشک های زمین به زمین با برد 2 هزار کیلومتر به صورت نقطه ای طراحی و تولید 

کنیم که این فعالیت ها در راستای تحریم شکنی و مقاومت بوده است.«
به گزارش رویترز، مایک پمپئو تأکید کرده است که پرتاب ماهواره ها در مدار زمین 
ناقض قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان ملل است. این قطعنامه از جمهوری 
اسالمی ایران خواسته است، از هر گونه فعالیت در رابطه با موشک های بالستیک 
پرهیز کند که قادر به حمل کالهک هسته ای باشند. این قطعنامه دربرگیرنده ی 

فن آوری موشکی نیز می شود.
وزیر خارجه آمریکا می گوید که از زمان تصویب این قطعنامه ، ایران بارها دست 
به آزمایش موشک های بالستیک زده است؛ از جمله موشک میان بردی که ایران 
در اول دسامبر آزمایش کرد. این موشک قابلیت حمل چندین کالهک هسته ای را 

داشته است.
موشک های  است که  اشاره کرده  بارها  آمریکا  متحده  »ایاالت  می افزاید:  پمپئو 
بالستیک و موشک های مستقر در مدار زمین متعلق به رژیم جمهوری اسالمی اثرات 

بی ثبات کننده بر منطقه و فراتر از آن خواهند گذارد.«
واکنش ظریف به اظهارات پمپئو

پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در مورد موشک های ماهواره بر  در پی هشدار مایک 
جمهوری اسالمی و آزمایش های موشک های بالستیکی، محمد جواد ظریف، وزیر 

خارجه جمهوری اسالمی در پیام توئیتی خود نوشت:
»پرتاب ماهواره بر توسط ایران - و آزمایش های موشکی- نقض قطعنامه 22۳1 
نیستند. آمریکا مرتکب نقض فاحش همین قطعنامه شده و بنابراین در جایگاهی 

نیست که درباره آن موعظه کند.«
است.  مرده   1۹2۹ 1-قطعنامه  آمریکا:  به  یادآوری  »جهت  می افزاید:  او 

2-تهدید،تهدید تولید می کند و نزاکت،نزاکت می آورد.«
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اقای مرتضی پاریزی 
 با درود 

 امید  که همواره در خدمت به میهن 
سر افراز باشید .

جوابیه  ام  ملی  تکلیف  و  دین  به  بنا   
کار  جسارت  و  مصاحبه  بابت  که  ای 
فانونی  پادشاه  به  سی  بی  بی  مند 
رادیویی  رسانه  ان  از  ایرانیان  ما 
و  تقدیم  ام  نوشته  شده  وتلویزیونی 
به  ماهنامه خود  در  انرا  دارم  استدعا 
گوش ایرانیان پایبند به فرهنگ ملی 
ملت  شود  دانسته  تا  برسانید؛  ایران 
ایران به فرهنگ ملی ونماد ان بسیار 
پایبند هستندو هیچ جایگزینی را هم 
قبول ندارند  . بسیارهم بان مغرورند۰

با ارج 
 مینو ثقفی

آقای کسرا  ناجی برنامه ساز بی بی سی؛ 

تا آنجا که در درازای 4۰ سال در غرب 
گفتگو  با  کننده  گفتگو  ایم،  آموخته 
شونده باپرخاش و خشونت آمیز رفتار 
نمیکند. شیوه گفتگوی شما به عنوان 
کارمند مزد بگیر بی بی سی، همواره 
با پرخاش و رفتار خشونت است انگار 
که شکنجه گر رژیم اسالمی با زندانی 

روبرو نشسته است.
با  شما  رفتار  ناجی  کسرا  آقای 
همانند  هایتان  برنامه  گفتگوشونده 
گفتگو  کردن  اعتبار  بی  که  است  آن 
و  غاصبین  هردو؛  جیب  به  شونده؛ 
جمهوری  جنایتکاران  و  تبهکاران 
دست  شک  بدون  که  اسالمی 
انگلیس  فخیمه  کشور  نشاندگان 
ام  اشاره  میشود.  سرازیر  میباشند 
مصطفوی  مهران  با  شما  گفتگوی  به 
و  میالنی  عباس  دکتر  به  پرخاش  و 
میباشد.  دوم  پهلوی  رضا  به  اعتراض 
کردن  اعتبار  بی  ماموریت  انگار  شما 
به  اید  داشته  را  شوندگانتان  گفتگو 
سازمان حقوق بشر فرستاده میشوید 
از  هم  خوب  و  باشید!  گر  مصاحبه  تا 
یقین  به  شنونده  آیید.  برمی  اینکار 
زیر دست شکنجه  میکند شما  گمان 
های  حوزه  در  یا  اسالمی  رژیم  گران 
بازجویی »ام آی شش« و »اسکاتلند 
انگلستان  فخیمی  دولت  یارد« 

آموزش دیده باشید.
آنانیکه به راستی چشم به حقوق بشر 
بروند؛  ایران  به  نیستند  حاضر  دارند 

نمیبینیم  کجا  هیچ  در  چرا  نه  وگر 
اعتراضی به جمهوری غاصب اسالمی  
برابر  در  است؛  اندی  و  یکسال  که 
را  خود  حقه  حقوق  که  کارگران 
و  است  برقرار  سکوت  اند  نگرفته 
کسی در باره شالق خوردن و زندانی 
کشاورزان  کارگران؛  شدن  شکنجه  و 
اعتراضی  دیگران  و  آموزگاران  و 
نمیبرم  نام  است  زیاد  نمونه  نمیکند. 

تا تبعیضی روی نداده باشد/
سازمان  به  اید  شده  مامور  شما   اگر 
مانند  کسانی  و  بروید  بشر  حقوق 
را شکنجه  اعلیحضرت رضا شاه دوم 
خالی  برای  و  بکنید  روحی  و  روانی 
نبودن عریضه به عباس میالنی ودیگر 
کنید،  پرخاش  هایتان  شونده  گفتگو 
چرا بآنانیکه قسم جالله خورده اند تا 
نو جوانان را به مانند خلخالی و تایید 
آیت اهلل حسینعلی منتظری 4۸۰۰ تن 
های  کرسی  به  را  بکشند  یکسال  در 
تا  نمیکشانید  بشر  به اصطالح حقوق 

محاکمه بشوند؟
اسالمی  غاصب  رژیم  است  سال   4۰
جهل  رژیم  خود  که  آماری  بربنیاد 
را  تن   5۷۶ سالی  میدهد  جنون  و 
 2۰۱۸ سال  اگر  کشیده؛  دار  به  فقط 
سال خوب اعدام در رژیم اسالمی به 
بیاید  5۷۶ ضرب در 4۰سال  حساب 
حتی  شماره  این   میشود/   2۳۰4۰
کودکان باالی داررفته؛ شالق خورده؛ 
کشته شده در زیر شکنجه ویا ناپدید 
شده ها را شامل نمیشود. برای آماری 
  http://holycrime.com بهتر به سایت
نگاهی گذرا بیاندازید. میدانیم که در 
سخت  مجازات  کودکان  قانونی  هیچ 
مشخصه  و  نام  و  نمیشود  شاملشان 
قتل های  از  میماند.  پنهان  آنان  های 
دیگری! چه  از  پس  یکی  ای؛  زنجیره 
در زندانهای سراسری؛  چه در قتلگاه 
های رژیم آیت اهلل ها  نه میگویید و 
زندانی   دارید. کشتار  اشاره  آن  به  نه 
در زیر لوای حقوق بشر در هر گوشه 
حساب  به  جنایت  باشد  که  جهان 
احساس  و  اشاره  بدون  شما  آید.  می 
مسئولیت درباره این موضوع سکوت 
در  قاتلین  و  دزدان  از  و  میکنید 
حمایتید. بسیارند که به زبان فارسی 
ایرانی  همه  به  ولی  میزنند؛  حرف 
افراد  آن  نمیدانید  شما  نمیگویند. 
میهن پرستی که برای پیشرفت ایران 
دنیا را در نوردیدند و شب و روز برای 

نامه رسیده
پیشرفت ایران با جان میکوشیدند و 
سراسر زندگیشان نوشتند وبه استناد 
در  دلسوزی  چه  نوشتند  هم  قانون 
باره مردم ایران میکردند. شما حتا  بی 
اید  شنیده  نه  و  اید  خوانده  نه  شک 
تا  بوده  کارهایی  مشغول  زیرا سرتان 
نشانده  دست  و  فخیمه  دولت  منافع 

های مزدورشان فراهم بشود.
و  سرنگون  بکلی  اسالمی  رژیم  تا 
جایگزین نشود نمیتوان از حقوق بشر 
چیزی گفت: استاد حقوقدان که دیگر 
در میان ما نیست در نوشته ای آورده 
خودرافعال  که  حضرات  »این  بود: 
اند کرده  معرفی  بشر  حقوق 

باحقوق  اسالم  که  نمیدانند  آیا 
اساسی  وقانون  است  بشرمخالف 
اعالمیه  مجری  نمیتواند  اسالمی 
این  باری  بشرباشد.  حقوق  جهانی 
اشاره بجاست  که وقتی قانون اساسی 
به  متکی  نمیتواند  است  اسالمی 
از  میتواند  ولی  باشد   ارضی  تمامیت 
یکپارچگی صحبت کند زیرا قران هم 
همه مسلمانان رابه یکپارچگی دعوت 

کرده است؟«.   
رژیم  همین  اگر  میگوید  که  استادی 
هم  میداد؛  جعلی  نه  ُدرست  امان 
به  ایران  دهات  در  میرفتم  اکنون 
کودکان درس میدادم؛ در دانشکاه به 
دانشجویان درس میدادم تا به کشورم 
باز هم خدمت کنم و توقعی هم ندارم؛ 
وی راست میگفت زیرا که آنان جوانی 
هم  توقع  بی  و  کردند  کار  و  دادند 
کارکردند وهمه عمر شرافتمدانه برای 
کشور ایستادند. می بینید چه فاصله 
راستین  پرستان  میهن  و  شما  بین 
کار  سی  بی  بی  برای  شما  اما  هست؛ 
را  انگلستان  منافع  یعنی  میکنید 
با  که  مداری  و  قرار  طبق  بایستی 
شما بسته اند در برابرش پول بدهند 
شما  هستید.  آن  رعایت  به  موظف 
مامورید، گویش  نیستید چون  ایرانی 

پارسی دلیل ایرانی بودن نیست.

آقای کسرا ناجی، 

در  مصطفوی  مهران  آقای  اساسا   
کار  دارند؟  کارشناسی  ای  چه  رشته 
شناس چه هستند؟ تا بحال چه نفعی 
اند، چه خدمتی  ایران داده  به جامعه 
جز اینکه داماد آقای عیدالحسین بنی 
صدر است کرده اند؟ داماد یک خائن 
دختر«  به  »خدمت  نوعی  هم  بودن 
آن آقا به حساب می آید. البته!! مگر 
کار شناس؟  به هر کس گفت  میشود 
هر کس و ناکسی نظری دارد چون نظر 
میدهد که دلیل کارشناسی و تخصص 
نیست. به ویژه که همه ایرانیها از خرد 
و کالن در هر علمی از جمله پژشکی، 
مباحث  و  وریاضی  اتمی   مهندسی، 
علمی تا فیزیک ُکوانتوم و دیگر امور 

اچ  پی  دارای  بلکه  کارشناس  تنها  نه 
دی و دکترا هستند. آقای احمدی نژاد 

هم دارای دکترا است! 
میآید   میان  به  رژیم  پای  که  هرگاه 
بهره  ترفندی  و  بهانه  هر  از  شما 
وجنایات  بگذرید؛  آن  از  تا  میگیرید 
میکنید  انکار  را  وجنون  جهل  رژیم 

وسهل میگیرید.
اندازه  از  بیش  دانش  های  ابزار  امروز 
در اختیار مردم است؛ شما انگار کور 
بخاطر  ندیدید  چگونه  و  بودید  کر  و 
شرکت   ۱۶ نیوز،  فاکس  در  خطا  یک 
تجاری آگهی بازرگانی خود را که چند 
بیرون  را   بود  ارزش آن  میلیون دالر 
اگر  که  نمیدانید  هنوز  شما  کشیدند. 
بشود روی شمشیر نشست اما برروی 

لبه تیز آن نه.
اینها که مینویسم دفاع از دکتر عباس 
پرخاش  با  شما  ولی  نیست  میالنی 
وعصبانیت و فریاد حرف دکتر عباس 
میالنی را میبرید و متوجه نیستید که 
قضاوت گفته های هر گفتگو شونده با 
شنوندگان و بینندگان است نه با شما.

عمومی  رادیوی  با  گفتگویی  در  شما 
»انقالب«  طرفدار  که  اید  گفته  ملی 
شرکت  ضدشاه  تظاهرات  در  و  بوده 
چهره  اید  گفته  گرچه  و  می کرده اید، 
این  شده؛  زشت«  »تقریبًا  ایران 
ای  ویژه  دشمنی  شما  میکند  ثابت 
ایران  ملی  ساله  هزار  سه  فرهنگ  با 
دارید. همه بخوبی میدانند بی بی سی 
در به نابودی کشیدن فرهنگ ایران و 
کشاندن پای آخوند ها به ایران کامال 
کارمندی  اما شما  است  داشته  دست 
پذیرفته  را  پراکنی  سخن  بنگاه  آن 
اید و از اینرو همه کس حرف شما را 
دلیل  و  میداند،  دار  و جهت  مغرضانه 
اسالمی  رژیم  از  شما  نکردن  انتقاد 
هم کامال روشن است. سیاست دولت 
آن  پراکنی  سخن  بنگاه  و  فخیمه 
انتقاد  مورد  مالیان  رژیم  که  نیست 
دوست  را  مالیان  سامانه  آن  باشد. 

میدارد و شما هم. 
درباریان  با  دارید  دوست  گرچه  شما 
بر سر یک میز بنشینید ولی آنگاه که 
به فرزند آریامهر میرسد دشمنی تان 
خروس  دم  همانند  پادشاهی  نظام  با 
هم  شما  های  سوگند  و  پیداست 
بیمورد است. به نگاره خودتان که در 
قاجار  فامیل  های  مانده  پس  مجلس 
نگاه  بودید  کرده  شرکت  لندن  در 
کنید، این نشان میدهد شما را مردم 
روشن  کامال  شما  ذهنیات  و  میبینند 
است. شما در سمت راست کسی که 
میداند  میرزا«  »سلطانعلی  خودرا 

نشسته اید ]مرد با پاپیون(.
در گفتگویتان با اعلیحضرت رضا شاه 
انتقاد  با  چگونه  میدهید  نمایش  دوم 
تبهکار  و  رژیم غاصب  از  ایشان  های 
ما  میگوید؛  ایشان  میبرید....  رنج 

ایران را پس میگیریم؛ چون ایشان به 
قانون اساسی ایران سوگند یاد کرده 
اقتاده  دور  از  ایران  در  مردم  و  اند، 
دانشگاه  وسط  تا  ها  روستا  ترین 
تهران؛ همـآن جاییکه استادان میهن 
پرست شبانه روز در روند بهبود کشور 
در تالش بودند؛ ایشان را میشناسند 
به همین دلیل فریاد میزنند؛ بیا بداد 
میزنند؛  شاه  جاوید  فریاد  برس؛  ما 
و  هستید  سی  بی  بی  بر  امر  شما  اما 
سه  نماد  به  میدهید  اجازه  بخودتان 
هزار ساله ای که مهرش در دل مردم 
است جسارت و بی ادبی بکنید. شما 
را در  که میکرفن و مداد بی بی سی 
دست میگیرد و بابت آن مزد دریافت 
از  بلکه  ایران  فرهنگ  از  نه  میکنید 
اوامر دولت فخیمه در جهت پشتیبانی 
از فضوالت بجا گذاشته آنان در ایران 

دفاع میکنید.

آقای کسرا ناجی؛ 

خواهان  ایران  ملت  تا  است   چطور 
استرداد اموالی که توسطه طرفداران 
برده  یغما  به  وجنون  جهل  رژیم 
بی  خود  از  جنابعالی  میشوند  شده 
اید  پاره  زنجیر  انگار  و  میشوید  خود 

پریشان تر از پریشان میشوید؟
برابر  در  چگونه  است   آور  حیرت 
»آمریکا  پهلوی:  رضا  شاهزاده  گفته 
و  براندازیم  ما  میگوید  طرف  یک  از 
پول  دالر  ها  میلیارد  دیگر  طرف  از 
این  میفرستد؛  غاصب  رژیم  برای 
بامایی  اوباما؛  مردمند که میپرسیدند 
گذشت«  سهل  به  اوباما  و  اونا  با  یا 
را  ایشان  و  میکنید  مرموزی  سکوت 
دیگری  پرسش  به  دیگر  فشاری  زیر 

میکشانید.
ملت  نه  کرده؛  قتل  نه  پهلوی«  »رضا 
ملی  منابع  نه  و   کشیده  زنجیر  به  را 
نه  و  داده  بیگانه  یغمای  به  را  کشور 
همانند برخی به »مزدوری بیگانه تن 
مبارزه  ایشان در جایگاه خود  داده«. 
هیچ  در  که  میداند  و  میکند  اصولی 
در  پنهان  های  نفوذی  از  ای  مبارزه 
این  از  برخی  که  گرچه  نیست؛  امان 
آدمک ها تقیه هم بدانند و یک شبه 
شما  ولی  باشند.  شده  دوست«  »شاه 
کدام راه وطرح را دارید؟  لباس میش 
صدر  بنی  بگویید  و  آرید؛  بدر  تن  از 
و  ها  ای  توده  دارد؟  ای  برنامه  چه 
کمونیستها که همه جا خودرا با درجه 
میزنند؛ جبهه ملی  با سواد جا  دکترا 
نفع  به  را  های خمینی  برنامه  ها  چی 
انگلستان تنظیم کردند چه نقشه ای 
برنامه  میفهمید  چه  خمینی  دارند. 
یعنی چه؟ چه میفهمید برنامه 5 ساله 
چه؟  یعنی  مدت  دراز  و  ساله   ۱۰ یا 
مشتی توده ای، کومونیست و مجاهد 
و  ملی  و جبهه  آزادی  نهضت  و  خلق 

اثنی عشری در مسیر رهنمود  شیعه 
ایران  بر  را  خمینی  سی  بی  بی  های 
»ضد  اینکه  از  شما  و  کردند  حاکم 
کرده  شرکت  تظاهرات  آن  در  شاه« 

اید افتخار هم میکنید.
شما  نیست،  شما  با  دشمنی  اینها 
شمارا  اینجانب  که  نبودید  کسی 
مسیر  در  که  کسی  اما  بشناسد، 
خیانت  در  باشد  آخوند  های  برنامه 
و  است  و خاص  عام  رسوای  ایران  به 
خیانت پیشه قابل بخشش نیست. ما 
و  رنگها  اندازه  آن  این چهل سال  در 
نیرنگها دیده ایم که تا کسی دهانش 
را باز میکند و واژه دوم نوشته اش را 
میبریم.  پی  او  »ذات«  به  میخوانیم 
معرکه  که  است  شمایانی  با  حرفم 
میگیرید؛ و نمی دانید چه میخواهید؛ 
واشاره  فرمان  به  چشمتان  فقط  و 
مهران  آقای  چرا  است.  بیگانه  دست 
مرموِز  مهاجرانی  آقای  به  مصطفوی 
که  مهاجرانی  همان  نشد؛  خشمگین 
صحبتش  پای  نیم  و  یکساعت  گفت 
نشستم و وقتم تلف شد. )))مقصودش 
راست  است(((  پهلوی  رضا  شاهزاده 
میهنی  زبان  با  که  کسی  چون  گفت 
بیگانه باشد زبان عرب بیابانگرد را بر 
جایگاه مهر روی پیشانی اش بگذارد 
را  میهنی  و  ملی  های  نمیتواند حرف 
بپذیرد. ممکن است روزی ۱۷ بار دال 
و راست بشود ولی حرف حساب ملی 
کردن  تلف  آنرا  و  نمیشود  اش  حالي 
مهاجرانی  بینوا  ولی  انگارد.  می  وقت 
آل  مثل  باید  دیگر  چندی  نمیداند 
پیشه  جنایت  مافیای  برخی  و  کاپن 
برود جراحی پالستیک بکند و مابقی 
عمر را در زیر زمین بماند و از فضای 
مسموم و نانی که در خون  تلیت کرده 

زندگی بگذراند. 
سفارش  ناجی؛  کسرا  آقای  شما،  به 
ایران  جوانان  خون  در  نان  میکنم؛ 
انسانها  گریبان  خون  نکنید؛  خیس 
را سخت میگیرد و ممکن است روزی 
عزت دهت ولی دنیا از این بازیچه ها 

بسیار داشته.
سیاست  در  دخالت  شما«  »آیین  در 
هم  به  شما  همین  ولی  است  مذموم 
بندان خودتان هم بـــــد میکنید؛ 
شما رییسی را بگذارید روی چشمتان؛ 
علم الهدا، الریجانی ها؛ والیتی ها را 
ها؛  پالتاک  در  ویا  رفتار  و  گفته  در 
چه  دنیا  با  ولی  بنشانید  باال  باال،  آن 
روی  همیشه  در  همیشه  میکنید؟ 
برای  همه  این  نمیچرخد؛  پاشنه  یک 
نان، خون ریزی های  چند روزه لقمه 
آنان  برجنایات  نکنید؛  تایید  را  رژیم 
پریشان  را  مردم  نگذارید،  سرپوش 
برفها آب  میرود؛  که زمستان  نکنید، 

میشود و روسیاهی برایتان میماند.
من آنچه شرط بالغ است باشما گفتم. 
مینو ثقفی   

کایت می کنم بشنوازمن چون ح

هرچه من در این زمان
باشما این دردهارا بازگویم

بی شمارند وزیاد
صحبتم ازدردواز یک درد نیست

دردغربت پشت سربگذاشتم این حرف نیست
بی کسی ، نامهربانی

روح من را  خسته کرد
دورم از اقوام وخویشان ، مرُدم از بی همزبانی،

دوستانم خفته درخاک
یااگرهم زنده باشند،  

درغم خود مانده اند
من دراینجا ، یکه وتنها نشینم

باغباری از ندیدن ها
بی نشانی از محبت ها،

قلب من آزرده است
و مر ا نومید می سازد

واندرآن سامان ، درایران
آن دیار  عشق و آزادی
درآن ایام خوشبختی، 

من وتو،
باصداقت هرچه کردیم 

برای شادی هم میهنان بود
اگر ازدستمان

 کاری برآمد
خویش را ملزم

 به آن کردیم
 

اگر آگه زکار من شوی 
من این چنینم،  

به ایران ، هم به مردم،  
عشق دارم 

خدای من درایران ،  شاه من بود
ندیدم بهتر ازاوهیچ انسانی 

زبعد خالقم ، او بهترین ها بود۰

              داالس-  فوریه2۰۱۷   
               ن  ۰ بهادری 
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به  معروف  بیک  شاهی  خان  محمد 
شیبک خان که در آیین تسّنن تعّصب 
خراسان  بر  غلبه  از  پس  داشت،  بسیار 
به تالفی رفتار شاه اسماعیل، به کشتار 
شیعیان پرداخت وبه شاه اسماعیل نامه 
های تهدید آمیزآکنده از طعن ودشنام 
به  اعتقاد  خاطر  به  واورا  نوشت  می 
به شّدت تحقیر می کرد  مذهب تشّیع 
شاه  با  او  لشکریان  بین  که  جنگی  ودر 
اسماعیل در گرفت کشته شد وبقراریکه 
نوشته اند به دستور شاه اسماعیل، کاسه 
ی سر شیبک خان  رابا پوشش ورقه ای 
از طال؛ کاسه ای زّرین ساختند تا با باده 
نوشی  در آن؛ خشم خودرا تسکین دهد 
ُمرشد  دستور  نیزبه  آدمخوارش  وگروه 
کامل؛ جسد شیبک خان را  در یک چشم 
استخوانها  جز  که  خوردند  زدن  برهم 
چیزی از پیکر شیبک خان باقی نماند! اما 
جانشینان شیبک خان از پای ننشستند 
دست  به  که  فرصتی  هر  در  وهمچنان 
آن  وپیرامون  خراسان  به  آوردند،  می 
زدند  می  وغارت  قتل  به  ودست  تجاوز 
ادامه  دراز  سالهای  تا  وتسلل  دور  واین 
تهماسب  زمان شاه  در  از جمله  داشت. 
ی  برادرزاده  ازبک،  خان  عبیداهلل  اول 
شیبک خان چندین باربه خراسان تاخت 
آنان  اموال  وچپاول  کشتار شیعیان  وبه 
پرداخت، او در چهارمین بار لشکرکشی 
به خراسان در قتل وآزار شیعیان چنان 
افراط کرد که بارها کسانی از اهل تسّنن 
مظنون به تشُیع را هم به قتل رسانید، 
ازبک  وتازعبیداهلل خان  تاخت  و  یورش 
آن  پیرامون  وسرزمینهای  خراسان  به 
شش  از  بیش  تهماسب،  شاه  زمان  در 
بار صورت گرفت که حاصلش   کشتار 
مردمی بیگناه  وغارت وچپاول وتخریب 
وبه اسارت رفتن بسیاری را موجب شده 
بود واین تاوانی بود که مردم ما به خاطر 
مذهب  ُسّنی  میهنان  هم  دیگر  کشتار 
برای  خان  عبیداهلل  پرداختند،  می  ما 
شان،  مذهبی  وباورهای  تحقیرشیعیان 
حرم  سپاهیانش   که  بود  داده  دستور 
که  کنند.  شان  اسبان  راآُغل  رضا  امام 
اهل  شدید  وناخرسندی  ازخشم  نشان 
تسّنن  اززشتگویی ولعن شیعیان در حق 
صحابۀ  وسه تن از خلفای راشدین ودیگر 
شخصّیت های مورد احترام ُسنی مذهبان  

دارد. 
اگرچه برپایه ی شواهد ُمستند تاریخی؛ 
وکشتار؛  وکشت  وتجاوز  وجدال  جنگ 
بین ایران وهمسایگانش  تا پیش از روی 

کار آمدن صفویان نیز وجود داشته است 
که در هیچیک ازجنگها؛ از حملۀ اعراب 
مسلمان که بگذریم، بهانه ی مذهبی در 
کارنبود که اگر شاه اسماعیل سنگ بنا 
را برکشتن هم میهنان ُسّنی مذهبش و 
احترام شان  مورد  به کسان  ناسزاگویی 
نمی گذاشت، با قدرت وآوازه  و احترامی 
در  الدین  نیایش شیخ صفی  نام   از  که 
توشه داشت، نه تنها بهانه به دست ازبکها 
جنگی  وموجبات  داد  نمی  ها  وعثمانی 
دراز مّدت ویرانگر وپر هزینه را در زمان 
ساخت،  نمی  فراهم  وجانشینانش  خود 
بلکه وحدت وانسجام بیشتری را با ایجاد 
فضای تساهل وظهور اندیشه وران؛ برای 
دولتش  بیشترقدرت  هرچه  استحکام 
فراهم می ساخت  که با تعّصب خشک 
مذهبی و جامعه را به خرافات وزیر پای 
منبر نشینی مشغول داشتن، ثمره یی جز 
خالی کردن جامعه از اندیشه وران وسیر 
قهقرایی کردن وعقب ماندگی وپرداخت 
تاوانی سنگین  نداشت، آنچنان که اثرات 

آن  تا هم اکنون دیده می شود.

ساختگی  واحادیث  روایات  اشاعۀ 
غالیان  ی  وپرداخته  ساخته  وخرافه؛  
به  پیش  از  بیش  دادن  ومیدان  شیعی 
های  خانه  مکتب   ورواج  فقهای شیعی 
طلبگی؛ و رونق یافتن بازارسودا گرانی با 
عنا وین جن گیر ورمال وآخوند؛ آنچنان 
ما   جامعۀ  ودر  و  آورد  بار  به  یی  لطمه 
ریشه گسترانید که با همه ی جانفشانیها 
وآرزوهای  مشروطه خواهان برای برپایی 
رژیمی همگام وهمراه با شرایط  زمان ودر 
پی آن  کوششهای شاهان پهلوی برای 
بیداری جامعه، حاصلی جز ناکامی نداشت 
زمانی  ما  خرافاتی  مردم  جاییکه  تا   ،
نام»علی بن ابیطالب«   وزمانی نگاره ی 
خمینی را در ماه می دیدند! گفتنی است 
اینکه با همه ی کوشش آزادی خواهان، 
نشست  ثمر  به  زمانی  مشروطه  رژیم 
نفوذ  صاحب  ازآخوندهای   دوتن  که 
وبهبهانی(از خواست  شیعی) طباطبایی 
مشروطه خواهان پشتیبانی کردند ودر 
دوازده  شیعی  مذهب  اساسی  قانون 
و  اعالم  کشور  رسمی  مذهب  را  امامی 
شاه  موظف  گردید نگهبان وناظر اجرای 
درست مذهب رسمی در کشوری باشد 
واسماعیلی  ُسّنی  شهروندان  دارای  که 
وبهایی  ویهودی  ومسیحی  وزردشتی 
است وانقالبیون سال ۱۳5۷ نیزدر حالی 
خمینی  را  آن  رهبری  که  شدند  موفق 

عهده داربود. که  نه تنها بسیاری از عوام؛ 
ازبه اصطالح روشنفکران  بلکه بسیاری 
ودسته،  گروه  هر  از  کمونیستها  حتا  ما 
زیرلوای  به  درخزیدن  خودرا  پیروزی 
مذهب و ردای آخوندها می دیدند! این 
بود آنچه را که شاه اسماعیل ۱۶ ساله در 
کشور  برای  نشستن  برتخت  روز  همان 

ومردم ما تدارک دیده بود.

نادرست  اعمال  به  ازپرداختن  غرض 
از هر جهت،  صفویان که لطمات زیادی 
چه اقتصادی  وچه سیاسی) اعم از داخلی 
وخارجی( به ویژه فرهنگی؛ به بار آورد، 
با باورهای مذهبی هم میهنان  مخالفت 
)از هر دین وآیینی( نیست، انسانها باید 
وآزاد  مختار  وآیین  هردین  درگزینش 
باشند که  برپایه همین اعتقاد وایمان؛ به 
انتقاد از شاهان صفوی  نشسته ایم،  آنچه 
صفویان  وروش  راه  از  انتقاد  به  مارا  که 
وزیانباری  تلخ  نتایج  است،  کرده  وادار 
است که ازحکومت والیی مذهبی آنان بر 
جامعۀ ما گذشت،  آنهم در حالیکه خود 
از انجام منکرات ابایی نداشتند، نگاهی به 
کارنامه ی شاهان صفوی ورفتار واعمال 
اشاره  که  آنچه  بر  است  تأییدی  شان، 

کرده ایم. 

بیشتر  هرچه  ترویج  در  تهماسب   شاه 
مذهب شیعه کوشش پدر را پس از چند 
سال شرابخواری وتوبه؛ با جّدیت دنبال 
کرد، او آخوندهایی به نام »ُمحقق کرکی 
جبل عاملی« و»شیخعلی َجِبل عاملی« را 
نایبان امام زمان خواند وضرورت اجرای 
بر همه ی  را  آنان  احکام شرعی صادرۀ 
مردم وُعمال دولت واجب دانست. اوبی 
مجازات   ودر  مذهبی  خشکه  نهایت 
اشخاص   خشونت و وقساوتی سبعانه و 
جنون آمیزنشان می داد. با آنکه قزلباشها 
پدرش؛  از  که  همچنان  نیز  اش  باره  در 
جانسپاری وفرمانبرداری می کردند، در 
سالهای پایانی عمرش بسیاری از آنان از  
وی نا خشنود شدند و همچنین پایه ی 
برخورد خونین وحذف  با  گاه  اختالفات 
گذاشته  قزلباشها  امرای  بین  یکدیگر 
ازتاجگذاری شاه  از 25 سال  بیش  شد. 
های  جناح  که   بود  نگذشته  اسماعیل 
به  دیگری  قزلباش هریک جهت حذف 
جان هم افتادند وبرخوردهای خونین به 
راه افتاد، این اختالفات وجنگهای داخلی 
ازبکان  و  زد  کشور  به  فراوانی  صدمات 
بهره  مترّصد  همواره  که  ها  وعثمانی 

شیعی  دولتی  ضعف  هرگونه  از  برداری 
مذهب بودند، از این اختالفات سود می 
جستند وبار ها بخشی از خاک ایران را 

تصّرف ومورد تاخت وتاز قرار می دادند. 

دست  به  گویا  که  تهماسب،  ازشاه  پس 
مادریکی از فرزندانش به نام حیدرمیرزا 
برادر  غیاب  تادر  بود،  شده  مسموم 
بزرگش که در زندان بسر می بُرد، با کمک 
طایفۀ استاجلو؛ فرزندش را به سلطنت 
برساند، اسماعیل میرزابرادر بزرگ حیدر 
میرزا که به خاطر خشم پدر؛ مدت بیست 
با  بود،  بسربرده  قهقهه  زندان  در  سال 
کمک خواهرش)پریخان خانم( از زندان 
آزاد وبه نام شاه اسماعیل دوم به سلطنت 
می رسد، او ابتدا برادرش حیدر میرزا را 
که از سوی پدرش به ولیعهدی برگزیده 
شده بود ومورد تأیید وپشتیبانی طایفه 
خیالش  آسودگی  برای  استاجلوبود،  ی 
وزندان  پدر  مهری  بی  رسانید،  قتل  به 
انسان  یک  شاهزاده  این  از  درازمدت، 
بود،  وسنگدل ساخته  وانتقامجو  بدبین 
از جمله  را  از خویشان  بسیاری  اوشمار 
وبرادر  وبرادران  زادگان  وعمو  عموها 
شاهزادگان  تمام  وتقریباً  زادگانش  
صفوی را با بیرحمی تمام به قتل  رسانید 
ویا کور کرد تا مدعیانی در برابرش قرار 
نگیرند. آنگونه که وقایع نگاران آن ایام 
به  ونسبت  رحم  بی  عّیاش،  اند  نوشته 
بود،  و  بیگانه ویا بی عالقه  امور کشور 
بخشی از اوقاتش؛ مخفیانه در قهوه خانه 
نامان می  بد  ها وکوکنار خانه ها وکوی 
گذشت، او همچنین شمارزیادی از سران 
استاجلو را که با پادشاهی او مخالف بودند 
به قتل رسانید، مدت سلطنت او به بیش 
از یکسال واندی به درازا نکشید که بر 
اثر ُشرب زیاد شراب واستعمال افیون در 

گذشت.
پس از شاه اسماعیل دوم برادرش محمد 
میرزا که به خاطر بیماری آبله در سالهای 
واز  یی شده   بینا  دچار ضعف   کودکی 
خطر خشم برادرش جان به در برده بود 
عهده  بر  را  فارس  شیرازحکومت  ودر 
پادشاهی  به  داشت در سن 4۷ سالگی 
رسید، در دورۀ پادشاهی او؛ دورۀ تسلط 
تا  بود،  کشوری  امور  در  قزلباش  امرای 
جاییکه چند تن از امرای قزلباش همسر 
او»خیرالنساء بیگم« را که به خاطر ضعف 
همسرش در همه ی امور دخالت می کرد، 
دربرابر چشم شاه به طرز فجیعی به قتل 
رساندند و آنگاه چون دریافتند که حمزه 
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میرزا، ولیعهد اودر صدد برآمدن انتقام از 
قاتالن مادرش می باشد، پیش از آنکه او 
در این کار موفق شود، اورا با دست یک 
هنگام  دراین  رساندند،  قتل  به  دالّک 
امرای خراسان از جمله ُمرشد قلی خان 
استاجلو وعلی قلی خان شاملو، عباس 
به  را  میرزا فرزند دیگر محمد خدابنده 
برگزیدند  صفوی  جدید  پادشاه  عنوان 
دراین  پدرش خدابنده  حالیکه  در  واورا 
هنگام در شیراز بسر می بُرد، به قزوین 
آوردند وبر تخت نشاندند وخدابنده موفق 
به رفع توطئه ی امرا نشد وتاج را برسر 
فرزندش عباس میرزا که در این هنگام 
هیجده ساله بود نهاد وازپادشاهی کناره 

گرفت، اما بالفاصله توقیف شد. 

شاه عباس پس ازبر تخت نشستن )۹۹۶ 
در سازش  از  ها  عثمانی  با  ابتدا  ق(؛   ه 
وصلح درآمد وحضور قوای عثمانی  در 
آذربایگان وکردستان وعراق عرب را که از 
سالها پیش برآن نواحی دست یافته بودند 
سرزمینهای  یی  معاهده  وطی  پذیرفت 
مزبور را به عثمانی ها واگذاشت  وپس از 
گذشت ۹ سال به  دفع عبدالمؤمن خان 
ازبک که در خراسان به تاخت وتازمشغول 
بود ونفایس آستانه ی امام هشتم شیعیان 
وتاز  تاخت  ودامنه ی  برده   به غارت  را 
کشانده  ویزد  ودامغان  بسطام  تا  خودرا 
بود،  پرداخت، وسپس لرستان را که تا آن 
زمان همچنان در دست بازماندگان امرای 
لُربود، از دست آنان خارج کرد و حکام 
را  مازندران  در  ُرستمدار   والیت  محلی 
به اطاعت در آورد وآنگاه به دفع حکام 
ها  سده  از  که  الرستان  مذهب  ُسّنی 
را  وخود  داشتند  استقالل  داعیۀ  پیش 
از ایرانیان اصیل برمی شمردند وقدرتی 
بهم زده ومانع دستیابی حکومت فارس 
بر قسمتی از سواحل وجزایر خلیج فارس 
استیال  وبازرگانان  دریانوردان  وبا  بودند 
اسماعیل  شاه  زمان  از  که  پرتغالی  گر 
بر جزیرۀ هرمز وبرخی سواحل آن  اول 
حدود دست یافته بودند، روابط دوستانه 
کمک  وبا  پرداخت  بودند  کرده  برقرار 
از  را  پرتغالیان  انگلیس  دریایی  نیروی 
از  پس  وآنگاه  کرد  بیرون  جزیره  آن 
تجهیز نیروی نظامی خود به سالح های 
آتشین) توپ وخمپاره انداز وشمخال( با 
انتونی ورابرت؛ از  کمک برادران شرلی) 
اتباع انگلستان( و تشکیل سپاه تازه ای 
از اسیران جنگی ارمنستان وگرجستان 
که مسلمان شده بودند به سپهساالری 
به مصاف  اهلل وردی خان در سال ۱۰۱۱  
وتفلیس  اذربایگان  و  رفت  ها  عثمانی 
وشروان وبغداد را از چنگ عثمانی ها بدر 
آورد، اما دامنه ی این جنگ تا سال ۱۰۱۷ 
به درازا کشید وتبریز وپیرامون آن دوباره 
به دست عثمانیها افتاد وباالخره پس از 
یک کشمکش دراز مدت، طّی مقاوله نامه 
هرآنچه  ها  عثمانی   ۱۰2۰ تاریخ   در  ای 

ایران غصب کرده بودند،  از خاک  را که 
ایران واگذاشت مشروط بر اینکه در  به 
مدت برقراری مصالحه دولت ایران ساالنه 
معادل دویست بار ابریشم به عنوان خراج 
به دولت عثمانی تحویل دهد. اما جنگ 
ادامه  بهانه هایی  به  ایران وعثمانی  بین 
درازا  به  ۱۰24تا۱۰2۸  سال  از  که  یافت 
کشید و در معاهده ای که در سال ۱۰2۸ 
حدود  شد،  بسته  وعثمانی  ایران  بین 
مرزها به همان وضع پیشین باز گشت، 
منتها خراج دویست بارابریشم به عثمانی 

ها به یکسد بار کاهش یافت.  

اگرچه  اول  عباس  پادشاهی شاه  دوران 
اوج عظمت وشکوه دولت صفوی بود که 
براثر پیروزیهای اوبر دشواری هایی اعم 
از داخلی و خارجی که پیش از او  وجود 
داشت؛ به دست آمده بود، اما از سویی 
دیگر به خاطر رفتار ُمستبّدانه وخشونت 
بار و خبط هایش؛ جانشینان شایسته ای 
از خود به جا نگذاشت، او دراین راه ابتدا 
به تصفیۀ سران گستاخ ونافرمان قزلباش 
که مادر وبرادرش حمزه میرزا را به قتل 
رسانیده بودند با کمک ُمرشد قلی خان 
وآنگاه  برداشت  خود  راه  استاجلوازسر 
خود ُمرشد قلی خان را که مزاحم خود 
می دید به قتل رسانید  ونیروهایی را هم 
که دردربارقدرت اورا تهدید می کردند، 
یک به یک از بین بُرد، او در دفع شورش 
کشتار  به  دست  وارمنستان  گرجستان 
شمار زیادی از مردم بیگناه آن سرزمینها 
بیشتری  نواحی قفقاز زد وشمار  ودیگر 
را به اسارت گرفت ودر جای جای ایران 
ساکن کرد وبیش از پیشینیانش به گرم 
داری  دین  ونمایش  فقها  بازار  کردن 
مزارامام  زیارت  به  بار  چند  و  پرداخت 
هشتم شیعیان رفت که یکبار با پای پیاده 
همراه با خواص  از اصفهان به مشهد رفت 
و در نزدیکی شهر نیشابوربنا به روایات 
گفتند  می  که  ساخت  قدمگاهی  فقها؛ 
اثر گامهای امام هشتم شیعیان به هنگام 
رفتن به مشهد بود که به جا مانده بود! 
برای  آمدی  در  منبع  افسانه  همین  که 
متولیان آن قدمگاه شد، که با فروش  ُمهر 
جای پای آن امام به عوام؛ به دست می 

آوردند! 

ازتداوم  نگرانی  رفع  برای  عباس  ه  شا 
سلطنتش؛ یک تن ازشش فرزندان ذکور 
خود را به بهانه های واهی کشت ودوتن 
را کور کرد وسه تن دیگر پیش از آنکه 
گرفتار خشم پدر شوند، زندگی را وداع 
بر  او  سیاست  همچنین   بودند.  گفته 
زندگی  به  شاهزادگان  ساختن  محدود 
و  درباری  حرمسراهای  دیواری  درچهار 
آنان،  بر  دربار  وزنان  خواجگان  نظارت 
کشور  امور  ادارۀ  برای  الیقی  جانشین 
از خود به جای ننهاد وسبب گردید که 
میدان  خود  تثبیت  برای  جانشینانش 

وقدرت بیشتری به فقها و وعاّ ظ بدهند 
امر  به  امور  در همه ی  پیش  از  بیش  تا 
که  بود  جهت  این  واز  پردازند  به  ونهی 
روز به روز کار درباریان وعوام  به جای 
تفکر و کوشش جهت بهبود کارشان ویا 
رسیدن به خواسته های شان؛ به نذرونیاز 
وجادو وزیارت بقعه ها وپای منبر آخوندها 
نشستن وگوش به الطایالت رّمالها دادن 
می گذشت، اگر چه به دستور شاه عباس 
به  از قزوین  پایتخت  انتقال  از  اول پس 
اصفهان، کاراحداث بنا هایی چند ازجمله 
جهان  نقش  ومیدان  قاپو  عالی  عمارت 
ومسجد شاه ومسجد شیخ لطف اهلل در 
با  شهر  آن  وتوسعۀ  مزبور  میدان  کنار 
وبازار  بندی ها وساخت میدانها  خیابان 
دیگر  در  شهرو  دراین  دیگر  وبناهایی 
مازندران  و ساختن  به ویژه در  شهرها 
در  وکاروانسراها   سازی  جاده  و  ها  پل 
با  آنها  کنار جاده ها ویا مرمت وتوسعۀ 
همین  در  اما  وانجام شد،  دنبال  جِدیت 
از  نگاهداشتن مردم  راستا  در بی خبر 
با  آنهم   گذشت،  می  اروپا  در  که  آنچه 
گاه  و  بازرگانی  روابط  برقراری  ی  همه 
سیاسی با اروپا واعزام سفیر) علی قلی 
بیک و آنتونی شرلی وچندی بعد برادرش 
رابرت شرلی دو ماجرا جوی انگلیسی ( 
به دربار شاهان اروپایی؛ گامی در جهت 
دادوستد متاع دانش و فرهنگی متعالی 
در  که  است  نشد، سهل  برداشته  وآگاه 
ترویج واشاعۀ خرافات واحادیث نادرست 
وگرم نگاهداشتن بازارزیارت ونذر ونیاز 
مذهبی   وواعظان  فقها  سوی  وجادواز 
وستم بر هم میهنان ُسّنی مذهب؛ دستی 

بسیار مؤثر داشت.   
 

زمانیکه پادشاهی به شوق زیارت آرامگاه 
امام هشتم شیعیان، فرسنگها راه را پیاده 
از اصفهان به مشهد طّی )چه به تظاهر 
وچه بنا برایمان( ویا عبارت »کلب آستان 
کند،  نقر  خود  امضای  ُمهر  بر  را  علی« 
بدیهی است که  این کاردر عوام سرمشق 
واثر گذار خواهد بود و جامعه به جای بکار 
گیری خرد جهت رفع مشکالت ویا نیل 
به آرزوهای خود وبرآورد شدن حاجاتش، 
خفته  وامامزادگان  امام  دامان  به  دست 
وجنبل  جادو  با  یا  و  شود  می  خاک  در 
وسرکتاب نویسی و طلسم وآش نذری؛ 
به  ورسیدن  معجزه   وقوع  انتظار  در 
آرزوهایش، به تلف کردن عمر  و بخشی از 
هستی خویش می پردازد وبر دکان خرد 
وتفکرخود قفل محکم می زند، شاهد چه 
بهتر از زیان فاحشی که در این راه  تا به 
امروزگریبان مردم ما را رها نکرده است. 

میرزاآقا خان کرمانی از روشنفکران عهد 
قاجار که در تبریزبه دست محمد علی 
عهدی(  والیت  درزمان  قاجار)  میرزای 
به قتل رسید،  در کتاب معروفش به نام 
که  سرمشقی  ی  درباره  مکتوب«  »سه 

عوام از اعمال ورفتار فرمانروایان خود می 
گیرند، می نویسد:» میرزا آقا خان نوری] 
وقتی  قاجار[  ناصرالدینشاه  اعظم  صدر 
که درجۀ جرأت خونریزی وپایه ی ترقی 
وازدیاد میرغضبی مردم را مالحظه کرد 
ودید که زنان تهران در واقعۀ بابی ُکشی 
فرصت به میر غضب دولتی نمی دهند وبه 
ازدست  زنان  را  نفربابی  بیست  ده؛  قدر 
و.چوب  سنگ  با  گرفته  دیوان  فراشان 
خراب  را  خانه  ودوسه  کشتند  وکارد 
نموده؛ زن ومردشان رابه قتل رسانیدند 
... بارها گفته بود این حکم بابی کشی] که 
به خواست شاه وفتوای چند فقیه صادر 
شده بود[؛ به تمام مردم تهران بلکه اهالی 
ایران؛ صفت میرغضبی را آموخت وجمیعًا 

خونخوار ساخت«. مکتوب 2 برگ ۳۱۹
دکتر زّرین کوب در کتاب روزگاران می 
نویسد:» اصفهان در عصر او]شاه عباس 
واقع  عصر  بزرگ  علمای  مجمع  اول[ 
تدریس   آنجا  در  مذهبی  وعلوم  گشت 
واشاعه می شد، شاه غیر ازاظهار عالقه 
به علوم شرعی که در آن زمینه اطالعات 
نیز  وهنر  شاعری  به  نداشت،  درستی 
گفتنی  برگ۶۹۸«.  ورزید-  می  عالقه 
علماء،  به  زرکوب  دکتر  اشارۀ  که  است 
همان فقهاست که در اصطالح امروز نیز 

از آنان با این عنوان نام می برند.
ُرستم  به  ملّقب  آصف  هاشم  محمد 
اش   وخواندنی  جالب  کتاب  در  الحکما 
در  که  الحکما«  رستم  نام»تاریخ  زیر 
سال نهم پادشاهی آقا محمدخان قاجار 
ودر۱24۷  کرده   آن  نگارش  به  شروع 
ه- ق؛ درزمان فتحعلیشاه قاجاربه پایان 
برده وتقدیم شاه کرد،  ازقول پدر خود 
که درزمان شاه سلطانحسین می زیسته   
سوی  از  اصفهان  محاصرۀ  شرح  در 
زنان  نویسد:»  افغان غلجۀ  می  محمود 
به  ُرخسار،  الله  موی  مشکین  ماهروی 
قدرپنجهزار ازخاتون وبانو وآتون وگیسو 
دورش  به   ، وخدمتکار  وکنیزک  سفید 
کونه  هزار  وبا  آمدند  می  وجمع  فراهم 
تملق وچاپلوسی به خدمتش عرض می 
نمودند که:ای قبلۀ عالم، خدا جان های 
مارا بقربان توگرداند، ماهریک برای تلف 
ایم  نیکو کرده  شدن دشمنانت،نذرهای 
ایم  گرفته  پیش  چهارضرب  لعن  وختم 
قاطع  برای مطلب شکافی؛ سیف  از  که 
است وهریک نذر کرده ایم که ُشله زردی 
به پزیم که هفت هزارعدد نخود در آن 
را هزار مرتبه الاله  باشد، که هرنخودی 
االاهلل خوانده باشیم وبرآن دمیده باشیم 
وبه چهل فقیر بدهیم ودشمنانت را ُمنهزم 
ومتفرق بکنیم، دیگر چرا ُمشّوشی؟ برگ 

۱4۳
همو در جای دیگر کنابش نوشته است:» 
غرض آنکه علمای دنیاپرست اهل تشّیع 
وعلمای دنیا طلب اهل ُسّنت علی الرغم 

همدیگر احادیث باطله جعلّیه بسیار 
بقیه درصفحه 4۸



- سال نهم   صفحه 1۷
آزادی   شماره 1۰۸ 16

حه 
صف

م   
 نه

ال
 س

-
1۰

۸ 
ره

ما
ی   ش

زاد
آ

دراین مقاله به بررسی مزاج صفراوی که 
دربین اخالط معادل آتش است ودر بین 
عناصر طبع آن گرم وخشک است می 
پردازیم صفرا سبک ودر واقع کف روی 
خون است رنگ آن زرد ومزه آن تلخ ودر 

کبد تولید ودر کیسه صفرا  انبار میشود
صفرا به هضم غذا کمک می کند  بعلت 
رقت ،جریان خون در عروق تنگ  وباریک 
را باعث می شود و در دفع برخی مواد زاید 

هم نقش دارد .
زودی  وبه  ور  شعله  اتش  مشابه  صفرا 
ازخون و  فروکش میکند ودر صد کمی 
به فرض نیم در صد از صد در صد سایر 

اخالط را شامل میشود.
وعامل  الزم  بدن  برای  طبیعی  طور  به 

حیاتی است .
با مزاج صفرا  گرم وخشک که  درافراد 
را  متفاوتی  های  گونه  شدت  برحسب 
گروه  این  در  که  افرادی  می شود  شامل 
با  افرادی  اغلب  شوند  می  بندی  دسته 
وخشک  باریک  اندام  و  -الغر  بلند  قد 
هستند .مفاصل  استخوان بندی درشت 
وبرجسته وبخالف آن ساق پای باریکی 
دارند معموال چاق نمیشوند مگر به سمت 

بلغم گرایش یابند.
پوست گرم وخشک رنگ پوست  متمایل 
عروق  دارد  زیتونی  سبز  ویا  زرد  به 
برجسته ومنافذ پوستی باز دارند.تعریق 
وپشت  ران  کشاله  بغل   زیر  در  بیشتر 
گوشها است اکنه افراد صفراوی برخالف 
دموی ها که اغلب روی سینه وپشت آنها 
در  اغلب  ها  است در صفراوی  گسترده 
صورت وپیشانی دیده میشود ناخن های 
اغلب  دارند  موی سر  خشک  شکننده 
پرپشت تیره وگاهی مجعد است  ریزش 
موی  سر بعد ازبلوغ  اغلب از جلوی سر 
هستند. طاسی  میشود  مستعد  شروع 
که در سنین جوانی تا سی وپنج سالگی 

بیشتردیده میشود. 
اطراف  گودی  و  دارند  بادامی  چشمانی 
چشم که با کم خوابی تشدید میشودبینی 
صفرا  وباافزایش  دارند  وعقابی  کشیده 
می  چشم ها)اسکلرا(به زردی  سپیدی 

گراید.
زبان گاهی زرد رنگ ،خشکی مخاط دهان 
اغلب  که  ای  گونه  به  است  وزبان شایع 
واشتهای  تلخ  دهان  مزه  دارند  عطش 
شنوایی  توانایی  از  دارند  غذا  به  کمی 
ایجاد  صورت  ودر  برخوردارند  خوبی 

مشکل دچار وز وز گوش وصدای سوت 
در گوش میشنوند.

غذاها  مزه  به  حساس  معموال 
وصداهاهستند .

ازجنبه اخالقی وروانی مانند آتش شعله 
ور شده وبه زودی از کوره در میروند وبه 
راحتی هم فروکش نموده وآرام می گیرند 
اما بهر حال افرادی حساس ،پر جنب  و 

جوش پر انرژی ، 
باهوش ،پر حرف هستند .تندخو و بهانه 
گیر هستند وانعطاف پذیر نبوده تحمل 

تغییر را ندارند.
افرادی چاالک ،عجول پر حرف هستند 

وپیوسته وسریع وبلند حرف می زنند.
بین  تیز ، ک یر ز ، س حسا ، ش هو با
وحسودهستندآینده نگری وخیال بافی 
افراد دیده میشود حاضر جواب  در این 
باشند  می  یکدنده  و  ،متهور  ،بازیگوش 
عصبانی  زود  هستند  پذیر  تحریک 
اند.وبرونگرا  نامنظم  می شوند  بیقرارو 
ازاین  اجتماعی قوی ودایم  دارای روابط 
شاخ به آن شاخ می پرند ونوسان ُخلقی 
انرژی  پر   گاهی  دارند  زیادی  ورفتاری 
وسخاوتمند وگاهی بخیل هستند گاهی 
عاشق  وگاهی  ریاضی  به  مند  عالقه 

ادبیات میشوند
خوابشان اغلب کم ،سبک وهمراه با 

آشفتگی است وبیخوابی در آنان شایع 
است

تلخ  مزه  دهان  گوارشی:خشکی  نظر  از 
،اشتهای  دارند  فراوان  وعطش  دهان 
دچار  گرمی  خوردن  با  و  ندارند  خوبی 

کهیر و  خارش می شوند . 

استعداد بیماری :

خارش ،کهیر ،وزوز وسوت کشیدن گوش 
وایجاد  صفرا  ودرافزایش  شایع  آنان  در 
بااحساس  و  ،سرگیجه  سردرد  عوارض 
شده  مواجه  چشم   رفتن  سیاهی 
همراه  باتهوع  می تواند  سردرد  واغلب 

باشد)سردردمیگرن(
مستعد طپش قلب نبض پر وقوی،سرفه 

خشک  وبی خوابی هستند
واحتمال  صفراوی  وسنگهای  اسهال 
ابتالی هپاتیت در افراد صفراوی بیشتر 

است  .
افزایش خونریزی  ادرار،  بهنگام  سوزش 
آنها  در  ناباروری  واحتمال  خانمها  در 
شایعتر است در حالیکه میل جنسی باالو 

 توان جنسی متغیری دارند .
آنهاست. مشکالت  از  شدید  الغری 

فصل  راکه  تابستان  و  هستند  گرمایی 
ندارندواز  دوست  است  صفرا  غلبه 
حمام گرم فراری ودوش سرد را ترجیح 

می دهند .

عالئم غلبه صفرا

*زردی چشم ها وپوست
افزایش دمای بدن ،عطش فراوان خشکی 

دهان ومخاط،کاهش اشتها،
عالیم  وشروع  واگزوما  واکنه  جوش 
بیماریهایی که در موارداستعداد بیماری 

ذکر شد

توصیه ها وتدابیر:

از  پرهیز  ازجمله  غذایی  موارد  رعایت 
کمتر  زیاد،مصرف  وچای  قهوه  نوشیدن 

غذاهای پخته وگوشت ۰
خام  گیاهی  غذاهای  مصرف  به  توصیه 
گیاهی  چای  ونوشیدن  پخته  ونیمه 
مناسب ) دم کرده گل بنفشه ،چای ترش 

و...(
مصرف زرشک ،لیمو عمانی وانار وسرکه 

انگبین)سکنجبین( 
پرهیز از بیخوابی ودیر وقت به رختخواب 
رفتن ...شش تا هفت ساعت خواب شبانه 
و استراحت کوتاه مدت بعد از نهار توصیه 

می شود
پرهیز از عصبانیت و استرس وهیجانات 
روانی ،زیاد حرف زدن آنها را تحت فشار 
قرار می دهد  بهتر است در بین ساعات 

کار فاصله باشد.
بخش  آرام  ذهنی  تمرینات  به  توصیه 

وتنفس طبی 
فعالیت جسمی وورزشی مناسب در هوای 
خنک صبحگاهی وورزش شنا وشتشوی 
باآب سرد در تابستان وآب ولرم در سایر 

فصول۰ 
استفاده از هوای خنک وتازه کوهستانی 

در تابستان۰
افراد  در  حجامت  انجام  وسرانجام 
صفراوی)عکس سمت راست( هم جنبه 
داشته  بسیار  پیشگیری  وهم  درمانی 
فصل  در  حجامت  است۰  توجه  شایان 
بهار مناسب ودر تابستان ضروری به نظر 

می رسد۰
مقاالت  این  که  دارم  آن  امید  پایان  در 
مفید بوده  و با شناخت چهار مزاج اصلی 
گامی  ایران  سنتی  طب  شناسائی  در 
هم  ادامه  ودر  ناچیزبرداشته  هرچند 
وسبک  ها  درمان  از  مواردی  امیدوارم 
از  یک  هر  وروشهاوآداب   بهتر  زندگی 
رفتارها،پیشگیری ودرمان را مورد توجه 

وبررسی قرار دهیم

     دکتر سیمین ملک افضلی

آشنائی با طب سنتی ایران
از  یکی  بشیری   سیاوش    : اشاره 
بود  ای  باسابقه  و  آگاه  های  ژورنالیست 
که تا چند سال پس از انقالب و زندگی 
برای  روشن کردن   در غربت  همچنان 
کرد  تحقیق  انقالب   های  پرده  پشت 
وقلم زدو همه این تحقیقات را در چند 
نتوانست  کتاب منتشر کرد۰ متأسفانه  
دوربماند  نیاخاکش  از  زیادی  مدت 
جان  درغربت  کردو   دق  سرانجام  و 
بخشی  خوانید  می  درزیر  سپرد۰آنچه 
از گفتگوی او با بعضی ازکارمندان اداره 
صورت  درغربت  که  است  ساواک  سوم 
گرفته است                          »آزادی«

دکتر  آقای  وزیری   نخست  درزمان 
آیت  منزل   ماجرای  آموزگار   جمشید 
آمد   پیش  درقم  شریعتمداری   اهلل 
وشهرقم  طی یک توطئه  از پیش تدوین 
شده  وحساب شده  دستخوش ناآرامی 
نزدیک   ساعت  صبح   روز  یک  گردید۰ 
به ده بامداد  ، تیمسار نصیری  بوسیله 
بی سیم  به آقای پرویز ثابتی  مدیر کل 
به  که  دهد   می  اطالع  داخلی   امنیت 
نخست وزیری رفته  ودرجلسه ای که با  
حضور  نخست وزیر تشکیل شده است  ، 
شود   تمام  کارثابتی  تا  جوید۰  شرکت   
تهران،   سنگین   ترافیک  به  توجه   وبا 
به نخست وزیری برسد، کمی وقت می 
نخست  اتاق  وارد  ثابتی   وقتی  گذرد۰ 
وزیر می شود، عالوه بر  دکتر جمشید  
آموزگار ، داریوش همایون  وزیر اطالعات  
ودکتر محمود جعفریان  قائم مقام  رادیو 
وتلویزیون  هم حضور داشتند۰ آموزگار 
با اشاره به ماجرای  منزل  شریعتمداری  
اظهار می دارد  که دولت  مصمم  است  
اعالمیه ای  دراین باره صادر کند  ومتن 
اعالمیه  هم نوشته  شده است ۰ مدیر 
کل  امنیت  داخلی می گوید  اگر تصمیم  
 ، اید  واعالمیه هم  نوشته شده  گرفته 
پس احضار  من به نخست وزیری  برای 
چون    : گوید  می  آموزگار  ؟  چیست 
امنیت داخلی  مربوط است   به  مسئله  
می خواهیم  شماهم در جریان  باشید۰ 
را  می خواند ۰  جعفریان  متن اعالمیه 
اعالمیه  بیش از آنکه  موضع قاطع دولت  
 ، دهد  نشان   حوادث  تکرار  دربرابر   را 
درواقع شرح جریان  درگیری  در منزل  
آیت اهلل شریعتمداری بوده است ۰ مدیر 
کل امنیت داخلی  با متن اعالمیه مخالفت 
می کند ومی گوید  پخش چنین  اعالمیه 
ای بدون نتیجه گیری  وتأکید  بر موضع  

قدرت دولت  نه صحیح است  و نه صالح ۰
آموزگار می گوید:  بهرحال اعالمیه  تهیه 
تصویب   تلفنی  هم  واعلیحضرت   شده 
کرده اندوساعت دو بعدازظهر  هم باید  
دراخبار  رادیو پخش شود۰ ثابتی  می گوید: 
حاال که اینطور است  خواهش می کنم  

در صورتجلسه مرقوم بفرمایید  که فالن 
کس  مخالفت کرده است ۰ حاضران در
 جلسه می گویند  وقت وفرصت نداریم ۰
 این اعالمیه هم  باید ساعت دو پخش 
ثابتی  ؟  چیست  شما  نظر  تازه  شودو 
شب  ذ۸  ساعت  اگر   : دهد  می  جواب 
اما این  ایرادی ندارد   هم پخش شود  
درست نیست  که دولت اعالمیه بدهد  
، شرح یک واقعه   را بدهد و هیچگونه  
گونه  بااین  دربرخورد   را  سیاستی 
آموزگار  نسازد۰دکتر  روشن  مسائل  
تماس  اعلیحضرت  با  تلفنی  ناگزیر 
می گیرد وماوقع را بعرض می رساند٪ 
را  ثابتی  نظرات  گوید:   می  پادشاه 
است   الزم  اصالحاتی  کنیدواگر  تأمین 
می  قرار  ترتیب   این  به  آورید۰  بعمل 
شود  ، مدیرکل  امنیت داخلی  - آقای 
ثابتی ،-  درپایان اعالمیه  یک پاراگراف  
اضافه کند  و سیاست دولت  رادرقبال  
حوادث مشابه  اعالم دارد۰ وی دراین 
پاراگراف  یادآور می شود  که با اظهار 
ومقامات  دولت    ، واقعه  ازاین  تأسف  
ماجرای   داد   نخواهند  اجازه  امنیتی  
به  مشابهی تکرار  وگروههای ضدملی 
به  پاراگراف   این  بزنند٪  دامن  آشوب 
چیزی  شودوچون  می  اضافه  اعالمیه  
به  ساعت 2 بعدازظهر  باقی نمانده بود  
، محمود جعفریان  از اتاق  دیگری متن  
اعالمیه را  برای رادیو وتلویزیون  می 
پخش  اعالمیه   هم   2 وساعت   خواند 
 ، اعالمیه   پخش  از  پس  شود۰   می 
: خوب ۰ حاال  دکتر آموزگار می گوید 
گوید:   می  ثابتی  ؟  بکنیم  چکارباید 

دراعالمیه   که   را  سیاستی  همان 
گنجانده شده  رعایت و اجرا  خواهیم 
کرد۰ سئوال می شود : چگونه ؟  مدیر 
دهد   می  جواب  داخلی   امنیت  کل 
ریشه این ناآرامی ها  به عده ای اخاللگر  
مربوط می شود  که ساواک پیشینه  آنهارا  
دارد ودرصورت تکرار  یا ادامه  ناآرامی ها  
با بازداشت  اینها  ماجرا خاتمه  پیدامی 
ودکتر جمشید  همایون   داریوش  کند۰ 
جواب   که  کنند  می  اعتراض  آموزگار  
بشر  وحقوق  المللی  بین  سروصداهای 
را چه بدهیم ؟ ثابتی می گوید:  وظیفه 
امنیت   امنیت  داخلی  حفظ  اداره  کل 
مملکت است  وبخاطر اینکه  فالن کشور  
یا سازمان  بین المللی  خوشش بیاید یا 

نیاید، این وظیفه  را فراموش نخواهد کرد ۰  
درهر اجتماعی  ، اخاللگر محکوم است  
وتبلیغات  وشناساندن آنها  در مقیاس 
دیگر  سازمانهای   کار   به  المللی  بین 
عمل  خوب   اگر  که  شود  می  مربوط 
کنند،  تأثیر خواهد داشت ۰سئوال می 
شود  خوب اینها چند نفرند؟ ثابتی می 
طرح  یک  ها  اولویت   برحسب  گوید  
بینی  پیش  مرحله   سه  یا  فاز   درسه 
 ، فاز   درهرسه  مجموع   در  که  شده  
نزدیک به ۳5۰۰  نفر باز داشت خواهند 
اول  ودرصورت  نفر درفاز   ۱5۰۰ شد۰  
ادامه  نا آرامی ها  2۰۰۰  نفر  در دوفاز 
آموزگار   جمشید   ۰ بعدی  مرحله  یا 
وداریوش همایون  بنای ناسازگاری  می 
گذارند  وباتوجه به  سیاست فضای باز 
این طرح  مخالفت  با  سیاسی  بشدت 
که  باشید   داشته  توجه  کنند۰  می 
امکان این ناآرامی ها  را همین فضای 
آورده  بوجود  ساختگی   سیاسی  باز 
از  چیزی  دیگر  درواقع   بودوگرنه 
سازمانهای تروریستی  مثل مجاهدین  
و فدائیان  نمانده بود۰ بهر تقدیر  ، مدیر 
وزیری   نخست  از  داخلی   امنیت  کل  
مبادا  آنکه   وبخاطر   آید   می  بیرون 
بگونه  دیگری  را  نخست وزیر  مطلب 
بعرض شاه برساند  وکل طرح در معرض  
خطر قرار گیرد ، حتی بدون صالحدید  
می  دربار  وزارت  به  نصیری   ارتشبد 
رود  وبا امیر عباس هویدا  وزیر دربار ،  
که مسائل اطالعاتی  وامنیتی را  بیش 
از هر نخست وزیر   دیگری درک می 

کرد  ، مالقات  وضمن تعریف ماوقع  ،

بعرض   را  مطالب  که  خواهد   می  ازاو   
پادشاه   رسانده  وموافقت اعلیحضرت  
جلب   ، بازداشت  طرح   اجرای  رابرای 
حضور  به  لحظه   همان  هویدا  کند۰  
اعلیحضرت  میرسد ودربازگشت  باتاق 
کارش  به ثابتی  یاد آور می شود  که 
گزارشی  اند   فرموده  اعلیحضرت 
بعرض  افراد  نام   با  همراه  باره   دراین 
امنیت داخلی  همان  برسد۰ مدیر کل 
با  کند وهمراه  تهیه می  گزارشی   روز 
نام  ومشخصات  افراد توسط  تیمسار 
می  اعلیحضرت   بحضور  نصیری  
می  بر  گزارش  بعدازدوروز    ۰ فرستد  
گردد ودرمجموع با  بازداشت ۳۰۰ نفر  

موافقت می شود۰ با بازداشت این 

ازوعاظ  ای   عده  وتبعید  نفر   سیصد 
ومالها  باردیگر آرامش  نسبی به مملکت  
توش  همه  که   فتنه  وعوامل   بازگشت 
وتوان  خودرا برای  ایجاد آشوب  درروز 
 ، بودند   کرده  ذخیره    5۷ خرداد    ۱5
فهمیدند  که قادر به  کاری دراین  روز 

نخواهند بود۰ 
اعلیحضرت حتی در کتاب پاسخ بتاریخ  
می نویسند:  دوسه ماهی بی آنکه بدانیم 
چرا ، آرامش  برقرارشد  و این همان دوسه 
ماهی است  که این حضرات دربازداشت 
بودند۰۰۰۰ درروز ۱۷ خرداد  سپهبد ناصر 
مقدم  بجای ارتشبد نصیری  به ریاست  
سازمان اطالعات وامنیت کشور  منصوب 
عروپسی  بمناسبت   شب   همان  شد۰ 
ضیافتی  ارتش   ازامرای  یکی  دختر  
درباشگاه افسران برپابودکه سپهبد مقدم 
و آقای پرویز ثابتی  هم حضورداشتند۰۰۰ 
ثابتی ضمن تبریک  ابراز خوشحالی می 
کند  که :» انتصاب شما  به ریاست ساواک  
یک انتصاب شایسته  بوده وچون  مسائل 
ساواک  را تجربه کرده اید  درپیشرفت 
اینکه غریبه  بودتا  کارها مؤثر  خواهید 
ای  را به ریاست ساواک  می گماشتند۰ 
سپهبد ناصر مقدم  می گوید: باتوجه به 
اوضاع  واحوال  چکار کرده اید و چه ها 
خواهید کرد؟ ثابتی  ضمن  ضمن تشریح  
اوضاع واشاره  به تبعید مالها  وبازداشت 
آن  ۳۰۰ نفر می گوید  برای خشک کردن  
ریشه های شورش  باید عده دیگری هم  

بازداشت

 بقیه درصفحه 4۸

ازقـصه اه ی انـشنیده ساواک

پرویزثابتیدکتر همایوندکتر آموزگار
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چهل سالگی مبارک
همتای  بی  شورش  سالگرد  چهلمین 
شاهی  ضد  و  باشکوه  امتی   - اسالمی 
گفته  تبریک  عزیز  ایرانیان  همه  به  را 
رخداد  این  که  داریم  کامل  اطمینان  و 
اهداف  همه  به   ، تاریخی  یک  درجه 
بلکه  یافته  دست  تنها  نه  خود  واالی 
تقریبا  و  است  رفته  هم  آن  از  فراتر 
خورجین  که  رسیده  حالتی  به 
آنرا  و  است  شده  پاره  پیشرفتشان 
اند.  کرده  صادر  نیز  منطقه  ممالک  به 
عزادار،  امت  انقالب  اهداف  لوحه  سر 
است،  میبوده  ایرانی  و  ایران  نابودی 
چرندیات  و  مهمالت  که  معنی  بدین 
ما  گلوگاه  قرن  چهارده  که  را  اسالمی 
و  خردمندی  جایگزین  است  گرفته  را 
کنند.  بهزیستی  و  بهروزی  و  شادمانی 
نامتجانس  و  دوگانگی  در  گمانی  اگر 
میداشته  وجود  ایرانی  فرهنگ  بودن 
است، اکنون با نگاهی به کارنامه چهل 
رفته  بین  از  گمان  آن  گذشته،  سال 
آخوند  و  مذهب  و  دین  دکان  است. 
که  حاضر  عصر  و  قرن  این  در  بازی 
و  علمی  بزرگ  پیشرفتهای  با  بشریت 
عصر  از  باالتری  جایگاه  به  اجتماعی 
و  تضاد  در  کامأل  است،  رسیده  حجر 
فکری  دایره  میباشد.  شاخ  در  شاخ 
از یکی دو وجب  به ظهور  منتظر  امت 
فراتر نمیرود چون پیروی از خزعبالت 
مذهبی دست و پای آنانرا بسته و آنان 
ناتوان  دنیوی  امورات  با  مقابله  در  را 
امروز  قاراشمیش  اوضاع   . میسازد 
دانش  بر  حتی  عزیز،  اسالمی  ایران 
مبرهن  و  واضح  نیز  ابتدایی  آموزان 
است و گزارشش نیازی به مداد رنگی و 
کاغذ ندارد. بد نیست که به یک گوشه 
از این بدبختیهای سهمگین دیدی  ای 
و  اجتماعی  ؛عدالت  نمونه  برای  بزنیم. 

نتیجه اش.
و  ازهرج  بعد  اول  روزهای  همان  از   
با  مخالفت  و  ستیزی  زن  با   5۷ مرج 
این  آخر  که  بود  معلوم  زنان  آزادی 
اخالقیات خواهد رسید.  پرتگاه  به  راه 
وقتیکه حق و حقوق نیمه بشریت زیر 
و  فردی  آزادیهای  و  شود  گذاشته  پا 
شروط  و  شرط  به  محدود  اجتماعی 

جامعه  آن  فاتحه  باید  شود،  اسالمی 
مذهب  حکومت  نتیجه  خواند.  را 
نیست  این  از  بهتر  شکم  زیر  و  شکم 
از علوم  بود. آخوند گندیده  و نخواهد 
مشتی  میداند؟  چه  رفتارانسانی  و 
را  احادیث  و  روایات  اسم  به  اراجیف 
گوسفند  امت  و  خود  زندگی  سرمشق 
و کشوری  قوانین مدنی  و  صفت کرده 
است.  گذاشته  آن  برمبنای  را  وجامعه 
قوانین جزایی اسالمی ، اقتصاد شتری 
مردم  و  کشورداری  رسم  راه  اسالمی، 
داری به سبک اسالمی. چه بپوش چه 
نپوش، کجا برو کجا نرو، با کی برو با کی 
نرو. سنجش ارزشهایشان بر پایه رفتار 
بیابانگرد  شترچران  مشتی  گفتار  و 
هیچ  امروزی  وهوای  حال  با  که  است 
همخوانی ندارد. بدبختی اینجاست که 
داوطلبانه  خودش  بیخرد،  مؤنس  امت 
به ذلت و خواری تن میدهد و دربست 
و بی اراده تسلیم این مزخرفات است. 
طبیعتأ فرزندانی تحویل جامعه میدهند 
در  آب  از  نخبه  و  برنده  آس  همه  که 
میآیند و همین نابخردی و نادانی نسل 
اندر نسل  ادامه میابد. شمار این افراد 
ضد  افکار  بر  بنا  که  است  زیاد  بسیار 
انسانی و رفتارهای ناهنجار، برای خانه 
آخرت و آن دنیا، مردمان این دنیا را به 
خلف  فرزندان  از  یکی  میآورند.  ستوه 
در  حاضر  همیشه  و  پرور  شهید  امت 
صحنه ، جانور بسیار خوش تیپی بنام 
که  میباشد  نقدی  رضا  محمد  سردار 
و  آمده  بدنیا  کوه های عراق  در پشت 
تربیت کامأل اسالمی اصیل دارد. جناب 
سردار که در پانسیونهای نجف و کربال 
رژیم  این  در  یافته  پرورش  سامره  و 
جنایتکار در حدود یک دوجین پست 

و مقام دولتی میداشته و زیبایی جریان 
ما  استاد  مثل  افرادی  که  اینست  در 
سیستم  در  دولتمردی  شرایط  دارای 
مافیایی آخوندی - اسالمی میباشد. از 
یا هردو  یا کوته فکر و  ابله و  بیخ  بیِخ 
کسی  هر  میمونها  سیاره  در  که  است 
ارباب  و  رییس  میشود  ویژگیها  این  با 
و سردار و وزیر و وکیل. طبق گزارش 
محمدرضا  انتخاب؛  آخوندی  رسانه 
بسیج  سازمان  پیشین  رییس  نقدی 
سپاه  اجتماعی  فرهنگی-   معاون  و 
نشست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
چهلمین  سازی  گفتمان   و  تبیین 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
مجتمع فرهنگی آیه  ها با اشاره به عید 
سال  چهلمین  یعنی  رو  پیش  بزرگ 
انقالب اسالمی، باالی منبر رفت و کلی 
بار یک مشت  و پرت  مزخرف و چرت 
بسیجی و حزب اللهی ابله تر از خودش 
کرد. مجتمع فرهنگی آیه  ها دیگر چه 
صیغه ایست؟ از این دستک دمبکهای 
اسالمی زیاد دارند که بدرد الی دیوار 
و  پستی  و  خواری  بجز  نمیخورد.  هم 
بندگی کورکورانه، هیچ گفتار و برآیند 
که  خالصه   ، بعله  ندارد.  سودمندی 
حضار  به  امتی  انقالب  شیرین  میوه 
گفت:«...  چنین  ذهنی  مانده  عقب 
امروز ما مستقل ترین کشور دنیا بدون 
هیچ خدشه ای هستیم، همه این امر را 
گواهی می دهند. آزادی شعار دوم بود 
که ما در حال حاضر آزاد هستیم. همه 
جا راحت انتقاد می کنند. جوانی راحت 
در مقابل من انتقاد می کند و او راحت 
خانه خود  به  من  و  رفته  خانه خود  به 
است.  نبوده  اینگونه  کشور  می روم. 
سرنوشت انتقاد در رژیم گذشته زندان 

یا مرگ بود. انقالب، آزادی، استقالل و 
مردم  ساالری را ایجاد کرد...« این امت 
فلکزده بطور کلی از مرحله پرت است 
و  گیج  شدیدأ  مبارک،  نشیمنگاه  از  و 
چه  آفرین،  استقاللی،  چه  به،  به  ویج. 
وقتی آن  و چه مردم ساالریی.  آزادی 
جوان منتقد به خانه خود میرود، گزمه 
های دولتی و وحوش امنیتی به خانه او 
ریخته و دستگیرش میکنند و به اتهام 
اذهان  تشویش  و  مقدسات  به  توهین 
عمومی و بی احترامی به رهبر معظم و 
آیات عظام و اقدام علیه امنیت ملی به 

زندان و زنجیر میفتد.
هوادارشان  امت  و  آخوند  جماعت 
نزدیکیهای  و  معمول  اوقات  از  بیشتر 
ترین  افتضاح  از  یکی  سالگرد 
به  هرچه  ایران  تاریخی  رویدادهای 
میکنند  میرسد سرهم  ناقصشان  عقل 
دیگر  یکی  میدهند.  مردم  تحویل  و 
میمونها  سیاره  عزادار  نوابغ  این  از 
مجمع  دبیر  رضایی،  محسن  سرلشکر 
تشخیص مصلحت نظام میباشد. استاد 
ما  به  استکبار  اگر  بودند  گفته  قبأل  ما 
را  سزبازانش  از  نفر  هزار  کند  حمله 
دستگیر میکنیم و در قبال آزادی آنان 
هزارها میلیارد دالر دریافت میکنیم و 
اسفناک  وضع  این  از  را  کشور  اقتصاد 
ایشان  نسخه  همین  میدهیم!  نجات 
و  سیاسی  نبوغ  بخاطر  که  شد  باعث 
او، کشورهای عقب  اقتصادی  نظامی و 
مانده اروپای غربی و چین و ماچین و 
ترک و تاتار از سر و گردن هم باال بروند 
تا قاپ استاد را بدزدند و به دهاتشان 
و  راست  هم  را  آنها  اوضاع  که  ببرند 

ریست کند.
سیاست  زمینه  در  ما  استاد  اخیرأ 
ظلم  دو  با  ما  کشور  گفت:»...  چنین 
بزرگ مواجه است یک ظلم تاریخی که 
امریکا و انگلیس وشوروی سابق عقب 
تحمیل  ما  به  فراوانی  های  ماندگی 
کردند. اگر ایران طی 2۰۰ سال گذشته 
قبل از انقالب پیشرفت می کرد و مواد 
و  صنعت  در  را  خودمان  منابع  و  اولیه 
و  اروپا  کردیم،  استفاده می  کشاورزی 
ما  منابع  و  نفت  توانستند  نمی  آمریکا 
صنایع  همین  برای  ببرند.  تاراج  به  را 
می  صادر  ایران  به  را  خود  قدیمی 
و  مهندس  و  دکتر  اینهمه  کردند...« 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

افراد تحصیکرده در ریشه یابی مشکالت 
نوشتند  تحلیل  و  مقاله  و  کتاب  ایران، 
استاد  کالم  صراحت  به  نتوانستند  ولی 
اسالم  که  شد  حیف  دهند.  توضیح  ما 
ناب محمدی و قوانین فقهی و استقالل 
در  سال  پنجاه  چهل  حدود  اسالمی، 
حکومت پهلوی ها چال شده بود وگرنه 
حاال همه صنایع درجه یک دنیا در ایران 
و  نفت  بشکه  با  نبودند  و مجبور  میبود 
مقوا و بتونه وچسب و دمپایی پالستیکی 
و پیت حلبی، زیردریایی و جت جنگده 
و توپ و تانک و خودرو بسازند! استاد ما 
ادامه دادند که: »...ظلم دوم تحریم های 
انقالب  از  بعد  اینکه  دلیل  است،  اخیر 
تحریم می شویم این است که مقتدر و 
پیشرفته نشویم. آقای ترامپ هم گوی 
سبقت را از همه ظالمین ربوده و مقررات 
بین المللی را زیر پا گذاشته و غیرقانونی 
ما را در محاصره قرار داده است...« خب 
همه  کرد،  قضاوت  منصفانه  باید  اینجا 
دنیا میداند که جمهوری آخوندی- امتی 
پا  زیر  را  المللی  بین  مقررات  هیچوقت 
نگذاشته و غیرقانونی عمل نکرده است 
موافقنامه  گونه  همه  پایبند  همیشه  و 
و  میبوده   جهانی  پروتکل  و  قرارداد  و 
هیچوقت از در و دیوار سفارت مردم باال 
استکبار  و  کفار غربی  ،ولی چون  نرفته 
همواره دشمن اسالم و مسلمین میباشند 
جلوی پیشرفت امت عربده کش را گرفته 
و ظلم میکنند. ما این ادعا را از خومان در 

نیاورده ایم.
 طبق گفته یکی دیگر از همشهریان دخو، 
امیرعلی  پاسدار  نیوز،  سپاه  گزارش  به 
هوافضای  نیروی  فرمانده  زاده  حاجی 
آمریکایی  دشمنی  »...علت  گفت:  سپاه 
ناب  اسالم  با  آنها  که  این است  ما  با  ها 
می  خوبی  به  و  دارند  مشکل  محمدی 
ما محصور  انقالب در مرزهای  دانند که 
نمی ماند و برای آنها مشکل ساز خواهد 
میفرمایند.  صحیح  کامأل  استاد  شد...« 
ایجاد  برایشان  بسیاری  مشکالت 
خواهد شد. در حال حاضر اسالم عزیز 
که پیشرفت بسیاری در اروپا میداشته 
زنگ خطری برای کفار استعمارگر است. 
جهانخوار  استکبار  به   اسالمی  انقالب 
سهمگین  ضربات  و  کشید  خواهد  هم 
قبیل  از  متعددی  اجتماعی  و  اقتصادی 
ورشکسته،  اقتصاد  اخالقیات،  سقوط 
اعتیاد،  بیکاری،  و  فقر  گسترده،  فساد 
نابودی اقلیمی و خشکسالی، بی عدالتی 
نابرابری  جهانی،  زورگویی،انزوای  و 
دشمن  به  را  وجنسی  مذهبی  و  قومی 

وارد خواهد کرد تا دمارشان در بیاید.
باشد.  مبارک  اسالمی  انقالب  سالگرد 
ببینند  تا  شود  همه  نصیب  که  انشاهلل 

چه موهبتی است.

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

کودتا]4اسفندماه۱2۹۹[ بعداز  روز 
از  خارجی  بازدیدسفرای  هنگام 
بافرماندهان  وآشنایی  قزاقخانه 
انگلستان  سفیر  کودتا،مسترنورمن 
این فرصت رابرای انجام منظور،یعنی 
او  وپسران  فرمانفرما  خالصی 
ازمعرفی  شمردوپس  ازحبس،غنیمت 
وسیلۀ  به  سردارسپه)  به  شدن 
ماژورمسعودخان کیهان(سرصحبت را 
بی درنگ بازکردواز ماژور مسعودخان 
اورابرای  حرفهای  که  کرد  خواهش 
وزیر  سؤال  کند،واولین  سردارترجمه 
مختاراین بود:جناب نصرت الدوله کی 

آزادمی شوند؟
هاراباالانداخت  شانه  رضاخان        

وچشمانش را به چکمه هایش دوخت.
به  خطاب  باردیگر  مسترنورمن        
مسعودخان کیهان گفت:ازقول من به 
ایشان بگویید که آقای نصرت الدوله 

باید هرچه زودتر آزادشوند.
      مسعودخان گفته ی وزیرمختاررابرای 
این  ولی  کند  می  سردارترجمه 
درقیافۀ  وبدُخلقی  عصبانّیت  بارآثار 
حوصلگی  وبابی  نمودارشد  رضاخان 
پرسید:چرا،چه دلیل هست که نصرت 

الدوله بایدزودترازدیگران آزادشود؟
      سفیر- برای اینکه اودارای نشانی 
ازطرف دولت انگلستان است ووظیفۀ 

ماحمایت ازاوست.
رضاخان درحالیکه نوک چکمه اش

کوبیدبالحنی  می  زمین  به  را 
اینکه  داد:خوب  جواب  تندوعصبانی 
راازاوپس  نشد،برویدونشانتان  دلیل 

بگیرید.)از کتاب ایران درعصرپهلوی ،
جلدنخست.نگارش دکترالموتی(

           ******              
   در زمان سلطنت رضا شاه آن هنگام 
دارریاست  عهده  سپهُبدزاهدی  که  

شهربانی بود، ازبرای خراسانی ها
) اسدی نایب التولّیۀ آستان امام هشتم 
شیعیان درزمان غایلۀ بُهلول( به اتهام 
خیانت  پرونده ساختند واین پرونده 
درموقع تجدید نظر زیردست سپهبد 
زاهدی رسید،یک روز دِر اتاق را بست 
و.گفت:آقایان این پرونده را ساخته اند

تبرئه  وآنهارا  کنم  نمی  خیانت  ومن   
راخدمت  پرونده  این  که  بعد   ، کرد  
بردند،اعلیحضرت  فقید  اعلیحضرت 
فقید عصبانی شدند،ولی سپهبدزاهدی 
عرض کرد به تخت وتاجت قسم این 
مرحوم  که  است،بعدها  دروغ  پرونده 
زیر  شد  جریان  این  متوّجۀ  رضاشاه 
خودش  خط  دیگربه  ی  پرونده  یک 
نوشت : دّقت کنید که مانند پرونده ی
از  درنیاید.)بخشی  دروغ  خراسان 
سخنرانی جمال امامی در مجلس سنا- 

از کتاب خاطرات اردشیر زاهدی،ج دوم 
ص۳۶5 

     ******    
دریابُد فرج اهلل رسایی درشرح خاطراتش 
ازجمله میگوید:»...من فرمانده ناو بودم 
ازسوم  قبل  درست  ودربندرشاهپور 
شهریورلنگرانداخته بودم ومأموریِت داده 
بودندبه نیروی دریایی ایران که نگذاریم 
آلمانی  های  بیایند کشتی  ها  انگلیسی 
بردارند  هستند  دربندرشاهپور  که  را 
کشتی  که  آلمانی  های  وببرند،کشتی 
های تجارتی بودندوپناهنده شده بودند 
وما  انداختند  می  دربندرشاهپورلنگر 
بندرشاهپور  ی  دردهانه  بودیم  موظف 
توی موج وتوفان وگرما وناراحتی زندگی 
کنیم،درآن موقع مقّررات نیروی دریایی 
این نبودکه به افسران دریایی روی کشتی 
جیره وموادغذایی بدهند،درنتیجه زندگی 
مابه خوبی نمی گذشت،مخصوصاً که باید 
می  دریاخودمان  دروسط  غذارا  خرج 
دادیم وتهّیۀ غذابسیار مشکل بود،اغلب 
ناراحت بودیم،ازاین جهت، من یک  هم 
گزارش به فرمانده ی نیروی دریایی که 
آن وقت دریادارباینُدربود دادم ونوشتم 
روی  افسرانیکه  دنیابه  جای  درهمه  که 
غذایی  کنند،جیرۀ  می  خدمت  کشتی 
می دهند،برای اینکه اینها قادرنیستند 
هرکدام برای خودشان یک آشپزخانه ی
که  بایندر  باشند،مرحوم  ُمجّزاداشته   
تقدیم  همایونی  پیشگاه  به  گزارش 
بود،نوشته بودند  کرده بود،خیلی جالب 
ارشد  افسران  به  5تومان  اُمراروزی  به 
افسران جزءروزی  وبه  تومان  روزی سه 
شرف  به  گزارش  این  دوتومان.وقتی 
اُمرا  مگر  فرمایند  رسید،می  عرض 
خورند؟آنها  می  بیشتر  جزء  ازافسران 
که پیرشده اند به اضافه زحمت راافسر 
تبعیض  جزء می کشد،چرا می خواهید 
ریال  روزانه25  همه  بکنید،بایستی 
چنین  خاطراتش  وازدیگر  بگیرند...«. 
افتخارات  ازبزرگترین  گوید:»یکی  می 
هرملتی مطالعۀ تاریخ وسوابق آن ملت 
است،درتاریخ 25۰۰ سالۀ ایران بطورقطع 
وتحقیق می توان گفت که دودمان پهلوی 
که  است  دودمانهایی  بزرگیرین  از  یکی 
ایران را ازحضیض مذلت به باالترین مقام 
درزمان  که  کنم  افتخارمی  رسانید،من 
بار  واولین  رفتم  اروپا  کبیربه  رضاشاه 
دردانشگاه نیروی دریایی ایتالیاتحصیل 
دنیا  ازممالک  یک  کردم،شایددرهیچ 
نداشته  پیاده  فرماندِه  انتظارازیک 
باشند که درموردنیروی دریایی اقدامات 
بانبوغ  رضاشاه  بکند،ولی  ای  برجسته 
درامورمملکت  که  کلی  ووقوف  کامل 
وضع  مملکت  آنکه  محض  به  ماداشت 

عادی به خودش گرفت در۱۳۰4 اولین 

نیروی  ایران  برای  گرفت  بارتصمیم 
بایک  کنندورضاشاه  درست  دریایی 
برنامه ی ُمدّونی این کارراانجام دادند...

منهم یکی ازآنهایی بودم که به ایتالیا 
رفتم درسال۱۳۰۸ ودر۱۳۱۱ تحصیالتم 
دریایی  نیروی  شد...درنتیجه  تمام 
ایران وقتی درناپل به وجودآمد مرکب 
بود از ناوببروپلنگ وشاهرخ وسیمرغ 
وافسران  وشهبازافرادایرانی  وکرکس 
عّده  یک  ناوهابودند،فقط  روی  ایرانی 
برای  راگذاشتند  ایتالیایی  فرماندهان 
دردریانوردی  اینها  راهنمای  اینکه 
را  خودمان  ماناوهای  باشند...در۱۳۱۱ 
ازبندرناپل حرکت دادیم ودرجهاردهم 
بندر  به  ما  های  کشتی  آبانماه۱۳۱۱ 
بوشهررسید...ازدوردیدیم اعلیحضرت 
بایندر  مرحوم  با  ورشید  بلند  باقامت 
بودند  شده  موتوری  کرجی  سواریک 
پلنگ... ناو  آوردندبه  می  وتشریف 

ناوپلنگ  به  آوردند  تشریف  ایشان 
وامر فرمودند کشتی ها حرکت کنند،ما 
اولین بار احساس غرور کردیم...دربندر 
شاهپور رضاشاه قصدداشت سخنانی به 
افسران بگوید...به ما فرمودند:ازاینکه 
نیروی  ایرانی  افسران جوان  بینم  می 
دریایی ایران را تشکیل داده اند خیلی 
خوشحالم...من خوشحالم که شما در 
مملکت پادشاهی ایتالیادرس خواندید 
واطالعاتی کسب کردید که ازهرحیث 
جالب است ومن انتظاردارم که از صمیم 
قلب به مملکت خودتان خدمت کنید 
وقدرت مادرخلیج فارس بوسیلۀ شما 
باشد«.)رضاشاه  پایدار  جوان  افسران 

کبیر درآئینه خاطرات(
******  

 ملک الشعرای بهارمی نویسد:احمدشاه 
به  ر با و ۱د 2 ۹ ۹ ی تا د کو ز ا بعد
اول،  بار  در  سفرکرد،  فرنگستان 
بازگشت  ایران  به  بوشهر  راه  از 
ووزیرجنگ]رضاخان،سردارسپه[

تابوشهر ازشاه استقبال کرد،هنگامی 
ازبوشهربه  وزیرجنگ  و  او  که 
شیرازرسیدند...دونفرازعلمای شهر که 
وقت به آنها داده شده بود،قبل ازظهر 
به حضورپذیرفته شدند وتانزدیک ظهر 
نشستندوحرف زدند وحدیث خواندند!

      سردارسپه دراتاق دیگر عصبانی 
می  را  خونش  وخون  بود  شده 
خوردوباالخره درحالتی که شمشیرش 
بود،چنین  گذاشته  زانوهایش  راروی 
می  تعجب  شاه  ازحوصلۀ  گفت:»من 
این  مزخرفات  به  نشسته  که  کنم 
به  دهد،اگرمن  می  گوش  آخوندها 
این  شکم  شمشیر  بااین  اوبودم  جای 
کردم«.)جلد2-  می  هردوآخوندراپاره 

ص۱۶۳(                               ادامه دارد

گوشه هایی از زندگی رضاشاه کبیر

سردارنقدی
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منیژه بخش آخر
از این زارتر روزگاری نیست که کردگار 
گرفتاری  آن  و  است  داشته  روا  برمن 
بیژن در آن چاه ژرف است که خورشید 
و ماه و شب و روز را نمی بیند و به غل 
و زنجیر و بند گران از یزدان مرگ خود 

را خواهان است
مرا درد بر درد بفزود زین

نم دیدگانم بیالود زین
خواهد  گذر  ایران  به  را  تو  اگر  اکنون 
را  نیو  رستم  با  گیو  و  گودرز  و  افتاد 
در  بیژن  که  بگو  آنان  به  دید،  خواهی 
چاه است و اگر دیر آیند او جان به جان 
آفرین خواهد سپرد. رستم به او گفت 
که ای خوب چهر چرا مهتران و بزرگان 
از پدرت نخواستند که بر تو بخشایش 
آرد وجگر بر تو بسوزاند. حال اگر بیم 
به  اندازه  از  بیش  نبود  پدرت  آزار  از 
آشپز  به  رستم  بخشیدم.  می  مال  تو 
دستور داد که مرغ بریانی گرم در نانی 
پیچند وبه نزد او آرند. آشپزمرغ بریان 
و نان به نزد رستم آورد و رستم فوری 
و  کرد  پنهان  آن  در  را  انگشتری خود 
آنرا در دستاری پیچید و به منیژه داد 
به  و  ببر  آن چاه   رابه سر  نان  گفت  و 
بیژن ده. منیژه دوان بر سر چاه آمد و 
مرغ بریان را به درون چاه افکند. بیژن 

خیره ماند و خورشید را بخواند.
که ای مهربان از کجا یافتی

خورشها کزین گونه بشتافتی
منیژه به بیژن گفت این خوراک را مرد 
سرمایه داری داده است که از ایران با 
کاروان برای تجارت به توران آمده. مرد 
باهوش و فری است که گوهر فراوان و 
ثروت بیکران دارد. بیژن نان را باز کرد 
خورد،  انگشتری  به  دستش  ناگهان  و 
رخش  و  شناخت  را  رستم  انگشتری 
چون گل شکفته خندان گشت. منیژه 
حیران  شنید  را  او  خنده  صدای  چون 
گشت و سبب را جویا شد. بیژن گفت 
سخت  کار  این  از  گره  که  امیدوارم 
گشوده گردد. اگر با سوگند عهد ببندی 
زنان  اینکه  با  نشکنی،  مرا  وفای  که 
را نگاه دارند، رازی  نمیتوانند زبا خود 
را با تو در میان خواهم گذاشت. منیژه 
خروشید و نالید که از بد روزگار به من 
چه رسیده و چگونه خان و مان و جان 

و تن من بر باد رفته است و پدر از من 
بیزار گشته و به چنین روزی افتاده ام.

 حال تو هم بر من بدگمانی
از امید بیژن شدم نا امید

جهانم سیاه و دو دیده سپید
یار و جفت  بیژن بدو گفت ای مهربان 
گفته  چنین  و  توست  با  حق  هوشیار، 
ای در خور تو نبود. سزد گر به هر کار 

پندم دهی
او   ، بشناس  را  شناس  گوهر  مرد  این 
به  من  خاطر  به  بلکه  نیست  بازرگان 
توران زمین آمده است تا مرا از زندان 
و تو را از غمان برهاند. به نزدیک او برو 
و بگو که ای پهلوان جهان اگر خداوند 
رخش هستی بگوی. منیژه چون باد به 
داد.  بدو  را  پیغام  و  رستم شتافت  نزد 
دانست  بیژن شنید  پیغام  رستم چون 
که بیژن راز را بدان الله رخسار گفته 

است.
بگویش که آری خداوند رخش

ترا داد یزدان فریاد بخش
ز زابل به ایران ز ایران به تور

ز بهر تو پیمودم این راه دور
رستم به منیژه سفارش کرد که مواظب 
باش کسی آگاه نشود که ما چه خواهیم 
کرد شب. شب تیره هیزم بسیار فراهم 
کن و آتشی بیفروز تا سر چاه و سنگ 
روشن گردد. منیژه شادان به نزد بیژن 
به  بیژن  گفت.  باز  ماجرا  و  بازگشت 
روشن  آتش  هنگام  شب  گفت  منیژه 
رستیم.  تاریک  شام  از  دو  هر  که  کن 
آنگاه سر به سوی کردگار جهان کرد و 
گفت تو دادمرا از آن بیدادگر که بدین 
آنگاه  بگیر.  است  انداخته  سیاهم  روز 
رستم  چاه  این  از  اگر  گفت  منیژه  به 
پرستنده  چون  رفتم  زمین  ایران  به  و 
و  بست  خواهم  خدمتت  به  کمر  ای 

ستایشت خواهم کرد.
تو ای دخت رنج آزموده زمن

جدا کرده جان و دل وچیز و تن
بدین رنج کز من تو برداشتی

زیان مرا سود پنداشتی
بدادی به من گنج و تاج و گهر

جهاندار خویشان و مام و پدر
اگر یابم از چنگ این اژدها

بدین روزگار جوانی رها
به کردار نیکان یزدان پرست

بپویم به پای و بیازم به دست
بسان پرستار پیش کیان

به پاداش نیکت ببندم میان
و  پرداخت  آوردن  هیزم  به  منیژه 
چون  و  ساخت  فراهم  هیزم  از  کوهی 

تا  ماند  بیدار  دار  زنده  شب  مرغان 
بر  آتشی  آنگاه  رفت.  خواب  به  شهر 
گشت.  ور  شعله  هیزم  و  افکند  هیزم 
درگاه  به  و  پوشید  رزم  لباس  رستم 
پروندگارنالید و از او خواست که برای 
و  توانایی  و  زور  را  وی  بیژن  رهایی 
که  فرمود  نیز  گردان  به  دهد.  پیروزی 
و  جنگ  ابزار  با  پوشیده  رزم  لباس 
بسوی  رستم  باشند.  آماده  بسته  کمر 
آتشی که افروخته شده بود رفت و به 
سر چاه رسید. رستم و هشت پهلوان 
تن  هفت  شدند.  پیاده  اسب  از  دیگر 
سنگ  ما  گفتند  رستم  به  دالور  مرد 
آنچه  داشت.  برخواهیم  چاه  سر  از  را 
آفرین  رستم جهان  نتوانستند.  کردند 
را یاد کرد و با یک حرکت سنگ را از 
سر چاه برداشت و بیژن را صدا زد و از 
بر سرش  آنچه  بیژن  حالش جویا شد. 
رستم  گفت.  باز  رستم  برای  بود  رفته 
از  رهایی  پاس  به  که  بیژن خواست  از 
چاه گرگین را ببخشد. بیژن تندی آغاز 
کرد و گفت او را نخواهم بخشید. رستم 
را دوباره  اورا نبخشی سنگ  اگر  گفت 
بر سر چاه خواهم گذاشت و باز خواهم 
گشت. بیژن او را بخشید و رستم او رابا 

کمند از چاه بیرون کشید.
برهنه تن و موی و ناخن دراز

گدازیده از رنج و درد و نیاز
همه تن پر از خون و رخساره زرد

از آن بند زنجیر زنگار خورد
رستم زنجیر و بند بیژن را گسست و از 
به خانه رفتند. تهمتن فرمان  چاهسار 
داد سر و روی بیژن را شستند و لباس 
خدمت  به  گرگین  پوشاندند.  او  به  نو 
بیژن آمد و پوزشها خواست. دل بیژن 

بر او نرم شد و وی رابخشید. رستم و 
دالوران آماده بازگشت شدند. رستم

به بیژن گفت تو با منیژه و » اشکش« 
بر  برو تا ما هفت گرد خور و خواب را 
افراسیاب را گران سازیم. آنگاه به کاخ 
افراسیاب روی نهادند و فریادشان بلند 
باران  و  درخشید  ها  تیغ  برق  گشت. 
تیرها باریدن گرفت. رستم از دهلیز در 
آواز داد که من رستم زابلی هستم و در 
از حبس  را  بیژن  و  تو شکستم  زندان 

رهانیدم.
رها شد سر و پای بیژن ز بند

به داماد بر کس نسازد گزند
افراسیاب از آن خانه گریخت . رستم به 
جنگ  آماده  داد  پیغام  خود  لشکریان 
شوند. منیژه خندان در خیمه نشسته 
کمر  خدمتش  به  خدمتگذاری  و  بود 
بسته، سحرگاه بزرگان توران به حضور 
شدند  کارزار  آماده  و  آمده  افراسیاب 
مرز  بسوی  آب  دریای  چون  سپاهی  و 
ایران راندند. دیده بان از آمدن سواران 
گفت  رستم  داد.  خبر  رستم  به  ترک 
و خود  کنیم  روانه  باید  را  بنه  و  منیژه 
گرفت  در  جنگ  شویم.  جنگ  آماده 
کیخسرو  نزد  به  پیروزمندانه  رستم  و 
و  بیژن  رهایی  از  کیخسرو  بازگشت. 
شکست تورانیان و آمدن پهلوانان آگاه 
شد. بزرگان به استقبال آنان شتافتند.

شد  نزدیک  کاخ  به  رستم  چون 
از  رستم  آمد.  پیشوازش  به  کیخسرو 
اسب پیاده شد و شاه او را به بر گرفت و 
نوازش کرد. رستم دست بیژن را گرفت 
را  همگان  شاه  سپرد.  گیو  و  شاه  به  و 
را  بیژن  آنگاه   . داد  فراوان  های  هدیه 
پیش خواند و از سختی هایی که بر او 
و بخاطر او بر منیژه وارد گشت سخن 
گفت و فرمان داد که جامه های دیبای 
به گوهر آراسته و تاج و بدره های زر و 
به  گونه خواسته  هر  از  و  خدمتگزاران 
نزد او آوردند همه را به منیژه بخشید 
را  منیژه  هرگز  که  خواست  بیژن  از  و 

نیازارد.
بفرمود صد جامه دیبای روم

همه پیکرش گوهر و زر و بوم
یکی تاج و ده بدره دینار نیز

پرستنده و فرش و هر گونه چیز
به بیژن بفرمود کاین خواسته

ببر سوی ترک روان کاسته
به رنجش مفرسا و سردش مگوی

نگر تا چه آوردی او را به روی
تو با او جهان را به شادی گذار

نگه کن بدین گردش روزگار
 

پایان

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  بیست وپنجم

زانن شاهناهم  )  منیژه -قسمت آخر(
سال 1۹6۹ )۱۱ دی ماه ۱۳4۷ تا۹ دی 

ماه ۱۳4۸(
۸ ژانویه  ۱۹۶۹)۱۸ دی ماه ۱۳4۷(

به  رنجرز   هلیکوپترهای   روز  دراین 
خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی  در 

می آید۰ 

۳ فوریه ۱۹۶۹ )۱4 بهمن ۱۳4۷(
اضافه   کار   قانون  به  جدیدی  بند 
 ۱2 کمتراز   کودکان   کار  آن  وطبق 
ممنوع  فرشبافی  درکارگاههای   سال  
بافتن قالیهای  زیبا وسنتی   می شود۰ 
تولید  بهترین   کشور  این  که  ایرانی 
کننده ی  آن به حساب می آید حاجت 
دارد۰  وچابک  کوچک  دستان   به 
تعدادشان  که  هایی   گره  زدن  برای 
صدها   به  گاه  مربع  درهرسانتیمتر 
الزم  وچاالک  نرم  انگشتان  میرسد  
گاه  ابریشم   فرش  یک  بافتن   ٪ است 
ها  بچه  این  گیرد۰  می  وقت  سالها 
همه  در کنارهم  برپاشنه می نشینند  

وفرش می بافند۰

۱۶ فوریه ۱۹۶۹)2۷ بهمن ۱۳4۷(
یا  تریاک   گرم   ۱۰۰ از  بیش  هرکس 
باشد   به همراه داشته  دوگرم هروئین  

در معرض مجازات اعدام است ۰
ایران  پیوستن   آثار  از  یکی  این هم    
استعمال   ۰ است  جهانی  جامعه  به 
باز  تریاک  درایران به چند  قرن قبل 
سالمندان  دربین  وبیشتر  گردد۰  می 
نیز   درطب سنتی  تریاک   ۰ است  رایج 
برای تسکین درد  مورد استفاده قرار 

میگیرد۰

24 فوریه ۱۹۶۹)5 اسفند ۱۳4۷(
شاه  به  تبریک   تلگراف  فرستادن 
به  یا  حق  این  شود   می  ممنوع 
وزیر   نخست  به  امتیاز  دیگر   عبارت 
دلیل  به   تصمیم  این  انحصاردارد۰ 
مخارج  بسیارزیاد دبیرخانه  ای که به 
این  تلگرافها رسیدگی  میکرد  اتخاذ 
مثل شاه  براین  عالوه   ۰ است  شده 

 پدرش  بسیار به سادگی تمایل دارد۰ 
قبیل  این  گاه  شرقی   درکشورهای 

تبریک ها  در جراید درج می گردد۰

2۹ مارس ۱۹۶۹)۹ فروردین ۱۳4۸(
وزارت کشاورزی  تصمیم جنگل کاری  
این  دارد۰  ازبیابان   هکتار    ۱4۰۰۰ در 
نبود   بیش  آرزویی  مدتها   که  طرح 
۰سدوکانالهای  است  تحقق  درحال 
آب  بوقوع این معجزه کمک می کند۰ 
نیروهای  آبرسانی   مختلف  طرحهای 
 ۰ است   گماشته  کار  به  را   بسیاری 
متخصصان اسرائیلی  که دراین زمینه  
بسیار قابلند  وکارشان بسیاری را  به 
ایران  استخدام  به  واداشته   اعجاب 
کمیاب  هم  آنقدر  آب  آیند۰  درمی 
زیادی  درعمق  که  آنجا  از  نیستفقط 
مشکل  بآن   دسترسی  پ  قرارگرفته 
کنند۰  می  فکر  آب  به  همه  است  
سرسبز   مراتع   تصاویر  دستفروشها  

آلپ را  در کنار خیابانها می فروشند۰

25 آوریل  ۱۹۶۹ )5 اردیبهشت ۱۳4۸(
بدون  آریافر   ایرانی   باری  کشتی 
ازاروندرود   عراق   پرچم  افراشتن  
کشتی  شود۰  می  فارس  خلیج  وارد 
آن  شاهنشاهی   دریایی  نیروی  های  
را همراهی می کنند ۰ ایران دیگر حق  
به  دجله  مصب   رابر  عراق   انحصاری 

رسمیت نمی شناسد۰ 

۱۷ مه ۱۹۶۹)2۷ اردیبهشت ۱۳4۸(
کنسرسیوم باید سر کیسه را ُشل کند۰ 
دولت   جدی  اخطار   از  پس  باألخره 
 ، نفتی  میدانهای   اشغال   به  وتهدید 
شرکت   سهم  کرد   قبول  کنسرسیوم  
ایران   افزایش دهد۰ سهم  ملی نفت را 
می  بالغ  میلیارد  یک  به  برآورد   طبق 
آینده  ایران   نفت  ملی  شرکت  شود  

درخشانی  درپیش دارد۰ 

۷ ژوئن ۱۹۶۹)۱۷ خرداد۱۳4۸(
درآمد نفت  برای رفع احتیاجات  ارزی  
اتومولبا   ۰ نیست  کافی   ایران  توسعه 
ومورد  متوسط   طبقات  خاص  پیکان  
عالقه ی  تاکسیرانها صادر می شود ۰
متحده  امارات  آن  مشتریان   اولین   
عربی  هستند که احتماالً برای  امتنان 
از به رسمیت شناخته شدن  این کشور 
به  اقدام  ایران   توسط  تأسیس  تازه 
این کار می کنند۰ این موفقیت  بدون

کشیده  آموزش   درراه  که  زحماتی    
شده  دست نیافتنی بود۰  اکثر تاکسی 
مارس)۱۶   ۷ واز  است  پیکان  های  
نصب  تاکسیمتر  ۱۳4۷(برآنها  اسفند 

شده است ۰ 

ژوئن ۱۹۶۹)خردادماه ۱۳4۸(
اسباب  کودکانه   سادگی  با  فرحناز  
شاه  میآورد۰  فراهم   پدررا  شادمانی  
 ۰ است  نزدیک  بسیار  فرزتدانش  به  

دخترش را  بی نهایت دوست دارد۰ 
پدرش   برزندگی   تابان  نوری  فرحناز 

است۰

۱2 ژوئن ۱۹۶۹)22 خردادماه ۱۳4۸(
درزمان  کبیر  شاه  رضا  که  ای  خانه 
تبعید در ژوهانسبورگ درآن سکونت 
داشت  با همت دولت ایران به صورت 

موزه در می آید۰

۸ اوت ۱۹۶۹)۱۷ امرداد۱۳4۸(
عراق   از  که  ایرانی  نفر    ۱4۱4۳ حدود 
وارد  خسروی   مرز  از  اند  شده  رانده 
خاک ایران می شوند۰ اعتراض ایران به 
قرارداد  ۱۹۳۷  درباره ی تقسیم اروند 
رود  عراق را به واکنش شدید  وا می 
دارد  وبرخوردهای مکرر مرزی  بین دو 
کشور  صورت می گیرد ۰ ایران جزایر 
نیروهای  حفاظت   تحت  را  آبادان   و 
نظامی  قرار می دهد۰ به رغم تحریک 
تحت  بازرگانی   های  کشتی  های 
ازدهانه  ایران   نیروی دریایی  حمایت  
اروند رود  تا بندر آبادان  باال می روند ۰ 
است  غریبی  ازدحام   رود   مصب  در 
رود۰  می  نظامی  برخورد  بیم   وهرآن 
با  هاشمی  اردن   پادشاه  ملک حسین 
طرفین  این درگیری پر  مخاطره ُحسن 
روابط دارد درماه مه گذشته  پذیرفته 
 ، اختالف  دادن   فیصله  بمنظور  است  
سفری  به ایران بکند۰روحانیون ایرانی 
چون  همه  که  که  ونجف  کربال  مقیم 

خمینی  تبعیدی خمینی نیستند

نماز  ازبرپاکردن  اعتراض  بعالمت 
جماعت  خودداری می کنند۰

2۱ اکتبر ۱۹۶۹)2۹ مهر ۱۳4۸(
شبکه  اسدآباد   مخابراتی  ایستگاه 
با جهان  ازماهواره   را  ایران  تلویزیون 
نیاز   مورد  مرکز  این  مرتبط می سازد۰ 
ایران  مشترک  گذاری   سرمایه  با 
گشته  برپا   خارجی  وکشورهای  
اقتصاد   وزیر  اظهارات   طبق   ۰ است 
بطور    ۱۹۶4 ازسال  ایران   رشد  نرخ 
متوسط  ساالنه ۹/4 درصد  بوده است 
۰ انتقادهایی که  ازجامعه مصرفی غرب 
کشوری  که  کارایران   به  شود   می 
توسعه نیافته است  نمیخورد۰  شرکت 
هوخست آلمان  درماه مه  کارخانه ای 
ملی  بانک  و   کند  احداث می  درایران 
می  افتتاح  درلندن   خودرا  شعبه  نیز 

کند۰

25 اکتبر ۱۹۶۹)سوم آبان ۱۳4۸(
آلدرین   ادوین   ، آرمسترانگ   نیل 
به  سفر  قهرمانان   کالینز   ومایکل  
فضا  درتهران مورد  استقبال قرار می 
گیرند ایرانیان که دراشعارشان  به ماه 
مردم  از  ذیش  دارند   مداوم  اشارات  
دیگر  کشورها ،  به پیروزی فضا نوردان  
آمریکایی  توجه نشان می دهند ۰ شاه  
این سه نفررا  درکاخ سلطنتی  به حضور 
می پذیرد۰4 روز پیش  درواشنگتن با  
جمهوریخواه   جمهور   رئیس  نیکسون 
شده  انتخاب  گذشته   نوامبر   5 که 
پیروزی  ایران  شاه  کند  می  مالقات 
اورا   نیکسون  آورد  می  بدست  بزرگی 
خود   دکترین  چندوچون   درجریان  
به  دارد  درنظر  نیکسون  دهد  قرار می 
کمک  ایران  ازجمله  متحد  کشورهای 
نظامی بدهد  تا خودشان  حافظ تعادل  
وامنیت منطقه باشند  این نظریه مورد 
ایران   حاکمیت  زیرا  است   شاه  پسند 
تقویت  مسئولیتها   این  باپذیرش 

میگردد۰
آمریکایی  فضانوردان  زیر  عکس   (  

درحضور شاه ایران(

      روز شمار زندگی  محمدرضاشاه پهلوی   
شاه ایران 
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زندگی باوالدین
سن  به  وقتی  ها  آمریکایی  معموال 
از  مستقل  زندگی  رسند  می  قانونی 
طبق  کنند۰  می  شروع  خودرا  والدین 
شد  گرفته   2۰۱۷ درسال  که  آماری 
درایالت نیوجرسی  4۷ درصد ساکنین 
تا ۳4 سال سن  بین ۱۸  ایالت که  این 
می  زندگی  خود  وادین  با  هنوز  دارند 
کنند۰ این رقم باالترین شمار جوانانی 
است که در یک ایالت  زندگی مستقل 

خودرا شروع نکرده اند۰

رئیس جمهور و ماری جوآنا

ُردریگو  دوترته  رئیس جمهور فیلیپین 
تاکنون  دستور قتل هزاران فیلیپینی 
مخدر   مواد  خریدوفروش  جرم  به  را 
اخیراً  اینکه  امضاء کرده است ۰ جالب 
من  فرمودند  جمهور  رئیس  جناب 
باید  دارم  که  زیادی  کارهای  بخاطر  
تا دیروقت شب بیداربمانم ۰ به همین 
تا  کشم  می  جوآنا  ماری  گاهی  علت  

خوابم نبرد۰

زنان فوتبالیست افغانستان
 

فیفا درروز سی ام نوامبر 2۰۱۸مقامات 
سوء  به  متهم  را  افغانستان  فوتبال 
استفاده جنسی از اعضای تیم فوتبال  

زنان این کشور کرده است ۰
افغانستان  فوتبال  اندرکاران  اما دست 

این اتهامات را رد کرده اند۰
دراین  را  تحقیقاتی  افغانستان   دولت 

زمینه بطور مستقل  آغاز کرده است تا 
از چندوچون ماچرا  آگاه شود ۰

جانشین مردگان
درمورد  زیادی  داستانهای  تاکنون 
کس  اما  اند  مرده  که  مهم  اشخاص 
گرفته  را  جایشان  آنان  شبیه  دیگری 
است  برسر زبانها بوده است ۰ ازجمله 
کارتنی  مک  پل  گفتند  می  زمانی 
عضوگروه بیتل ها که امسال  ۷۶ ساله 
شد  درسال  ۱۹۶۶ درتصادف اتومبیل 
کشته شدو دیگری جای اورا گرفت ۰ یا  
گوچی  مین که موزیک رپ می خواند 
 2۰۱۶ درسال  شدولی  زندانی  دوسال 
کامال  اش  قیافه  آزادشد  اززندان  که 
تغییر کرده بود۰ وحاال آخرین داستانی 
این  زبانهاست  برسر  مورد   دراین  که 
بوهاری  محمد  گویند   می  که   است 
رئیس جمهور  نیجریه  مرده و به جای 
زیادی  شباهت  که  دیگری  شخص  او  
او  بجای  و  آورده  از سودان  اودارد   به 
نشانده اند۰ زمانی این شایعات درمورد 
خمینی هم بود که می گفتند  احتماال 

او همان هوارد هیوز معروف است ۰

بزرگترین  رزمناوجهان
بزرگترین و مخوف ترین  غول جنگی 
شده  ساخته  کنون   تا  که  دریایی 
ژاپون   به  متعلق  »یاماتو«   رزمناو  
هزارتنی   ۷2 رزمناو   ۰این  است  بوده 
بود  میلیمتری    4۹5 توپ    ۹ دارای 
تن  یک  حدود   آن  های   گلوله  که 
چندین  داشتند۰ودارای  وزن  ونیم  
توپ ضدهوایی  قوی بود ۰ این قدرت 
آتش وبزرگی  درزمان خود  آنرا ازتمام 
رزمناوهای جهان برتر  می ساخت۰ این 

رزمناو  درسال ۱۹4۱  به آب انداخته 

شداما در۷ آوریل  ۱۹45 درسفر بسوی  
داوطلب  خلبانان   تا   بود  اوکیناوا 
نام  کامیکازه  که  را  ژاپنی   خودکشی 
پس  خود   اما  کند  حمایت  داشتند  
اصابت  دراثر  جانانه  مقاومت  ازیک 
هغت بمب و۱2  اژدر  بدست آمریکایی 

ها غرق شد۰

تقسیم دایره به 1۷ قسمت
معروف  دان  ریاضی  ک۰اف۰گوس  
سالگی    ۱۸ در   )۱۷۷۷-۱۸55( آلمانی 
را   هندسی  مسئله  یک  شد   موفق 
دانهای   ریاضی  متمادی   قرنهای  که 
مانده  عاجز  آن   ازحل  جهان   معروف 
او توانست دایره را   بودند  حل نماید۰ 
کند۰  تقسیم  مساوی   قسمت   ۱۷ به 
نابغه  یک  بعنوان  اورا  نام  که  کاری 

ریاضی  برسرزبانها انداخت ۰ 
چندسال پیش نیز یک نابغه ایرانی بنام 

توانست یک مسئله  مریم میرزا خانی 
های  دان  ریاضی  همه  که  را  ریاضی 
جهان از حل آن عاجز بودند  حل کند۰ 
سرطان  بیماری  براثر  پیش  دوسال  او 

در آمریکا درگذشت۰

سیمان پرتلند 
بسیار  درایران  که  پرتلند  سیمان 
میالدی    ۱۸24 درسال  بود   معروف 
ساختمان  مهندس  یک  توسط  
  » اسپدین   ۰ جی   « بنام  انگلیسی 
متوجه  اتفاقی   بطور  او  شد۰  ساخته 
شد  یک نوع  خاک که در  شیبه جزیره 
پرتلند  یافت می شود  چنانچه با آب  
مخلوط شود  تولید  یک نوع محصول  
کند  می  ساخنمانی   سنگهای  شبیه   ،
داد  را  پرتلند«   »سیمان  نام  آن   وبه 
که هنوز هم به همین نام  شهرت دارد۰

ی  واندن واته وخ ک
ارزش درخت

ارزش  دارای  األیام  ازقدیم  درخت 
ها  قرن   ۰ است  بوده   زیاد  واهمیت 
پیش ازاین  دربعضی از نواحی  اتریش  
خواستند   می  که  وقتی  دهقانان 
درختی را ببرند  قبل از شروع کار  از 

درخت تقاضای بخشش  می کردند۰
در آلمان  کسی که  ریشه یک درخت 
مجازات شدید  به  برید   می  سرسبزرا 
کسی   اگر  درآتن    ۰ شد  می  محکوم 
مقدس   انجیر  درخت   پوست  روی 
چیزی می کند یا عالمتی می گذاشت  
کتاب  در  پلوتارک   شد۰  می  مجازات 
درخت  که   وقتی  دررم  نوشته   خود 
آبی  بی  دچار   پاالتن   کوه  مقدس  
میشد  هرکس که آن را می دید  موظف 
بود فریاد بکشد  ومردم را خبر کند که 
دراین حال  همه باسطل های  پرازآب  
آب  درخت  به  تا  رفتند   می  آنجا  به 
برای  آفریقا  مناطق   دربعضی  بدهند۰ 
درختان  قربانی می کردند  وگاهی این 
انتخاب می  از میان آدمها   قربانی ها  

شد۰

تختخواب فقرا
 » اندرسون   کریستین  »هانس  پدر 
داستان نویس  مشهور دانمارکی  یک 
که  بحدی  بود   قثیر  بسیار  کفاش  
وقتی ازدواج کرد  بجای تختخواب  از 
تابوتی استفاده کرد  که دریک حراجی  
باقیمت خیلی کم خریداری کرده بود۰

پیری 
پیری مانند ورزش  کوه نوردی است ۰ 
های  قله  از  هرقدر   نورد   کوه  یک   
بلندتر باال می رود خسته تر می شود 
ولی با منظره های  زیبا تری  روبرو می 
گردد۰ یک پیر مرد یا پیرزن هم  درست 
با باال رفتن   مانند  آن کوهنورد است  
سن ، فرسوده تر  وخسته تر می شود

  ولی زیبایی های  دنیاراباچشم  دیگری 
وباوسعت  بیشتری می بیند۰

گنجینه ی آپادانا

گنجینه ی آپادانا مجموعه ای از  سکه  
های  جعبه  درداخل   که  است  هایی 
آپادانا  کاخ   های  پایه  درزیر  سنگی  
در تخت جمشید کشف شد. این سکه 
توسط   ۱۹۳۳ سال  های  حفاری  در  ها 
Erich Schmidt کشف گردید، سکه ها 
دو جعبه  در  هر قسمت  دوقسمت،  در 
این  گذاری   جا  شد.  یافت  مخصوص 
بخشی  کاخ  ستونهای  درزیر  ها،  سکه 
از مراسم پایه گذاری ستونهای آپادانا 
از  قبل  سال   5۱5 حدود  به  که   است 

میالد  مربوط می شود.

تهران در ُکره جنوبی
یکی  نام  تهران   یا  ُن   تهران  خیابان 
سئول  وآمد  پررفت  خیابانهای  از 
بلندترین   ۰ است  کره جنوبی  پایتخت 
خیابان  دراین  سئول  ساختمانهای 
منطقه  در  خیابان  این  قراردارند 
گانگنام شهر سئول کره جنوبی است. 
هینیکس  و  سامسونگ  شرکت های 
دفاتری در این خیابان دارند. گرانترین 
دولت  خیابان  این  سازه  بلندترین  و 
قیمت  که  دارد  نام  سئول  کالن شهری 
آن 2۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ون برآورد می شود.

جنگ قادسیه  
از جنگهایی است  جنگ قادسیه یکی 
ایرانی ها پیروز  بر  که عراقی ها درآن 
سال  درشوال  جنگ   این  شدند۰ 
خلیفه  عمر  فرمان  وبا  پانزدهم هجری 
فعلی  کربالی  درنزدیکی  مسلمین 
طول  چهارروز  جمعا  و  افتاد  اتفاق 
فرماندهی  زاد   فرخ  رستم  کشید۰ 
لشگر ایران را بر عهده داشت وقتی دو 
لشکر در مقابل هم صف آرایی کردند 
چهارهزار  اول   دقایق  همان  متأسفانه 
این  پیوستندبا  عربها  به  ایرانی  سرباز 
به هر کجا که  از جنگ  شرط که  پس 
مایل باشند بروند و درغنایم جنگ نیز 
شریک باشند۰ با این خیانت  سربازان 
آن  از  قبل  فاتح شدند۰  عربها  ایرانی  
بنام  دیگری  درجنگ  زاد  فرخ  رستم 
عرب  سربازان  هزار   4۰ از  بیش  پل  
بود  داده  شکست  آنهارا  و  کشته  را  
وجنگ قادسیه که در محلی بهمین نام 
صورت گرفت درحقیقت  انتقام گرفتن 

از ایرانیان بود ۰

که  کاویانی  درفش  جنگ  دراین 
در  ایرانیان  مکرر  پیروزیهای  نشانه 
 ٪ افتاد  اعراب  دست  به  بود  جنگها 
این  روی  ددجواهرات  دستورداد  عمر 
چرمین  قسمت  و  برداشتند  را  درفش 
سقوط  با  کشیدند۰  آتش  به  را  آن 
سربازان  پیوستن   و  کاویان   درفش 
ایران  لشکر  اعراب   لشکر  به  خائن 
متأسفانه  و  داد  ازدست  خودرا  روحیه 
شکست را پذیرفت ۰ طبری تاریخ نگار 
ایران  قیمت جواهرات روی  درفش را  
هزار هزار و دویست هزار درهم  برآورد 

کرده است ۰
آغازی  سر  درحقیقت  قادسیه  جنگ 
برای حمله های بعدی اعراب  به ایران 

و  گرویدن ایرانیان به اسالم شد۰

شیروخورشیدسرخ ایران
در  بزرگی  زلزله   ۱۳۰۱ درسال 
دکتر هنگام  ودرآن  داد  روی  بجنورد 

 

احمدشاه نزد  زیر(  )عکس  امیراعلم 
  رفت وازاو تقاضای مجوز برای احداث 
جمعیتی بنام شیروخورشیدسرخ را کردتا 
بتواند از آن طریق کمک های بین المللی 
را جذب کند ۰ درهمان زمان ترکیه نیز 

جمعیت هالل احمررا براه انداخته بود ۰
کمیته  عضو  بالفاصله  جمعیت  هردو   
سرخ  صلیب  المللی  بین  فدراسیون  
پس  سال ۱۹۸۰،  سپتامبر  در 4  شدند۰ 
حکومت   ،۱۳5۷ اسالمی  انقالب  از 
اسالمی رسماً اعالم کرد که نشان شیر و 
خورشید را دیگر استفاده ننموده از این 
استفاده  احمر  هالل  نشان  از  فقط  پس 
خواهد نمود. در2۳ ژوئیه 2۰۰۰ حکومت 
سویس  دولت  به  اسالمی  جمهوری 
خود   رابرای  حق  این  که   داشت  اعالم 
بخواهد  که  گاه  هر  که  می دارد  محفوظ 
دوباره  سرخ  خورشید  و  شیر  نشان  از 
استفاده کند و از وزارت خارجه سویس 
در خواست کرد که دولت سویس دیگر 
 ۱۹4۹ ژنو  کنوانسیون  عضو  کشورهای 
رااز تصمیم جمهوری اسالمی ایران آگاه 
سازد۰استفاده از نام شیروخورشید سرخ 
برای ایران امتیازی محسوب می شد که 

متأسفانه ازبین رفت۰
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حداکثر زمان کسوف
مدت زمان خورشید گرفتگی )کسوف(   
میرسد  خود  حداکثر  به  استوا  درخط 
که بیشتراز ۷/5 دقیقه نیست ۰ هرچه 
برویم   جنوب  یا  و  شمال  قطب  بطرف 
مدت زمان کسوف کوتاه تر می شود۰ 

انواع جلبک اه
جلبک ها موجودات  زنده ای هستند  
ودراندازه  شمار  بی  درانواع  که 
شوند۰  می  یافت  مختلف   وفرمهای 
به ده ها متر  می  آنها  از   طول بعضی 
رسد۰ درحالیکه بعضی  دیگر  قطرشان 
توسط   وفقط  است   میلیمتر  هزارم  ده 
رؤیت  قابل  قوی  های  میکرسکوپ 

هستند۰

نگهداری گوریل اه
درباغ  حتی  گوریل   نگهداری  چرا 
با مشکالتی همراه است  نیز  ها  وحش 
گوریل  که  است  آن  امر  این  دلیل  ؟ 
خوابد   نمی  دوبار  مکان  دریک  هرگز  
نا  شود   می  محبوس  درقفس  ووقتی 
باغ  مسئولین  برای  و  کند  می  آرامی 
آورد  می  بوجود  دردسرهایی  وحش 
وحش  باغ  های  گوریل  خوشبختانه   ۰
محل  دریک  خوابیدن  به  زود  خیلی 

عادت می کنند۰

رکم اهی یخی 
موجدی  نوع  چه  یخی  های  ِکرم 

هستند؟ 

روی  موجودات  تنها  یخی  های  کرم   
زمین هستند  که چنانچه در  حرارت 
قرار  صفر  باالی  سانتیگراد  درجه   25
بگیرند می میرند۰ این کرم ها به تعداد 
بسیارزیاد و میلیونها میلیون  درمنطقه 
قطب شمال  وآالسکا  زندگی می کنند  
پیش  سال   ۱4۰ حدود  بار  نخستین 
موجودی  چنین  وجود  دانشمندان 
دانشمندان  اخیرا  کردند۰  گزارش  را 
توانستند دو کرم یخی که 42 هزارسال 
ازیخ  بستری  بودندودر  مرده  پیش 

مدفون بودند  به زندگی باز گردانند۰

نخستین  مطالعات هواشناسی 

سیستمانیک  مطالعات  نخستین 
میالدی    ۱2۳۷ درسال  هواشناسی  
انگلستان   آکسفورد   دردانشگاه 
این  برای  الزم   وبودجه  گرفت   انجام 
پادشاه  سوم«   هنری   « ازطریق   کار 

انگلستان  تأمین شد۰ جالب اینجاست  
متوجه  هیچوجه   به  پادشاه   این  که 
وفقط  نبود   تحقیقات  این  اهمیت  
انتظارداشت  که با نتایج به دست آمده  
برنامه شکار خودرا  به بهترین  وجهی 

زمان بندی کند۰

آیا میدانید
انجام  که  دقیقی  تحقیقاتی   براثر   -
شده  سرعت  ذرات آب بینی  درموقع 
عطسه کردن به ۱۶۶ کیلومتر درساعت 

می رسد۰

که  دهد  می  نشان  علمی  -تحقیقات 
بدن انسان  از ده میلیارد  میلیارد اتم  

تشکیل شده است ۰
کنون  تا  که  زهری  ترین   خطرناک   -
شناخته  شده است زهر  نوعی قورباغه  
که  کوکوئی«   « بنام  است  کلمبیایی 
رسد  می  دوسانتیمتر  به  بدنش  طول 
زهر   ازاین  گرم  میلی  پنجهزارم  ویک 
بزرگ  موش  یک  فوری   کشتن   برای 

کافی است ۰
قابل خوردن و بسیار  - تخم شترمرغ 
آن  کردن  نیمرو  اما   است  خوشمزه 

بیش از 45 دقیقه طول می کشد۰
- بعضی از پروانه های نر  روز پرواز می 
کنند و ماده های آنها شبها به پرواز در 
می آیند غذای پروانه ها مانند زنبوران 
عسل  تنها از طریق  مکیدن عصاره گل 

ها وگیاهان  تأمین می شود۰

موکش  چگوهن کار می کند؟
موشکها و هواپیماها یی که موتور جت 
کنند۰  کار می  نیوتن  اصل  دارند طبق 
را  هرعملی   « که  کرد  ثابت  نیوتون 
ودرجهت  مساوی  است  العملی  عکس 

عکس حرکت نیروی عمل کننده«۰
مثال زیر این موضوع را بیشتر توضیح 
هوا  از  که  را  بادکنک  یک  دهد:  می 
پرکرده اید  درهوا رها کنید۰ وقتی هوا 
از آن خارج می شود  بادکنک در جهت 
مخالف حرکت می کند۰ بنابراین خروج 

علمی پاسخ پرسش
است عمل«  بادکنک»  دهانه  از  هوا 
مخالف،   جهت  در  بادکنک  حرکت  و   

»عکس العمل« است ۰ ازاین اصل 

هواپیماهای  و  موشکها  حرکت   برای 
عوض  به  اما  شود۰  می  استفاده  جت  
بعنوان  ای  ماده  از  جا  دراین  هوا  
سوخت  شود۰  می  استفاده  سوخت  
قوی  گازهای گرمی ایجاد می کند  که 
وازیک سر دستگاه  منبسط می شود  
بیرون می زند وموشک یا هواپیمارا  در 
جهت مخالف  به پیش می راند۰موشک 
هایی فضایی غول آسا  بعنوان سوخت  
هیدروژن مایع واکسیژن بکار می برند 
۰ احتراق این مواد  بی اندازه قوی است  
ونیروئی بوجود می آورد که موشک را 

باسرعتی  زیاد  درفضا پیش می برد۰

اتوتومی چیست ؟
اتو تومی  پدیده ای است  که حیوانات 
که  دشمنی  چنگ  از  رهایی   برای 
متوسل  آن  به  اند   شده  آن  گرفتار 
موش  نوعی  مثال   برای  شوند٪  می 
دارای  دمش  که  وجوددارد  صحرایی 
نوعی پوشش بسیار حساس است  اگر 
ازبدن  آسانی  به  شود  کشیده  دم  این 
سوسمارها  بعضی  یا  شود۰  می  جدا 
هستند۰  چنین  این  نیز  ها  ومارمولک 
دشمن  به  خودرا  دم  حیوان   درنتیجه 
می  رهایی  خودرا  جان  ولی  دهد  می 

بخشد۰ 

زبرگ شدن فضانوردان ردفضا
می  بزرگ  درفضا  نوردان  فضا  آیا 
است   مثبت  این سئوال  پاسخ  شوند؟  
۰ قد فضانوردان  درفضا به اندازه دوسه 
ستون   ۰ شود  می  بلندتر  سانتیمتر  
فقرات  آنها دیگر نمی تواند وزن بدن 
ازهم  هایشان   ومهره  کند  تحمل  را  
تغییرات  پس  این  ولی  دور می شوند 
ازبازگشت  به زمین از  میان می رود۰  
وزن فضانوردان  هم هرچند مدتی  که 
ازسه  متوسط   بطور  بمانند   فضا   در 
زیرا  یابد  می  کاهش  کیلوگرم   پنج  تا 
مقیاس   این  به  بدنشان   مایعات   که 
کم  ها   ماهیچه  وحجم  میرود۰  بین  از 
که   زائیده آن است  امر  واین  می شود 
غذاهایشان  به اندازه ی کافی  کالری 
نداردوازاین گذشته  چون اشتهایشان  
به اصطالح  کور می شود  نمی توانند  
جیره هایی  را که برایشان  پیش بینی 

شده است  بخورند۰

پیش بینی خسوف وکسوف
امروزه پیش بینی خسوف وکسوف  یا 
کاری  ماه گرفتگی وخورشید گرفتگی 
های  امادرزمان  است  عادی  بسیار 
یاغیب  جادو  نوعی  کار  این  باستان  
که  دانیم  می  آمد۰  می  بشمار  گوئی  
دور  به  وماه  خورشید  دور  به  زمین 
پو  این  که  مسیری  چرخد  می  زمین 
مدارنام  کنند  می  طی  سماوی  جرم 
که  اند  کرده  ثابت  دانشمندان   دارد 
اساس  براین  است  ثابت  مدارستارگان 
را  ستاره  یک  محل  توانند   می  آنها 
یا  ازسال  محاسبه  معین  موقع  دریک 
پیش بینی کنند۰ درست برپایه همین  
توانند   می  آنها  که  هاست   محاسبه 
تاریخ کسوف ها  وخسوف هارا  دقیقًا 
معین نموده  واعالم نمایند که خسوف 
و  را درچه ساعتی   آینده   یا کسوف  

چه نقطه ای می توان  دید۰ 

رسعت  رحکت یوزپلنگ

یک یوزپلنگ می تواند  از حالت توقف 
کامل  درعرض دوثانیه و  شانزده صدم 
کیلومتر    ۹۰ معادل   سرعتی  به  ثانیه  
بهتر  اینکه   برای  برسد۰  درساعت 
متوجه  اهمیت این قدرت  شوید کافی 
اتومبیلها   است  بدانید که  قوی ترین 
حرکت  به  از  پس  ثانیه  هفت  فقط 
درآمدن قادرند به سرعت  ۱۰۰ کیلومتر 

درساعت برسند۰

الفبای دوانرگی

دیواناگری یا ِدَوناَگری یک خط یا دبیره ی
»ناگاری«  آن  به  که  است  هجانگاری   
هم گفته می شود و اصلی ترین دبیره ای 
است که برای نوشتن زبان های هندی، 
مرآتی و نپالی به کار می رود.الفبای این 
هندوستان  نقاط  دپربیشتر  که  زبان  
حروف  کتملترین   است  مورداستفاده 
 ۰ است  شده  شناخته  جهان  الفبای 
الفبا از52 حرف تشکیل می شود  این 
و 24۳ عالمت داردکه اجازه می دهند  
هرنوع صوتی که توسط بشر ایجاد می 
کتابهای  در  درآورند۰  نگارش  به  شود 
الفبای  زمانی  که  خواندیم  می  قدیمی 
اصوات  همه  توانست  می  نیز  ایرانیان 

را بنگارد۰

سابقه ی تند نویسی
امروزی   سبک  به  تندنویسی  اگرچه 
اما  است  به همین یکی دوقرن  مربوط 
تندنویسی   که  گوید  می  ما  به  تاریخ 
مثال   برای  دارد۰  سابقه  سال  هزاران 
دستیارخطیب   و  نویسنده  »تیرون«  
عالئم   سری  یک  »سیسرون«   رومی 
های   گفته  تا  بود   کرده  اختراع 
نماید  یادداشت   خودرا  استادبزرگ  
اما قبل از اوهم  یعنی در  5 قرن قبل 
معروف   تاریخدان  مسیح   میالد  از  
»سنوفونت«  با متدی که  خودش ابداع 
نموده بود  گفته های فیلسوف  بزرگ 

»سقراط« را  یادداشت می کرد۰

زجریه آبسکون
که   ایم  خوانده  تاریخ  درکتابهای 
ازحمله  خوارزمشاه   محمد  سلطان 
مغول به جزیره آبسکون پناه برد۰ این 
امروز چه  و  است  واقع  کجا  در  جزیره 

نامی دارد؟

جزیره  نام  آبسکون   یا  آبسگون  
دریای  جنوبی   درقسمت  بوده   ای 
مازندران  که بواسطه باال آمدن  سطح 
آب  زیر  به  مازندران    یا  خزر  دریای 
فرورفته  وناپدید شده است ۰ به همین 
دریای  را   مازندران  دریای  مناسبت  

آبسکون هم نامیده اند۰
درسال   خوارزمشاه  محمد  سلطان 
آبسکون   درجزیره  قمری  هجری   ۶۱۷

درگذشت ۰

الدین ملکشاه  دربرابر   فرزند او جالل 
خود  از  بسیار  های  رشادت  مغولها  
همین  درحوالی   نیز  او  و  داد  نشان 
جزیره  بدست مغول ها ازپای در آمد۰

شجاع  از  یکی  را  الدین  جالل  تاریخ 
ترین سرداران تاریخ ایران  می شناسد
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گواهی  به  ایرانی  زن  سرنوشت   
می  موجود  مدارک،  که  تاآنجا  تاریخ 
باشدبررسی گردیده است بعد از حمله 
اعراب  واستقرار اسالم و بعد از آن پدید 
آمدطریقت تشیع و بدنبال آن کشایش 
و  مداران  قدرشریعت  هر   ، مذهب 
دکانداران دین در جامعه نفوذ بیشتری 
بر  مضاعفی  وستم  میکردندظلم  پیدا 
سر جامعه زنان ایران تحمیل  میشد و 
نه  که  رسید  بجایی  کار  نیز  انجام  سر 
آذرمیدخت   و  ازپوراندخت  دیگر  تنها 
دیده  جامعه  در  اثری  ها  آرتیمیس  ها 
شهوت  دفع  برای  زنان  بلکه  شد  نمی 
روز افزون مرد هاو یا موجوداتی  حقیر 
خیمه  عروسک  چون  که  ارزش  بی  و 
مردان  دست  ملعبه  باید  بازی  شب 
تاریخی  تخفیف   تحقیرو  باشندمورد 

قرار گرفتند.

مغولهای  زمانی  چگونه  که  بینیم  می 
ایران یورش آوردند، در  به  بیابان گرد 
زمامداران  پیش  قرنها  که  ای  جامعه 
داشت  جهانی  معیار  در  زن  برجسته 
عشایری  زن  حتی  رسیدکه  زمانی  به 

مغول بر آنها برتری داشت.
که  دادند  نشان  تاریخی  های  بررسی 
حتی استقرار مشروطیت نتوانست یک 
هزارم حقوق طبیعی و مسلم زنان را که 
هزارو چهارصد سال ازآنها بسرقت رفته 
بود به خودآنها باز گرداندو دیدیم تنها 
با طلوع آفتاب سلطنت پهلوی ها بود 
که  اندک اندک علیرغم  همه مخالفت 
ها،امکان داده شدکه زن ایرانی از الک 
هزارو چهارصدساله بیرون آید وتا سال 

بتدریج  هفت  پنجاه  سیصدو  هزارو 
های  ارزش  از  جایگاهی  در  شتابان  و 
تاریخی قرار گیرد که کشور های پیش 
ویژگی  از  بسیاری   از  هم  هنوز  رفته  

های آن محروم هستند.
جایگاه  بررسی  و  پرداختن  از  هدف 
و  است  پهلوی  عصر  در  ایران  زنان 
تنها  حقیقت  در  آمده  کنون  تا  آنچه 
مقام  در  میتواند  که  بود  هائی  نشانه 
پهلوی  بزرگ  شاهان  مقایسه،خدمات 
دهد،  نشان  را  ایران  زنان  جامعه  به 
به  دستیابی  با  که  نیت  و  امید  این  به 
این واقعیت از آن بعنوان سکویی برای 
سازعلیه  نوشت  سر  ای  مبارزه  آغاز 
از  پیش  که  اسالمی  غاصب  جمهوری 
ایجاد خود، دشمنی کینه توزانه خود را 
با زن و مقام زن نشان داده است، بهره

گرفته شود.
در دهه های اواخر سده سیزده شمسی، 
ایران رشد  دگر گونی بزرگ فکری در 
برگیرنده  در  که  گرفت  پیش  صعودی 
فضای  با  کشورهایی  در  بود.  وزن  مرد 
و  اندیشه  ایران،  مانند  سنتی  فکری 
آزادی را ابتدا باید در فکرمردان روشن 
را  مردان  باید  ابتدا  کرد.  پیگیری  فکر 
تا  بند های کهنه و خرافی رها کرد  از 
آنان  آگاهی  و  زنان  پیشرفت  برای  راه 

گشاده شود.
روشنفکری  مردان  با  دوران  این  در 
روبرو می شویم که در اشعار و نوشته 
نا  ازجایگاه  خود  های  سخنرانی  و  ها 
آزادی  لزوم  و  اجتماع  در  زن  مناسب 
مانند:  نوشتند  ومی  گفتند  می  آنان 

دهخدا،  ملکم،  اف  طالب  زاده،  آخوند 
واعظ  جمال  سید  و  المتکلمین،  ملک 
حسن  قزوینی،  و  کسروی،  احمد 
رشدیه، تقی زاده، دولت آبادی، اشرف 
از آنها  الدین گیالنی و دیگران، برخی 
حود  همسران  و  دختران  راهنمایی  به 
می  آموزشگاهها  گذاری  پایه  برای 
کوشیدند. صفیه یزدی به پشت گرمی 
یکی  که  یزدی  همسرش شیخ حسین 
از مجتهدان طراز اول پنجگانه مجلس 
باره  در  مدرسه  در  بود.  ملی  شورای 
می  سخنرانی  زنان  اجتماعی  مسایل 
پیکار  قدم  نخستین  است  کرد.مسلم 
با خرافات و بیسوادی و عقب ماندگی 
مانند  بانوانی  که  بود  بسیار  فرهنگی، 
خانم  طوبی  افو  وزیر  خانم  بی  بی 

آزموده از پسشگامان آن بودند.
گذاری  پایه  با  زنان  پیشگامان جنبش 
سازمانهایی  تشکیل  آموزشگاههاو 
با  آزادی  پیکار  در  شرکت  برای 
زنان  های  انجمن  وسازماندهی  مردان 
برو  رو  گرایان  سنت  های  مخالفت  با 
می  ویران  آنها  خانه  و  مدرسه  بودند. 
شد و آنها را در راه مدرسه سنگ باران 
بنیانگزار  ناموس  بانو  برسر  کردند  می 
مدرسه ناموس در شیراز۱۳۰5 خاکستر 
و آتش ریختند. مردانی که با پشتیبانی 
زنان بر می خواستند تهدید می شدندو 
می  گری  بابی  و  دینی  بی  به  متهم 
نشستند  نمی  پای  از  زنان  اما  شدند، 
وبا تشکیل انجمن های پنهانی و علنی 
می  اجتماع  گوش  به  را  خود  صدای 
زنان  آزادی  انجمن  قبیل  رساندند«از 
در  وطن«که  مخدرات  انجمن  وسپس  

۱2۸۹شمسی سازمان یافت.
از  برای نمونه که بدانیم چه رده هایی 
داشتند  فعالیت  انجمن  این  در  زنان 
بر  آنرا  تن عضو  از شصت  ای  نام عده 
میشماریم مانندهمسر ملکالمتکلمین، 
میکده،  خان  سلیمان  میرزا  همسر 
عفت الملوک خواجه نوری، خواهرشیخ 
)دختر  الملوک  زینت  الملک، 
خوش  کاظم   میرزا  زن  مخبرالدوله(، 
سید  همسر  و  محمودی،  هما  نویس، 

کاظو رشتی،
پس  سالهای  بینیم،که  می  اکنون  هم 
چنگ  در  ایران  بزرک  ملت  اسارت  از 
اسالمی جمهوری  غاصب  حکومت 

نقش  خود  که  ایران  دشمنان   هنوز 
رساندشریعت  قدرت  به  در  سازی  کار 
از  اینک  آنکه  با  اند  داشته  مداران 
هستند  دستگاه  همان  شدگان  رانده 
نه  معلوم  نا  ای  کینه  و  بغض  سر  از 
وحتی  حقیقت   با  نیستند  حاضر  تنها 
قسمتی از حقیقت آشتی کنند بلکه از 
دادن  نشان  واژگونه  برا ی  فرصتی  هر 
استفاده  سوء  نیز  حقایق  و  واقعیت 
میکنند و به این ترتیب آب به آسیاب 
در  نیز  را  آگاهان  نا  و  میریزند  دشمن 
فریب  خویش  های  نمایی  خود  جهت 

می دهند.
از  پس  که  کرد  ادعا  میتوان  جرات  با 
که  ای  دوره  تنها  ساسانیان  سقوط 
زنان ایرانی طعم آزادی را چشیدند به 
خانوادگی  زنانه،  امنیت  واقعی  معنای 
امکان  کردند،  درک  را  واجتماعی 
فراگیری درهمه سطوح برایشان فراهم 
بیشتر  در  مردان  برابر  حقوق  از  آمد، 
وازآزادی   گردیدند،  برخوردار  موارد 
دانش و بینش زنانه و مادران خود، در 
و  جامعه،  سطح  ودر  خانواده  سطوح 
کشور و جهان، در خدمت ایران، نسل 
های ایران، وجامعه بشری قرار گرفتند 
پهلوی  دودمان  سلطنت  سال   5۷ در 

بوده است.
پهلوی   ،پادشاهان  دریابیم  آنکه  برای 
در چه شرایطی به ندای زن ایران پاسخ 
بایدبه گذشته و  باز هم  نا گزیر  دادند، 
پادشاهان  سلطنت  سالهای  آخرین 
قاجار بر گردیم وسیر حوادث راتعقیب 

کنیم.
    

      هما برازنده - تکزاس

1۷ دی :
زنان ایران  درعصر پهلوی اول ودوم

 

در  روایت   ترین   دقیق  این  شاید 
شناخت  حقیقت ابراهیم یزدی باشد۰ 
سیاستمداری که  با عضویت در نهضت  
تجربه  و  سوسیالیست   خداپرستان  
پیدا  خودرا   راه  نوجوانی   در  زندان  

کرد  ۰
 در 2۹ سالگی  برای ادامه تحصیل  به 
آمریکا رفت و به ریاست  شاخه خارج  
وبا  رسید۰  آزادی   نهضت  کشور  از 
با  وهمراهی  انقالب   به  نزدیک شدن  
به  پاریس    وسپس  نجف  در  خمینی  
یک دیپلمات  انقالبی تبدیل شد۰ او که 
در جوانی  یک انقالبی  تمام عیار بود  و 
مدتی با  تشکیل  یک سازمان  مخفی 
مسلحانه   مبارزه  آموزش  هدف   وبا 
سالی   میان  در  بود   شده  مصر  راهی 
در جریان  مذ اکرات انقالب  ، زودتراز  
دیپلمات   یک  به  دیگری   هرانقالبی  
تمام عیار  تبدیل شد۰ مذاکرات  او در 
دی ماه ۱۳5۷ با وارن زیمر من  رایزن 
شک  بی  پاریس   در  آمریکا  سیاسی 
در  دیپلماتیک   مذاکرات   ترین   مهم 
تاریخ نگاری  انقالب ایران است ۰ شش 
، فشرده و پی  دیدار  رودررو  دونفره 
، دولت  ، دربار  درپی  درباره ی ارتش 
خمینی   بازگشت   ی  درباره   ، بختیار 
ورویکرد  بندی  جمع  به  که  ایران   به 
آمریکا  نسبت  به انقالب ایران  جهت 
داد، داشت۰ مهمترازآن  ابراهیم یزدی 
سیاست  واولین  دیپلمات  اولین  به  را  
کرد۰  تبدیل  اسالمی   انقالب  مدار   
بود  مداری  سیاست  ساله    4۷ یزدی  
زیرک ، بااعتماد به نفس  باال و متکی 
 ، انقالب   رهبری  جایگاه  و  قدرت  به 
نظر  می گفت  جمهوری اسالمی مورد 
به  او   ۰ دارد  دیگری  رویه   مذهبیون  
اسالمی   انقالب  گفت  هامی  آمریکایی 
بدست   که  است  آن  تراز   قوی  بسیار 
بلشویک ها بیفتد ۰دردهه چهل  وحتی 
در بحبوحه انقالب اسالمی  یک انقالبی 
اودرانقالب   جایگاه  بود۰اما  عیار  تمام 
اسالمی ومسئولیتی که انقالب  بردوش 

او گذاشت  خیلی زود  اورا  به اصالح 

طلبی سوق داد۰ 
یزدی آن قدر سیاست داشت که بداند 
صراحت بیش ازحد و تعجیل زیاد  کار 
بلندپروازی  داد٪سقف  خواهد  دستش 
جایگاهی  تراز  کوتاه   بسیار  او  های  
ونزد   اسالمی  انقالب  در  او  بودکه  
او  آهنگر،   نشریه ی   ۰ خمینی داشت 
وبنی صدر وقطب زاده را  »مثلث بیق«  
بنی  شبیه  هیچ  یزدی  اما  بود۰  نامیده 

صدرو قطب زاده نبود۰
 درپاریس به خمینی بسیار نزدیک بود  
هواپیمای  از  که  بود   نفری  آخرین  اما 
درفرودگاه  وقتی   شد۰  پیاده  انقالب  
کنار  را  خودش  شد   پیاده  هواپیما  از 
کشید  وبه جای مدرسه رفاه  به خانه 
رفت و صبوری وشکوری پیش گرفت ۰

جلدسوم  انتشار  آرزوی   یزدی   
خاطراتش را بگوربرد۰

دهه  مبارزات   یزدی    ۱۳4۶ درسال 
پنجاه  را تدارک دید۰ اوپس از بازگشت  
از آمریکا فعالیت  در چهارچوب  گروه 
اسالمی   انجمن  جمله  از  اسالمی  های 

دانشجویان  آمریکارا پی گرفت۰
یزدی   ،  ۱۳5۷ مهرماه   در۱4 
را  خمینی  پاریس   به  بغداد  درپرواز 
 ۱۳5۷ ماه  دراسفند  کرد۰  همراهی 
اسناد   از  حفاظت   بدستوربازرگان  
را  ساواک  ساختمانهای  وسرپرستی 

برعهده گرفت ۰
سنجابی   استعفای  با   ۱۳5۸ درتیرماه  
یزدی بعنوان  وزیر امور خارجه  دولت 
موقت  منصوب شد۰) دراین زمان  من 
سرکنسول  شاهنشاهی و متصدی  امور 
 )۰ بودم  پاریس  در  سفارت  کنسولی 
حسین  صدام  با   ۱۳5۸ درشهریور 
  ۱۳5۸ درآبان  کرد۰  گفتگو  و  مالقات 
درسفر  وچمران   بازرگان   با  همراه 
کرد۰  دیدار  برژینسکی   با  الجزایر  به 
سفارت  امام   خط  پیرو  دانشجویان 
کردندو  تسخیر  درتهران  آمریکارا  
دولت  اعضای  بقیه  همراه   به   یزدی 
استعفا داد۰و به همراه بازرگان  ویداهلل 

سحابی  عضو شورای انقالب شد۰ او 

گفت   به خمینی  دراین سَمت   که  بود 
حکومت  مسئوالن  تمام  دهد   دستور 

شاه  تیرباران شوند۰
 ، خمینی  دستور   به  وقت  آن  در 
خلخالی  چشم های  24 نفر  از وزرای 
دوره شاه  را بست و پشت بام مدرسه 
خسرو   ، هویدا   ، نصیری   ۰ برد  رفاه 
 ، ، جهانبانی   ، رحیمی  ناجی    ، د  داد 

نیکخواه و تعدادی دیگررا اعدام کرد۰
یزدی در آخر عمر به بیماری سرطان 

آمریکا   به  رفتن  تقاضای   ۰ شد  دچار 
ولی سفارت  کرد   برای عمل جراحی  
روادید  او  وبه  نکرد   موافقت  آمریکا  

ندادو درایران فوت کرد۰ 
و  یوسف   ، سارا  دکتریزدی   فرزندان 
زندگی  های   ناگفته  ی   درباره  لیلی  
زبان   فارسی  مجله  باچند  پدرشان  

گفت وگو کرده اند۰

  ناصر امینی - پاریس

ابراهیم یزدی  
ابراهیم یزدی اعجوبه ای که شبیه هیچکس نبود

 خمینی  ساخته وپرداخته  او بود

* یزدی به خمینی پیشنهاد کرد  تا دستوردهد  تمام مسئوالن حکومت شاه تیرباران شوند
* خلخالی  مأمور این کشتارهاشد و پشت بام مدرسه رفاه اعدام هارا آغاز کرد 
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اول  در  پیش  سال  بیست  یورونیوز: 
ژانویه سال ۱۹۹۹ میالدی، یورو به پول 
کشور  پانزده  از  کشور  یازده  رسمی 

عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد.
میلیارد   ۱5 به  نزدیک  بعد،  سال  سه 
سکۀ  میلیارد   5۰ از  بیش  و  اسکناس 
بود  تولیده شده  اروپا  یورو در سراسر 
اروپاییان  روزانۀ  ستدهای  و  داد  در  و 

دست به دست می شد.
شهروند  میلیون   ۳4۰ از  بیش  امروز 
پول  این  از  کشور   ۱۹ در  اروپایی 

استفاده می کنند.
است  همزمان  یورو  سالگرد  بیستمین 
با توقف برنامه ریزی شدۀ اسکناس های 
پانصد یورویی که به اسکناس های »بن 
می شود  گفته  معروفند.  هم  الدن« 
انجام  ارغوانی  اسکناس های  این  که 
آسان  را  غیرقانونی  فعالیت های 

کرده اند.

این  که  دادند  گزارش  ها  خبرگزاری 
روزها درتهران بوی بدی  به مشام می 
 ۰ است  کرده  کالفه  را  مردم  که  رسد 
دولت هیچ توضیحی در باره ی این بوی 
بد به مردم نمی دهد و باعث شده است 
که مردم دست به شایعاتی بزنند٪ داز 
اجساد  بوی  است   ممکن  اینکه  جمله 
مردگانی باشد که در نقاط مختلف شهر 
درگورهای دسته جمعی دفن شده اند۰ 
می  ی  گوگرد   بوی  را  آن  نیز  بعضی 
دانند که احتماال  نشانه ی فعال شدن  

آتشفشان دماوند است ۰
از  مردم خوش ذوق هم  می  و خیلی 
گویند ناراحت نباشیذد این بوی تعفن 

آخوند است ۰ 

با وجود استفادۀ گسترده از کارت های 
و  اسکناس ها  از  نقدی  استفادۀ  بانکی، 
رواج  اروپا  در  یورو همچنان  سکه های 

دارد.
آلمانی ها روزانه دست کم ۱۰۳ یورو در 
کیف هایشان دارند و بطور متوسط ۸۰ 
درصد داد و ستدهایشان را با پول نقد 
در  زمینه  این  در  آنها  می دهند؛  انجام 

صدر قرار دارند.
یورو   ۶۹ دست کم  روزانه  ایتالیایی ها 
)۸۶ درصد( و فرانسوی ها ۳۰ یورو )۶۸ 

درصد( پول نقد به همراه دارند.
را  نقد  پول  از  استفاده  میزان  کمترین 
سوئدی ها  میان  در  می توان  اروپا  در 
معامالتشان  درصد   ۱5 تنها  که  دید 
است  قرار  می شود.  انجام  نقد  بصورت 
اولین  به  میالدی   2۰۳۰ سال  از  سوئد 
کشور جهان تبدیل شود که داد و ستد 
با پول نقد را بطور کامل کنار می گذارد.

با این همه  هنوز دلیل این بوی تعفن 
مشخص نیست و دولت هم یا نمی داند 
تا اعالم کند و یا می داند و نمی خواهد  

پرده از رازی بزرگ بردارد۰

افراد  دست  را  کشورمان  دادکان: 
دروغگو و ناالیق داده ایم

محمد  »تابناک«  سایت  گزارش  به 
فدراسیون  سابق  رئیس  دادکان 
فوتبال در یک برنامه تلویزیونی گفته: 
منابع  دنبال  اصالح طلب  و  »اصولگرا 
جان  هستند.  ثروت  و  شهرت  قدرت، 
هیچ  گول  کشورم  مردم  حسین  امام 
بیاید  یکی شان  نخورید.  را  کدامشان 
جلوی من بگوید ما نبردیم و نخوردیم 

و نه شهرت طلب بودیم نه قدرت طلب. 
تا من خالفش را ثابت کنم.«

فوتبال  فدراسیون  سابق  رئیس 
همچنین گفته: »ما کشورمان را دست 

که  داده ایم  دروغگو  و  ناالیق  افراد 
کشور بزرگ و با عظمت ما را بچرخانند. 
همه اش می گویند ما دشمن داریم! بابا 
دشمن همین جا است. شما فرصت را از 

جوان ها گرفته اید.«

سه  روز  بولسونارو  ژایر  رادیوفردا: 
شنبه ۱۱ دی به عنوان رئیس جمهوری 
آقای  کرد.  یاد  سوگند  برزیل  جدید 
مراسم  این  در  همچنین  بولسونارو 
انتخابات  در  پیروزیش  که  گفت 
از  را  کشور   ، برزیل  جمهوری  ریاست 
سیاسی«  سنجیدگی  و  »سوسیالیسم 

رها کرد.
بولسونارو  آقای  رویترز،  گزارش  به 
داده  وعده  همچنین  مراسم  این  در 
و  جنایت  فساد،  مانند  مشکالتی  تا 
کشور  بزرگترین  در  را  مدیریت  سوء 

آمریکای التین حل کند.
پس  خود  سخنان  در  بولسونارو  ژایر 
این  گفت:  سوگند  ادای  مراسم  از 
سوسیالیسم،  از  برزیل  آزادی  آغاز 
سنجیدگی سیاسی و دولت بزرگ است.

افراطی  راست  نامزد  بولسونارو،  ژایر 
برزیل، در آبان ماه سال جاری توانست 
ریاست  انتخابات  دوم  مرحله  در 
چشمگیر  اختالف  با  برزیل  جمهوری 
حزب  از  حداد،  فرناندو  را  خود  رقیب 
چپگرای کارگران برزیل شکست دهد.

شنبه  سه  روز  که  بولسونارو  ژایر 
از  نفر  هزاران  اجتماع  در  ژانویه  اول 
بر  می کرد،  سخنرانی  خود  هواداران 
روی  پیش  چالش های  حل  ضرورت 

برزیل تاکید کرد.
اشاره  با  برزیل  رئیس جمهوری جدید 
زندگی  بر  اقتصادی  بحران  تاثیر  به 
می بایست  »ما  است:  گفته  مردم 
از  که  ایدئولوژی هایی  به  سریع  خیلی 
جنایتکاران حمایت می کنند و به دنبال 

مجازات پلیس هستند، پایان دهیم.«

نمایندگان  با  که  کردند  اعالم  طالبان 
حکومت تهران دربارۀ وضعیت افغانستان 
پس از »پایان اشغال« این کشور توسط 
گفتگو  خارجی  و  آمریکایی  نیروهای 
کردند. طالبان در بیانیه ای که به همین 
مناسبت منتشر کردند تصریح نمودند که 
در مالقات با نمایندگان حکومت اسالمی 
ایران عالوه بر وضعیت افغانستان »پس 
از پایان اشغال«، »دربارۀ برقراری صلح و 
امنیت در افغانستان و منطقه نیز گفتگو 

کرده اند.«
که  کرد  تأئید  ایران  خارجۀ  امور  وزارت 
یک هیئت از نمایندگان طالبان دوشنبه 
گذشته در تهران با مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران مالقات و گفتگو کرد. علی 
شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 

ایران

جمهوری اسالمی ایران مالقات و گفتگو 
عالی  شورای  دبیر  شمخانی،  علی  کرد. 
امنیت ملی ایران، در 2۶ دسامبر گذشته 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  کرد  تأئید 
با طالبان آغاز کرده  را  مذاکرات رسمی 
طالبان  گفتگوهای  و  ها  مالقات  است. 
نگرانی  تواند  می  ایران  اسالمی  رژیم  و 
جمهوریخواهان آمریکا را برانگیزد. آنان 
آمریکایی  نیروهای  خروج  که  معتقدند 
تقویت  موجب  افغانستان  و  سوریه  از 
ایران در منطقه  نفوذ جمهوری اسالمی 
گراهام،  لیندسی  حال،  این  با  می شود. 
داشت  اظهار  جمهوریخواه،  سناتور 
برای  خود  طرح  در  ترامپ  دونالد  که 
و  از سوریه  آمریکایی  نیروهای  خروج 

افغانستان تجدیدنظر کرده است.  

ازآنجــــااز اینجــــا

ـا 
از همه ج

یورو بیست ساله شد  

بوی بد درتهران مردم را کالفه کرده است

دادکان: کشوررا دست افراد دروغگوداده ایم

 هجوم مردم ژاپن برای تبریک به  امپراتور 

رئیس جمهوری جدید برزیل سوگند یاد کرد

پخش بی سابقه صحنه سکس از یکی از 
شبکه های تلویزیون جمهوری اسالمی 
ویژه  به  را  مختلفی  واکنش های  ایران 
در  همچنین  و  غربی  رسانه های  در 
میان کاربران ایرانی شبکه های مجازی 

در پی داشته است.
صدا  کیش  شبکه  گذشته،  هفته 
ایران،  اسالمی  جمهوری  وسیمای 
بازیگر  چان،  جکی  سکس  صحنه 
معروف هنگ کنگی را به اشتباه پخش 
جمهوری  تلویزیون  که  حالی  در  کرد. 
تصاویر  از  برخی  حتی  ایران  اسالمی 
زنان در فیلم های تلویزیونی و همچنین 
سانسور  را  ورزشی  استادیوم های 
شگفتی  سکس  صحنه  پخش  می کند، 
بزرگی را در میان مردم به وجود آورد. 
برکناری  از  تا پیش  اتفاق  این  اما خبر 
رسانه ای  چندان  کیش  شبکه  مدیر 

نشده بود.
رئیس  عسکری  علی  پیش،  روز  دو 
طی  اسالمی،  جمهوری  سیمای  و  صدا 
خود،  معاونان  از  یکی  به  دستوری 
وسیمای  صدا  مدیرکل  نجابت  علیرضا 

مرکز کیش را برکنار کرد.

پخش فیلم بدون سانسور ازتلویزیون کیش

و  شناسایی  لزوم  ٪به  دستور  این  در 
کشف عوامل این اتفاق در سریع ترین 
جدی  ٪برخورد  همچنین  و  زمان٪ 
مراجع  به  آنها  معرفی  و  متخلفان  با 

قانونی٪ تأکید شده بود.
آن  بیشتر  به پخش  برکناری،  این  اما 
کمک  مردم  میان  در  سکس  صحنه 
ایران،  دانشجویان  خبرگزاری  و  کرد 
ایسنا نوشت که این صحنه این روزها 
مدام در فضای مجازی دست به دست 

می شود.
اینستاگرام  ایرانی  کاربران  همچنین 
بردند  هجوم  چان  جکی  صفحه  به 
بازیگر  این  به  خطاب  آنان  از  یکی  و 
امامو  های  آرمان  تو  »جکی  نوشت: 

نابود کردی«.
مشتریان  که  تذکراست  به  الزم 
فیلمهای سکسی واقعی که از ماهواره 
می  پخش  چین  و  کره  و  ژاپن  از  ها 
و  دارد  بسیاری  طرفداران  شود 
دلشان  و  چشم  مردم   که  سالهاست 
به دنبال یک صحنه کوتاه  فیلم که به 
نظر مسئولین ، سکسی محسوب می 

شود  نیست۰

گفتگوی طالبان ورژیم تهران

مناسبت  به  هیتو  آکی  ژاپن  امپراتور 
تبریکات سال نو پیش از کناره گیریش در 
سال جاری برای مردم در ژاپن و سراسر 

جهان آرزوی خوشبختی کرد.
نفر  هزار   ۱5۰ سابقه  بی  شمار 
روزچهارشنبه دوم ژانویه  برای تبریکات 

سال نو به کاخ امپراتوری رفتند.
بیش از ۳۰ هزار نفر در بیرون از دروازه 
اصلی که ساعت ۱5 : ۹ بامداد، ۱5 دقیقه 

زودتر از برنامه باز شد، در انتظار بودند.
خانواده  اعضای  سایر  و  امپراتور 

برای  بالکنی  از  بار  هفت  امپراتوری 
مردم دست تکان دادند.

تعداد  امپراتوری  خاندان  آژانس 
پنج  از  را  و خاندانش  امپراتور  حضور 
شده  ریزی  برنامه  اصل  در  که  باری 
بعد  اما  داد،  افزایش  بار  شش  به  بود 
وارد  همچنان  مردم  بار  ششمین  از 
علت  به  و  شدند  می  کاخ  محوطه 
خواست قوی امپراتور و ملکه هفتمین 
حضور هم ترتیب داده شد.   )  نقل از) 

رادیو ژاپن فارسی(
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  نگار جاویدان: شرح احوال
پژوهش و نگارش: امیر رضایی نبرد

ناشر: فرهنگ سرای میردشتی
رحلی  قطع  تهران   ۱۳۹۷ اول:  چاپ 

بزرگ 24×۳4 سانتی متر
52۰ رویه مصور رنگی
شمارگان: 2۰۰۰ ُمَجلَّد

هنری  نحو  به  که  جاویدان  نگار  کتاب 
حاوی  و  گشته  آراسته  چاپ  زیور  به 
مکتوب  سفید  رویه  بیست  و  پانصد 
تصاویر  و  مدارک  و  اسناد  به  مزین  و 
سیاه و سفید و رنگی است. و مجموعًا 
به  مقرون  انتخاب  حسن  از  حاکی 
خوش سلیقگی و ذوق کاردانی و شوق 
که  است  دست اندرکارانی  کارفرمایی 
تهیه و تدوین آن را بر عهده گرفته اند. 
زندگی  شرح  در  است،  کتابی  عنوان 
سیر  و  فرشچیان  محمود  آثاراستاد  و 
چهاردهم  سده  در  نگارگری  تحول 
از  برخی  احوال  چگونگی  و  هجری 
امیر  ابتکار  به  که  دوران  آن  نگارگران 
سیدحسن  پیش گفتار  با  رضایی نبرد 
میردشتی  فرهنگ سرای  توسط  نصر 
منتشر گشته است. کتاب ارزنده ای به 
شمار می رود، که افزون بر نشان دادن 
احوال  شرح  و  زندگی  پنهان  زوایای 
خصوصی استاد فرشچیان مبانی نظری 
قرار  نظر  مد  را  او  نقاشی های  عملی  و 
مقدماتی  گزارش  مناسبت  به  می دهد. 
محیط  و  هنری  آموزش  بر  ِّب  ُمُتَرت که 
شمه ای  اوست،  حرفه ای  و  تربیتی 
حسب  بر  را  ارزنده  دانستنی های  از 
که  می دارد،  عرضه  پیش آمده  موارد 
مشعر بر سرگذشت برخی از هنرمندان 
پیشکسوت است. چشم انداز خاطرنواز 
گذشته را در منظر نظر خواننده مجسم 

می کند.
روپوش  کتاب  جلد  مشخصات،  نظر  از 
استاد  طراحی  به  مزین  دارد.  نازکی 
را  کتاب  عنوان  که  فرشچیان  محمود 
که به خط نستعلیق استاد غالمحسین 
مربع شکل  قاب  در  است،  امیرخانی 
دیگر  در طرف  می دهد.  نشان  َهبی  ُمذَّ
به  جاویدان  نگار  عنوان  جلد  روپوش 
نوشته  انگلیسی  ترجمه  و  التین  خط 
درونی  حاشیه  دو  در  و  است.  شده 
احوال  شرح  چپش  و  راست  سمت 
دو  در  انگلیسی  و  فارسی  به  مؤلف 

ستون موازی دیده می شود.
بر  است،  مشتمل  کتاب  مندرجات 

استاد  نظر  ابراز  حاوی  مقدمه ای 
و  کتاب  مؤلف  باره  در  فرشچیان 
پیرامون  نصر  سیدحسن  پیش گفتار 
صاحب  هنری  جایگاه  و  نگارگری  هنر 
ترجمه و تأثیرات بارز تخّیل عرفانی بر 
نگارگری های او که هر دو مطلب جنبه 
شرح  در  مؤلف  سخن  و  دارد.  تقریظ 
نگرش  و  نامه نویسی  زندگی  چگونگی 
راهبردی به جایگاه مفاخر هنری که در 
حکم مقدمه ای است بر دو بخش اصلی 
زندگی  بخش  عنوان:  دو  با  که  کتاب 
تنظیم  هنرمند  آثار  بخش  و  هنرمند 
شش  در  بخش  نخستین  است.  گشته 
فصل  چهار  در  بخش  دومین  و  فصل 
است طی  عنوان گذاری شده  و  تنظیم 
فصول ششگانه بخش نخست از دوران 
و  فردی  شخصیت  چگونگی  و  کودکی 
جایگاه هنری استاد فرشچیان در گذر 
زمان و دستاوردها و خدمات فرهنگی 
وی سخن به میان می آید. و با نقل ابراز 
از  برخی  اکرام  و  اعزاز  به  مقرون  نظر 
اهالی عرصه ادب و هنر و صاحب نظران 
و  کم  درباره  که  جهانی  هنرشناس 
گیتی  گوشه  چهار  اودر  آثار  کیف 
جامع  اطالعات  کرده اند،  قلم فرسایی 
می گیرد.  قرار  خوانندگان  اختیار  در 
صاحب  جاذب  و  جالب  سرگذشت 
طریق  در  که  استثنایی  استعدادی 
هنرآموزی  مراحل  طی  به  هنر  کسب 
برج  اوج  به  سرانجام  تا  می پردازد، 
نام آوری و افتخار افرینی صعود می کند، 
اقبال  و  تمایل  و  او  محبوبیت  میزان  و 
پرورده  که  نفائسی  به  نظر نسبت  اهل 
در  همه  اوست،  نگار  شیرین  ِکلک 
کتاب  بخش  نخستین  ششگانه  فصول 
طی  می رسد.  بروز  و  ظهور  منصه  به 
کتاب  بخش  دومین  چهارگانه  فصول 
عناصر  و  عملی  و  نظری  مبانی  نیز 
و  مشهود  تخّیلی  جنبه های  و  بصری 
طراحی ها  و  رنگی  نگارگری های  در 
بررسی  سیاه قلمش  نقاشی های  و 
و  بدایع  و  هنری  سنت گرایی  می شود. 
ابتکاراتی که مجموعًا مبین سبک ویژه 
فرشچیان است مورد تحقیق و تدقیق 

قرار می گیرد.
کتاب  نخست  بخش  از  دوم  فصل  در 
نشان  زمان  گذر  در  را  فرشچیان  که 
و  کودکی  دوران  با  خواننده  می دهد. 
برخی  و  خانوادگی  محیط  چگونگی 
آشنا  او  زندگی  اتفاقات  و  سوانح  از 

فصل  این  اوراق  در  سیری  با  می شود. 
نام  با  ترجمه  صاحب  درمی یابد، 
بر  بعدها  که  محمودآقا  شناسنامه ای 
کل  اداره  آیین نامه   ۱۰2 ماده  اساس 
آخر  از  آقا  کلمه  احوال  و  آمار  ثبت 
اسم وی حذف می گردد، در روز جمعه 
خورشیدی   ۱۳۰۸ ماه  بهمن  چهارم 
توت  کوچه باغ  در  واقع  خانه ای  در 
در  و  اصفهان  احمدآباد  تاریخی  محله 
به مبانی  پایبند  خانواده ای متمکن که 
و  خیریه  امور  به  متعهد  و  اسالمی 
دادن  انجام  و  مذهبی  مراسم  برگزاری 
به  پا  بودند،  دینی  فرائض  و  مناسک 
پدرش  است.  گذاشته  حیات  عرصه 
حاج غالم رضا فرشچیان بازرگانی بوده 
و  می کند.  اختیار  همسر  سه  که  است 
از رفتار  اقتدار ناشی  با حسن تدبیر و 
خود  همسر  سه  مسالمت آمیز  مناسب 
را با صلح و صفا در سه منزل واقع در 
همان کوچه باغ توت سکونت می دهد. 
پدری که نمایندگی شرکت فرش ایران 
را در اصفهان بر عهده داشته است و به 
واسطه تجارت فرش و فروش فرش های 
می بافته اند،  او  سفارش  به  که  ممتازی 
از رفاه مادی و وسعت نعمت برخوردار 
و  هنری  مبانی  با  او  پیوند  است.  بوده 
عالقه اش به زیبایی و جلوه های جمیل 
زندگی موجب می شده، منازل خود را با 
گل کاری ها و باغ آرایی های خوش منظر 
و ظرائف مختلف تزیینات معماری زمان 
بیاراید. و همین جلوه دلپذیر تزیینات 
سوق  در  که  است،  زندگی  محیط 
مؤثر  نقشی  هنر  جانب  به  فرشچیان 
خاطر  تعلق  همچنانکه  می کند.  ایفا 
شاهنامه  چون  ادبی  متون  به  پدرش 
و  گلستان  نظامی،  خمسه  فردوسی، 
که  معنوی  مثنوی  و  سعدی  بوستان 
نسخ خطی و مجلدات چاپ سنگی اش 
را در کنار داشته و می خوانده است. و 
انس و الفتش با ساز صبا و محجوبی و 
نوای بنان و قوامی بنیان عالئق ادبی و 
وابستگی روحی فرشچیان را به ادب و 

موسیقی باعث می شود.
مشرب  وسعت  با  ولی  دین دار  پدری 
به  را  خردسال  محمود  که  روحی 
کودکستان کاوه می فرستد که بر خالف 
صندلی های  بر  کودکان  مکتب خانه ها، 
زنی  معلمان  و  می نشستند  میز  پشت 
تعلیم  به  بودند  نیز  بی حجاب  بعضًا  که 

و تربیت کودکان می پرداختند.

کودکستان کاوه و حوادث غیرمترقبه
به  که  است  پنج ساله  فرشچیان 
کودکستانی  می رود.  کاوه  کودکستان 
با معماری  که نزدیک خانه آنهاست. و 
آن  منازل  روال  به  و  سنتی  و  قدیمی 
که  است  چاهی  از  آبش  تأمین  زمان 
فرشچیان  و  کنده اند.  حیاط  میان  در 
شود.  نزدیک  آن  به  می ترسد  کودک 
کودکانه اش  خموش  خاطر  زوایای  در 
شود  نزدیک  چاه  به  اگر  می اندیشد. 
شیطان او را به درون چاه خواهد کشید. 
و در تاریکی هولناک چاه با دست و پا 
شد.  خواهد  غرق  بی ثمر  زدن های 
تصّوری که چندی بعد به صورتی دیگر 
جنبه واقعیت می یابد. به این صورت که 
در تابستانی از فرط گرما به حوض خانه 
تن  از  را  لباس هایش  می شود.  نزدیک 
بیرون می آورد و برای آب بازی و خنک 
شدن بر لبه حوض و پاشوره کناری اش 
لیزی  که  نمی گذرد،  دیری  می رود.  راه 
حوض  داخل  به  را  او  پاشوره  و  لبه 
بیش  می لغزاند. در حالی که عمق آب 
به  نمی داند  و شنا کردن  اوست.  قد  از 
حوض می افتد. در حال غوطه خوردن 
آوردن  یاد  به  و  حوض  آب  میان  در 
کردن  فریاد  و  کودکستان  چاه  کابوس 
نامادری اش  که  است  خواستن  یاری  و 
او  با گرفتن موهایش  و  راه می رسد  از 
که  واقعه ای  می کشد.  بیرون  آب  از  را 
نقطه عطفی در آثار اوست. و حرکات و 
هیجانات یاری طلبانه ناشی از بیم غرق 
ماندگار  اثر  او  ضمیر  و  ذهن  در  شدن 
ساخت  بعدها  که  نحوی  به  می گذارد. 
نگارگری های  مواج  و  مدّور  سازهای  و 
او را شکل می دهد. سانحه ای دیگر که 
فرشچیان  دامن گیر  کودکی  دوران  در 
شده، گرفتن پا به لبه دورچین باغچه 
است. که منجر به برخورد شدید سر به 
لبه تیز پله و زخم و خون ریزی پیشانی 
میرزاعبدالحسین  اینکه  با  می شود. 
پرمنگنات  با  را  پیشانی  زخم  حکیم 
ضدعفونی می کند. و در آغاز با تسکین 
موقتی چندان مهم به نظر نمی آید. بعد 
بارآور  زخم،  شدن  عفونی  با  مدتی  از 
و  می گردد.  طاقت فرسا  زجری  و  درد 
فرشچیان  که  می انجامد  آنجا  به  کار 
از  کامل  طور  به  را  بینایی  مدتی  برای 
دست می دهد. در همین ایام است که 
به توانایی و کارآیی شگفت انگیز حس 
اشیاء  نگار  و  نقش  می برد.  پی  المسه 
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اـستاد محمود رفشچـیان

محیط پیرامونی اش را با کشیدن دست 
بر سطح اشیاء حس می کند و با تخیل 
مفاهیم  درک  بر  ذهن  در  بازآفرینی  و 
می آید.  نایل  نقوش  حسی  ماهیت  و 
نمی خواهد،  که  مقدراتی  عاقبت  تا 
باز  زبده  آثار  خلق  از  شگرف  استادی 
نگارگری چیره دست،  آینده  ماند و در 
زمانه را از ارائه نقوش چشم نواز ماندگار 
بی نصیب سازد، کارساز می شود و پس 
از شش ماه درمان فرشچیان بینایی را 
الفیه  گفته  که  اینجاست  می یابد.  باز 
ایتالیایی  بزرگ  نویسنده  و  شاعر  ری 
جریان  می گوید،  که  می آید  یاد  به 
دارندگان  که  است،  گونه ای  به  هستی 
استعدادهای کلی بر مشکالت و مصائب 
همه  علی رغم  و  می آیند.  فائق  زندگی 
موانع مفید فایده جمعی واقع می شوند 

و به قله رفیع نام آوری پا می گذارند.

و دوران  گلبهار  فرشچیان در مدرسه 
دانش آموزی

آموزشگاههای  از  گلبهار  مدرسه 
قدیم اصفهان است. که در سال ۱2۹۱ 
شکرشکن  خیابان  در  خورشیدی 
برنامه  طبق  شد.  تأسیس  اصفهان 
جدید وزارت معارف شروع به کار کرد. 
تحصیالت   ۱۳۱4 سال  از  فرشچیان 
دروه  تحصیالت  از  قسمتی  و  ابتدایی 
می گذراند  مدرسه  این  در  را  متوسطه 
به تشویق ضیاءالدین  از سال ۱۳24  و 
همراهی  و  مساعدت  و  امامی 
پدرش  با  که  بهادری  عیسی خان 
فرش  نقشه  کشیدن  و  طراحی  در 
هنرهای  هنرستان  به  داشت  همکاری 
رسمی  آموزش  دوره  می رود.  زیبا 
می کند.  آغاز  هنرستان  از  را  نقاشی 
این از الطاف خفیه و موهبت های الهی 
است که در مسیری قدم می گذارد که 
منطبق با استعداد سرشار او و سیر به 
ویژه  به  است.  بالندگی  و  رشد  جانب 
طفلی  کودکی،  از  که  فرشچیان  آنکه 
اشیاء  نقوش  و  تصاویر  بود.  درون گرا 
او  توجه  جلب  همواره  اطراف  لوازم  و 
مدرسه  درس های  از  بیش  می کرد.  را 
الفت  و  انس  طراحی  و  نقش پردازی  با 
آثار  از  مملو  که  منزلی  در  داشت. 
و  نقش  از  سرشار  و  تزیینی  هنرهای 
الهام  موجودات  مظاهر  و  اشیاء  نگار 
بخش بود از سنین چهارپنج سالگی به 
طراحی و مشق نقوشی می پرداخت که 
در اطراف خود می دید. و بارها بر روی 
کاغذهای طراحی به خواب کودکانه فرو 
ریاضی  درس  از  که  حالی  در  می رفت. 
گریزان بود و کارش با معلم ریاضی به 
از  گاه  می کشید.  آشفتگی  و  ناراحتی 
پنهان  خانه  در  و  می کرد  فرار  مدرسه 

می شد. )ن ج :ص52 تا ۶2 سطر ۱۷(
نزد  فرشچیان  هنرآموزی  مقدمات 
امامی حاج میرزاآقا  و  ارچنگ  احمد 

دوم  فصل  در  مندرج  مطالب  دیگر  از 
صاحب  هنرآموزی  مقدمات  شرح  که 
هنر  عشق  یابیم  می  است،در  ترجمه 
آموزی اززمانی ذهن وضمیر فرشچیان 
را به خود مشغول می دارد که کودکی 
حسب  بر  است.  ساله  پنج شش 
می خواستند  که  خانواده  دوراندیشی 
فرزندشان حرفه ای جنبی نیز بیاموزد. 
حاج  نزد  پدر  راهنمایی  و  تشویق  به 
قلمزنی  کار  به  مشغول  قلمزن  مهدی 
همین   )۷ تا   ۱ سطر   5۶ )ص  می شود. 
در  هنر  بذر  که  است  کودکانه  قلمزنی 
و  ذوق  و  می افشاند  او  خاطر  کشتزار 
حاج  می دهد.  او  به  هنرآموزی  شوق 
از  ارچنگ  احمد  و  امامی  میزارآقا 

طراحان و نقاشان فرش و همکاران 

و  مؤثر  آموزش  در  مهم  نقش  نیز  پدر 
ایفا  فرشچیان  هنری  فعالیت  بارآوری 
کرده اند. احمد ارچنگ از طراحان زبده 
کشیدن  در  چشم گیری  توانایی  که 
قوس و دایره بدون استفاده از وسایل 
طراحی داشت و خطوط موازی و مدّور 
را با دست پرقدرت بی  خط کش و پرگار 
مقطعی  و  کوتاه  صورت  به  می کشید، 
هنر  بارآوری  در  اثرگذار  و  پررنگ  اما 
 ۶۳ )ص  شد.  واقع  مؤثر  برشچیان 
سطر ۷( پس از ارچنگ، حاج میرزاآقا 
آموزش  مراکز  از  کارگاهش  که  امامی 
اواخر سده سیزدهم  در  نگارگری  هنر 
بود  هجری  چهاردهم  سده  اوایل  و 
دوره  تا  سالگی  ده  از  فرشچیان  و 
کارگاهش  در  تابستان ها  هنرستان 
سطر   ۷۱ )ص  می کرد  هنرآموزی 
روحی  تعالی  و  هنری  ترقی  در   )2۷
شد.  دوجانبه  اثر  منشأ  خود  هنرآموز 
به این صورت که فرشچیان تحت تأثیر 
شخصیت  و  معنوی  جاذبه  و  هنروری 
واالی میرزاآقا امامی هم سنت  نگارگری 
نقش  تذهیب  به  و  آموخت  را  گذشته 
نفس دست  تهذیب  بر  هم  و  آمد  نائل 
در  گرچه   )۱ سطر   ۷2 )ص  یافت. 

به  مدارس  سایر  مانند  گلبهار  مدرسه 
باز دو  درس هنر توجه جدی نمی شد. 
تن از آموزگاران نقاشی مدرسه که هر 
دو از شاگردان میرزاآقا امامی بودند به 
نام رضا بهشتی و ضیاءالدین امامی در 
شکوفندگی هنر فرشچیان و راهنمایی 
او نقش مشّوقانه داشتند. رضا بهشتی 
که افزون بر هنروری در فن نقاشی، در 
بین اهل ادب هم شاعری شیرین سخن 
تخلص  )دریا(  و  می آمد  حساب  به 
می کرد. با حسن مشرب مردمی و سعه 
صدر فرهنگی به جنبه تشویقی تعلیم 
به همین جهت  و  نظر داشت  تربیت  و 
بهادری در  بر خالف روش عیسی خان 
هنرستان فرشچیان را مقید به روشی 

خاص نمی کرد. )ص ۶4 سطر ۱۱(

قواعد  و  کلی  اصول  بیشتر  »بهشتی   
در  و  می داد.  آموزش  را  فنی  و مسائل 
و  و خالقیت هنرجویان دخل  ذهنیات 
-۱4 سطر   ۶4 )ص  نمی کرد.«  تصرف 
را  شعر  فرشچیان  که  هم  »بعدها   )۱5
بهشتی  کرد،  دنبال  جدی  صورت  به 
[اصفهان]  شعر  انجمن  استادان  از  که 
بود، باز برخی از نکته های ادبی را به او 
آموخت« )ص ۶4 سطر 22(. ضیاءالدین 
امامی آموزگار دیگر نقاشی در مدرسه 
گلبهار نیز پس از آنکه استعداد سرشار 
را  او  دید،  نقاشی  در  را  فرشچیان 
تشویق کرد به هنرستان هنرهای زیبا 
شد.  پیشقدم  راه  این  در  خود  و  برود 
مقامات  موافقت  و  انتقال  موجبات  تا 
اداری هنرستان را فراهم کرد. )ص ۶5 

سطر ۱۱ تا 24(

فرشچیان در هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان

هنرستان هنرهای زیبای اصفهان یکی 
تعالی  و  هنر  آموزش  مؤثر  مراکز  از 
دوران  تزیینی  و  ترسیمی  هنرهای 
و  تأسیس  پرتو  در  که  است.  معاصر 
چند  تنی  آموزشگاه  در  هنر  تدریس 

از هنرمندان برجسته دوران ما پرورش 
رایگان  و  دولتی  آموزشگاهی  یافتند. 
و  پیشه  و  بازرگانی  وزارت  به  وابسته 
شد.  تأسیس   ۱۳۱5 سال  در  که  هنر 
کل  اداره  تصدی  که  بعد  سال  در  و 
کلنل  عهده  بر  اصفهان  هنر  و  پیشه 
در  گرفت،  قرار  سیاح  کاظم خان 
زمینی به مساحت بیست و چهار هزار 
مترمربع واقع در ساحل زاینده رود که  
میرزاقاسم خان  همت  به  آن  قبل  سال 
اصفهان  وقت  استاندار  صوراسرافیل 
خریداری  ریال  هشت  متر  هر  قرار  از 
آغاز  آن  ساختمان  بود،بنای  گردیده 
سال  در  بنا  یافتن  پایان  از  پس  شد. 
به  هنرآموزی  هشتگانه  شعب   ۱۳۱۸
ریاست عیسی خان بهادری در آن بنای 
شعب  این  از  کرد.  کار  به  آغاز  نوبنیاد 
نقاشی  رشته های  آموزش  هشتگانه 
را  قالی  نقشه  و  تذهیب  نگارگری،  و 
و  بر عهده گرفت.  بهادری  عیسی خان 
رنگ  و  طبیعت سازی  نقاشی  آموزش 
شد.  محول  معیری  محمد  به  روغن  و 
و  پورصفا  عباسعلی   ۱۳22 سال  در 
در  ترتیب  به  که  شیرازی  رستم  جواد 
نگارگری  و  طبیعت  نقاشی  رشته های 
از  و  بودند  کرده  هنرآموزی  تذهیب  و 
هنرجویان برجسته هنرستان به شمار 
پیشه  وزارت  استخدام  به  می رفتند 
مدّرس  عنوان  با  و  درآمدند.  هنر  و 
اصفهان  زیبای  هنرهای  هنرستان  در 

مشغول به کار شدند. )ص ۷۷ تا ۷۹(
متولد سال ۱۳۸4  بهادری  عیسی خان 
کهریز  آقچه  خوانین  از  خورشیدی 
اراک بود. که به هنرآموزی در مدرسه 
کمال الملک کمر بست. نزد کمال الملک 
نقاشی  فراگرفتن  به  شیخ  حسین  و 
نیز  آن  از  پس  پرداخت.  طبیعت سازی 
مدتی در مدرسه صنایع قدیمه تهران 
نزد حسین طاهرزاده بهزاد هنرآموزی 
تا آنکه به استخدام هنرهای زیبا  کرد 
درآمد. در عداد معلمان مدرسه صنایع 
قدیمه به تعلیم طراحی سنتی و ترسیم 
همین  در  شد.  مشغول  فرش  نقشه 
زمان بود که طراحی تزئینات کاخ مرمر 
به عهده او قرار گرفت. تا اینکه در سال 
۱۳۱5 به سرپرستی هنرستان هنرهای 
نقش  شد.  منصوب  اصفهان  زیبای 
بهادری در سرپرستی هنرستان نقشی 
نقش  اهمیت  و  بود.  کارساز  و  تاریخی 
کارآمدش به قدری احساس می شد که 
عباسعلی پورصفا قدیم ترین شاگردش 
او  همکار  و  هنرستان  معلم  بعد  که 
شد، درباره اش چنین گفته است. »اگر 
نیز  هنرستان  نداشت،  وجود  بهادری 
رنسانس  بهادری  آقای  نداشت،  وجود 
بود.  هنر  عاشق  بود.  اصفهان  در  هنر 
هنرجویان را خیلی مورد تشویق قرار 

می داد.«)ص ۸۳ سطر ۱۳ تا ۱4( 
بقیه درصفحه  4۸
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گزارشی از مؤسسه ملی 
بهداشت آمریکا

نشانگر   قندخون   طبیعی  غیر  افزایش 
بیماری قند است ۰ این بیماری به مرور 
دراندامهای  رگها  آسیب  موجب  زمان  
می  سالمتی  اختالل   و  بدن   مختلف 

گردد۰
به  ها   آمریکائی  درصد  تقریب ۹/4  به 
ترین  مبتال هستند۰ شایع  قند  بیماری 
نوع بیماری قند نوع 2 آن می باشد۰ این 
نوع غالباً  افراد میان سال ، یا سالمندان را 
دچار می کند، ولی ممکن است درهرسن  

حتی در کودکان هم بروز کند۰
درنوع 2 بیماری قند  بدن  یا انسولین 
آن  مصرف  قادربه  بخوبی  یا  سازد  نمی 

نیست ۰
عدم   ، چاقی   ، خانوادگی  ی  پیشینه 
تحرک جسمی  ، نژاد  و برخی بیماری ها 
مانند  فشار خون  ، وبیماری قند دوران 
حاملگی درزنان ، عوامل  مستعد کننده  

می باشند۰
باوجود اینکه  بیماری قند  درمان قطعی 
ندارد  ، یا روش های درمانی مختلف مانند  
 ، خون   قند  ی  آورنده  پائین  داروهای 
تحرک جسمی ورژیم غذائی  مناسب می 

توان  آن را تحت کنترل  در آورد۰
آگاهی ما درباره  اثر مکمل های غذائی 
در پیشگیری  ودرمان بیماری قند تا چه 

اندازه است ؟ 
و  باره   دراین  بسیاری  های   پژوهش 
مضرات احتمالی  این فرآورده ها  انجام 
از مکمل ها   برای برخی   گرفته است ۰ 
آنها   بودن  درمؤثر  وقاطع  کافی   دالئل 
دردست نیست ۰ برای برخی دیگر  دالئل 
کافی  درمؤثر بودن  آنها وجود دارد۰ بطور 
مثال  کروم )Chromium(  ممکن است  
درپائین آوردن  میزان قند خون  مؤثر 
 Alpha( اسید  لیپوئید  آلفا  اثر   باشد۰ 
نوروپاتی  دردرمان     )Lipoid Acid
از  ناشی  اعصاب  )آسیب  قند   بیماری 

بیماری قند( نشان  داده شده است ۰
بعضی مکمل ها  ممکن است موجب بروز  
کلیه  آسیب   مانند  خطرناک   عوارض 
ومواد  دارو  اداره   توصیه   بنابر  گردند۰ 
غذائی  ایاالت متحده )FDA(  فرآورده 
هائی  که مدعی » درمان طبیعی بیماری 
قند«  یا » جانشین  داروی ضد بیماری 
وارد  قانونی   غیر  بطور  هستند    » قند 
بازار شده اند۰ اگر این  فرآورده ها  بجای 
داروهای مؤثر  ضد بیماری قند بکاربرده 

از  بنابراین  باشند۰  می  آور  زیان  شوند 
مصرف این فرآورده ها ودیگر  تولیداتی 
باید  ثابت نشده   آنها  بودن   مؤئثر  که  

احتراز کرد۰
مکمل  های غذائی و

بیماری کلیه
بیماری کلیه  به مصرف برخی مکمل های 
غذائی  ارتباط  داده شده است ۰ این امر  
دربیماران  مبتال به  بیماری قند  اهمیت 
اصلی  سبب  قند   بیماری  زیرا    ، دارد 

بیماری  کلیه می باشد۰
آنهائی که  درمعرض خطر بیماری  کلیه 
هستند  درمصرف مکمل ها  باید احتیاط 
نموده ، وتحت نظر  پزشک  آنهارا مصرف 

کنند۰
آلفالیپوئید اسید:

اثر این فرآورده  دردرمان  عوارض بیماری 
قند  مانند تورم  ته چشم  و نوروپاتی 
قرارگرفته  مطالعه   مورد  قند   بیماری 
به مدت دوسال   است ۰ دریک مطالعه  
، درسال 2۰۱۱ شامل 2۳5 بیمار  اثر این 
ترکیب به اثبات نرسید ۰ مطالعه دیگری  
درسال 2۰۱۶  شامل  2۰5 نفر  مبتال به 
نورو پاتی  بیماری قند نشان داد که این 
اسید ممکن است درپیشگیری تورم ته 

چشم مؤثرواقع شود۰
مصرف بیش از اندازه آلفا لیپوئید اسید 

می تواند  موجب اختالل معده گردد۰
کروم

از  دربسیاری  مهم   معدنی  هنصر  این   
کمبود  درصورت  وجوددارد۰  غذاها 
کروم ، بدن بخوبی قادر به مصرف گلوکز 
نیست۰ بررسی 25 پژوهش  شامل ۱۶۰۰ 
نفر درسال  2۰۱4  نشان داد  کروم بطور 
قند خون  دربیماران  به کنترل  نسبی  
مبتال  به بیماری قند  نوع 2  کمک می 

کند۰ 
اثرات  منفی جانبی  کروم در دمعده ونفخ 
شکم می باشد۰ چند مورد  آسیب کلیه  
، اشکال عظالت  وعوارض پوستی  نیز 
از حد آن گزارش   بیش  از  مصرف  پس 
کروم  مصرف  اثرات    ۰ است  شده  داده 

دردرازمدت  بررسی نگردیده است ۰
مکمل های گیاهی

دالئل کافی  نشان دهنده  تأثیر  مکمل 
یا   قند  بیماری  کنترل  در  گیاهی   های 
عوارض آنها  وجود ندارد۰ سودمند بودن  
دارچین  دربیماران مبتال  به بیماری قند  
به اثبات نرسیده  است ۰ سایر مکما های  
گیاهی  که بررسی شده اند  عبارتند از  

خربزه تلخ )Bitter Melon(  داروهای  
جینسنگ   ، شنبلیله   ، چینی   گیاهی 
که  دارویی   گیاه  )نوعی    )Ginseng(
آید(  می  بعمل  درکره  آن  ترین  معروف 

وسیب زمینی شیرین ۰ 
مطالعات  انجام شده  ، مؤثر بودن  این 

مکمل هارا  به ثبوت  نرسانده است ۰
 حتی بعضی  از آنها ممکن است  سبب 
بروز  عوارض نامطلوب  گردند۰ بخصوص 
قند   بیماری  باداروهای ضد  اگر   همراه 

بمصرف برسند۰ 
منیزیم

منیزیم  دربسیاری از غذاها  مانند آجیل  
، سریو واسفناج  بمقدارزیاد  وجوددارد۰ 
این عنصر  برای سوخت وسازقند  دربدن 
خطر   منیزیم   کمبود   ۰ است  ضروری 
ابتالء  به بیماری قندرا  افزایش می دهد۰

منیزیم   تأثیر   درمورد  هائی   پژوهش 
دربیماران  مبتال  به بیماری قند  وافرادی که  
درمعرض خطر این  بیماری هستند  انجام 
شده است ۰ این پژوهش ها  غالباً محدود  
ونتایج  بدست آمده  قطعی نبوده  است ۰

ممکن  منیزیم   اندازه  از   مقداربیسش 
شکمی  وکرامپ  اسهال   سبب  است  
گرم   میلی  از  5۰۰۰  بیش  میزان  گردد۰ 

درروز ممکن است  سبب مرگ گردد۰
مکمل های امگا۳

مصرف اسیدهای  چرب اُمگا سه  مانند 
بیماران  مبتال  روغن ماهی  در درمان  
به بیماری  قند مؤثر نبوده  وخطر  بروز 
 ۰ است  نداده   کاهش  را  قلبی  بیماری  
نفر  هزار   صدها  شامل   هائی  بررسی 
تأثیر   درباره   و2۰۱۷     2۰۱2 درسال  
دریائی   غذاهای  ودیگر   ماهی   مصرف 
آب سرد  های  چرب   ماهی  بخصوص  
مانند ماهی آزاد  وماهی تونا  که حاوی 
اسیدهای  چرب اُمگا ۳ هستند  نتایج 
متناقض نشان  داد و برخی بررسی ها  در 
آمریکا  واروپا آشکارساخت که بیماری 
قند درافرادی که ماهی بیشتری  بمصرف  
رسانده  بودند  شایع تر بود۰ پژوهش ها  
درآسیا  واسترالیا  نتایج  عکس آشکار 
ساخت ۰ بدین معنی که خوردن بیشتر  
قند   بیماری  بروز  کمتر   خطر  با  ماهی 
دانسته  تفاوت   این  سبب  بود۰  همراه 

نیست ۰
اثرات   دارای  غالباً   ۳ امگا  های  مکمل 
بروز   ودرصورت  نیستند  جانبی   منفی 
بد دهان  از بوی  بوده  وعبارتند  خفیف 
، سوء هاضمه  واسهال ۰ ازعوارض دیگر  
می  انعقاد خون  باداروهای ضد  تداخل  

باشد

سلنیوم 
براساس چهار  پژوهش شامل بیش از 2۰ 
هزار نفر  ، سلنیوم  احتمال بروز  بیماری 
قندرا کاهش نمی دهد۰ مصرف مقدارزیاد  
آن  دردراز مدت  ممکن است  زیان آور 
وسبب  ازدست دادن ناخن  ، ریزش مو ، 
وبروز  اختالالت عصبی وعالئم  گوارشی 

گردد۰
ویتامین ها

که  ساخت   آشکار  مطالعات   برخی   
مصرف ویتامین C  برای  منترل  میزان 
قند  خون مؤثر نیست۰ باوجود این 22 
پژوهش  درسال 2۰۱۷ شامل ۹۳۷ بیمار 
نشان داد  اگر ویتامین C بیش از ۳۰ روز 
مصرف گردد  به بهبود  نسبی منجر می 

گردد۰
چند مطالعه  درپنج سال گذشته  آشکار

باافزایش    Dساخت  که کمبودویتامین
دوم   نوع  قند   بیماری  بروز  خطر  
  ۰ است  همراه  انسولین  به  ومقاومت  
ازسوی دیگرارزیابی  ۳5 پژوهش  درسال 
2۰۱4 شامل 4۳4۰۷ بیمار نشان داد  که 
مصرف ویتامینD   به پیشگیری بیماری 

قند  وتنظیم قند خون  کمک نمی کند۰
مصرف زیاد ویتامین   D ممکن است سبب 
تهوع ، یبوست ، ضعف ، آسیب کلیه وبی 

نظمی  ضربان قلب گردد۰
ضداکسیدان ها

مطالعات  درباره اثر  ضداکسیدانها ویولی 
فنل های موجود درچای ، قهوه ، شراب ،

قند   دربیماری  وسبزیجات   ها  میوه   
درمراحل اولیه است ۰ 

غذایی   ازبرنامه  پیروی   فوائد 
)ورزش(   جسمی  وتحرک  سالم 

دربیماری قند:

*کنترل  میزان قند وکلسترول خون
* کاهش وزن

*  کمک به تنظیم فشارخون۰ 
انداختن   تأخیر  به  یا  گیری   پیش   *

بیماری قند۰
*  داشتن انرژی بیشتر۰

تازه های پزشکی     دکتر همایون آرام - نیویورک                                      

          بیماری قند ومکمل های غذائی

گشتی ردمیان کتابها

ایپز وشب زافف
دهـخدا اکبر  علی  ازعالهم 

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

استحلیم موجود

پیاز فروش  هی میزنه پشت دستش و 
 ، توسرم کنم  حاال  میگه » چه خاکی 
چی   « گفتم     »  ۰ رفت  شدم  بدبخت 
شده یا اخی؟«  سرش را  بلندکردوگفت 
:» پیازام داره  خراب میشه ! کلی شتر 
بارزدم  ، از کربال  پیاز  آوردم مشهد ، 
آقا دریغ از  یک خریدار!« هنوز حرفش 
نماز  پیش  دیدم  که  بود   نشده  تموم 
مسجد داره میره برای نماز که  صداش 
کردم وگفتم :»  یا شیخ  دست این پیاز 
هایش  پیاز   ، عبایت  دامن   به  فروش  
از کربال   داره خراب  میشه ، کلی پیاز 
اهالی  ولی   ، استفاده   امید  به  آورده 

مشهد  اصال پیاز نمی خورن ! « 
پیازفروش  به  نگاهی   یک  شیخ  
 » اینها؟  کیلویی چنده   «: کرد  وگفت 
 ۰ نیم سکه  هرکیلو  گفت   پیازفروش  
پیازات  اگر می خواهی   شیخ گفت  » 
این  توی  بریز   سکه   5۰ بره   فروش  
جیب عبا« پیازفروش  یک نگاهی بمن 
کرد  یعنی » چکار کنم؟«  گفتم بریز ۰ 
وپیازفروش  5۰ سکه  ریخت توی جیب 
شیخ٪ جناب شیخ گفت  یک کاغذ می 
سکه   سه  هرکیلو  کربال   پیاز  نویسی  
نمی  بیشتر  کیلو  یک  هم   هرنفر  وبه 
یاشیخ    « پیازفروش گفت  دهی۰« مرد 
نیم سکه هم  ؟ مردم   ای  دیوانه شده 
نمی خرن  اونوقت تو میگی  ۳ سکه ؟ 
تازه من از  خدا می خواهم  به هرکس  
یک کیسه پیاز  بفروشم ۰۰۰ تو میگی  
یک کیلو بیشتر  ندم ۰۰۰« شیخ  یک 
پیازفروش  به  اندر سفیهی   نگاه عاقل 
اگه   ۰۰۰ ملعون  ای   « وگفت   انداخت  
نکنی  گوش   گفتم   که  را  چیزهایی 
توفقط    ۰۰۰ نمیره  فروش   پیازهات 
همین کاری  که گفتم می کنی« وروانه  

مسجد شد ۰ منهم بدنبالش۰۰۰
باالی  رفت  شیخ  شد   تموم  که  نماز 
منبر  گفت » نقل است از  امام محمد 
باقر  که روزی مردی  به خدمت ایشان  
یک  بنده  ابوالحسن  یا  گفت   و  رسید 
غلطی کردم  سه تا زن گرفتم  اما اینکه  
کشش ندارم ۰ نمی کشه  یا ابوالحسن   
چه خاکی توسرم بکنم ۰۰۰؟ابوالحسن 
گفت  پیاز کربالذ  را در مشهد بخور ، 
اونوخ  جورتا می کشه ۰۰۰ )غریزه جنسی  
ازرسول خدا  شنیدم    ۰۰۰ شود(  می  زیاد 

مشهد  در  را  کربال   پیاز  هرکس   که 
هزار حوری   هفتاد  با  تا صبح   بخورد  
بهشتی  می تواند هم بستر  بشه  وتازه 
صبح  قبراق و سرحال  میگه ۰۰۰ دیگه 
نبود؟۰۰۰ « خالصه شیخ  عمامه اش را  
رو یه سرش کشیده  که ای آنهایی که  
از مردی افتادین  یا کمرتون  ُشله ۰۰۰ 
پیاز کربال بخورین  که آب روی آتشه 
۰۰۰« هنوز  حرف شیخ  تموم نشده بود  
که دیدم کسی  پای منبر نیست ۰۰۰ از 
مسجد که اومدم بیرون  دیدم  جلوی 
پیاز  فروشی  یک صفی کشیده اند  ، 
ودارند   ناپیدا  سرش  اون  که  مردوزن 
تازه  سکه   سه  کیلویی  میخرن  پیاز 
التماس  هم  میکنن  که بیشتر از یک 
کیلو بده ۰۰۰ رفتم جلو  وبه پیاز فروش  
که سرازپا نمی شناخت  کمک کردم  تا 
نوبت  یه پیرزن  شد۰۰۰! پیرزن التماس  
نه  ببینی  الهی خیر   « میکرد ومیگفت 
نه جان  ، به مو دوکیلو بده ۰۰۰ دعات 
چندساله   شوهرم   مو   ۰۰۰ ننه  میکنم 
که بخار مخار  نداره  دیگه ۰۰۰  انشا اهلل   
ئی پیاز کربال  را بخوره  حاجت مو رو 
بده ۰۰۰ خشک رفته ئی زمین  المصب  
آن  خالصه    ۰۰۰ نخورده  آب  بسکه    ،
روز پیاز فروش  هم پیازاش را فروخت  
و یه دونه پیاز مقبول هم بمن داد ۰۰۰  
فروش   پیاز  بساط  دم  رفتم   فرداش 
دیدم داره سکه هایش را می شمرد  که 
پیرزن دیروزی  آمد گفت  خیر ببینی 
الهی  ۰ پیاز کربال نیاوردی هنوز؟ پیاز 
فروش گفت  مگر یک کیلو پیاز دیروز  
افاقه نکرد بی بی ؟ پیرزن خنده ریزی 
کرد  وگفت »  وا ۰۰۰ خاک  به سرعالم 
پیاز فروش  ؟«  تو  چه چیزا می پرسی 
که  صادق   امام  از  است  نقل   « گفت  
هرکس پیاز کربال  را در مشهد بفروشد  
مثل دکتر محرمه  ننه جان ۰۰۰« پیرزن  
وا محرمه ؟ خوب  حاال که  گفت »۰۰۰ 
محرمی  می ُگم ۰ دیشب به زور لنگه 
کفش  دادم یک کیلو پیازه خالی خالی 
 ، ایوان  رو  انداختم   جا  بعد  خورد  
خودمه آرایش کردم  تا حاجی اومد۰۰۰ 
چه شبی بود دیشب۰۰۰ یادشب  زفافم 

افتادم۰۰۰ آخی«
تاسحرداشت  بیل ِمزدو آب مداد زمین 

خشک۰ هم چی دلم وارفت که نگو 

 ، بود  خوب  چیز  همه  خالصه   ننه۰۰۰ 
ولی دهنش  خیلی بوی  پیاز میداد۰۰۰«
» غروب باید  برم مسجد بیبینم  ئی امام  
باقر که الهی به قربونش برم  ، حدیثی ،

 

»۰۰۰ نگفته  پیاز  بوی  برای  چیزی   
پیاز که آوردی  دو سه  ننه   » خالصه 
بُوی   پیر   ما  درخونه  برفست  کیسه 

الهی ننه «  
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وقدرت  ذاتی  ذکاوت  خاطر  به  ،اما 
مدتی  اندک  از  پس  شان،  تشخیص 
را  ودرست  صالح  وراه  آیند  می  بخود 
ونه  دهند  می  خودراآزار  ونه  یابند  می 
عزیزان ودوستداران خودرا، مگرسهراب 
پورچه آش دهان سوزی است؟او یکمرد 
با  نیست،آیا  بیش  ونامردی  وجدان  بی 
عمر  تاآخر  توانستی  می  کسی  چنین 
زندگی کنی؟هزاران هزارزن وشوهرحتی 
وداشتن  مشترک  زندگی  ازسالها  پس 
جدامیشوند،جدایی  ازهم  فرزند  چند 
زن ومرد نه خالف شرع است ونه خالف 
ُعرف وقانون،اگرچه این جدایی هابیشتر 
اثرروانی  شان  فرزندان  روی  اوقات 
نامطلوب دارد،اما به هر تقدیراین جدایی 
ها به هر دلیل وبهانه ای در تمامی جوامع 
بشری جاری وساری است،چه بخواهیم 
وچه نخواهیم،و اگراز جهت حامله شدن 
شنیده  پدرت  از  وناراحتی،حتماً  نگران 
ای درآن جلسه ایکه با حضور جمعی از 
همسایگان ودوستان وآشنایان در منزل 
شهادت  از  بود،صرفنظر  شده  پا  بر  ما 
ُمالی دِه ُکهدم ،جملگی برپاکی ونجابت 
تو ُمعترف بودند ولعن ونفرین نثارسهراب 
پورکرده وهمچنان می کنند،به ویژه که 
اهل  ی  جامه  به  ناپاک  مرد  این  صابون 
محل خورده ودراین شهر به کج ُخلقی 
همه  است،برای  شده  ُشهره  ونامردی 
ی ما یقین است که تو کمترین تمایلی 
پدرت  نجات  نداشتی،برای  ازدواج  به 
ازتهدید سهراب پور به خودکشی،ناچار 
که  دادی  خواسته  نا  ازدواجی  به  تن 
واز  فداکاری  خودحکایتگرمراتب  این 
واالی  وسیرت  واخالق  گذشتگی  خود 
آفرین  تو  به  وهمه  تواست  انسانی 
نیست  ازتو دختر خوب  میگویند،حیف 
که بااینهمه زمینه های عالی ودوستداران 
وغمخواران،درُکنج اتاق بنشینی وزانوی 
ازجنبه ی مثبت  بگیری؟اگر  غم دربغل 
قضّیه نگاه کنی بخت باتو یاربود تابدانی 
تاچه حّد واندازه نزد همه ی آنان که تورا 
می شناسند مقبول وعزیزی، بیا از همین 
ساعت به فکرزندگی باش،برای بچه ات 
باید زنده وسرحال باشی،نمیدانی وجود 
آورولّذت  نشاط  مادرچقدر  برای  بچه 
بخش است،این موهبت راازدست نده.،به 

مادرت گفته ام که تاکنون باهمه ی آگاهی 
چندین  است،  توآمده  برسر  که  ازآنچه 
سرشناس  های  خانواده  از  خواستگار 
پسران  با  همسری  ازبرای  نام  وخوش 
اند،بیا  پیشنهادداده  شان  تحصیلکرده 
ازبرای  زندگی  وبه  رارها کن  وزانوی غم 
،لبخندبزن  خودت،بچه ات،پدر ومادرت 
به  ام  شمانیامده  نزد  مدت  ،اگردراین 
خاطر این بودکه فکرمی کردم دراینگونه 
غمدیده  باید  چندروزی  برای  مواقع 
رابحال خود گذاشت تااندکی ازتب وتاب 
بیفتد وآماده ی شنیدن سخنان دلسوزانه 
به  دوستان شود،ضمناً  وخیرخواهانه ی 
راستی با آگاهی ازمِنش وذکاوت توفکر 
نمی کردم که تااین حّد خودرا ببازی وبه 
این روز بیفتی،البته من وگلشهری دراین 
مدت به منظوریافتن راه صالح ومصلحت 
بیکار ننشسته بودیم،که یقیناًازآن آگاهی 

یافته ای.
        دراین هنگام که گلبانو مرا سخت 
درآغوش خود گرفته وسرش را به سینه 
می  آرام  آرام  بود،دیدم   چسبانده  ام 
سینه  روی  همچنانکه  را  گرید،سرش 
که  دستمالی  با  وسپس  بودبوسیدم  ام 
کردم  راپاک  اشکهایش  بود  دردستم 
پدرومادرش  نزد  باهم  تا  خواستم  وازاو 
وگلشهری برویم،خواسته ام را پذیرفت 
وباهم نزد سایرین رفتیم،گلبانو به محض 
اینکه چشمش به مادرش افتاد باگامهای 
تندبه سوی اورفت واورادرآغوش گرفت 
رفت  پدرش  سوی  به  وبوسید،سپس 
پدرت  به  از سالم  بوسید وپس  واوراهم 
صدایی  وبا  قرارگرفت  مادرش  درکنار 
وگفت:  کرد  وپدرت  من  به  رو  گرفته 
نسبت  اینهمه  که  ممنونم  بسیار  ازشما 
به ما وزندگی ما توجه وعنایت دارید،اگر 
عمری از برایم باقی بماند امیدوارم بتوانم 
خدمتی انجام دهم،من سخنان دلسوزانه 
مغز  تا  راکه  خانم  شهربانو  ی  ومادرانه 
استخوانم اثر گذار بود شنیدم وکوشش 

خواهم کرد که بکار بندم.
که  ازآنچه  ودخترآقا  آحسن          
گلبانوبرزبان آورده بود ابتدا برای دقایقی 
دچار بُهت شدندچرا که با توجه به رفتار 
با  من  که  کردند  اوباورنمی  وگفتارقبلی 
باشم  توانسته  چنددقیقه درکناراوبودن 

اثر گذار باشم، آنان آنچنان به وجد آمده 
بودند که سرازپا نمی شناختند،خوشحالی 

من وپدرت نیز خارج از وصف بود.
       مادرم ازآن روز به بعد ،زود به زود به 
دیدار گلبانو وآگاهی از حالش به خانه ی 
آحسن می رفت وهربارشادمان تر برمی 
به  دخترش  همراه  دخترآقا  وگاه  گشت 
منزل ما می آمدندوزندگی شان به روال 

معمول میگذشت.
        مادرم می گفت چندماهی از آن 
یک  عصر  تااینکه   ، گذشت  قضّیه 
آمد  ما  منزل  به  سراسیمه  روزدخترآقا 
وگفت : خانم جان بدادم برس،گویا وقت 
ُگم  را  وپایم  گلبانواست،دست  زایمان 
کرده ام،نمیدانم چه کار باید بکنم،گلبانو 
آنقدرضعیف شده که می ترسم به هنگام 

وضع حمل تلف شود.
       ازاو پرسیدم یادت هست زمانیکه 
گلبانو را فارغ میشدی،ماما چه کسی بود؟                                                                                                                                             

     
        گفت: نامش ٪سکینه خاتون٪ بود 
وعمرش را دوسال پیش به شما داد،کسی 

دیگررا نمی شناسم.
        گفتم: نگران نباش ودستپاچه نشو،بهتر 
را  وگلبانو  برگردی  زودتر  هرچه  است 
درچنین شرایطی تنها نگذاری هم اکنون 
به دنبال٪بی بی حلیمه٪که قابله باتجربه 
را  خودش  تا  فرستم  می  است  وقابلی 
برساند،ضمناًتا پیش  به منزل شما  فوراً 
آماده  گرم  آب  مقداری  ماما،  حضور  از 
نزدشما  بعد  دقیقه  چند  هم  کن،من 
خواهم آمد،خواهشم از تو این است که 
هیجان واضطراب را از خودت دور کنی 
وبراعصابت مسّلط باشی،آنگاه به خدیجه 
خانم خدمتکار ماگفتم تا به منزل بی بی 
حلیمه برود واورا هرچه زودتر به منزل 
دختر آقا ببرد،خودم نیز دقایقی بعد به 

منزل آحسن رفتم . 
       هنوز چهره ی  بّشاش وخندان مادرم 
را زمانیکه  هنگام غروب به منزل آمده 
بود بیاددارم،او به پدرم که دقایقی پیش 
به منزل برگشته بود گفت٪ خوشبختانه 
شدونوزاددختر  فارغ  راحتی  گلبانوبه 
گل  ی  دسته  مانندیک  دختری  است، 
آحسن  درخواست  به  برو،بنا  وتودل 
ودخترآقاکه نامگزاری اورا به من وگذار 

کرده بودند،نامش را ٪نازنین٪ پیشنهاد 
کردم که بسیار ازاین نام خوششان آمد.                                                                                                                                        
        پدرم گفت:چه نام قشنگی به دل 
آدم می نشیند،گلبانو ازبابت همسر بخت 
ازدخترش  نداشت،امیداست  سپیدی 
خیر ببیند وهرچه زودترهمسردلخواهش 
را پیدا کند تاگذشته های تلخ بکلی از 

ذهنش پاک شود.
درشهرما  باآنکه  زمان  درآن          
ی  گواهینامه  ی  دارنده  مامای  دوسه 
حال   این  ی  مجازوجودداشت،باهمه 
بسیاری از خانواده ها ترجیح می دادند 
مراجعه  وباتجربه  ّسنتی  ماماهای  به  که 
کنند وضمناًدرآن هرج ومرج سیاسی در 
کشورمان، هنوز ممانعت چندانی برای کار 

این ماماها وجودنداشت.
وبستگان  ودوستان  کوچه  اهل          
گفتن  گلبانو،برای  فارغ شدن  باشنیدن 
آحسن  منزل  به  دسته  دسته  تبریک 
مراجعه  واتاق زائووایوان خانه را با هدیه 
ها پرکردند وبااین کارشیرین وبموقع خود 
این خانواده  موجبات تسلی خیال ودل 
مهربان ودوست داشتنی به ویژه گلبانو را 

فراهم ساختند.
        آحسن به پدرم گفته بود بااینهمه 
استقبال گرم وهدایا دیگر جای کمترین 
نمانده است که  باقی  ازبرای مان  تردید 
گلبانو  ماوپاکدامنی  های  گفته  صدق 
موردتأییدآنان است واین کار دوستان غم 
گذشته را ازدل همگی ما پاک کرده است 
که این راباید مدیون راهنمایی وکمکهای 

همه جانبه ی شما وخانم تان باشیم.
وفشارهای  گفت:نگرانی  پدرم          
روحی شما ازابتدا نیز بیموردبود،مسأله 
شده  حل  کذا  ی  جلسه  درآن 
حاّلل  زمان  تقدیر  هر  بود،به 
مجهوالت.                                                                                                                                          وروشنگر  است  مشکالت 

       
       آحسن گفت:باتوجه به اینکه سهراب 
وقرارهارا  قول  ی  همه  زیر  پوربانامردی 
که  بپذیرد  است  نشده  وحاضر  زده 
پدر بچه است وهمه ی آنچه را که بین 
نام  دانیم  است،نمی  بودانکارکرده  ما 
شما  بگذاریم،آیا  چه  را  بچه  خانوادگی 
سراغش  به  بازهم  که  کنید  می  تجویز 
بروم وازاو بخواهم که الاقل شناسنامه ی 

انزنین
از: ک. هومان

                        قسمت  هشتم

بچه را بنام خودش بگیرد؟
       پدرم گفت: جزتحمل یک هزینه 
سفر ومأیوس برگشتن بهره ای نخواهی 
بُرد،آزموده را آزمودن خطاست، او ُخبث 
به همه ی ما نشان  به خوبی  را  درونش 
اش  سینه  دردرون  است،اگرقلبی  داده 
بودزمانیکه دراصفهان به اوگفتی گلبانو از 
تو باردار شده است،باتو آنگونه رفتار نمی 
آشنایی  هرگونه  منکر  کردوبابی شرمی 
با تو وازدواج با گلبانو نمی شد،لذا بطور 
ازبرای  شد  حاضرنخواهد  ویقین  قطع 
نوزاد شناسنامه بنام خود بگیرد،به نظر 
سفرراازسرت  فکراین  بهتراست  من 
بیرون کنی وکمترین امیدی به او نداشته 
بنام  ای  شناسنامه  نازنین  باشی،برای 

خانوادگی خودتان بگیرید.
        آحسن پیشنهادپدرم راپذیرفت 
ونام٪زهرایی٪ راکه نام خانوادگی دخترآقا 
درنظرآحسن  نام  این  بودبرگزیدچراکه 

ازُقدسّیت ویژه برخورداربود.
    

                                                                                                                          *****                                                            
                                                                                                                                           
      ستوان سهراب پور که بسبب اصابت 
شهراصفهان  در  دربیمارستانی  گلوله 
خانمی  دختر  به  بود،دل  شده  بستری 
نرد  وبااو  بندد  می  بود  پرستارش  که 
بااو  ازبهبودی،  بازدوپس  می  عشق 
ازدواج می کند،اما پس از گذشت مدت 
میشود  عوض  رفتارش  قلیل  زمانی 
می  جویی  وبهانه  بدرفتاری  بنای  وبااو 
گذاردوهمواره باهم دعوا ومرافعه داشتند 
وحتا یکبار کارشان به جدایی کشید که 
باپادرمیانی دیگران،پیونددوباره بین شان 

برقرارمیشود.
ازپیونددوباره ی          هنوزچندماهی 
به  پور  سهراب  که  بود  نگذشته  آنان 
همسرش  میشودولی  شیرازمنتقل 
تأمین  ابتدابایدبه  اینکه  ی  بهانه  رابه 
از  دریکی  او  اشتغال  وامکان  مسکن 
سپس  شیرازپرداخته  بیمارستانهای 
اورانزدخودفرابخواند، ازبُردن او به همراه 

خود،خودداری می کند.
        سهراب پورضمناً به همسر خود گفته 
ازارتش  که  ومزایایی  حقوق  چون  بود 
دریافت می کند برای اداره ی امورزندگی 
شان کفایت نمی کند،بنابراین به صالح 
ومصلحت نخواهدبودکه پیش ازپذیرش 
او دریکی ازبیمارستانهای شیراز،از کارش 

دراصفهان استعفاء دهد.
        سهراب پور به شیراز میرود وهنوز 
چندهفته ای بیش نمی گذردکه ازسوی 
سرکوبی  برای  ستونی  همراه  ارتش 
وغارت  قتل  به  دست  که  اشراری 
غربی  جنوب  دربخش  راه  چند  وبریدن 
می  اعزام  کازرون  بودند،به  زده  کشور 
شود،اودربرخورد باعشایر،به خاطر انتقام 
درجدال  سالهاپیش  که  پدرش  خون 
شده  کشته  ناحیه  همان  در  بااشرار 

های  گذشتگی  جان  واز  ها  بود،رشادت 
زیادی از خودنشان میدهد وجان گروهی 
وضع  در  که  افسررا  وچند  سربازان  از 
بُحرانی وخطرناک بسرمی بُردند وکشته 
اشراردر  دست  به  آنان  جملگی  شدن 
می  نجات  حتمی  مرگ  از  بود  دسترس 
دهدوبه همین خاطرضمن دریافت نشان 
مقرربه  موعد  زودتراز  ،یکسال  لیاقت 

درجه ی سروانی ارتقاء ُرتبه می یابد.
به  ومراجعت  غایله  رفع  از  پس          
شیراز،ازآنجا که نامش برسرزبانها افتاده 
لشکرقرارگرفته  فرمانده  توّجه  ومورد 
بود،ازاونیز در اغلب مهمانیهای افسراِن 
رده باال دعوت میشد وبه خاطر افزایش 
ای  خانه  بود  ومزایاتوانسته  حقوق 
بنام  شیراز  باصفای  نقاط  از  دریکی 
این  همه  با  کند،  »قصرالّدشت«اجاره 
حال همچنان از آمدن همسرش به شیراز 
خودداری میکرد،اودر پاسخ به نامه های 
چگونگی  ی   اودرباره  از  که  همسرش 
اقداماتش برای تأمین مسکن وپی جویی 
بیمارستانها،  از  یکی  در  استخدامش 
پرسش میکرد،می نوشت که هنوزنه جایی 
را برای سکونت توانسته است پیدا کندونه 
دربیمارستا استخدامش  برای  را  محلی 
نی!                                                                                                                                          
هایش  نامه  از  دریکی          همسرش 
باآنهمه  تو  که  آوراست  تعّجب   : نوشت 
ادعای زرنگی هنوزنتوانسته باشی جایی 
دراین  که  کنی  پیدا  سکونت  برای  را 
دریافتی  ومزایای  حقوق  تمامی  صورت 
اتاق  یک  ی  کرایه  پرداخت  به  راباید 
درهتلی اختصاص بدهی که این کاراز تو 
بسیار بعید به نظر میرسد،وانگهی همه 
ی بیمارستانها ودرمانگاه ها دچار کمبود 
پرستار به ویژه پرستارباتجربه میباشند 
هستند،حال  آنان  دنبال  به  در  ودربه 
جایی  مّدت  این  در  که  است  چگونه 
ای!؟  نکرده  پیدا  من  استخدام  ازبرای 
ولی سهراب پور هربار بادروغبافی،مانع 
شیرازمیشد،او  به  همسرش  ازآمدن 
بیمارستانی  ویا  درمانگاه  هیچ  به  هرگز 
مراجعه نکرده بود،چرا که ضمن شرکت 
به  باالدل  رده  افسران  مهمانیهای  در 
سال  که  بود  بسته  جوانی  دختر  عشق 
گذرانیدواوفرزند  می  را  آخردبیرستان 
سرهنگی بود که در پادگان شیرازشغل 

کلیدی مهمی را عهده داربود.
        دراین ضمن طاقت همسر سهراب 
طاق  او  وتِه  سر  بی  های  جواب  پوراز 
میشودوبدون پرسش وکسب اجازه ازاوبه 
شیراز می رود وباپُرس وجو، اورا در محل 

خدمتش  می یابد.
        سهراب پوربه محض دیدن همسرش 
از شّدت خشم سیلی محکمی به صورتش 
می زند وبا پرخاش میگوید،چه کسی به 
نگفته  بیایی،مگر  اینجا  داد  تواجازه 
برای  خالی  هنوزجای  دراینجا  که  بودم 
هنوز  که  نیست؟من  پرستار  استخدام 

ای  خانه  تالشم  ی  همه  با  ام  نتوانسته 
برای اجاره پیداکنم و شبها در پادگان می 

خوابم و....   
        همسر سهراب پور که ازضربت سیلی 
گیج ومنگ شده بود،پس از لحظه ای به 
انداختن  برمی گردد وضمن  حال عادی 
تُف به صورت سهراب پور،سیلی محکمی 
به صورت اومی زندبگونه ایکه کاله نظامی 
با  افتد وآنگاه  به زمین می  سهراب پور 
صدای بلند میگوید: مرتیکه ی دروغگوی 
ُحّقه باز،پیش از اینکه نزد تو نامردروزگار 
را  ان  نشانی  که  بیمارستانی  به  بیاییم 
بودم،مراجعه  کرده  دریافت  پیش  از 
به  را  کارم  ی  پیشینه  کردم،مدارک 
ارائه  بیمارستان  آن  استخدام  مسؤول 
گویی  آمد  وخوش  گرم  دادم،بااستقبال 
ُفرمی به من داد تا پُر کنم واز من خواستند 
که از فردا مشغول کارشوم،آنگاه تو نامرد 
درپاسخ نامه هایم می نویسی که محلی 
دروغگو  نیست،نامرد  تو  شغل  برای 
در  ای  که خانه  دانم  نمی  میکنی  خیال 
ای،ولی  کرده  اجاره  قصرالّدشت  محل 
به من میگویی که شبها در پادگان می 
خوابی! این بودنتیجه ی آنهمه ابراز عشق 
ودلدادگی دربیمارستان اصفهان،اشتباه 
زبانیهای  چرب  فریب  که  بود  این  من 
از  پس  اینکه  ازآن  وبدتر  خوردم  تورا 
پیوند  به  بایست راضی  نمی  آن جدایی 
درحالیکه  سپس  میشدم،او  باتو  دوباره 
از اتاق خارج میشدگفت: حتی یک لحظه 
ُحّقه  مردک  باتو  دیگرحاضرنیستم  ی 
بازودروغگوزندگی کنم،بهتر                                           
به  را  ام  نامه  طالق  زودتر  هرچه  است 
اصفهان بفرستی، چون دارم به اصفهان 

برمی گردم.
چندروزبعدهمسر  پور  سهراب          
اصفهانی اش را که یکسالی بیش نبودبااو 
دهد  می  طالق  بود،غیابی  کرده  ازدواج 
تازه  عشق  دنبال  به  آسوده  خیالی  وبا 
رودواز  می  دخترسرهنگ  اش،یعنی 
طریق فرماندهش ازدختر اوکه »مهستی« 
نام داشت ،خواستگاری میکند،پدردختر 
نخست  ی  دردرجه  که  میدهد  پاسخ 
مهستی مشغول تحصیل است وتمایلی 
است  الزم  اینکه  ندارد،دوم  ازدواج  به 
تحقیق  به  اش  وخانواده  او  پیرامون  در 
بپردازم و...که اینها همه بهانه هایی بود که 
پدر مهستی می خواست سهراب پوررا 
ازسرراه دخترش دور کند،اما  محترمانه 
جا  ها  سادگی  این  به  پور  سهراب  مگر 

میزدوبه گفته ی معروف ازرومی رفت ؟
 او با سماجت تمام توانست ازسرهنگ 

وقت مالقات بگیرد.
        درلحظه ی دیدارپس از ادای احترام 
نظامی،پیش از آنکه سرهنگ از او چیزی 
به پرسد،آغاز سخن کردوگفت:غرض از 
امیدوارم چاکررا  مزاحمت وجسارت که 
خواهید بخشید،این است که به حضرت 
عالی عرض کنم که دخترتان را دوست 

مشترکی  زندگی  بااو  خواهم  ومی  دارم 
داشته باشم وچه افتخاری از برایم باالتر 
که زیرسایه ی آن جناب باشم،شنیده ام 
خواسته اید درپیرامون خانواده ام پُرس 
وجو بفرمایید که باید عرض کنم که پدرم 
»سرگردمحمودخان سهراب پور«بود که 
در جنگ با اشرارکازرون کشته شد واین 

زمانی بود که من کودکی بیش نبودم. 
        هنوز سخنان سهراب پور به پایان 
نام  باشنیدن  سرهنگ  که  بود  نرسیده 
اوازجا برمیخیزد وبه سوی سهراب  پدر 
درآغوش  واوراسخت  رود  می  پور 
پسر  که  پرسد:گفتی  ومی  گیرد  می 
من،آن  خدای  هستی؟اوه  محمودخان 
حق  من  گردن  چقدربه  خدابیامرز 
که  را  بینم،فرزندش  می  دارد،خدایا چه 
به لباس پدردرآمده ومانند پدرش شجاع 
ودلیراست،آنگاه بامهربانی دست سهراب 
ُمبلی  روی  ودرکنارخود  گرفت  پوررا 
وشش  ام  امروززنده  نشاندوگفت:اگرمن 
میباشد،مدیون  هایم  شانه  روی  ُقّبه 
هستم،روانش  پدرخدابیامرزت 
دوم  ستوان  من  که  پیش  شادباد،سالها 
خود  بااشرارناگهان  ،درمقابله  بودم 
وسربازان  زیر فرماندهی ام را در موقعّیت 
اشراردیدم  ودرتیررس  خطرناک  بسیار 
مسدود  برما  فرارویانجات  هرگونه  وراه 
که  کنم  اعتراف  باید  بود،البته  شده 
وغرور  کاربودن  وتازه  جوانی  خاطر  به 
بیجادچار اشتباه محاسبه وبرآورد شده 
بودم،چرا که می خواستم از خود دلیری 
خود  ناگهان  که  دهم  نشان  وشجاعت 
رادر چنان شرایطی دیدم  وگروه خودم 
که نه راه پیش داشتم ونه راه پس،فرمانده 
که  او  بود  خدابیامرزت  پدر  ما  ستون 
بودبا  ستون  عملیات  ناظر  بادوربین 
آنکه  بدون  ما  خطرناک  موقعّیت  دیدن 
محول  دیگری  به  مارا  نجات  مأموریت 
به  باشجاعتی کم نظیر  کند،خودشخصاً 
کمک ما شتافت وخودرابا چابکی به جان 
نیمی  ابتدا  رسانیدوبازبردستی  ما  پناه 
کردوسپس  خارج  راازمهلکه  ما  ازگروه 
برای انتقال من وبقّیۀ افراد،برای باردیگر  
جناب  گفتم  او  آمد،به  ما  پناه  جان  به 
باردوم خودتان را به خطر  سرگرد چرا  
انداختید،وجودشما برای راهنمایی ستون 
ما  عده  از  که  است،حال  بسیار ضروری 
کاسته شده است،با استفاده از تجربه ی 
موقعیت  در  توانستیم  می  شماخودمان 
مناسب از این مهلکه خارج شویم،اوگفت 
خروج  برای  آماده  ام  آمده  که  حال 
باشید،به دستورات من دقیقاً توجه کنید 
باکمترین بی احتیاطی جان تان را ازدست 
خواهیدداد،به دنبال او درراه ترک محل 
مطمئن  تا  برگشت  همینکه  ،اما  بودیم 
شود که کسی عقب نمانده باشد،تیری  به 
سینه اش خورد وبا ازدست دادن جانش 

مارا از مهلکه نجات داد،
ادامه د ارد
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ایهام = توریه
و  توهیم   و  تخیل   را  ایهام   صنعت 
توریه می گویند۰ سه کلمه اول  درلغت 
و   ، افکندن  ووهم  گمان   به   : بمعنی  
پوشیده  را  سخنی  معنی  به  توریه 
 ۰ است  گفتن  سخن  ودرپرده  داشتن  
ودر اصطالح بدیع آن است  که لفظی 
نزدیک   معنی   دو  دارای  که  بیاورند  
بکار  طوری  را  وآن  باشد  ودورازذهن 
ببرند که شنونده  از معنی نزدیک  به 

معنی دور منتقل شود، مانند:
به راستی که  نه همبازی تو بودم من 

توشوخ دیده  مگس بین  ، که می کند بازی
است  معنی  دو  به  بازی«    « کلمه 
معنی  به  مصدر(   یاء   )با  یکی    ،
)همبازی مناسب   که  کردن    بازی 

( مصراع اول است ، دیگر )بایاء نسبت( 
منسوب  به »باز«  که پرنده  معروفی از 
مرغان  شکاری است ۰ ومقصودگوینده 
این است  که ذهن شنونده  ، از معنی  
اول که  متناسب با همبازی  است ، به 

معنی  دوم متوجه شود۰
مثال دیگر از شعر حافظ:

زگریه مردم چشمم  نشسته درخون است
ببین که درطلبت حال مردمان  چون است
حکایت لب شیرین  کالم فرهاد است

 شکنج طره  لیلی  مقام مجنون است 
کلمه مردم  به دومعنی است ، یکی نوع 
انسان  وآدمیزاد  ویکی مردمک چشم 

انسان  که عین می گویند۰
 ، است  معنی  دو  به  نیز  شیرین   کلمه 
 ، وشور  تلخ  مقابل  شیرین   مزه  یکی 

دیگر نام معشوقه  خسرو وفرهاد۰
کلمه لیلی نیز  دومعنی دارد: یکی نام 
به  ، دیگر  منسوب  معشوقه  مجنون  
لیل  به معنی شب  که طره و گیسو را  
بدان تشبیه  می کنندودرهرسه کلمه  ، 

صنعت  ایهام وتوریه است 

مطابقه= تضاد= طباق
مطابقه که آن را  تضادوطباق  نیز می 
گویند  ، درلغت  به معنی  دو چیز را  در 
ودراصطالح   انداختن   یکدیگر  مقابل  
یکدیگر   ضد  کلمات   که  است   آن 
بیاورند، مانند  : روز وشب ، زشت وزیبا 
، نیک وبد ، تاریک وروشن  ، سردوگرم ،

، دشمن  ، غم وشادی    تلخ وشیرین  
ودوست ۰۰۰مثال :

غمی دل  به  ندارد  آنکه  ندارد   شادی 
آن را که نیست  عالِم غم  نیست  عالمی
سنا

مثال دیگر:
از آبدار خنجر آتش لهیب تو

چون باد گشت دشمن ملک تو خاکسار
رشیدوطواط

چهارعنصر  آب و خاک وبادو آتش را 
که ضد یکدیگرند  ، دریک  بیت جمع 

کرده است۰۰۰

مقابله
است  وتضاد  مطابقه  صنعت   از  نوعی 
اکثر کلمات   یا   این  قرار که همه  به   ،
یگدیگر  ضد  را  نثر  یا  نظم  دوقرینه  

بیاورند۰ 
بی تو گر در جنتم ناخوش  شراب سلسبیل
باتو گر در دوزخم  خرم هوای زمهریر

استخدام
آن است که لفظی  دارای  چند معنی 
نثر   یا  درنظم  طوری  را  وآن  باشد  
معنی  یک  جمله   بایک   که  بیاورند  
ببخشدیا  دیگر  معنی  دیگر   جمله  وبا 
از خود  لفظ یک معنی واز ضمیری که 
به همان  لفظ بر می گردد ، معنی دیگر  
اراده کنند۰ مثال اول : چنانکه گوییم  :» 
بار منت فرومایگان  و ناز  زشت رویان 
را نشاید  کشید٪« فعل » کشیدن«  در 
جمله اول  » بار۰۰۰کشیدن« ودرجمله 

دوم » ناز۰۰۰کشیدن« است ۰۰۰

ارصادوتسهیم
صنعت   یک  برای  است   دواصطالح 
بدیعی ، یعنی اجزاء جمله ونسق کالم  
که  باشند   داده  ترتیب  طوری  به  را 
چون شخص صاحب طبع  وذوق  یک 
قسمت آن را بشنود  ، خود دریابد که 
واین  بود۰۰۰  تواند  چه  بعدش   قسمت 
خوانند   تسهیم  آن جهت  از  را  صنعت 
که پنداری شنوندهرادر دانستن  بعض 
اجزاء کالم  سهیم  ومشارک ساخته اند

وارصاد  به صیغه مصدر  باب افعال  ، 
آن است  که کسی را  برکاری یا چیزی  
کار  آن  درکمین  واورا  کنند   نگاهبان 

بگمارند۰مثال :
 خون عاشق مباح داشت  بتم

بازوصلش حرام داشت مدام
نه مباح است آنچه داشت  مباح

حرامچون  کرد  آنچه  است   حرام  نه 
 ، طبع  موزون   ذوق  صاحب   مردم 
هود  بشنود   را   دوم  بیت  از  قسمتی  
به خود حدس زند که تتمه  وقافیه آن 

چیست ۰

َلْف ونشر
لف دراصل  به معنی  پیچیدن وتا کردن  ،

وبازکردن  گستردن   معنی  به  نشر  و   
است   آن  بدیع   فن  استودراصطالح 
بیاورند  رادرکالم  چیز   چند  ابتدا   که 
آنگاه  چندامر دیگر  ازقبیل صفات  یا 
به  ازآنها  هرکدام   که  بیاورند   افعال  
یکی  ازآن  چیزها  که دراول گفته اند  
، راجع ومربوط باشد، اما تعیین نکنند  
که کدامیک از  آن امور  به کدام یک 
ازآن اشیاء  برمی گردد، بلکه  آن را به 
فهم  وذوق شنونده  باز گذارند۰ کلماتی 
را که اول آورده اند  لف و  اموری را که  
به آنهابر می گردد  نشر می گویند۰ لف 
ونشر به دوقسم کلی  تقسیم می شود  
: یکی لف ونشر مرتب  ودیگر لف ونشر 

مشوش 
۱- لف ونشر مرتب آن است که امراول 
همچنان  و  لف  از  اول   لفظ  به   ، نشر 
 دوم وسوم  به  دوم وسوم راجع باشد٪

لف ونشر مرتب آن را دان 
که دولفظ آورندو دومعنی

لفظ اول به معنی اول
 لفظ ثانی به معنی ثانی 

مثال ازشعرفردوسی:
به روز نبرد  آن یل ارجمند

به شمشیر خنجر ، به گرزو کمند
برید ودرید و شکست وببست

یالن را  سرو سینه و پا ودست
یعنی سریالن را  باشمشیربرید وسینه 
به  آنهارا   وپای  درید  خنجر  با  آنهارا  
باکمند   آنهارا  ودست  شکست   گرز 

ببست ۰
که  است  آن   : مشوش  ونشر  لف   -2

دوم  لفظ  مثال   یعنی  نباشد  ترتیب  به 
نشر  مربوط به  اول لف  ولفظ اول نشر 

مربوط به  دوم لف باشد ۰ مانند:
گردهدت روزگار  دست وزبان زینهار

هرچه بدانی  مگوی ، هرچه توانی مکن
فعل » هرچه توانی مکن «  مربوط به » 
دست«  وهرچه » بدانی مگوی«  مربوط 

به »زبان« است۰

جمع
آن است که چند چیز  را دریک صفت 

چمع کنند که آن را  جامع گویند:
مردمان جمله بخفتند وشب ازنیمه گذشت
وانکه درخواب نشد  چشم من وپروین است
)سعدی(

تفریق
آن است که درمیان چند چیز ، جدایی 

افکنند بی آنکه  جمع کرده باشند:
بادصبح است بوی زلفش ، نی

نبود بادصبح  عنبر بار
زین چکد  آب وزان ببارد خون

مژه ی من کجا وابر بهار
تقسیم

صنعت تقسیم  مثل لف ونشر  است ،
معین   ، ونشر  درلف  که  تفاوت   بااین   
نمی شود  که کدام  یک از امور  نشر 
مربوط  به کدام  یک ازامور  لف است ، 
امادرتقسیم  آنرا معین می کنند۰ پس 
باید گفت  صنعت تقسیم  آن است که 
درابتدا  چند چیز  وبعدازآن چندچیز  
همان   به  مربوط  که  بیاورند   دیگر 
که  کنند   ومعلوم  باشد   اول  الفاظ 
هرکدام  ازامور  بعد مربوط به  کدامیک 
نیز  تقسیم   صنعت   ۰ است  ازاموراول 
مرتب  دوقسم   به  ونشر   لف  مانند  

ومشوش  تقسیم می شود: 
مثال تقسیم مرتب : 

ِگرد من  وگردتو  ، صف زده جانا مدام
وغم اندوه  گردمن   دلدادگان،  ِگردتو 
بخت من و چشم تو  هردو بخوابند لیک
این یک تاروزحشر، آن یک تا صبحدم

مثال تقسیم مشوش : 
یادهد یاستاند  گشاید،  یا  یاببندد 
تاجهان برپاست باشد شاه رااین چارکار
آنچه بستاند:والیت ، آنچه بخشد: خواسته
آنچه بندد: دست دشمن ، آنچه بگشاید: حصار

حکیم عثمان  مختاری شاعر  نامدارقرن  
ششم هجری  قصیده ای دارد  که سرتاپا  
همه صنعت تقسیم است واین چندبیت 

ازهمان قصیده است:
دلبر آن  وزلف  چشم  و  نمودولب  من  به 
عنبر وسوم  نرگس  ودوم  عقیق  یکی 
بستدندازمن وعنَبْرش  ونرگس  عقیق 
پیکر وسوم  قوت  دوم  و  حیات  یکی 

فنون بالغت وصناعت ادبی
 استاد عالهم جالل الدین همائی

درماه دسامبر سه کتاب ازطریق  
دوستان وخوانندگان  مجله به دست 
مارسیده است که به معرفی آنها می 

پردازیم: 
    Triple Axis۱-کتاب محور سه گانه

به  زبان انگلیسی  تألیف دینا 
اسفندیاری و آرین  طباطبائی از 

  I.B.Taurisانتشارات
محور سه گانه در حقیقت اشاره ای 
است به همکاری های ایران ، روسیه 
وچین ، سه کشوری که در تضاد 
باغرب  رابطه ونظم بین المللی ویژه 
ای را بوجود آورده اند ۰همچنین نام 
کتاب  اشاره دارد به۰ سه موضوع:  
انرژی ، تجارت و امنیت نظامی دراین 
سه کشور و بویژه به روابط موجود بین 
ایران -روسیه  به تفصیل و  به روابط  
ایران -چین  تا حدی  می پردازد۰ 
نویسندگان نتیجه گیری می کنند که 
روابط موجود بین سه کشورنظم جهانی  
را در دهه های آینده شکل خواهد داد۰

در کتاب می خوانیم: 
»ایران  درفوریه 2۰۱۷ اعالم کرد که 
چین  بزرگترین خریدار کاالهای ایرانی 
است که بالغ بر  ۷/2۹ میلیارد  دالر 
نصیب ایران کرده است۰ و این همکاری 
نسبت به سال قبل ۷  درصد افزایش 
داشته است «۰ ودرجای دیگری  می 
خوانیم که  چین درنظر دارد درزمینه 
انرژی صلح آمیز اتمی  یا استفاده از 
اتم در موارد غیر نظامی به ایرانی ها  

آموزش دهد و کمک کند۰
کتاب همچنین اشاره ای به روابط 
ایران درزمان حکومت پهلوی  با دیگر 
کشورها دارد و می نویسد :رضا شاه با 
کمک آلمان و آمریکا به مدرن کردن 
کشور پرداخت و جانشین او محمد رضا 
شاه به دلیل اینکه با آمریکا هم رأی 
بود که کمونیسم برای غرب خطرناک 
است  لذا بیشتر به آمریکا نزدیک 
شد و از برقراری وبسط رابطه با چین 
وروسیه  غافل ماند ۰با این حال پس 
از کودتای عراق درسال ۱۹5۸  و پایان 
یافتن عصر پادشاهی در آن کشور شاه 

ایران  نگران آینده کشورش شد و لذا

  سعی کرد  به نحوی با روسیه شوروی 
ارتباط برقرار کند وبا آن کشور قرارداد 

عادم تخاصم به امضا برساند۰
باتوجه به اینکه کشورهای منطقه مانند 
هند و عراق با شوروی قراردادهای 
همکاری بسته بودند شاه برای اینکه از 
کشورهای منطقه عقب نیفتد تصمیم 
به برقراری رابطه با چین کمونیست 

گرفت 
کتاب حاوی اطالعات  زیادی پیرامون 
همکاریهای نظامی ، بازرگانی  وعلمی 
سه کشور ایران ، روسیه و چین است 

که به خواندنش می ارزد۰
 2-یادداشتهای مشکوک علم  نوشته 
هادی خرسندی  طنزپرداز معروف 
ماست ۰ کتاب را خود هادی در 
مونترو سویس در ضیافتی که هردو  
دعوت بودیم به من  هدیه کرد ۰با 
یادداشت های مشکوک علم بسیاری 
از هموطنان ما ازطریق  مجله راه 
زندگی آشنا هستند ۰اما خواندن این 
یادداشتها که دریک کتاب گردآمده 
است جذاب تر است  ، کتاب در2۰۷ 
صفحه  توسط انتشارات باران  درسوئد 
به چاپ رسیده است ۰ توزیع این کتاب 
در آمریکا برعهده  کلبه کتاب  وهمکار 
عزیزما کیخسرو بهروزی است که 
عالقمندان می توانندبرای  خرید آن  با 

کلبه کتاب شماره تلفن   
44۶-۶۱5۱)۳۱۰(

تماس حاصل فرمایند۰
دراولین صفحه کتاب هادی می نویسد:

 »احتراما ًدوست دارم  شهبانو فرح 
پهلوی  با طنزهای این کتاب  بزرگوارانه 

برخورد کنند۰
برای آنها که احتماال با این یادداشتهای 
طنز آشنا نیستند یک نمونه رادراینجا 

می آوریم: 
 »پنجشنبه 

سرناهار رفتم اما اعلیحضرت  
قبل ازاینکه من برسم  هول 
هولکی  ناهارشان  را خورده 
بودند ۰گمان کنم  از ملچ مولوچ 
من  سرغذا  خسته  شده باشند۰ 

مطالبی  راجع به دلخوری  سفیر 
انگلیس  ازکم بودن حقوق  بعضی 
حضرات  آیات عظام  به عرض رساندم۰ 
فرمودند»بهشان بگو  کمتر حساب 
کنید ،  مشتری بشویم « بعد فرمودند:  
»اینها  نمیدانیم چرا  اینقدر  ازارتجاع  
سیاه پشتیبانی  می کنند «۰پرسیدم  
»ارتجاع سیاه  چه جور حکومتی 

هست «اعلیحضرت  فرمودند: 
»از سلطنت ما بدتراست۰ « 

عرض کردم»  خدا به دادمان  برسد!« 
فرمودند :  توآن موقع  مرحومی۰  
نگران نباش۰ «غمگین شدم ۰ آن 
سرووضع شیک وتروتمیز ،آن اتیکت  
 ،آن رفتار  اروپایی  ، به درودیوار ومیز 
خاتم نگاه کردم ۰ ازاینکه ممکن است  
احمدی نژاد  بیاید اینجا  بنشیند  آروغ 
بزند تنم لرزید ۰اعلیحضرت پرسیدند: 
»چرا میلرزی«؟  عرض کردم» : فردا 
می خواهم  خربزه بخورم ،  تنم  

پیشوازرفته۰ « 

 ۳-دفتر سروده های» عنوان «با 
شاعری گمشده درتاریخ 

گزینش وخط  شاعر معاصر احمد 
گلچین معانی

نسخه خطی   شاعر معاصر  ازروی 
دکتر عبدالوهاب نورانی وصال استاد 

دانشگاه شیراز
 به پژوهش وکوشش حسین توسی 
درنیویورک توسط کانون  شیفتگان 
شاهنامه فردوسی   و خطاطی مقدمه 
از  استاد محمدعلی دولتشاهی منتشر 

شده است۰  
»عنوان « درحقیقت تخلص شاعری 
است بنام  محمدرضا چلبی فرزند حاجی 
صالح تاجر تبریزی که حدود چهارصد 
سال پیش درهرات میزیسته است  
ودرسی وسه سالگی  فوت می کند۰
در هیچ مقطعی اززمان دیوان این 
شاعر به زیور طبع آراسته نمی شود  و 
به همین دلیل به بوته فراموشی سپرده 
می شود تا اینکه درسال ۱۳۳۳ احمد 
گلچین معانی  شاعر معاصر دیوان 
خطی اورا  پیدا می کند و آن را باز 
نویسی می کند ۰بنوشته گلچین معانی   

شمار ابیات او بالغ بر پنجهزار 
بیت بوده است  اما معلوم نیست چرا  
او ازروی دیوان»  معانی «بازنویسی 
کرده  وبقول خودش   چزینش کرده 
است ۰ بجابود که اشعاررا با همان خط 
شاعر منتشر می کرد نه با خط خودش 
 ۰حتما دالیلی داشته است که برما 

معلوم نیست۰ 
کتاب  شماره صفحه ندارد  ۰ برروی 
کاغذ گالسه بسیار مرغوب چاپ شده 
است  ۰ پیشنهاد می شود چنانچه 
بخواهند کتاب را تجدید چاپ گنند  
بجای دستخط آن را  تایپ کنند تا 
برای همگان  قابل خواندن باشد ۰با 
آنکه استاد احمد گلچین معانی کتاب 
را رونویسی کرده است در بعضی 
ابیات بجای گر ، اگر آورده شده و یا 
کلماتی که باید مخفف باشند ولی 
بصورت کامل نوشته شده اند و یا 
برعکس ، که وزن شعررا  بهم میزند 
واز شاعر که آن را رونویسی کرده 
چنین اشتباهی بعید است ۰ تعدادی 
از  ایرانیان مقیم نیویورک هزینه چاپ 
کتاب را تأمین کرده اندکه نامشان در 
اول کتاب ذکر شده است ۰ کاری که 
این دوستان انجام داده اند   بسیار  
درخور ستایش است ۰ بااین امید که 
چاپهای بعدی در تیراژ بیشتر و برای 
فروش  به عالقمندان  درداخل ایران 

وخارج ازکشور  آماده گردد۰
به نمونه ای ازشعر محمدرضا جلبی 
متخلص به عنوان  که همعصر صائی 
تبریزی بوده و به سبک او شعر گفته 

است  توجه فرمائید:
گاه برهم زن  جمعیت سامان خودیم
گه سرانجام ده کار پریشان خودیم
نبود شکوه  زطوفان  حوادث مارا
خانه ویران شده ی دیده گریان خودیم
تاسروکاربدان  زلف پریشان  افتاد
خاطر آشفته  تراز کارپریشان خودیم
درنگیرد بچراغ دگران  صحبت ما
بال وپرسوخته ی  شمع شبستان خودیم
ما بگلزار کسان  نغمه طرازی نکنیم
بلبل زمزمه پرداز گلستان خودیم
دل نشد خون وزمژگان  نم اشکی نچکید
روزگاریست که شرمنده احسان خودیم

کتابهای     رـسیده
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       ردرپندنیلی    شعروزغ ل
ویژه زمستان

فریدون توللی

زـسمتان
ببارید وبنشست بر بام ها زخاکستری  ابر دوشینه ، برف 
چورخشنده گلبرگ بادامها سپیدی زند، باغ خشکیده شاخ 
نشان ها بجا مانَد ازگام ها خرامندگان  را، به سیمینه راه 
َوَزد  تنـد بادی که از زمهریر  ستاند  به دریوزگی ، وام ها
کمین بسته دربرف هردره گرگ  برآهوی افتـــاده دردام ها
زلرزان دلی ، مهربان  مام ها هراسنده بر جان  هـــر کودکند 
نگاری ، که بامن زند جام ها به بیداد این سوزبهمن کجاست 
چوازبیم وحشی دالن، رام ها همی لرزدم استخوان  ، تا به مغز 
بهاری است بردشت  الهام هـا زمستان ، فریدون  خوش نغمه را 

مهدی حمیدی

زـسمتان
زمستانی ابر  گران  خواب  از  جست 

بستانی الله  ای  کن   سنگینی  خواب 
دشت دربرف نهان گشت و بشهرآمد

نی  حیرا غایت  ز  ا ِسنِه  ُگْر آهوی 
غارتگر آرد،  بدرخت  رو  چون  باد 

نی پریشا معنــای  بینی  ا ر برگ 
ر زکهسا ا فرودآید  هرلحظه  د  با

وعریانی ازسردی  نالد   ها  شاخه 
سرد شد سرد ، زمین تیره وشب تاریک

وطوفانی وهواسـرکش  پرخشم  باد 
من ازاین سـردی وسرسختی دررنجم

وه چه رنجی  است گران ابر زمستانی

حسینعلی راشد

باران ، سیل ، آفتاب

برکوه وخروشیدن گرفت تیره  ابری  برشد 
وزدرون تیره اش برقی درخشیدن گرفت

آتشین ی  تازیانه  زخم  ز  دیوی  گوئیا 
درغریو آمد کز آن   ُکهسار لرزیدن گرفت

یاکه زاد اهریمنی طفلی زآتش وز مخاض
نعره زد  آن سان  که هردل  زان هراسیدن گرفت

سرنگون شد ناگهان  دریایی  از باال به  زیر
وز بِر ُکه سنگها ز امواج غلتیــدن گــرفـت

سیل چونان اژدهائی خشمگین کف بر دهان
برزمین جاری شد و هر سوی پیچیدن گرفـت

در ره خودهرچه ازجانداروبیجان یافت بُـرد
دوزخ آسا هر که رو می کرد بلعیدن گرفـت

بـاد پیچان گشت و باران و تگرگ بیحساب
بر در و دیــوارها بیباک کوبیـــدن گرفـت

بادو باران  رعدو برق آمیخت با هم در فضا
هردرخت و شاخ زان آهنگ رقصیدن گرفـت

کویــها پــر آب گردید و گذرها بسته شد
چرخ بر بیچارگی خـلق خندیدن گــرفـت

قطعــه ی ابــری و رگباری و سیالبی چنین
دست و پای جمله رابربست وکوچیدن گرفـت

شدهوا صاف، آسمان آبی و خورشید آشکار
آفتاب عالم آرا بـاز تـابیـــدن گـــرفـت

آبها را هم زمین کم کم بکام اندر کشیــد
زان بدامان و برش بس سبزه روئیدن گرفـت

گه چنین وگه چنان،این است اوضاع جهان
از ازل گردون بر این منوال چرخیدن گرفـت

از درشتی نرمی و از    قهر لطف آمد پدید
 چشمه حیوان   ز سنگ خاره جوشیـدن گرفـت

پس خوشا آن کس که در سختی و غم خود را نباخت
  بر امید روز بهتــر، باز کوشیدن گــرفـت

پروین اعتصامی

بـهمن ماه
 

دگرباره شــد ازتاراج بهمن          تهی ازسبزه وگل  راغ وگلشن
که هنگام جدل  شمشیر قارن خزان کرد آنچنان آشوب برپای 
حجاب چهره ی خورشید   روشن زبس گردید هردم تیره ابری 
شقایق درغم گل کرد شیون ماتم  بگرفت  بر سَمن  بنفشه 
بباغ افتاد  عالم سوز برقی             بیکدم باغبان را سوخت خرمن
سیه بادی چو پر آفت سمومی           گرفت اندر چمن ناگه وزیدن
تو گوئی فتنه ای بد روح فرسا            تو گوئی تیشه ای بد بیخ بر کن
ز پای افکند بس سرو سهی را            بیک نیرو چو دیو مردم افکن
بهر سوئی، فسرده شاخ و برگی          بپرتابیــد چون سنگ فالخن
کسی بر خیره جز گردون گردان              نشد با دوستدار خویش دشمن
نمود آنقدر خون اندر  دل کوه           که تا یاقوت شد سنگی به معدن
در این ناوردگاه آن به که پوشی          ز دانش مغفر و از صبر جوشن
چگونه بر من و تو رام گردد            چو رام کس نگشت این چرخ توسن
بازگشتن امیـد  باره  دگر  مرو   فارغ که نبود رفتگان را 
مشو دلبسته ی هستی که دوران            هر آنرا زاد، زاد از بهر کشتن
چه باغی از خزان بودست ایمن بغیر از گلشن تحقیق، »پروین« 

کمال الدین اسمعیل

زمستان
اینت سردی که این زمستان کرد      که همه کار   ما پریشان کرد
تاختن کرد لشـــــــکر بهمن      خانه بر خلق همچو زندان کرد
آب را تخته بنـــد کرد به جوی      شاخ را از لبـــاس عریان کرد
باد ســــــرد از بخارهای نفس        چاه یخدان َچِه ز نخدان کرد
لشکر ُغــــــز نکرد در کرمان        آنچه امسال برف و باران کرد
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از خورشید جز  شفق چیزی  بجا نمانده 
بود ۰ رفت وآمد  رهگذران  قطع شده 
وگوسفندان   »همام«   و  »قدری«  بود۰ 
درصحرا تنها  بودند۰ روز به آخر رسید 
نکردندمگر  ردوبدل   حرفی  دو  وآن 
می  انجام  باهم  که  کاری   اقتضای  به 
دادند۰ مدت زیادی  ازروزرا قدری آنجا 
نبود، همام  حدس میزد  او برای کسب 
تنها  واو  است  رفته  هند«   « از  خبری 
گوسفندان   نزدیک  صخره  ی  درسایه 

نشست ۰
همام  از  آمیز  تهدید   ، قدری   بناگاه  

پرسید:
- به من بگو  ، آیا هنوز هم  می خواهی 
منصرف  یا  برگردی  پدربزرگت   پیش  

شدی ؟
- این مربوط  به خودم است۰

قدری از خشم برافروخته شد آنچنان 
بر  که  تیرگی  به  اش  چهره  رنگ  که 

مقطمسایه می افکند  ، برگشت ۰
خیال  کی  ؟۰۰۰  ای  مانده  اینجا  چرا   -
می  پیدا  جرأت  ۰۰۰کی  داری؟  رفتن 

کنی  نیتت را برمال کنی؟
- من اینجا مانده ام تا سهم خودم را  از 
به وسیله ی کارهای  گرفتاریهایی که  
ننگین تو  ایجاد می شود  تحمل کنم۰ 

قدری بطوری  وحشیانه خندید:
- این فقط بهانه ای است برای پوشاندن  

حسادتت۰
همام با تعجب سر تکان داد  وگفت:

- توقابل  ترحمی نه حسادت۰
دست   ۰ شد  نزدیک  او   به   ، قدری 
لرزیدوبا  می  عصبانیت   از  وپایش 

صدایی گرفته  از خشم گفت :
ابن نیست  تراز  تنفرانگیز  - هیچ چیز 
که تو  تظاهر  به هوشمندی می کنی ۰

همام بی اعتنا به او نگاه کرد  وچیزی 
نگفت۰ قدری ادامه داد :

تو   امثال  داشتن  از  باید  زندگی   -
شرمگین باشد۰

همام با چشمان برافروخته به او خیره 
شد وقاطعانه گفت :

- این رابدان که من ازتو نمی ترسم ۰
حمایت  ی  وعده  تو  به  قلدربزرگ    -

داده ؟
- غضب ، ترا حقیر می کند وباعث می 

شود  بوی گند بدهی۰
ناگهان قدری  مشت محکمی به صورت 
مشت  و  نشد  غافلگیر  همام  زد،  او 

محکمتری  به اوزدوگفت:
- دیوانه نشو۰

وسنگی  شد  خم  درنگ   بی  قدری 
برداشت وباتمام قدرت  به طرف برادرش 
پرتاب کرد۰ همام پیش از آنکه بتواند  
جا خالی بدهد  سنگ به پیشانی  اش 
خورد۰ نفسش بند آمد ودرجا خشکش 
زد۰ خشم در چشمانش شعله ور شد ، 
 ، بریزند  بر  آتش  که  مانند  خاکی  اما 
تاریک  دیدگانش  خشمش  محو شد۰ 
شد، انگاری  فقط به درون خودش می 
نگرد۰ سرش گیج رفت و به رو  به زمین 

خورد۰
روحیه ی قدری تغییر یافت وخشمش 
مانند  آهن سرد پس از گداخته شدن 
، فرو نشست۰ ترس براو مستولی شد۰ 
یا  اوبرخیزد  بود  منتظر  صبرانه  بی 

تکانی بخورد ؛ اما بیهوده بود۰
تکان  اورا  آرامی  شدوبه  خم   او  روی 
به  اورا  بود۰  کت  حر  بی  اما    ۰ داد 
پشت برگرداندوبینی ودهانش راازشن 
مانده  خیره  همام  چشمان  کرد۰  پاک 
کنارش  قدری  کرد۰  نمی  بودوحرکت 
زانو زدواورا تکان داد،اما او بی حرکت 
وبینی  برگرداند   پشت  به  اورا  بود۰ 
چشمان  کرد۰  پاک  راازشن  ودهانش 
همام خیره مانده بودوحرکت نمی کرد۰ 
قدری ، کنارش  زانو زد واورا تکان داد ، 
سینه وپستهایش را پاک کردووحشت 
جراحت  جای  از  را  خون  فوران  زده 
جوابی  اما  اورا  صدازد  باالتماس  دید۰ 
نشنید۰ سکوتش سنگین  وعمیق بود۰ 
ناپذیر   جدایی  جزیی  سکوت   انگاری 
عدم  همچنانکه    ۰ است  وجودش  از 
حرکت وسکون او  متفاوت از  زندگان 
نه   ، احساسی  نه  بود؛  جان  بی  واشیاء 
چنبش وفعالیتی  و نه توجه به چیزی۰ 

جایی  از  دلیلی   هیچ   بی  ی  انگار 
بود۰قدری  افتاده  زمین  به  نامعلوم 
شناخت   باز  را  مرگ  غریزی   بطور   ،
به کندن  موهای  امیدی  شروع  نا  وبا 
اطرافش  به  زده   وحشت  کرد۰  سرش 
نگاه کرد ، هیچ موجود زنده  ای غیر از 
گوسفندان وحشرات  آنجا  نبود وهمه  
فرامی  شب  بودند۰  تفاوت   بی  او  به 

رسد وتاریکی حکمفرما خواهدشد۰ 
 »قدری«  بناچار بلند شد  وچوبدستی 
بین  جایی  طرف   وبه  برداشت  را  اش 
با   آنجا   ۰ رفت  وکوه  بزرگ   صخره  
کرد۰  زمین  کندن  به  شروع   دست 
عرق   وغرق  لرزید  می  وپایش   دست 
بود  برادرش  که  جایی  به  بود۰  شده 
دوید، بدون انتظار جواب ، اورا صدازد۰ 
ساق پاهایش را گرفت و به طرف گودال 
کشیدواورادرآن انداخت ۰نگاهی به او 
کرد  و آه کشید۰ پس از اندکی تردید  ، 
رویش خاک ریخت ۰ سپس ایستاد  وبا 
پائین پیراهن عرق صورتش را خشک 
از خون خیس  دید  خاک  وقتی  کرد۰ 
ریخت  رویش  بیشتری   خاک   ، شده 
روی  را   ازشدت  خستگی  خودش   ۰
ازدست  نیرویش  همه   ۰ انداخت  زمین 
رفته بود۰ دلش می خواست  گریه کند، 

اما دریغ از اشک! به خودش گفت :
»مرگ برمن چیره شد«۰ او آن  را فرا 
نخوانده بود  وآن را نمی خواست ، اما 
مرگ خودش آمد۰ کاش می شد  به بزی 
گوسفندان  وبین  شود  تبدیل  جوان  
بدل  شن  ای   ذره  به  یا  گردد،  پنهان 
شود  ودرزمین گم وگورشود۰» ازآنجا 
که نمی توانم  اورابه زندگی برگردانم، 
ندارم۰  هم  را  پیشین  قدرت   دیگر 
هیهات  که این منظره از خاطرمن محو 
شود۰ آنچه دفن کردم زنده ای بود  ونه 
شیئی بی جان ؛ اما من آن رابادستان  

خودم  ساختم۰«

2۰
قدری ، با گّله  به خانه برگشت۰ گاری 
مادر  نبود۰  سرجایش   ادهم  دستی  

ازداخل  کلبه پرسید :

- شمادونفر  چرا اینقدر دیر کردید؟
»قدری«  درحالی که  گوسفندان  رابه 

داخل  حصار می برد  ، جواب داد:
بخانه   هنوز  او   ، برد  خوابم  من   -

برنگشته ؟
سروصدا  کلبه   داخل   دوکودک 
صدایش  امیمه   بناچار  کردند   می 

رابلندترکرد:
- نه ، او باتو نیست ؟

قدری ، به زحمت  آب دهانش را  قورت 
دادوگفت :

- طرفهای ظهر مرا ترکه  بگوید  کجا 
می رود۰ فکر کردم  به اینجا می آید۰

وقتی که ادهم  آمد و گاری اش را در 
حیاط گذاشت  ، پرسید:

- باهم دعوا کردید؟
- نه۰

گذاشته   علت   بهمین  کنم  می  فکر   -
رفته ۰ اما کجا؟

وقتی قدری دِر حصاررابست  وبه طرف 
سفالی   ی  کوزه  با  که  رفت  آب  تشت 
به  امیمه    ، بشوید   را  ورویش  دست 
حیاط رفت ۰ او  می بایستی با واقعیت  
اما  شده  زیرورو   دنیا  شود۰  روبرو 
»قدری«  بود۰  نیرومند  یأس  احساس 
پیوست  مادرش  پدرو  به  درتاریکی  
وباگوشه ی پیراهن  صورتش را خشک 

کرد۰ امیمه پرسید:
هرگز   ازاین  پیش  ؟  رفته  کجا  همام   -

جایی نمی رفت ۰
ادهم  حرف اورا تأیید کردوگفت:

- درست است۰ بگو چرا وچگونه رفت؟
درذهنش   که  تصویری  از  قدری   قلب 
تپش  به  شدت   به   ، بود   بسته  نقش 

افتاد:
نشسته  سنگ   تخته  ی  درسایه    -
کرد۰  ترک  آنجارا   او  دیدم  بودم۰ 
داشت  به این طرف می آمد۰ خواستم  

اورا  صدابزنم، اما منصرف شدم۰
- بجای بی اعتنایی ، می بایستی اورا 

صدا بزنی۰
اطرافش  تاریکی  به  بادرماندگی  ادهم 
ی  پنجره  از  نورضعیفی  کرد۰  نگاه 
پیدابود  ادریس دیدهمی شد،  کلبه ی 
زندگی به آنجا برگشته ، به آن توجهی 
چشم  بزرگ   ی  خانه  به  اما  نکرد، 

    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت دوازدهم                     ترجمه  دکتر محمد علی صوتی

دوخت وپرسید:
- آیا نزد پدربزرگش رفته ؟

امیمه مخالفت کرد:
- او هیچوقت  بی خبر ما کار نمی کند۰

» قدری « باصدایی ضعیف گفت :
- شاید خجالت می کشیده ۰

لحن  واز  کرد   نگاه  او  به  باشک  ادهم 
قدری   توزی   وکینه  ریشخند  از  خالی 

نگران شدوگفت:
رد  اما  برود  که  کردیم  تشویقش  ما   -

کرد۰
قدری ، با صدایی مالل آورگفت:

- حتمًا جلوی ما خجالت می کشیده۰
تو   ۰ نیست  اینطور  او  وخوی  خلق   -

بنظر بیمار می آیی۰
»قدری«  با خستگی گفت:

انجام  بتنهایی  خودم  را  کارها  همه   -
دادم۰

ادهم  فریاد زد، انگاری از جایی طلب 
کمک می کرد:

گواهی  من  دل  بخواهید  را  راستش   -
بد می دهد۰

امیمه با  صدایی دورگه گفت:
- من برای پرس وجو به خانه ی بزرگ 

می روم ٪
و  انداخت  باال  شانه  نوکیدانه   ادهم  

گفت:
- هیچ کس جوابت  را نمی دهد۰ به تو 

قول  می دهم که آنجا نرفته ۰
امیمه از شدت  تشویش به نفس نفس  

افتاده بود و گفت:
قدر   این  ، دل من  هرگز  - خدای من 

مضطرب نبوده ۰ مرد کاری بکن۰
ادهم درتاریکی آه بلندی کشید:

-  ماهمه جا دنبال  او می گردیم ۰
قدری گفت :

-  شاید اآلن  درراه خانه باشد۰ 
امیمه فریادزد:

- ما داریم وقت تلف می کنیم ۰
به  درنگ  اندکی   با  ناراحت   سپس 
کلبه ی ادریس نگاه کرد- ممکن است 

سرراهش با ادریس برخورده۰
ادهم با تند خویی گفت:

- دشمنی او با قدری است  نه با همام۰
مارا  از  یکی  ندارد  دلیلی  هیچ  او    -

بکشد۰ من  پیش او می روم ۰
ادهم سرراهش ایستاد  وگفت :

- وضعمان را بدترازاین  نکن ۰ اگر اورا 
پیدا نکردم قول می دهم  پیش ادریس  

وخانه ی بزرگ بروم ۰
ونگران  به »قدری«  نگاهی کرد ؛ درچه 
فکری است که اینقدر ساکت  مانده ؟ 
ندارد؟  گفتن  برای  دیگری   چیز  هیچ 

همام کجایی؟
امیمه می خواست  از حیاط بیرون بزند 
ناگهان    ۰ گرفت  را  اش  شانه  ادهم  که 
وهمه  بازشد  بزرگ  ی  خانه  ی  دروازه 
به آن طرف برگشتند۰ کمی بعد شبح  
آنان  طرف   به  شدکه  ظاهر  عموکریم 

می آمد۰ ادهم  به سوی اورفت وگفت 
عموکریم  عموکریم«۰  آمدی  خوش   «:

سالم کردوگفت:
- سروربزرگ من  می پرسد چرا همام  

دیر کرده است؟
امیمه با ناامیدی  گفت :

- ماهم نمی دانیم  کجاست ۰ فکر می 
کردیم پیش شما آمده است۰

او  - سرورمن می پرسد  علت تأخیر  
چیست ؟

امیمه زیر  گریه زد:
- پناه برخدا ،  ازدلهره ی من !

شدت   از  امیمه   ۰ رفت  عموکریم 
اضطراب  به رعشه افتاده بود۰

آنجا   ۰ برد  اتاق  داخل  به  اورا   ادهم 
که بچه ها  گریه می کردند وبه شدت  

سراودادکشید:
- ازاین اتاق بیرون نرو۰ من بااو بر می 
به  نرو۰  بیرون  اتاق  ازاین   گردم ۰فقط 
حیاط بازگشت  ودید قدری  روی زمین 
نشسته ۰ روی او خم  شدوآهسته گفت 

:
- راستش را بگو  ، درباره برادرت  چه 

می دانی؟
 ، رابلند کرد   قدری یک دفعه  سرش 
اما  چیزی مانع  شد که حرف بزند۰ پس 

مرد  ادامه داد:
چه  برادرت  با  بگو   من  به  قدری    -

کردی؟
جوان باصدایی  که به  زحمت  شنیده 

می شد گفت :
- هیچ ۰

وباچراغی  رفت   کلبه  داخل   به  مرد 
وروی  کرد   راروشن  آن    ، برگشت 
صورت   به  چراغ   نور   ۰ گذاشت  گاری 
اورا  دلهره    با  مرد    ۰ تابید  »قدری« 

وارسی کرد:
- صورتت  حاکی از دردورنج است ۰

با  درهم   امیمه   پکلبه صدای  ازدرون 
صروصدای دو کودک  می آمد  وکسی 
گوید۰  می  چه  بفهمد  توانست   نمی 

ادهم فریادزد:
خواهی  می  اگر   ۰ زن  باش  ساکت   -

بمیروگرنه ساکت باش ۰
باز با دقت به پسرش نگاه کرد ۰ ناگهان  
اورا  آستین    ، افتاد  اندامش  بر  لرزه  

قاپید وسراسیمه گفت :
- خون ! این چیست ؟ خون برادرت؟

کردوبی  نگاه  آستینش   به  »قدری«  
آور   ویأس  کشید   پس  را  آن  اراده  

سرش را پائین انداخت ۰
را  ادهم  »قدری«   مأیوسانه   حرکت 
بلند  اززمین  واورا  انداخت  شک   به 
چنان   با  اورا  داد۰  هل  خارج  وبه  کرد  
تا آن وقت  برد  که  بیرون  به  قساوتی 
بود۰  ندیده  رفتاری  چنین   ازاو  کسی 
چشمش ساهی رفت  که ازظلمت شب  

تیره تر بود۰
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 ادهم در حالی که  »قدری« را بسوی  
صحرا پیش می برد  گفت :

- ازطرف الدراسه می رویم  تا از جلوی 
کلبه ی  ادریس  رد نشویم ۰

پیش  سرعت   به  تاریکی   در  دو   آن 
سنگین   دست  زیر  قدری  رفتند   می 
خورد۰  می  پدرسکندری  ومحکم 
ادهم  با گامهای  کشیده  راه می رفت 
سالخورده   مردی  مانند   صدایی   وبا  

پرسید:
- بگو ، آیا به او  ضربه زدی ؟ باچه به 
او زدی ؟  وقتی ازاو جداشدی  در چه 

حالی بود؟
پدر  دست   ۰ داد  نمی  پاسخ  »قدری« 

بسیار محکم ودردآوربود، اما  رنج 

واندوهش  از آن دردناک تر بود٪ چیزی 
خورشید   کرد  می  آرزو    ۰ گفت  نمی 

هرگز سر نزند۰
، لیکن   - به من رحم  کن وحرف بزن 
تو ازرحمت چیزی نمی دانی ۰ ازروزی 
که  توزاده شدی من رنج کشیدم ۰ من 
کسی هستم  که بیست سال است  به 
سبب  لعنت طرد شده ام ۰ حال ازکسی    
نمی  را  آن  که  کنم   می  رحمت  طلب 

شناسد۰ 
»قدری«  زیر گریه زد  وشانه اش  زیر 
مشت محکم ادهم  به لرزه افتاد۰ حتی 
ادهم  دردوالم اورا  حس کرد ، اما گفت 

:
چرا  ؟  است  همین  فقط  جوابت  آیا   -
قدری ؟ چرا؟ از چه رنج می بری ؟ پیش 
ازروشنایی روز درتاریکی  اعتراف کن 

۰
قدری گریه کنان گفت:

- امیدوارم هرگز روز نشود۰
برما  روز  هرگز   ۰ ظلمتیم  ماخانواده   -
طلوع  نکرده ! فکر می کردم  شرارت 
درکلبه ی  ادریس است ۰ اما  در خون 
ما نیز جاری است ۰ ادریس ثهقهه می 
زند ، مست می کند وعربده می کشد۰ 
اما ، مایکدیگررا می کشیم ۰ خدای من 

۰۰۰ آیا برادرت را کشتی ؟
- هرگز۰

- پس کجاست ؟
- قصد  کشتنش را نداشتم ۰

- اما کشته شد۰
محکمتر   وادهم  گریست   می  قدری  
همام  پس  بود۰  گرفته  اورا  ی  شانه 
عمرم  سرسبد   گل   ، شده  کشته 
هیچگاه  انگار   ؛  پدربزرگ  ،دمحبوب 
نبوده ۰ اگر غم  من اینقدر عمیق نبود  

هرگز آن را باور نمی کردم ۰ 
با  ادهم    ۰ بزرگرسیدند  ی  صحره  به 

صدایی مالل آور گفت :
- کجا اورا رها کردی ، قاتل؟

برای  که  گودالی  سوی   به  قدری  
برادرش کنده بود  ، رفت وبین صخره 

وکوه ایستاد ۰ ادهم  پرسید:
- برادرت کجاست ؟ من که چیزی نمی 

بینم ۰
قدری با صدایی که به زحمت  شنیده 

می شد ، گفت :
- اینجا  دفنش کردم ۰

ادهم فریادزد:
- دفنش کردی ؟

بیرون  جیبش  از  را  کبریت   قوطی  و 
آورد ، کبریتی کشید وزیر  نورآن  آنجا 
دید  زمین   ای  قطعه  کرد؛  وارسی   را 
که خاکش به هم ریخته  ومسیری که  
 ۰ است  شده  کشیده  آنجا  به   جنازه 
لرزان   ودستهای  وناله   آه  با   ادهم 
اینکه   تا  کرد  خاک  کندن   به  شروع 

انگشتانش  به سر همام خورد۰
ادامه دارد قدری باسنگ برسرهمام کوبیدواورا کشت
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مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

       گفتمت چون رد حدیثی رگتوانی  داشت گوش )حافظ(
غم مخور

کمی هم بخند

تبریک  سال نو  به هم 
میهنان مسیحی

باسالمی ، چنان َدِم عیسی
به تو  ای یاروهمدم عیسی

با سالمی به روشنایی نور
به تو  در عیدوجشن و نورو سرور

شب وروز مقدس میالد
برتو ای هموطن مبارک باد

هست عیسی پیام  آورصلح
زیب پیغمبریش ، گوهر صلح

هست عیسی  پیام آور مهر
رود جاری  درون  بستر مهر

 سخن از عشق گفت ، عشق خدا
صدهزاران درود بر عیسی

 داِد عشق و امید یاری داد
درس ایمان  و پایداری داد

رزم باظلم ومردم آزاری
جنگ با جنگ با ستمکاری

ای توهم میهن و برادرمن
ای پیام آورتو  ، اختر من

درچنین  روز ودرچنین  احوال
 در چنین دم که تاز ه گردد سال

توصمیمانه  یار عیسی باش 
دشمن  اینهمه یهودا باش 

سال نو  برشما مبارک باد
یارتان ایزد  تبارک باد

***

مخابره بی سیم
درغربتم ای یار ، زمن یادبکن

بانامه ی خود دل مرا شادبکن
گرپول برای تمبر ، درکیفت نیست

بربام بیا بلند  فریاد بکن
» کیمیاگر«

معادله ی دومجهولی
:  تو میدونی معادله ی  دبیر ریاضیات 
دو مجهولی که ریشه  نداشته باشه چه 

جوریه ؟
شاگرد:  بعله آقا، یه  جوریه که هرچی  

آب پاش بریزیم  ، سبز نمیشه !

اتومبیل عجیب
که  ام   کرده  اختراع  اتومبیلی    : اولی 

موتور نداره۰
دومی :  این غیر ممکنه ، اتومبیلی که  

موتور نداشته باشه که راه نمیره !
اولی : درسته ، بخاطر همین هم میخوام  

براش موتورهم  بذارم !

بهترین خلبان دنیا
بزرگترین مسابقه ی  هوانوردی جهان  
برای تعیین  ورزیده ترین  خلبان دنیا  
درآمریکا برپا شده بود۰ تمام  کشورهای 
دنیا درآن شرکت داشتند۰حتی کشور 
حفظ  برای  هم  جوماتسوانا  کوچک  
به  را  خلبانش  تنها  خود  پرستیژ  
به  مسابقه   باألخره   ٪ فرستاد  مسابقه 
خوبی وخوشی  تمام شد٪ وقتی خلبان 
 ، برگشت   به کشورخود   جوماتسوانا  

خبر نگاران به استقبالش رفتند۰
شما  به  چطوربود؟  مسابقه  نگار:   حبر 

چطور گذشت ؟
بد٪  خیلی   ، بد  خیلی  خیلی    : خلبان 
فرودگاه   باند  روی  هواپیمام  که  من 

درب وداغون شد
خبرنگار: عجیبه ، تقصیر شما بود؟

تقصی  نبود٪  من  تقصیر  نه    : خلبان 
کیلومتر  دو  که  بود  فرودگاهشون  باند 
عرضش بود اما طولش فقط  بیست متر 

بود۰ 

پسر با تربیت

مهمانخانه   اتاق   وارد  هوشنگ   مادر 
شد و به پسرش گفت :

تخمه  پوست  که  هوشنگ  آفرین    -
ببینم   بگو   ، نریختی  فرش  روی  هارا  

کجا ریختی ؟
هوشنگ در حالیکه  مهمان بغل دستی 

را نشان میداد گفت :
- تو جیب این آقا!

 تسویه حساب

وبا مشت های گره  با عصبانیت  مردی 
کرده  وارد اداره ی روزنامه شد و گفت :

ناشناس   امضای  با  که  آدمی  بااین   -
دوکلمه می خواستم   نویسد  می  مقاله 

حرف بزنم ۰

دیگه  چندروز   لطفًا   : مدیرروزنامه 
تشریف  بیارین ۰ چون ایشون رو بردند 
بیمارستان ، آخه قبل از شماهم  آقایی 

اومد دوکلمه  باایشون صحبت کرد!

گدای پررو

گدا : به من فقیر ودرمونده کمک کنید ، 
اآلن سه روزه هیچی نخوردم۰

عابر: چرا نمیری کار کنی ؟
گدا: آخه اگر کار کنم  بیشتر گشنه ام  

میشه !

بهترین روز
 : کردوگفت  تلفن  دوستش  به  مردی 
می خواستم فردا برای جشن عروسی 

دعوتت کنم ۰
- عروسی کی ؟

- عروسی خودم 
- پس ازته دل  بهت تبریک میگم ۰

بهترین  از  یکی  امروز   جداً  چون   
روزهای  زندگیته ۰

- ولی من قراره فردا عروسی کنم !
میگم  دلیل   بهمین  منهم  درسته    -

امروز  بهترین روز زندگیته !

در آرایشگاه
موقع  مشتری  وواخ  آخ  صدای  وقتی 

اصالح سر بلند شد، 
- سلمانی :  آقا مگه ماشین من موهای 

شمارو نمی گیره ؟
- مشتری :  چرا ، می گیره  اما ول نمی کنه

نقاش فقیر
که  اش  صاحبخانه  به  فقیری   نقاش 

برای دریافت  اجاره آمده بود گفت :
تماشای  به  مردم  دیگر  چندسال   -
این اتاق محقر می آیند  و می گویند: 
درهمین  اتاق بود  که الکساندر نقاش 

بزرگ زندگی می کرد۰
-  اگر کرایه ی اتاقتو  امروز نپردازی  ، 
مردم این جمله  را همین  فردا خواهند 

گفت ۰

ناهار
من  خدا  راه  به  بده  پونصدتومن   گدا: 

ناهار بخورم ۰
من   ۰ بیامرزه  پدرتو  بابا خدا  برو  عابر: 

خودم  هنوز ناهار نخورده ام ۰
گدا:  پس هزارتومن بده  ، ناهار مهمون 

من باش ۰
سرباز ترسو

چه  جبهه  در   ، ببینم  بگو   : فرمانده 

موقع پیشروی وچه موقع عقب نشینی  
باید کرد؟

از  دشمن  وقتی  قربان  سربازترسو: 
جلو میاد  عقب نشینی ووقتی از عقب 

حمله می کند باید پیشروی کرد۰

کار خصوصی

مدرسه  وقت  چه  این  پسر   : ناظم 
اومدنه؟ نیمساعته  زنگ خورده۰

خصوصی  کار  من  با  بابام  آخه  شاگرد: 
داشت ۰

)باعصبانیت( پدرت نمی تونست   ناظم 
واگذار  دیگه  نفر   یک  به  رو  کار  اون 

کنه؟
شاگرد: نه آقا ، چون من گلدون چینی 
مونو شکسته بودم  بابام داشت  کتکم 

می زد!

دردادگاه
بار  آخرین  برای  اگر    ! متهم   : قاضی 
دفاعی ازخود دارد ، حاضریم بشنویم ۰
انصافی  بی  آدمهای  عجب    : متهم 
که  مرا  دفاعی   ی  وسیله  هستید۰ 
چاقویم بود گرفته اید وحاال می گوئید 

ازخودم دفاع کنم ؟

آبشار نیاگارا
دیدن   به  ومرد  زن   جهانگرد  ای  عده 
راهنمای  بودند٪  رفته  نیاگارا  آبشار 
پای  دقیقه   چند  از  پس  جهانگردان  

آبشار  فریادزد:

- اگر خانم ها  چند لحظه ساکت بشن  ،
آبشاررا  این   صدای  میشه   بخوبی   

شنید۰

کنایه 
محترم   ، مهمونی  تو  دیشب    : پروین 
من   وخانمی  از خوشگلی  خانم  خیلی 
تعریف می کرد ۰ تو میگی چاخان می 

کرده ؟
زن  خانم   محترم  اتفاقًا   ، نه    : شهین 
چاخان ودروغگوئی نیست  ولی خیلی 

کج سلیقه است ۰

شعر شناس
شناسی   شعر  ادعای   که  ازشخصی 

وفضل و کمال  می کرد پرسیدند:
- آیا تاگور شاعر ونویسنده ی معروف  

هندی را می شناسی؟
- بله که می شناسم۰

- ازاو  شعری هم بخاطر داری؟
- بله ، این شعر زیبا  ومعروف از اوست :

زگهواره تاگور دانش بجوی۰

فیلم تکان دهنده
اولی :  راستی فیلم دیشب چطور بود؟

دومی : فیلم تکان دهنده ای بود۰
اولی : چطور؟

دقیقه   بیست  وقتی    ، :  هیچی  دومی 
برد  خوابم  من  گذشت  فیلم   ازشروع 
و یکساعت و نیم بعد دیدم  یکی منو 
پاشو  داداش   : میگه  و  ده  می  تکون 

فیلم تموم شد۰

دراداره 

رئیس اداره به کارمندی که هرروز دیر 
به اداره می آمدگفت :

اینجا  حاضر  - چرا ساعت هفت ونیم 
نبودی ؟

ونیم  هفت  ساعت  فربانمگه  کارمند: 
اینجا چه خبر بود؟

 تصادفات 

ی  شاخه  یک  پیش   ی  هفته    : اولی 
، سه  من خورد  زن   به چشم  درخت  

هزارتومن  خرج روی دستم گذاشت
دومی :  برو خدارا شکر کن  ، هفته ی 
پیش  یک دستبند طال  به چش زن من 
واسه ی  هزارتومن   ، صدوسی  خورد  

من  تموم شد۰

خدا بدنده

اولی رفیق  خدا بد نده ، پات چی شده؟
دومی : هیچی از مرحله پرت شدم پایم 

شکست !

لیوان بی سروته

لیوانی  بینه  می  رستوران   میره  یکی 
اونو  گذاشتن   میز  روی  سروته  را 
سر  چرا  لیوان  این  میگه   و  ورمیداره 
نداره ؟ بعد اونو برش میگردونه و میکه 

عجیبه  سرهم نداره ٪
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کیخسرو بهروزی

برای زیستن دوقلب الزم است
قلبی که دوست بدارد، 

قلبی که دوستش بدارند0
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد0
قلبی که بگوید ، قلبی که جواب بگوید0

قلبی برای من،
 قلبی برای انسانی که من میخواهم
تا انسان را  درکنار خود  حس کنم 0
 » احمد شاملو«

***
حدود چهارسال پیش استادم  ، زنده یاد  
به  وشریف   نامدار  نقاش  زمانی   زمان 
شاگردنوازی  آمده بودند0 نشسته بودیم  
واز هردری می گفتیم 0 صحبت کشید به  
کشتارهای معمرقذافی  وبشاراسد0 استاد 
باسادگی  وصمیمیت  ذاتی گفتند:»  من 
دارم   درخانه  کوهی   یک درخت گالبی 
ویک راسو  درمحله ، که مرتب  می آید 
میوه های  این درخت را می خورد  که 
نوش جانش 0 اما  هسته وپوسته های  آن 
را می ریزد  ومن مجبورم  هرروز مدتی  
ازوقت خودرا  صرف نظافت  این آشغال  
ها و  کثافت ها بکنم 0 چندسال پیش  که 
پسر من کوچک بود یکی از خویشان  یک 
تفنگ ساچمه ای  اسباب بازی  به او هدیه 
داده بود0 این تفنگ درمنزل ما  بی مصرف 
مانده بود 0 روزی  که از کثافت  های مدام  
وهرروزه راسو  به تنگ آمده بودم  برای 
 0 کردم  ناپرهیزی  درزندگی  بار   اولین 
رفتم یک فشنگ  دراین تفنگ گذاشتم  به 
این امید  که صدای تفنگ  اورا می ترساند ، 
فرار می کند  ومن ازشّرش  خالص  میشوم 
0 بدون اینکه قصد کشتن  اورا داشته باشم  
، تنه درخت  را نشانه گرلفتم ؛ ماشه را 
کشیدم ، نمیدانم  چطور راسو  که باالی 
درخت بود  خودرا به تنه درخت کشید  
اصابت کرد   او  به  بد گلوله   ازبخت  که 
وراسو افتاد0 من مات  ومبهوت سرجای  
خود خشکم زد وبی اختیار  اشکم جاری 
شد0 هزاربار  خودرا لعنت کردم  که چرا 

چنین  جنایتی مرتکب شده ام٪«
استادزمان زمانی  که در هنگام  تعریف این 
ماجرا  هم اشکشان  جاری شده بود ، چشم 
خودر ا پاک کردند  وگفتند:»  یک هفته ی
 تمام  این پشیمانی  ودردواندوه   خواب 
وخوراک  مرا گرفته بود0 اولین کاری که 
کردم  تفنگ را به  شخصی که  شکارچی 
است بخشیدم که در خانه نباشد0 واآلن 
که  تعداد راسوهای  محل به پنج  - شش 
رسیده  است نه تنها  گالبی های کوهی را 
می خورند  بلکه انجیرها راهم می خورند  
ومن نه تنها  از تماشای خوردن آنها  لذت 
می برم 0 بلکه آشغال وکثافت های  آنهارا 
هم با جان ودل  هرروز تمیز می کنم 0 
حاال این را میخواهم بگویم  که این قذافی 

اسد   بشار  و 
چطور می توانند  
قتل  به  فرمان  
این همه  انسان 
بی گناه بدهند0 
همه   این  شاهد 
شند  با ر کشتا
ابرو  به  خم  و  

نیاورند؟« 
استاد   : گفتم 
یک  شما    ،
لحظه  درزندگی  
قدرت »تفنگ «
برده  بکار   را   
وبالفاصله  اید  
شده  پشیمان  
اید0 چون برای 
شما  دیگر حفظ  
قدرت  این 

نه تنها  مهم نبوده است  ، بلکه  موجب 
دردواندوه شماهم   شده است 0 قدرت  
وحفظ قدرت  بالیی است  که از ابتدای  
ها   میلیون  قتل   موجب  انسان   خلقت 
انسان شده است 0 تمام لشکر کشی ها  ، 
حفظ  برای  ها   وکشورگشایی  کشتارها  
وگسترش  قدرت بوده است 0 استاد رفتند  
واین پرسش  درذهن من ماند  که قدرت 

چیست ؟
نوشته ی زیر  محصول کنجکاوی وکندوکاو 

درالبالی کتابهاست 0
قدرت را می توان به معنای  پدید آوردن  
قدرت  کرد0  تعریف  مطلوب   وضعیت 
طلبی  ویژه ی انسان است 0 حیوانات فقط  
درپی رفع نیازهای  خود هستند0 ماربوآ  
وقتی خوراکش را خورد  می خوابد  تا آنکه 
دوباره گرسنه شود0 اگر جانوران  دیگر  
است  این  علتش  کنند  نمی  کاررا  همین 
که  خوراکشان کافی نیست  یا ازدشمن 
می ترسند0 انگیزه فعالیت  جانوران  ، به 
نخستین   نیازهای   ، نادر   موارد  استثنای  
است  وتولید مثل ، واز حدودی که  این 
نیازها  الزم می آورند  فراتر نمی روند0 
قانعند0  مثل  وتولید  به زیستن   جانوران 
به گسترش  میل    ، آدمیان  آنکه   وحال 

وقدرت دارند0

عادی  طبیعت   جزو   » دوستی  »قدرت 
انسان است 0عشق به قدرت مانند  شهوت  
انگیزه ی  نیرومندی است 0 آدم هایی  که 
مهار  خودرا  پرستی   قدرت  توانند   نمی 
کنند  درهر تیمارستانی  یافت می شوند0 
یکی گمان می کند  که میلیاردر است ، 
دیگری خودرا  پادشاه می پندارد،  وسومی 

خود خداست 0
» عشق به قدرت «  برای آنکه مفید واقع 
شود  ، باید به هدفی  سوای قدرت  بستگی  
داشته باشد 0 منظور  این نیست  که هیچ 
نوع  عشق به قدرت  برای خاطر  قدرت 
در  که  زیرا    ، باشد  داشته  وجود  نباید  
جریان  کار وفعالیت  این انگیزه  نیز  خواه 
ناخواه  پدید می آید ؛ منظور  این است  
که آرزوی  رسیدن  به یک هدف  دیگر 
باید  چنان قوی باشد  که قدرت  ، اگر  آن 
هدف را  حاصل نکند  ، خاطر انسان  را 
راضی نسازد0 عشق به قدرت  باید وابسته 

باشد   به غرضی که  ، بطور کلی ،
  با خواهش  های مردمان  دیگری  که 
از حصول  آن غرض  متأثر می شوند  ، 

هماهنگی  داشته باشد0
 ، انسان   پایان  بی  های   هوس  میان  از 
ازهمه  شکوه  و  قدرت   های   هوس 
نیستند ، نیرومندترند0این دوهوس یکی 
دارند0  باهم  نزدیک  بستگی   هرچند    

آوردن   بدست  راه  ترین   آسان  معموالً 
آوردن قدرت  است 0  بدست   ، شکوه  
این نکته مخصوصاً  درمورد مردمانی که 
با امور  اجتماعی وسیاسی  سروکاردارند  
صادق است 0 بنابراین  هوس ُشکوه  همان  
اعمالی را باعث  می شود که هوس  قدرت ، 
 واین دو انگیزه  را  ، از لحاظ  مقاصد عملی ،
که  هوسهایی   0 دانست  یکی  توان  می   
واقعاً  گران تمام می شوند  آنهایی هستند  
که ازعشق به آسایش مادی  ، ناشی می 
شوند0 هم افراد  وهم اجتماعات  بیشتر  در 
جست وجوی  قدرت بر می آیند  تا ثروت  ؛ 
 ممکن است  ثروت را  همچون  وسیله ای

طلبی  قدرت   به  یافتن   بدست    برای 
کنند0 یا ممکن است  برای افزایش قدرت  

ازافزایش ثروت دست بردارند0
جوامع  درارتباط با قدرت  ، به انواع  واقسام  
طرق  باهم فرق می کنند0 همچنین  جوامع 
بر حسب  تفاوت  راه های  دست یافتن  
به قدرت  فرق می کنند0 سلطنت موروثی  
آورد   می  پدید  فردقدرتمند   نوعی  
وصفات الزم  برای یک روحانی  بزرگ  
نوعی دیگر0 دموکراسی  شکل سوم  فرد 
قدرتمند  راپدید  می آورد  وجنگ  شکل 
اجتماعی   نهاد  که   درجائی  را0  چهارم 
خاصی ، مانند اشرافیت  یا سلطنت  موروثی  
وجود نداشته  باشد  ، شمارافرادی را که می 
توانند  صاحب قدرت  شوند  محدودمیسازد 
بیشتر   هرکس  گفت   میتوان  بطورکلی 
هوس قدرت داشته باشد  قدرت بیشتری  
بدست می آورد0 نتیجه اینکه درهرنظام 
همگان   بروی  قدرت   دِر  که  اجتماعی  
قاعدتًا  بخش  قدرت  مقامهای   بازباشد 
عشق  سبب  به  که  رسد  می  کسانی  به 
دارند0 فرق  عادی  مردم  با  قدرت   به 
از  یکی  که  آن  با  قدرت   به  عشق 
است   بشری  های   انگیزه  نیرومندترین  
دارد0  فراوان  وزیاد   کم  مردمان   میان 
وانگیزه های گوناگون  آن را محدود می 
سازند0 مانند عشق به آسایش ، عشق به  
لذت  وگاه نیز  عشق به تأیید دیگران 0 
درمیان مردمان  ضعیف  ، عشق به قدرت  

قدرت  یعنی بـیداد
رهبر  به  تسلیم شدن   به  میل  بصورت  
عشق  که   کسانی  آید0  می  در  وحاکم 
شدید  به قدرت  ندارند  بعید است  که تأثیر 
فراوانی بر  جریان  حوادث  داشته باشند0

قدرت آشکار

میل  به قدرت  دوصورت دارد:  آشکار ، 
دررهبران  ؛ و پنهان  در پیروان آنها0 وقتی 
که مردم  با میل از رهبری  پیروی می کنند  
، منظورشان  این است که  آن گروهی که 
رهبر  دررأس آن قراردارد  قدرت بدپست 
بیاورد0 پاحساس می کنند  که پیروزی  
رهبر  پیروزی خودآنهاست 0 لزوم رهبر  
هم درهمه ی جوامع  از ضروریات است 0

به  جمعی   دسته  امور   قرارباشد   اگر   
نتیجه  برسد ، باید کسانی باشند که دستور 
بدهند، وکسانی باشند  که دستوربگیرند0

سیرت برخی از مردمان آنهارا همیشه  در 
مقام رهبری قرار می دهد، وسیرت برخی 
آنهارا فرمانبردار می سازد۰ میان  دیگر 
افراد  متوسط  ، توده ی  این دو  نهایت 
قرار می گیرند که برخی  ازآنهادوست می 
دارند  دستوردهنده باشند و برخی دیگر 

ترجیح می دهند  که دستوربگیرند۰
شناسائی    « درکتاب  آدلر«   »آلفرد 
فرمانبردار  سنخ  دو  به  بشر«   سرشت 
  « نویسد:  ومی  پردازد  می  وفرمانفرما  
وقوانین   قواعد   مطابق  فرمانبردار  فرد 
سنخ  واین   کند،  می  زندگی  دیگران 
تقریباً  خودبه خود  یک مقام زیر دست  
می  وادامه  کند«   می  پیدا  خود  برای 
دهدکه » ازطرف دیگر  ، سنخ  فرمانفرما 
ازخود می پرسد: چگونه می توانم  ازهمه 
برترباشم ؟«  واین آدمی است  که ه رجا 
احتیاج  به مدیر باشد  سروکله اش  پیدا 
می شود ودرانقالب  ها باال می آید۰ آدلر  
هردو سنخ  را ، دست کم درشکل افراطی 
شان  ، نامطلوب می داند  ، وآنهارا  نتیجه 
شناسدومی  می  وپرورش   آموزش  ی  
نویسد:»  بزرگترین عیب  تربیت  قدرن 
پرستانه  این است که کودک  را با آرمان  
قدرت  ببار می آورد  ولذت های قدرت 

داشتن را  به او نشان می دهد۰«
محدود  دراشکال   قدرت  به  عشق 
دارد،  عمومیت  کمابیش    ، گوناگونش  
 ۰ است  نادر  آن   مطلق  اَشکال  ولی 
بیاید   پیش  هروقت که خطر  شدیدی  
قدرتی  که  است  این  مردم  غالب  میل 
پیدا کنند  وبه آن تسلیم شوند؛ دراین 
گونه لحظات  کمتر کسی  بفکر  انقالب 
می افتد ۰ وقتی که جنگ  در می گیرد  
مردم همین احساس را نسبت  به دولت 

پیدا می کنند۰
میخورد  خواه  ترس آب  از  هرتسلیمی 
رهبری که ما به او تسلیم می شویم  فرد 

بشری باشد  وخواه ذات الهی ۰ 
ازآنجا که  قدرت مارا  قادر می سازد  که 
ارضاء  از  آن  خواهشهای  خودرا  بیش 

میسر   برایمان  قدرت   بدون  که  کنیم  
است ، وچون قدرت  باعث می شود که  
پس   ، بگذارند   حرمت  ما  به  دیگران  
طبیعی است  که ما  خواهان قدرت باشیم  ، 
مگر  تا حدودی  که ترس وتردید  مانع 

شود۰

قدرت پنهان
یک صورت  قدرت فردی هم  وجوددارد  
 ، ایم   نکرده  بررسی  را   آن  هنوز   که 
)قدرت  است  پرده  پشت  قدرت  وآن  
درباریان  ، دسیسه گران ، جاسوسان  و 
که  بزرگی  درهرسازمان  رقصانان(  گربه 
زمامداران  قدرت  ززیادی  دراختیاردارند  ،
 مردان یا زنان  کوچک تری هستند  که 
با شیوه های شخص خود دررهبران  نفوذ 
می کنند۰ گردانندگان  احزاب وکسانی 
که سِر نِخ عروسک های بازی را  دردست 
دارند  ازاین دسته اند ، اینهابی سروصدا  
دوستان خودرا  درمقامات  حساس می 
خود  را  اختیارها  رفته   ورفته  گذارند 

بدست می گیرند۰
اینگونه    ، موروثی   غیر  دردیکتاتوری 
مرگ   از  پس  است   ممکن  مردمان 
دیکتاتور  بقدرت برسند، ولی بطورکلی  
اینها ترجیح می دهند  که جلو صحنه  
خواجه  مانند   گاه  اینان  نشوند۰  ظاهر 
یا   ، شرقی   های  درسلطنت  سراها  
معشوقه های شاهان  وحاکمان  درسایر 
جاها  ایفای نقش می کنند ۰ صفاتی که 
برای کسب  قدرت پشت پرده  الزم است  
با صفات  الزم برای  انواع دیگر  قدرت 

فرق می کنند۰
قدرت روحانیت  نیز گاه بصورت  آشکار 
آید۰  درمی  پنهان    بصورت  وگاه  
درصورتی که رهبر  ، شاه ، حاکم  وخلیفه 
، خود  وظیفه ی روحانیت را  هم ایفا کند 
،  بصورت عیان  درمی آید؛  خلفاء هم 
امیرالمؤمنین  بودند و هم  رئیس دولت 
۰ گاه دو قدرت روحانی  ورهبری  درمقابل 

هم قرار می گیرند؛ درمصروبابل  وقتی 

پادشاه   باقدرت  روحانیان   قدرت   که 
تضاد وتقابل  پیدا کرد،  روحانیان پیروز 
شدند۰ درانقالب ایران  نیز چنین شد۰ 
با پیشرفت تمدن  ، درغالب کشورها  ، 
روحانیان رفته رفته  ازباقی مردم  جدا 
شدند  وقدرت بیشتری  بدست آوردند۰ 
قدرت دینی  خیلی کمتر  ازقدرت دنیوی  

براثر شکست  درجنگ ازبین می رود۰

قدرت عقیدتی وایدئولوژی
وقتی که قدرت به افراد  یک مذهب  ، 
یک ایدئولوژی  وفرقه  منحصر می شود ، 
ناچار  سانسوِر عقیدتی  شدیدی  برقرار 
گروه   ، مذهب   به  معتقدان  گردد۰  می 
ایمان   اند   شائق   که  حاکم   ی  وفرقه 
دیگران   ، دهند   گسترش  را  راستین  
راهم به  همرنگ شدن  تشویق وترغیب  
کنند۰  می  سرکوب  موارد   ودربسیاری 
ودیگران حتی اگر شده  بظاهر  تمکین 
می کنند ، که این آزادی  ، هوش  وفهم 
انسانی را  از میان می برد۰ ریا کاری را  
وهنر   وادبیات   آموزش   زند۰  می  دامن 
باسمه ای  می شودوبجای ابتکار  وانتقاد  ، 
خوش باوری وخوش خدمتی  پدید می 
فرمان   ، عقیدتی   درحکومتهای  آید۰ 
روایان  ازنوع مردمان  متعصب  خواهند 
بود وچون متعصب  اند  سختگیر  خواهند 
با  ای   عده   ، سختگیرند   وچون  بود۰ 
آنها  مخالفت خواهند کرد وچون بارژیم  
مخالفت کردند  ، رژیم  سختگیرتر خواهد 
شد ۰ ازاینجاست  که چوبه ی دار  وپشته 
می  پیدید  سوزی  آدم  برای  هیزم   ی 
آیدودیریازود  دولت چنان  به خواست 
های مردم عادی  بی اعتنا  می گردد که 

انقالب می شود۰

پادشاهی موروثی
زیانبارترین نوع قدرت  ، قدرت پادشاهی 
است ۰ سلطنت  عیب های بزرگی دارد۰ 
احتمال   ، باشد  موروثی  سلطنت  اگر 

اینکهفرمانروایان  افراد  با کفایتی باشند  
واگردرخصوص  است  ضعیف  بسیار  
وجودداشته   تردیدی  جانشینی   قانون 
باشد، جنگهای داخلی برسروراثت پیش 
ی   کشورها  از  دربسیاری  آمد۰  خواهد 
که  پادشاهی   ، زمین  مشرق  پادشاهی  
قدرت ر ا  بدست می گرفت  برای حفظ 
قدرت  ازکشتن فرزندان وبرادرانش هم  
اولین  »خسروپرویز«   ۰ نداشت  ابائی 
کسی بود  که برای رسیدن  به پادشاهی  
پدرخودرا کشت ۰ زورگوئی و بیدادگری  
های خسروپرویز   ادامه یافت  تا آن که 
پدررا   ، خسروپرویز   پسر  »شیرویه«  
وخود   انداخت  زندان   وبه  بازداشت 
پس  شیرویه   کرد۰  آغاز  را  بیدادگری 
ازقتل  پدرش  همه ی برادرانش رابرای 
نکنند   فراهم  او  برای  مزاحمتی   آنکه  
بقتل   رحمانه  بی  وکوچک   ازبزرگ 
رسانیدوازشاهزادگان ساسانی  کسی را 
زنده نگذاشت  وبشیوه ی پدر  سلطنت 
خودرا  با خوشگذرانی  وزن بارگی  ادامه 
داد  وحتی »شیرین«  معشوقه پدرش را  
تقی   « بنوشته  خودبرد۰  حرمسرای  به 
 - ، جلدنهم  هفتم  بخش  زاده«  )ص 5 

مقاالت تقی زاده - ازپرویز تا چنگیز(  
» این پادشاه سخت  دل ، پدرش  ونیز 
تمام برادران خودرا  به اختالف از۱5 تا 4۰   

هزار نوشته اند کشت «۰
این  از عیب های  سلطنت  یکی دیگر  
است که این نظام معموال به منافعافراد 
که  مگروقتی  نداردپ،  توجهی  جامعه  
این منافع با منافع شخصی پادشاه یکی 
باشند۰ نفع پادشاه  دراین است که هرج 
ومرج داخلی  را فرو  بنشاند ۰ بنابراین  
هرگاه خطر  هرج ومرج  باال بگیرد  قانون 

معموالً  از پادشاه حمایت می کند۰
ازویژگی قدرتمندان  وخودکامگلن  این 
است  که وقتی دچار  خودبزرگ بینی  می 
شوند ، ازدیدن  واقعیت  درون رویدادها 
مانندوهرآسیب   می  خبر   بی  ومسائل 
وقتی  شمارند۰  می  ناچیز  را  وخطری 
خودبزرگ بینی درمغز خسروپرویز جای 
گرفت  اورا  نسبت به خود  ومعایب کارش  
بی خبر گذاشت ۰ ومانند  هر خودکامه 
ای  ، خودرا  شکست ناپذیر  می دانست 
  ۶۰۰۰ آهنین  حصارهای  اودرمیان    ۰
نگهبان ویژه  خودرا پایدار  می دانست 
ودیگر  بشاراسد«   « و  »قذافی«  ومانند  
دیکتاتورها  در مخیله اش هم نمی گنجید  

که محکوم به نیستی است ۰
همچنین نفع پادظشاه  دراین است  که 
مردم کشورش ثروتمند باشند، زیرا که 
درجنگ  یابد۰  می  افزایش  او  مالیات  
خارحجی  ، تاوقتی که پادشاه پیروز است  
منافع او ومردم کشورش یکی پنداشظته  
میشود۰ تا آن زمان  که او قلمرو خودرا  
واطرافیانش   عوام   ، دهد   می  گسترش 

اورا ستایش می کنند۰
بقیه درصفحه 4۸ 

سکوت هم قدرتی بی نهایت دارد
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غالمحسین امیر خانی  درزمیتان ۱۳۱۸  
پدرش   ۰ شود  می  متولد  درطالقان 
خانه  بانو«   « ومادرش  بود  معلم  رستم 
والدینش  های  فضیلت  از  اوبارها  دار۰ 
یاد کرده است ۰ درمکتب پدر شلهنامه 
را از اول تا به آخر بارها خواند و درس  
را  میهن  به  عشق  و  دوستی  وطن 

فراگرفت ۰
» سالهای رشد وپرورش  غالم حسین  
ی  بوسیله  ایران  که   است  زمانی 
بین  ایران   ۰ شود  می  اشغال  متفقین  
و  شود  می  تقسیم  وروسیه  انگلستان 
خانواده امیرخانی همانند همه خانواده 
های ایرانی با آثار نا خواسته ی جنگ  
همراه می شود۰ او دوسال اول دبستان 
سپس  کندو  می  سپری  درطالقان   را 
همراه خانواده به تهران کوچ می کند۰

های  مسئولیت  با  امیرخانی  نوجوانی 
زود  خیلی  او   ۰ است  همراه  سنگینی 
نان آور خانواده می شود وبرای  امرار 
مشغول  دربازار  وخانواده   خود  معاش 
دوره  دلیل  وبهمین  شود  می  بکار 
آزاد طی  را در کالس های   دبیرستان 

می کند۰  
اش   پسرخاله  دختر  با   ۱۳4۱ درسال 
موفقیت  بیشتر  او  کند۰  می  ازدواج 
هنری خود را مدیون همسر   صبور و 

فرهنگ دوست خود می داند۰
مصاحه  در  امیرخانی  حسین  غالم  اد 
نکته صحه  براین  باید  گوید:»   ای می 
نتایج  یاز   ، نکو  رورش رفتار   گذاشت  
سیروسلوک  در هنر خوشنویسی است 
تندخو  خوشنویسی   کمتر  درواقع    ۰
وجود داشته است  واصوالً  ویژگی های 
منفی  بااین هنر  جمع شدنی نیست 
۰  زیرا  درذات وطبیعت  این هنر  یک 
تربیت درونی  نیز نهفته است ۰ درواقع  
دراین فراگیری  آموزش خط ،  هرکلمه 

ای باید  آرام آرام  به 

بااین   وهمراه  برسد   انسجام   و  تعادل 
می  حرکت  نیز  نویسنده   شخصیت   ،

کندوبه سوی اعتدال می رود۰« 
درمورد  خانی   امیر  دیگری  درجای 
درهنر  گوید:»   می  خوشنویسی 
دارد   محوریت   ، اخالق  خوشنویسی  

وخط بر پایه ی آن استوار است ۰«
یک  یعنی   ۱۳4۰ درسال  امیرخانی 
استخدام   به  ازدواج   از  قبل  سال 
او  آید۰  درمی  زیبا  هنرهای  کل  اداره 
بی  استادان  مکتب  در  را  خوشنویسی 
وسیدحسین  سیدحسن  چون  بدیلی 
برادر  دو  این  آموزد۰  می  میرخانی  
تربیت  را  امیرخانی  چون  شاگردی  که 
در  خودرا  بینایی  کردنددراواخرعمر  

راه هنر خوشنویسی ازدست دادند

                               ـهنر خوشنویسی                                                                                                                           خوشنویسان  ارموز اریان و  
      غالم حسین امیرخانی                                                                                                                                                                                                                                                                                           

خوشنویسی  دنیای  به  شاگردی  اما   
براین  بسیاری  امروز  که  دادند  تحویل 
به  امیرخانی   حسین  غالم  اند  عقیده 
عصر  نویس  نستعلیق  برترین  حق  

حاضر بشمار می رود۰
عنوان  به  زمانی  خانی  امیر  »استاد 
انجمن  عالی  شورای  ریاست  و  مدیر 
مدیریت  ایران،  خوشنویسان 
فرهنگسرای ارسباران )هنر( و ریاست 
ایران  هنرمندان  خانه  عالی  شورای 
انجمن  در  او   ۰ است  کرده  خدمت 
خوشنویسان ایران به کار تعلیم خط به 
خوشنویسان و استادان دیگر مشغول 
است. از ایشان برای کاریاری ارزشمند 
فرهنگی و هنری با عنوان پیشکسوت 
از  شد.  گزاری  ارج  نستعلیق  خط 
شناخته  ماندگار  چهره های  در  جمله 

شده است۰«
امیرخانی  استاد  مدیریت  درزمان 
  ۶۰ دردهه  خوشنویسان   انجمن  بر 
از  ایرانی  ونوجوانان  جوانان  استقبال 
که  بود  حدی  به  انجمن  های   کالس 
عاجز  آنها   همه  پذیرفتن  از  انجمن 
مختلف  درشهرهای  الجرم  ماند۰و 
های  کالس  ازکشور  درخارج  وحتی 
دایرشد  انجمن  نظر  زیر  خوشنویسی 
و شاگردان با ارسال خط خود به دفتر 
انجمن ازراه دور مراتب خوشنویسی را 
طی می کردند۰  استقبال خوشنویسان 
بود۰  درخورتوجه  بسیار    نیز   زن 
امروز  تعداد بیسیاری از خوشنویسان 
عنوان  با  مملکت  وکنار  درگوشه  زن 
آموزان  نو  آموزش   به  استادی 

مشغولند۰
یکی ازویژگی های استاد امیرخانی که 
ملهم از صفت خوشنویسی است  بیان 
آرام و  باوقاراوست که با لحنی بسیار 
شمرده و صدائی که بازحمت می توان 

شنید صحبت می کند۰
بسیار  شاگردان  امیرخانی  استاد 
از  که  است  کرده  تربیت  نیز  باارزشی 

آن جمله به استاد  امیر احمد فلسفی
می توان اشاره کرد۰

توسط  حتی  که  انتقاداتی  از  یکی 
است  آن  شود  می  او  به  شاگردانش 
نداردو  کتابت  فرصت  امیرخانی  که 
کتاب  ازاو  بیش  مراتب  به  شاگردانش 
اما  اند  آراسته  خود  باخط  را  هایی 
که  اداری  های  گرفتاری  بدلیل  استاد  
داشته است کمتر دراین زمینه توفیق 

یافته است ۰ 
 استاد امیرخانی  تاکنون در نمایشگاه 
خود  آثار  ی  عرضه  برای  زیادی   های 
می  آنجمله  از  که  است  کرده  شرکت 
توان به نمیشگاه های او در انگلستان، 
فرانسه، پاکستان و سوریه اشاره کرد۰

بارها  امیرخانی   حسین  غالم  استاد  
همچنین  و  هنردوستان  تجلیل   مورد 
مقامات دولتی  قرارگرفته است  استاد 
صاحب مدال های درجه یک  فرهنگ 

وهنر  چه درزمان قبل از سال ۱۳5۷ و چه 
درزمان حکومت فعلی  است ۰ او بارها 
بعنوان  محور اصلی  بسیاری از رخداد 
های  خوشنویسی  مطرح شده است ۰ 
آوازه هنرش  تنها  نه  امیر خانی  استاد 
درایران بلکه درسراسر جهان پیچیده 
است ازجمله درسال ۱۳۹5 مدال ادب 
در   ) شوالیه  درجه   ( فرانسه  هنر  و 

سفارت فرانسه به وی اهدا شد۰
 ازتألیفات  استاد رسم الخط امیرخانی

نام  توان  می  را  امیرخانی  وآداب الخط 
قبول  از  ثبل  بیشتر  که  کتابهایی  برد٪ 
رژیم  زمان  در  و  اداری  مسئولیتهای 
به  توان  می  است  کرده  تحریر  سابق  

این عناوین اشاره کرد:
* گلستان سعدی

*رباعیات خیام
*دیوان خواجوی کرمانی

*صحیفه هستی
*فرازهایی از شاهنامه

*دوازده بند محتشم کاشانی
*دیوان حافظ

*منتخبی از غزلیات سعدی
*سرو سایه فکن درباره فردوسی و 

شاهنامه
*گزیده غزلیات خواجوی کرمانی

ده  و  یکصد  سعدی  گلچین  *تضمین 
غزل

*ترجیع بند هاتف اصفهانی
نوروز  مناسبت  به  مهربانی  *پیام 

باستانی )۱2 تابلو(

استاد  برای   وباعزت   دراز  عمری 
امیرخانی آرزو می کنیم۰

منابع: 
*ویکیپیدیا

غالم  استاد  درآثار   خط   راز  کتاب   *
ونگارش  پژوهش  خانی  امیر  حسین  

کاوه  تیموری
 * فرستنده از یزد- مهدی مثنوی
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بقیه :  استاد فرشچیان

و فرشچیان در مصاحبه با تویسرکانی 
چنین  بهادری  درباره   )۱۳۷۱،۱۷(
راستی  به  بهادری  »استاد  می گوید 
به  بود.  ایران  هنر  در  بزرگی  چهره 
نقش پردازی  و  طراحی  شیوه  در  ویژه 
ایران،  تاریخ هنر  قالی، شاید در طول 
به خصوص پس از دوران صفویه کسی 
استاد  اندازه  به  که  باشیم  نداشته  را 
طراحی  با  آشنایی  و  شناخت  بهادری 
داشته  نقش پردازی   شیوه های  و  قالی 
از  دفتری  شاگردانش  برای  او  باشد. 
دانایی بود و برای نقاشی و آثار هنری 
ارزش های معنوی و مادی فراهم آورد. 
جان  با  و  بود  صبور  و  سخت کوش  او 
برای  داشت.  توان  در  را  آنچه  دل  و 
می کرد.«  ارائه  شاگردانش  پیشرفت 
فرشچیان   )2۹ تا   25 سطر   ۸5 )ص 
با ایران )۱۳۸۱( نیز اظهار  در مصاحبه 
شخصیت  [بهادری]  »ایشان  می دارد: 
به حرفی  خیلی محکمی داشت. یعنی 
اعتقاد  می کرد،  که  کاری  و  می زد،  که 
وقتی  می ایستاد.  پایش  و  داشت. 
می دید یک شاگردی مستعد است. همه 
از  نه فقط  او می کرد.  به  نوع رسیدگی 
لحاظ تعلیم و تربیت، که از کلیه جوانب 
می گرفت.  پر  و  بال  زیر  را  شاگردانش 
و  با شخصیت ها  مثاًل  که  این  نمونه اش 
افراد متعینی دوست بود. و از کارهای 
شاگردانش برای آنها خریداری می کرد 
تشویق  حال  عین  در  هم  شاگردها  و 
کمک  هم  زندگی شان  به  می شدند 
می شد. و این کار عادتش بود. حتی با 
این که ممکن بود خودش احتیاج مالی 
داشته باشد. روح خیلی بزرگی داشت. 
خوب  شاگردانش  می خواست  دلش 
در  بخلی  کوچکترین  نه تنها  بشوند. 
ایثارگرانه  آموزش نداشت که برعکس 
و  تا ۳۹(  یاد می داد.«)ص۸5 سطر۳۷ 

)ص۸۶ سطر۱ تا 4(

سبک کار بهادری
پورصفا در گفتگو با رضایی نبرد )۱۳۹2( 
در باره سبک کار بهادری چنین گفته 
بهادری  استاد  را  ایرانی  »سبک  است: 
ایجاد نمود. او دستی توانا و واقعًا قوی 
در ایجاد نقش های خیالی داشت. برای 
مثال او در نگاره )نقش بشریت( دو زن 
را پشت به هم داده، تصویر نموده که از 
دور شبیه اسلیمی وختایی است، لیکن 
نقش های  متوجه  نزدیک  از  و  بادقت 
سبک  در  می شوید.  خیالی  و  انسانی 
در  خیالی  و  عجیب  نقش های  ایرانی 
دل نقش ها و طرح های سنتی قالی قرار 

می گیرند.«)ص۸۳ سطر 2۰ تا 24(
و  طبیعت سازی  معتدل  تلقیق 
ارائه  و  سنتی  طراحی  با  ژرفانمایی 
ویژگی های  از  نمادین  عرفانی  مفاهیم 

در  رضایی نبرد  است.  بهادری  سبک 
آثار  بر  بهادری  تعلیمات  تأثیر  باره 
در  »فرشچیان  می گوید:  فرشچیان 
دوره هنرجویی خود در اصفهان، بیشتر 
از همه متأثر از آموزش و اسلوب عیسی 
بهادری بود. و این آموزه ها، همواره در 
داشته  تداوم  او  حرفه ای  زندگی  طول 
نقوش  و  طبیعت سازی  تلفیق  است. 
و  ایرانی  استیل  یا  سبک  سنتی، 
متفاوت  خالقانه،  و  بدیع  طراحی های 
و  گرفت  و  سازها  و  ساخت  و  دیدن 
آغاز  در  فرشچیان  مبتکرانه  گیرهای 
که  بود  ایشان  سیره  و  سبک  از  متأثر 
بعدها با جست و جوی بی وقفه هنرمند 
و در سطح بین المللی به تکامل رسید.« 

)ص۸5 سطر 2۹ تا ۳۳(
فرشچیان  از  نقل  به  رضایی نبرد 
بهادری  روش  و  »سبک  می گوید: 
قدیم  نگارگری  اصالت  به  قائل  بیشتر 
فرشچیان  که  حالی  در  است،  بوده 
نوآوری و خالقیت را در بستر نگارگری 
اصیل جایز می شمرده است. و همواره 
داشته اند.«  بحث  موضوع  این  سر 

)ص۸۷ سطر ۳۰-2۹(
در  خالقیت  و  بدعت  بهادری  »البته 
طراحی فرش و نقوش ایرانی را به کمال 
فرش  طراحی  اعتبار  و  نماد  و  رساند 
سال  چندین  را  فرش  هنر  و  گردید 
او،  چالش  و  مسأله  لیکن  برد.  جلو  به 
عدم تداخل و آمیزش »طبیعت نگاری« 
سنتی  نگارگری  در  »واقع گرایی«  یا 
آموزه های  فرشچیان  حال  هر  به  بود. 
در  را  فرش  هنر  در  بهادری  خالقانه 
رساند.«  کمال  به  و  آزمود  نگارگری 

)ص۸۷ سطر ۳5 تا 4۰(
باقی مطالب فصل دوم از بخش نخست 
کتاب در باره ادامه تحصیالت تکمیلی 
در  او  استخدام  و  اروپا  در  فرشچیان 
سوم  فصول  در  است.  فرهنگ  وزارت 
کتاب  نخست  بخش  پنجم  و  چهارم  و 
و  فرشچیان  فرهنگی  خدمات  به  که 
هنرشناسان  اظهارنظر  و  افتخارات 
و  او  قدر  جاللت  درباره  هنرمندان  و 
عزیز  استاد  این  هنری  آثار  چگونگی 
اختصاص دارد، از نمایشگاه ها و موزه ها، 
مراکز فرهنگی  تأسیس  مشارکتش در 
و  بزرگداشت ها  و  جوائز  و  هنری  و 
یادبودهایی که به وی تعلق یافته است، 
سخن به میان می یاد. فصل ششم  که 
به تبیین شخصیت هنرمند می پردازد، 
و  اخالقی  ویژگی های  و  جهان بینی 
اطالع  به  را  فرشچیان  فرهنگی  عالئق 
از  که  خواننده ای  می رساند.  خواننده 
نزدیک توفیق مصاحبت و معاشرت با او 
را نداشته است. از خالل مطالب مندرج 
در این فصل خواهد دانست، فرشچیان 
مردی باایمان و شاکر و متوکل به لطف 
و کرم الهی و پایبند به راستی و درستی 
و صدق گفتار است. با فروزه فروتنی و 
ادب ذاتی وقت شناسی و خوشرویی در 

مناسبات و مراودات اجتماعی مقید به 
پاسداری  و عالئق وطنی  ایران دوستی 
عرصه  در  ایران زمین  مأثر  و  مفاخر  از 
جهانی و ابراز محبت و احترام نسبت به 
همه مردم که حس انسانی اش محدود 
به مرز مشخصی نیست. نسبت به همه 

مردم ابراز و اعمال می شود.
چهارگانه اش  فصول  و  دوم  بخش 
اسلوب  و  فرشچیان  آثار  باره  در 
و  رنگ  حسب  بر  اوست  نقاشی  های 
مواد شرح جامعی می دهد، که مشتمل 
 ٪ اکریلیک  رنگ  از  استفاده  موارد  بر 
طراحی های  و  روغن  و  رنگ   ٪ گوآش 
به معرفی  و  اوست.  مدادی و تک رنگ 
طراحی های  و  سیاه قلم   ٪ رنگی  آثار 
موزه های  در  که  می پردازد.  فرشچیان 
و  خصوصی  مجموعه های  و  دولتی 

شخصی نگهداری می گردد.
وسعت  است،  گفتنی  مقال  پایان  در 
مطالب مندرج در کتاب و شرح و بیان 
و  بسط  و  فرشچیان  زندگی  جزئیات 
تفصیل کاملی که از موضوعات مطروحه 
با  را  خواننده  آنکه  عین  در  می دهد، 
انبوهی از دانستنی های گوناگون روبرو 
ارزنده  و  جالب  این حیث  از  و  می کند 
می کند،  القاء  خواننده  به  گاه  است، 
در  نیز  غیرضروری  مطالب  از  مواردی 
تلو موضوعات کتاب درج گردیده است 
موجد  نمی یافت  نشر  و  نقل  اگر  که 

خللی نمی شد. 
در  گاه  نیز  مطالب  ویراستاری  در 
است.  نشده  کافی  دقت  جزئی  موارد 
جای  به  سالمتی«  »طلب  جمله  آن  از 
است  مصدر  خود  که  سالمت«  »طلب 
ندارد.  یاء مصدری  افزودن  به  نیازی  و 
جای  به  دارد«  آرزو  توفیق  »طلب  و 
آرزوی توفیق دارد. )ص دوم پیشگفتار 
موارد  این  البته   )2۷ و   24 سطرهای 
کتاب  کلی  اهمیت  از  سهوی  جزئی 
نمی کاهد و خواندنش باب فیضی موّسع 
بر اهل ادب و هنر می گشاید که مأجور 

و مشکور اهل نظر است.

منوچهر برومند م - ب سها
پاریس پنجم اکتبر 2۰۱۸

سال   22۸ برآیند  بقیه: 
حکومت صفوی

ادامه دارد

بقیه : قصه های ناشنیده

سپهبد    ، حیرت   نهایت  با  اما  شوند۰ 
: من متعجبم  که چرا  مقدم می گوید 
نمی  توجیه  شمارا  نصیری   تیمسار 
ونه  عوض شده   مملکت  مسائل  کند۰ 
تنها  نباید کس دیگری باز داشت شود  ،

باید آزاد   بلکه  این سیصد نفررا هم  
گرداند  باز  ازتبعید  راهم   مالها   ۰ کرد 
ومحکومین سابق  را هم طی  مراحلی 
آزاد کرد۰۰۰ بحث ومذاکرات  آن شب  
وروز های بعد  بجایی نرسید وسرانجام 
آقای پرویز ثابتی  که به خاصیت  ذات 
را  آزادسازیها  این  نتیجه  مسئولیتش  
ازآن  گرفت  کناره  کار  از  دانست   می 
بسته  ساواک   دست  هرچه   پس  
ومخربین   اخاللگران   دست   ، ترشد 
به آن جایی  تا  باز گذاشته شد  بیشتر 
میوه  داریم  وهنوز  دیدیم   که  رسید  
۰۰۰کاربجایی  چینیم  می  را  آن  تلخ  
رسید  که وقتی دریک اجتماع داخلی  
کردند  اعتراض  ساواک   کارکنان   ،
قصد   سوء  به  دست   مردم  وگفتند  
زده  هایمان   وخانواده  ما   جان  علیه 
ناصر مقدم  گفت  ، همین سپهبد   اند 
گفتید   زور  مردم  به  شما   عمر  یک    :
بگذارید چندروزی هم  آنها بشما زور 

بگویند۰۰۰

بقیه : قدرت

سقوط

دوعامل مهم رهبر وحاکم را  به سقوط 
وتملق   خودبینی  غرور  کشاند:  می 
نادرست  گزارشهای  با  که  اطرافیانی 
او  به  چندان  صد  اورا  وشکوه  قدرت   ،
تحکیم   وبرای  کنند  می  وتفهیم  تلقین 
حقایق  خود   وقدرت  مقام   ، موقعیت 
 ، ظلم  به  وادار  گویند۰واورا  نمی  باو  را  
اقدام های نابخردانه وسرکوب مردم  می 
داخلی  درامور   اگر  رهبروحاکم   کنند۰ 
می  کند   رفتار  خردمندانه   وخارجی  
تواند  قدرت خودرا  نگهدارد۰ اگر مقام 
وقدرت او  به جنبه ی الهی  متکی باشد  
خواهدتوانست قدرت کاذب خودرابرای  
با  خوشبختانه   نگهدارد۰که  چندی 
ُرشد تمدن  وفرهنگ جوامع  ، اعتقادبه  
االهیات  بسیار ضعیف شده است ۰ جهان 
تنها  آل   ایده  تمدن   به  برای  رسیدن 
بویژه   قدرت  مهار   وآن  دارد   راه  یک 
مهارقدرت رهبران وحاکمانی  که دیوانه 
اند  وبسیار بوده وهستند ۰ قدرت باید  
یک  باشدنه  جانعه  مردم  تمام  دردست 
فراوانی  های  لطمه  بشری   تمدن  فرد۰ 
خورده  قدرتمند  دیوانگان  ازحکمرانی  

است ۰ شوربختانه ما ایرانیان  بخصوص
 بقیه درصفحه بعد 

ساختند که از لُّب سلیم دوراست وعبث، 
این دو فرقه را گمراه نموده اند و دشمن 
مال وجان وِعرض ودین همدیگر نموده 
می  خود  چشم  به  اآلن  چنانکه  اند، 
بینی،  می  که  فسادها  این  واکثر  بینی 
مجلسی  باقر  محمد  آخوند  ازتصنیفات 
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دری  پرده  مرکزی-مروارید۱۱-  درآمریکای  نماینده-کشوری   -۱۰ شماره 
- شکارچی - فرمانروا۱2- شامه نواز- ازحروف الفبای فرنگی- خسیس پس 
کوچک-بزرگ-حاصل  ضمیراشاره-همراه  ناخالص۱۳-  دهد-ابریشم  نمی 
شرکت  میشود۱5-  عارض  ازدیابت  که  مرضی  پایه-  آهوبره-  صابون۱4- 

معروف آمریکایی- برده ای درامپراتوری روم

زمینی  وزغ2-  تمیزمیکنند-  خودراباآن  صورت  خانمها  ازقدیم   عمودی۱- 
گذرنامه  امضای  کشتزارها-  در   کوچکی  نکنند-پرنده  زراعت  درآن  که 
قسمتی   -4 الیموت-  قوت  پیشانی-  آزارکهنه-  دل   - ریشه  پایتخت   -۳
ازمیوه  یکی  شلوار5-  نوعی  کهنه-  پارچه  تازی-تکه  ازساختمان-سرخ 
ابزار- نژاداصیل نیست- علف خشک وکوبیده  گندم وجو۶-  ها-اسبی که 

انگلیسی-  مرغ  درتابستان۷-  بخش  آرامش  دار-منطقه  ُدم  میمون کوچک 
درمثلث-شهری  شهری   -۸ صنعتی  صریح-خاک  کالم  وآزاد-  ازبندرسته 
میگیرندولی   آسان  صریح-  مفعول  عالمت  ومکان-  محل   -۹ مکه  درشمال 
بازی  وسیله   - ماهی  نوعی  درسیبری۱۰-  دهند-رودی  می  پس  مشکل 
دونفره-حیله وتزویر۱۱- خرمن کوفته راباآن  بباد می دهند-شتربی کوهان-

بزدل-پدراعراب۱۳-   - متداول  -نوشیدنی   طاقچه  نوعی  شهروقبیله۱2- 
قسمتی از دفتروکتاب- نوعی کار-بچه دزدمعروف-تنهاو بی کس ۱4- دزدی 
رنگ   خاکستری  روباه  درگرمابه۱5-  کارگری  گاوتبت-  میزند-  بکاهدان  که 
قرن  فضایی  های  معروف کشتی  نقاش    - مشهوراست  درختی  روباه  به  که 

بیست ویکم
 )حل درشماره آینده(

مادام۳-  - رف  -کج2-دارابی-  واقعی  ولی  عجیب  افقی:1- 
تیم-ر- -م-رک-بورس4-ار-نتاج-یمن-ادب۵-  د-ارس 

ی-مور-دیوان  ارام-مر۷-   - به   - ماهی  لبق-هضم-ا-۶- 
ل-نیم-تنی- -قصی8-تیز-نا-اه-بار۹-سبز-بینام-سیف-س10- 

ا-شام-ل14-   بی-   - راوی  ن-هلو12-ورا-هان-کمین-کف1۳- 
اسکول- هم- تکتازی1۵- نخ-  چشم الکترونیک
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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

بقیه: قدرت

درهمین چهاردهه باپوست واستخوان 
خود  رهبری دیوانگان را تجربه کرده 

ومی کنیم ۰
کوشش خواهم کرد  برای یادآوری به 
رسیده   بقدرت  دیوانگان  این  معرفی 
بپردازم  بویژه آنکه همه ی آنان  ازنظر 
خوی ورفتار وشخصیت  بهم شباهت 
دارند۰ گوئی  ِگل ِ هیتلر ،راسپوتین ، 

آغامحمدخان قاجار ، ایوان مخوف ،
 ، خلخالی    ، ای  خامنه   ، خمینی   
روبسپیر ، موسولینی ، استالین و۰۰۰۰ 

ازیک جا برداشته  وسرشته اند۰
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Iranian after the Shah. This 
review was written by Professor 
Houchang NAHAVANDI for 
the annual publication of the 
Club of Leaders, Switzerland 
on the occasion of the 
publication of new edition of 
YEMEN, A THOUSAND 
DAYS OF DISGRACING 
WAR, A CARNAGE WE 
CAN NIETHER FORGET 
NOR FORGIVE AND THAT 
HISTORY WILL RECALL 
WITH SHAME. The three 
volumes of this book were 
compiled, prefaced and edited 
by Ambassador Ardeshir 
Zahedi in 2018.

  Professor Houchang 
Nahavandi, former 
Chancellor of Tehran and 
Pahlavi Universities, is a 
corresponding member for 
the Academy of Moral and 
Political Sciences in France 
and a laureate of the French 
Academy. He holds academic 
awards and honorary 
doctorates from Universities of 
Utah, Ankara and Shiraz. He 
has taught in several Parisian 
universities and is the author 
of many publications in French 
and Farsi. 

******

In the introduction to the 
first edition of the book, 
Ambassador Zahedi explains 
his motives for the time and 
energy he has spent on this 
collection of documents: 

“It is now more than 1000 
dark days the world is 
witnessing with shame 

the horrors of one of the 
most inhuman, unjust, 
unnecessary wars in the 
course of modern history; an 
unauthorised war that in the 
words of the United Nations 
has created “the largest 
human crisis.” 

Figures speak louder than 

words: the war in Yemen has 
left more than 10.000 killed, 
three million displaced, 
300.000 besieged, 50.000 
deaths because of famine, 
lack of medicine and diseases 
spread by war, more than 
a million—mostly innocent 
children in the tender years 
of their childhood—victims 
of cholera, diphtheria or 
other contaminated water 
diseases. Every five to ten 
minutes another child dies. 
This cruel war has forsaken 
more than 7,000,000 on the 
brink of famine … but the 
savage war continues to feed 
producers and dealers of 
arms of massive destruction. 
The ballistic missiles and 
ultra-sophisticated Saudi 
Arabia’s military aviation 
and warfare machinery has 
brought more than 4.6 billion 
pounds to British companies 
and over 115 billion dollars to 
their American counterparts. 
Yemen, the near-total 
devastation of the country and 
the torments of the guiltless 
people of this poorest nation 
of the world do not seem to 
trouble the conscience of the 
perpetrators.”

    
 ******

In his recent review of the 
three editions of “YEMEN” 
to be officially launched 
on January 12th.2019 in 
Montreux, Switzerland, 
Professor Nahavandi writes: 

For most of our readers, 
Yemen is not an unknown 
country. To many it remains 
the legendary land of the 
biblical figure Queen Sheba, 
to others it is familiar through 
the recent developments and 
a tragic human crisis rooted 
in the rivalries of the East and 
the West.  

 Between 1966 and 1971, when 
Iran was a major political, 

economic and military power 
in the region, Ardeshir 
Zahedi, then at the head of 
the Iranian diplomacy, was 
actively in search of solutions 
to save Yemen from external 
threats and domestic conflicts. 
Saudi Arabia, in deep trouble, 
pleaded for help and Zahedi 
went so far as establishing an 
aerial bridge supplying the 
necessary military support to 
restore peace and security. I 
will not go into the details this 
episode as I know the subject 
will be extensively treated 
in the third volume of his 
Memoirs, due in near future.

Ardeshir Zahedi’s interest in 
Yemen is thus a long history 
and goes back to decades ago. 
Ever since, he has continued 
to meticulously monitor the 
events in that country. This 
veteran diplomat of keen 
observation is aware of the 
nature and origin of the 
present crisis. What matters 
to him most is to try and 
find a way out of the present 
situation and end the on-going 
atrocities, the blind massacres 
of the war and the sufferings 
of the innocent and helpless 
people of this starving nation. 
The dying children in tender 
ages, the suffering mothers, 
widespread hunger and 
disease, the daily miseries 
of millions of civilians, the 
unprecedented human 
tragedy conceived by Saudi 
Arabia, the UAE, encouraged 
and supported by USA, UK 
and France, have reached 
dimensions beyond the limits 
of human toleration. 

During recent visits to the 
Ambassador in Montreux, I 
often witnessed the flowing 
of tears he shed every time 
he watched the news and 
saw the butcheries, the use 
of massive war technology, 
the destruction of homes 
and hospitals, schools and 
monuments, pictures of

Prof. Houchang Nahavandi

 starving babies, dwindling 
mothers, ruined monuments 
and mass burials. He cannot 
understand how human 
being can possibly imagine 
or accept the mass killing 
of a whole family gathering 
to celebrate a marriage in a 
village or the bloody books 
and backpacks abandoned 
on the road, in the carnage of 
39 Saada school children in 
a bus that was going to take 
them to their summer camp. 
Watching the faces of mothers 
weeping at the windows the 
death of their loved ones, his 
face turned pale and his eyes 
full of grief as if he had lost 
dear members of his own 
family. 

 This is certainly one of the 
biggest tragedies in the whole 
human history. Zahedi cannot 
but deplore and condemn this 
carnage, he considers it the 
most shocking experience in 
his ninety years of life. 

United Nations and Amnesty 
International now confirm 
more than 100.000 civilians, 
the majority children, who 
have lost their lives; 22 
million out of a population of 
some 30 million suffer from 
malnutrition and are exposed 
to war generated diseases; 
more than half of the health 
facilities have ceased to 
function; 16 million have little 
or no access to health care;  
more than two million have 
lost their homes and almost 

Ambassador Zahedi and the
 Disgracing War in Yemen

every family is mourning 
the death of a dear one. It is 
truly an unimaginable and 
devastating disaster. 

We should look for the 
origin of this tragedy in the 
indifference of the major 
powers especially those that 
claim to be the defenders of 
human rights and values. 
They are the very ones 
that close their eyes to the 
atrocities and blind massacres 
in Yemen and continue to 
support and supply the 
aggressors, even creating 
situations to impede the 
activities of the humanitarian 
organisations. Their interest 
in profit making, petrol and 
sale of arms is above all 
humanitarian considerations. 

    
 ******

 Ardeshir Zahedi recently 
edited and published an 
impressive collection of 
documents and articles on the 
Yemen War. “Yemen, 1000 
Dark Days of a Disgracing 
War; a Carnage we can 
neither Forget nor Forgive 
and that history will Recall 
with Shame. “

 The first edition in 240 pages 
was printed in the Unites 
States in January 2018, soon 
to be reprinted in June 2018. 
Here he wanted to wake up 
the world and open the eyes 
of the reader to realities of the 
war, in a way to make-up for 
the relative silence imposed 
on the media. 

The second edition followed 
in September 2018 with 
200 additional pages of 
documentation and shocking 
pictures of a whole nation 
that bleeds and suffers 
from the blind raids of the 
coalition. This edition shows 
that some responsible media 
particularly CNN, BBC, New 
York Times, Washington 
Post, The Guardian and 
Al-Jazeera have started to 
break the silence and begun 
to raise their voices. Zahedi 
also wanted to show his 
appreciation of the work of

 those writers, journalists, 
reports and representatives 
of humanitarian and human 
right organisations, as well as 
certain American Senators, 
Congressmen and members 
the House of Commons 
and European Parliament; 
he praises their responsive 
attitude. For him the courage 
and sacrifice of those on 
the scene facing the hard 
and hazardous conditions 
to perform their duties and 
defend their ideas is nothing 
less than heroism.  

Hardly a month had passed, 
and the new developments 
led Zahedi to add another 
supplementary volume to 
update the second edition of 
his book in early November 
2018.

 After more than seventy years 
of active social and political 
life and at the advanced age 
of 90, Ardeshir Zahedi had 
every right and opportunity 
for a comfortable life of 
retirement, but he continues 
indefatigably fighting for 
defense of human dignity,

respect of nations’ sovereignty 
and the most fundamental 
right people, the right to live.

The documents and pictures 
that he presents to the reader 
in these three volumes on 
Yemen are both shocking 
and shameful; no reader can 
remain indifferent. These 

efforts have certainly left 
their desired effect on the 
international organisations 
and can contribute to new 
efforts, finding a way out of 
this disgracing tragedy. 

Amongst the solutions for 
ending the conflicts, Zahedi 
thinks that we should start by 
leaving the destiny of Yemen 
to the Yemenis, respect their 
sovereignty and stop all 
aggression. Countries like 
United states, England and 
France that continue to sell 
destructive arms to the Saudi-
led coalition bear as heavy a 
responsibility as the original 
perpetrators of war.  Today 
the war in Yemen.

has nothing to do with the 
long-set-aside Shiite-Sunnite 
rivalries. It is falsely claimed 
to be so as a pretext for sale of 

arms and profit making. 

Western powers are experts 
in fishing in the muddy waters 
and distracting the world 
attentions from realities.

Zahedi has always been an 
advocate of direct diplomacy, 
face to face negotiation 
and human contact. Time 
and time again he had 
raised his voice at the UN 
General Assemblies or other 
international occasions to 
warn that the “The Age 
of Gunboat Diplomacy is 
Over.” We do not and cannot 
continue to live in the colonial 
age of nineteenth century any 
more. 

Today, he regrets 
that once the idea 
of peace talks 
and ceasefire was 
launched, the 
coalition forces 
started to intensify 
their attacks and 
began a new show of 
force. 

Finally, Zahedi 
cannot forget that 
Yemen was once 
an integral part of 
the Persian Empire 
for centuries and 
has close ties with 
this great country, 
its history and 
civilisation. Being 
a true lover of Iran 

and anything related to his 
native land, it is natural for 
him to be so preoccupied 
about the destiny of Yemen 
and its noble people though 
his principal concern has 
always remained the fate 
of his compatriots and the 
calamities they have been 
going through in the past 
decades. 

Zahedi published these three 
books from his personal 
resources, paid for all 
expenses and decided that 
all proceeds from the sale of 
the book should be directly 
transferred through the Swiss 
Red Cross and UNHCR to 
help the suffering children of 
Yemen. 

H.E.Ardeshir Zahedi
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fromLeft: H.E. amb.Zahedi, Mr.&Ms.Doss, HM the King 
Fouad II of Egypt

fromLeft: HRH Princess Maria Gabriella of Savoy, H.E. amb.
Zahedi, Ms. Linda Gabrielian

from Right: Mr.& Mrs.Haddad, Mr.Claude -Alain Will0mmet 
,Ms. Patricia Dozio
Bellow: from left: Dr.Reza Pourchani , Dr. Adiaborz Dehnad

fromRight: H.E. amb.Zahedi, Mrs&H.E.Mr. José Luis Rodríguez 
Zapatero Former Prime Minister of the Kingdom of Spain

fromLeft: H.E. amb.Zahedi, Mrs.Mahnoush & H.E. Said 
Amirdivani

fromLeft: Soprano Fatima Said  ,H.E. amb.Zahedi, at 
intercontinental Hotel after dinner.
Bellow: from right: H.E.Zahedi, Prof. Ghavami,Dr.Pourchani
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in Florence, then with 
Maestro Giuseppe 
Marchesi in Bologna. The 
opportunity to debut is 
given by Maestro Ottaviano 
Bizzarri (student of 
Antonio Cotogni) at the 
Teatro Salieri in Legnago 
on 19 May 1973 and the 
role is precisely that of 
Rigoletto; at his side, in 
the role of Gilda, his wife 
Adriana Anelli.

Since then, the career 
of Leo Nucci continues 
uninterruptedly in 
the most prestigious 
historical theaters in the 
world excluded - to date 
- Australia. Since his 
debut at the Teatro alla 
Scala, in 1977 as Figaro 
in ‘IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA, directed by 
J.P.Ponnelle, he maintains 
a constant presence in 
the Scaliger billboard, 
also participating in 
two inaugurations, both 
directed by M ° R.Muti.

He is a reference baritone 
in the 2001 Verdi year 
with IL TROVATORE, 
R I G O L E T T O , 
MACBETH and 
OTELLO. For La Scala he 
recorded DON CARLO, 
two editions of AIDA, IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA, 
SIMON BOCCANEGRA, 
IL TROVATORE, 
OTELLO, TOSCA, 
GIANNI SCHICCHI, 
with C.Abbado, R.Chailly, 
R.Muti, L.Maazel, Sir G .
Solti.
In 2007 he performed in an 
extraordinary concert on 
the occasion of his Thirty 
Years of Career at the 
Teatro alla Scala, an event 
published on DVD (“Leo 
Nucci: Thirty Years at La 
Scala”, Cmajor). He took 
part in the  rst historical 
tour of the Teatro alla Scala 
in Tokyo with Figaro in ‘IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA 

directed by M ° C.Abbado 
in 1981 and after the direct 
tour by Riccardo Muti 
with MACBETH and 
Jago in OTELLO, to get 
to the last tour of La Scala 
Theater in Tokyo in 2013 
with RIGOLETTO.

Concert was concluded at 
8 PM and all guests  had  
dinner at Intercontinental 
Hotel.

H.E. Ardeshir Zahedi who 
was one of  the doners to 
this event  acompanied 
almost 18 guests  some of 
them Iranian politicians, 
phisicians, Journalists 
and  CEOs. The pictures 
from this events limited to 
H.E.ambassadore Zahedi’s 
guests can be seen on this 
page and following page. 

Ardeshir Zahedi 
on the state of 
Iran today:
   In the United States, 
Ardeshir Zahedi was 
the best-known Iranian 
after the Shah. He was 
the Shah”s former 
son-in-law, married to 
his daughter,Princess 
Shahnaz Pahlavi , in 
1957, and divorced in  
1964. He served  twice  as 
ambassador to the United 
States , from 1959-62, 
and from  1972 until the 
Shah was overthrown by 
the Khomeini revolution 
five years ago. As foreign  
minister from  1967, Mr. 

fromRight: H.E. amb.Zahedi, Ms.Linda Gabrielian,before 
concert starting

from Left: HRH Princess Maria Gabriella of Savoy, H.E. amb.Zahedi, Mr.Abdolmajid Haddad
 Below:from Left: HM the King Fouad II of Egypt  H.E. amb.Zahedi, Mrs.& Mr.A. Fassa

A
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4. Mr. Miguel Ángel 
Moratinos President of 
Fundación ONUART
and continued by “Le nozze 
di  garo” Overture (W. A. 
Mozart) by orchestra and 
then by several songs by  3 
singers as follow:
 Fatima Said, When she 
was fourteen years old, 
soprano Fatma Said took 
her first singing lesson, 
embarking on a musical 
journey that would take 
her from her home in 
Cairo, a city with only a 
limited opera scene, to the 
hallowed boards of Milan’s 
Teatro alla Scala and 
selection as one of BBC 
Radio 3 New Generation 
Artists in 2016.

 After receiving her 
Bachelor of Music from the 
prestigious Hanns Eisler 
School of Music in Berlin in 
2013, Said was awarded a 
scholarship to study at the 
Accademia del Teatro alla 
Scala in Milan, becoming 
the first Egyptian soprano 
to perform .Said has won 
several major singing 
competitions including 
the 8th Veronica Dunne 
International Singing 
Competition (Dublin, 
2016), the 7th Leyla Gencer 
International Opera 
Competition (Istanbul, 
2012), second prize at 
the 16th International 
Robert Schumann Lied 
Competition (Zwickau, 
2012) and the Grand Prix 
at the 1st Giulio Perotti 

International Opera 
Competition (Germany, 
2011).

La Pastourelle (L’enfant 
et les sortilèges), Berta (Il 
Barbiere di Siviglia), 1st 
Ecologist (contemporary 
opera CO2), and 
Feanichton (Bataclan).

Said represented Egypt 
on Human Right’s Day 
in 2014 at the United 
Nations in Geneva and 
sang alongside Juan Diego 
Florez for children’s right 
to education and dignity 
through music. In 2016, 
she received an honorary 
award from Egypt’s 
National Council for 
Women and became the  
rst Egyptian opera singer 
ever to be awarded the 
Creativity Award,

 In 2016, she received an 
honorary award from 
Egypt’s National Council 
for Women and became the  
first Egyptian opera singer 
ever to be awarded the 
Creativity Award, one of 
Egypt’s highest accolades, 
for her outstanding 
artistic achievement on an 
international level.”

HUILING  ZHU, The 
young Chinese mezzo-
soprano was born in 
Shanghai. After the 
graduating from the 
Middle School a liated to 
Shanghai Conservatory of 
Music by Prof. Bian Jingzu, 
she started her vocal study 
in Europe. She studied at 
Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg by Prof. 
Ingrid Kremling and there 
she made her bachelor and 
master degree of Lieder-
Oratorio and opera with 
a  first outstanding award. 
2011 she received her 
doctor degree of opera 
performing and singing at 
the Hochschule 

für Musik Stuttgart by 
Prof. Dunja Vejzovic.
She is a winner of Elisa-
Meyer Vocal Competition 
and Timmendorfer 
Strand Music Festival 
Singing Competition in 
Germany, Nagasaki Music 
Competition in Japan.

Her opera repertoire 
includes “Carmen” 
(Carmen), “Werther” 
(Charlotte), “Cosi fan tutte” 
(Dorabella) “Rigoletto” 
(Maddalena), “Rheingold” 
( R h e i n t o c h t e r ) 
,”Wilderness” (Jiao’s 
Mother), as well as some 
German and Austrian 
operettas.

Besides opera, Ms. Zhu is 
also an outstanding concert 
singer. She gives her Lieder 
recital in Germany, Japan, 
Belgium, Switzerland, UK 
and the USA.

She made her opera 
debut in China in 2013,as 
Giulietta in Les Contes 
d’Ho mannproduced      by
NCPA Beijing. She 
appeared in 2012-2013 
season of Shanghai 
Symphony Orchestra, 
singing Maddalena in 
Rigoletto. In 2014-2015 
season, she was soloist in 
Beethoven’s Symphony 
No.9 withNCPA Orchestra, 
and collaborated with 
Maestro Zhang Yi and The 
National Ballet of China 

Symphony Orchestra in 
Mahler’s Das Lied von 
der Erde conducted by 
Zhang Yi. In May, she sang 
Bersi in Andrea Chenier 
in a NCPA production. 
In April 2017, she made 
triumph debut of Carmen 
with Yang Yang and China 
National Opera.
Since 2008, Ms. Huiling 
Zhu is the artistic director 
of the charitable foundation 
Stiftung Chinesische 
Nachwuchskünstler e. V. 
Hamburg (Germany).

LEO NUCCI  BARITONE

Born in Castiglione dei 
Pepoli (Bologna) in 1942, 

married to soprano 
Adriana Anelli. In 1967 he 
debuted as a soloist, after 
winning the competition 
(A.Belli) at the Teatro 
Nuovo di Spoleto as 
Figaro in Rossini’s THE 
BARBIERE DI SIVIGLIA. 
He studied singing with 
Maestro Mario Bigazzi A
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Human Rights  Concert 2018
DECEMBER 8, 2018

Introduction:
The Universal Declaration 
of Human Rights (UDHR) 
is a milestone document 
in the history of human 
rights. Drafted by repre-
sentatives with different 
legal and cultural back-
grounds from all regions of 
the world, the Declaration  
was proclaimed by the 
United Nations General 
Assembly in Paris on 10 
December   1948  (General
Assembly   resolution   217
A) as a common standard 
of achievements for all 
peoples and all nations. It 
sets out, for the first time, 
fundamental human rights 
to be universally protected 
and it has been translated 
into over 500 languages.

***
It was 100 years since the 
beginning of the First 
World War, 75 years af-
ter the beginning of the 
Second World War, 70 
years after the creation of 
the United Nations and 5 
years since the inaugura-
tion of the Human Rights 
Chamber and the Alliance 
of Civilizations. It was time 
to propose to the Director 
General of the United Na-

tions in Geneva, the cel-
ebration of a relevant act   
in   the   Chamber, and that 
act was the celebration of a 
concert for Peace and Hu-
man Rights, which would 
take place  on December 
10 , World Day of Human 
Rights. A concert that cel-
ebrated its second edition 
on October 31,   2015   and   
the   third on December 10, 
2016. A concert that is  on  
track  to become a tradi-
tion.  This year the concert 
cdelebrated its 5th year on 
Saturday dec8,2018 in UN 
Palace ,Geneva.
The Room for the 
Human Rights 
and the Alliance of 
Civilizations
Spain   committed   itself in 
2007 to completely remod-
el Room XX of the United 
Nations Palace, which 
would be renamed the Hu-
man Rights Room and the 
Alliance of Civilizations. 
Along with the remodel-
ing, Spain undertook to 
donate  to the United Na-
tions a great artistic work 
that would be incorpo-
rated into the vault of the 
room. The selected work 

was the “Organic Project” 
of Miquel Barceló and the 
development of the proj-
ect was carried out by the 
ONUART Foundation.
ONUART  Foundations  
is a private, not-for-profit
entity with public-private 
funding, supported by a 
broad range of national 
and international Patrons 
and Collaborating Bodies, 
incorporated on 24 April 
2007.
Goals:
*To promote the presence 
of Art within the domain 
of the United Nations and 
other multilateral fora
*To favour understanding 
between cultures and soci-
eties
*To promote principles 
that inspire the develop-
ment of human rights
Vision: To drive forward, 
promote, fund, organise or 
collaborate in actions that 
contribute to the artistic 
and heritage enrichment 
of the United Nations and 
other International Bodies.
Mission: The mission of 
the ONUART Foundation 
is to  enhance  the  value  
of art as a catalyst for dia-

logue. Through  art, the 
Foundation stimulates de-
bate at the highest level to 
inspire tolerance and un-
derstanding between Na-
tions       and     cultures 
within all international
organisations, seeking to 
achieve a more creative 
and less conventional ap-
proximation to each nego-
tiation and each debate.
5th Edition of Human 
Rights Concert 2018
As it was mentioned earlier, 
Human Rights Concert is  
held  every year since 2014.
This year it was 5th year of 
such a celebration.The con-
cert was held on Decem-
ber 8,2018 in the Human 
Rights Roomof the United 
Nations Palace,Geneva.
Concert started at 6PM by 
opening speeches of:

1.Michael Möller  Direc-
tor-General of the United 
Nations Office at Geneva
2.Mr. Vojislav Süc  Presi-
dent of the United Nations 
Human Rights Council
3.Mr. José Luis Rodríguez 
Zapatero Former Prime 
Minister of the Kingdom 
of Spain
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70th Anniversary of the
Universal Declaration of 

Human  Rights 
Celebrated in Geneva on Dec.8, 2018

Azadi’s Speciall Report on

5th edition of Human Rights Concert 
in Geneva


