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درقبال  خودهستندوآزادی  های  نوشته 
درمقاالت   شده  مطرح  موضوعات 

هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
نداردو  خبری  جنبه  که  مطالبی  ازچاپ 
است   شده  منتشر  دیگر  نشریات  در 
جنبه  مطالبی که  می شود.اما  خودداری 
خبر دارد از هر منبعی که قابل اطمیتان 

باشد  استفاده می کنیم .
با آدرس صندوق  برای اشتراک مجله  
پستی  آدرس  کنیدویا  مکاتبه  ما  پستی 

خودرابرای ما  ایمیل کنید:

حق اشتراک ذکر شده در فرم درخواست 
اشتراک فقط برای داخل آمریکاست و 
یکسال  اشتراک  ازآمریکا،  خارج  برای 
است.  پُست  هزینه  باضافه   دالر   ۵۰
برای کسب اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  
ازساعت ۹صبح تا ۳ بعداز ظهر به وقت 

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

ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما 
درارتباط باشید

تایپ  فارسی  به  خودرا  مقاالت  لطفا 
کرده وبه آدرس زیر ایمیل کنید:

Azadi@parsmassmedia.org
آرشیو مجله در آدرس زیر برای همگان

قابل دسترسی است : 
www.parsmassmedia.org
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 میخوانید

 ،  ۱۳۲۵ آذرماه  ویکم  بیست 
ارتش  با  مردم  همبستگی   روز 
خیانت  رسوایی   روز   بود، 
 ، خودرا  وطن  که  بود  پیشگانی 
برسریرقدرت  نشستن  طمع  به 
روز  بودند.  فروخته  بیگانه  به 
بازمانده  نیروهای  آخرین  خروج 
دوم  ازجنگ  ایران  اشغالگران  از 

جهانی بود.
پرفرازو  تاریخ  درطول  ایران 
نشیبش  همواره لقمه چرب ونرمی 
برای بیگانگان به شمار رفته و می 
نظامی   جغرافیایی-  موقعیت  رود.  
درخاک  که  باارزشی  منابع   ، ایران 
است  نهفته  سرزمین  این  پرگهر 
ی  فکرواندیشه  در  که  قدرتی  و 
کند،  می  خودنمایی  ایرانی  هرفرد 
مهاجمین   برای  آریاهارا  سرزمین 
دهدو  می  جلوه  باارزش  هدفی 
خودرا  تا  کند  می  وسوسه  آنهارا 
جای  گسترده  خوان  این  برسر 
تهران   کنفرانس  در  وقتی  دهند. 
انگلستان و شوروی   سران آمریکا، 
پایان جنگ   از  تا پس  تعهد کردند 
خاک  ماه  شش  کمتراز  درمدتی 
ایران را ترک کنند و همه غرامتهای  
ناشی ازجنگ را که برایران تحمیل 
شده بود جبران کنند واین کشوررا 
یاری  پیشرفت  و  بازسازی  برای 
دهند، تصور نمی شد که انگلستان 
ازایران  خودرا  نیروهای  وآمریکا 
تعدادی  شوروی   اما  کنند  خارج 
آذربایجان  در  همچنان  ازآنهارا 
آمریکا  ایران   شکایت  با  نگهدارد. 
وارد  فشار  برشوروی  انگلستان  و 
نیروهای  زودتر  هرچه  تا  آوردند 
بیرون  ایران  ازخاک  خودرا  نظامی 
ببرد اما مؤثرواقع نشد. این نیروها 
نه تنها خارج نشدند بلکه خواهان 
آذربایجان آزاد ومستقل شدند که 
افراد خودباخته ای مانند پیشه وری 

کنند.  حکومت  برآن  یارانش   و 
در  آذربایجان  جمهوری  سرانجام 
قسمت شمال غربی ایران پاگرفت. 
چنین  توانستند   نمی  که  مردمی 
شاهد  و  کنند  تحمل  را  حکومتی 
از  زرخیزی  گوشه  رفتن  ازدست 
کردند.  قیام  خودباشند   مملکت 
نوپای  ارتش  کمک  با  وسرانجام 
پادشاه جوان   فرماندهی  به   ، ایران 
ازخودگذشتگی مردم آذربایجان   و 
میهن  مام  به  خائنان  و  غاصبان 
روز  وآن  دادند.  فراری  ازایران  را 
پایکوبی   و  جشن  به  مملکت  همه 
ها  شادی  مردم  روز  آن  پرداخت. 
کردندو شماری ازاین مردم که مورد 
قرارگرفته  مملکت  غاصبان  تعدی  
می  خون  خود  درخلوت  بودند، 
وپدرانی  مادران  گریستند.مانند 
داده  ازدست  خودرا  جوان  که 
بودند، نوعروسانی که همسرانشان 
شده  کشیده  قتلگاه  به  ازحجله 
به  نزدیک  گذشت   از  پس  بودند. 
عمق  هنوز   ، ماجرا  ازآن  سال   ۷۳
فاجعه ای که  فرقه دمکرات برمردم 
برصفحات  رواداشت   آذربایجان 
نبسته  نقش  درستی  به  ما  تاریخ 
درآن   ،  ۱۳۵۷ سال  در  است. 
روزهاکه مملکت میرفت تا به چنگ 
پیشه وری های دیگری آنهم از نوع 
ازسران   یکی   ، بیفتد  اش  مذهبی 
فرقه دمکرات بنام دکتر جهانشاهلو  
ازاین  برخی  به  ایران  درتلویزیون 
جنایات اشاره کرد و با عذرخواهی 
ازملت ایران  اعتراف کرد که همه ی
شوروی  دستور  به  را  اقدامات  آن   
به  جهانشاهلو  دادند.  می  انجام 
خیابانی  تظاهرات  در  که  جوانانی 
خودرا  تجربیات  شدند   می  حاضر 
در اجرای خواست بیگانه بازگو کرد 
نکنند  کاری  دادکه   اندرز  آنها  وبه 

منافع  قربانی  باردیگر  مملکت  تا 
کمتر  متأسفانه  که  بیگانگان شود.. 
کسی به این گفته های جهانشاهلو 

گوش داد.
آذربایجان  نجات  بعداز  سالها 
جهان    استراتژیستهای  بزرگترین 
شاهنشاهی  ارتش  عمل   ی  نحوه 
ایران و فرماندهی آن را ستودند و 
نمی  ارتشی  هیچ  که  کردند  اذعان 
توانست بهترازاین غائله آذربایجان 
را  پایان دهد.درطول یک سالی که 
حکومت  آذربایجان  دموکراتهابر 
چاپ  هایی  اسکناس  کردند  می 
و  دادند  می  مردم  به  بزور  و  کرده 
پادشاهی  حکومت   اسکناسهای 
)تصویرزیر(   گرفتند.  می  ازآنها  را 

پس از پیروزی مردم وارتش و فرار 
پیشه وری و غالم یحیی و دیگران  
کتابهایی که دراین مدت به کوشش 
بر  وعالوه  بود  شده  چاپ  فرقه  
کتابهای درسی ، کتابهای تبلیغاتی 
در  شد  می  شامل  نیز  را  وعقیدتی 
جشن مردم به آتش افکنده می شد .
کتابها   این  باقیمانده  بعدها  البته   
سوزانده  دولتی  نیروهای  توسط 
فرار  قدرت  که  نیز  ای  عده  شد. 
مخفی  مردم  دربین  و  نداشتند 
شناسایی  مدتی  از  پس  بودند  شده 

ودستگیر و برخی ازآنها اعدام شدند. 
اما گوش  ماجرا گذشت  ازاین  سالها 
درسوک  شوروی   های  بفرمان 
خود   رفقای  واعدام  سوزان  کتاب 
نوشتندوگفتندو  اشک  وآنجا  اینجا 
هم   هنوز  که  نماند  ناگفته  ریختند. 
کسانی هستند که مانند آقای فرزانه 
خوانید  می  درزیر  را  اش  نوشته  که 
می  حسرت  اشک  شکست   ازاین 
ریزند. معلوم نیست این خودفروخته 
متجاسرین  به  که  داشتند  توقع  ها 
کاپ طال جایزه بدهند؟ ویا کتابهای 
شستشوی  مارا  جوانان  که  درسی 
مدارس  در  همچنان  میداد  مغزی 

تدریس شود؟
نجات آذربایجان  می باید برای مردم 

دیگربار  تا  می شد  عبرتی  درس  ما 
تسلیم خواست بیگانه نشوند .اگرچه 
ازآن  را  کشوری  هیچ  خاک  امروز 
جدانمی کنند تا کشور مستقلی ازآن 
بسازند اما به نوعی دیگر کشورهارا 
کشند.  می  استعمار  و  استثمار  به 
کاش درسال ۵۷ سخنان جهانشاهلو 
باگوش  رادرمورد رویداد آذربایجان  
وری  پیشه  وبه  بودیم.  شنیده  جان 
گفتیم.آیا  می  نه  دار  عمامه  های 
را  کشورمان  آزادی  باردیگرجشن 

خواهیم گرفت؟        مرتضی پاریزی 

یجان نجات آرذبا رچا از 

فـتیم؟ نگر  ردس 
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مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

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

azadi@parsmassmedia.org

درباره آزادی و همکارانش

سردبیر محترم نشریه وزین آزادی  و 
شورای نویسندگان

پس از دوردفراوان  به دست اندرکاران 
پرست  وطن  ایرانی  ونویسندگان  
ی مجله  دوست  ووطن  ووطنخواه 
دراولین  را  آزادی  پرمحتواووزین   
را  اشتراکش  افتخار   که  ای  نشخه 
ارسال  وبرایم  اید  اعطافرموده  بمن 
داشتید) شماره ۱۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸( 

بدستم رسید.
این نشریه باسلیقه عالی صفحه آرایی 
وبانظم وترتیب حروفچینی  منظم وبا 
رنگ آمیزی  چون گلزاری از کلستان 

رنگارنگ و آزادی.
عکس روی جلد  مزین به تمثال مبارک  
شاهنشاه محمدرضا پهلوی آریامهر 
بمناسبت یکصدمین سال  پرافتخار 
یاداشت»روزگاربدی  ونیز  تولدشان 
داریم«  ونویسندگان برجسته وتوانا 
ودانشمندانی  چون خود جنابعالی ،
،استاد ودیعی،  دکترکاظم  آقای   
یاربزرگ،  ایران  بهروزی  کیخسرو   
طلعت  دکتر  هومان،  استاد 
بصاری،استاد تورج فرازمند، حسین 
از  کوتاه  روانشاد،یادواره های  مهری 
مانوک و استادفرهی، مطالبی از دکتر 
امینی،  ناصر  افضلی،  ملک  سیمین 
محمود  استاد  چهاردهی،  بهمن 
گوناگون    مطالب  ها   وده  نفیسی 
وجدول وسرگرمی. ستون شعروغزل  
آموزنده ولذتبخش که تابحال  بگوش 
ما نرسیده وباألخره دوست فرهیخته 
وهنرمند شاعر ویولونیست برجسته 
ونویسنده  چندین کتاب  آقای مجید 
زندیه ازخاندان بزرگ زند)کریمخان 

زند( .نیز استاد مسلم ، مدبر، شاعر.
از دولتشاهی  استادمحمدعلی 
نیز  و  نامی  ونقاشان  طنزنویسان 
انگلیسی  زبان  به  مجله  انتهای 
بهارمان   همیشه  دوست  وباألخره 
پزشک  آرام،  دکترهمایون  آقای 
توانا  نویسنده  وعالیقدر،  حاذق 

ید  درمطبوعات   که  ذوق  وخوش 
آخر  شماره  درهمین  دارند  طوالیی 
صفحه ۳۰ مقاله ای مبنی بر مصرف 
میوه های سودمند برای سالمت بدن 
نوشته اند که تابحال درکمتر نشریه 
ای آن راخوانده ایم.منهم وظیفه خود 
دانستم برای اثبات وتأیید اثرات این 
میوه های خوشمزه وسودمند آنهارا  
تقدیم  دوبیتی  بصورت  شعری  در 
حضورجنابعالی وخوانندگان گرانمایه 
و  افتد  قبول  تاچه   . نمایم  عرضه 
موردپسندآید. وچه  درنظرآید  چه 
ناصر نظریان- نیویورک

گالبی
عجب طعمی توداری ای گالبی

یقین ترکیبی از عطروگالبی
نباشد مثل تو اندرگلستان

توشاه میوه ها هستی ونابی
پرتقال

پرتقال مملّو بود ازخاصیت
رفع سرماخوردگی پُر عافیت

آب آن نیکوتراز زمزم بود
بهرهرخردوکالن پُرکیفیت

پاپایا
بود درایران  نایابی  ی  میوه  پاپایا 
نرم وگرم است ُوملّین باب هردندان بود
دردرونش هسته های کوچک وپوستش لطیف
طعم شیرینش چودستمبوزآن گیالن بود

سیب گالب
درجهان نایاب واز طعم ومزه همتاندارد
ندارد آنرا  عطرولذت  بوی  میوه  هیچ 
نام آن سیب گالب وپربها چون گوهرست
عمرآن کوتاه وکس این ُحسن ها یکجاندارد

متأسفانه بعلت کمبودجا نمی توانیم اشعار 
دیگر آقای نظریان را درباره انواع میوه ها 
دراینجا ذکر کنیم. به هرحال مشت نمونه 
خرواراست. باسپاس از لطف ومهری که 

نسبت به همکاران ابرازداشتند.

چرا ازترامپ دفاع می کنید؟

الو مجله آزادی؟
- بفرمایید.

و  ها  جمهوریخواه  از  اینقدر   -چرا 
ترامپ دفاع می کنید؟

- جل الخالق . ما درشماره ۱۱۷ برای 
اولین بار پس از اینکه مدتها مقاالت 
ترامپ چاپ  علیه  را  نویسندگانمان 
هردو  درمورد  را  حقایقی   ، کردیم 
حزب آمریکا نوشتیم . اگر بنظر شما 
ازجمهوری خواهان حمایت کرده ایم  
تقصیر ما نیست حقیقت  به ذائقه ی  
است.  تلخ  ها  دمکرات  دیگر  و  شما 
ومطمئن باشید که این روش شما جز 
ایجاد تفرقه بیشتر دربین مردم نتیجه 

دیگری نخواهد داشت. 
- یادتان رفته آقای اوباما چقدر بنفع 

مردم کارکرد؟
کاراو   مهمترین  نرفته   یادمان  نه   -
چه  تا  دیدیم  که  بود  سالمتی  بیمه 
حد  هزینه هارا باالبرد و خدمات را کم 
نکند.ولی جیب  درد  دستشان  کرد. 
ما درباره آقای ترامپ بگونه ای دیگر 

قضاوت می کند. 
وخیلی حرفهای دیگر دراین مکالمه 
بنفع  دارد  احتمال  چون  که  بود 
آن  ذکر  از  باشد  جمهوریخواهان 

خودداری می کنیم . 

عکس پادشاه

درشماره قبل تمثال اعلیحضرت فقید 
را روی جلد گذاشته بودید وخیلی از ما 
ایرانیان را آگاه کردید که یکصدسال 
از تولد آریا مهر می گذرد. یادداشت 
بسیار جالبی هم درباره روزگاربدی که 
ماداریم  نوشته بودیدکه آقای قراگزلو 
نیز آن را در تلویزیون ایران آریایی 
خواندندو بسیار تحسین برانگیز بود. 
و  ها  اسالمی  که  درجوی  روزها  این 
های  خودتبعیدی  از  بسیاری  حتی  
فرارکرده از جمهوری اسالمی،  علیه 
خانواده پهلوی شعار می دهند  گرامی 
است.  قابل ستایش  آنها  یاد  داشتن 
خسته نباشید و بیش از پیش موفق 

باشید.   
مرجان -ض کالیفرنیا 
باسپاس فراوان ازشما ، امیدوارم این 
خدمات   از  قدردانی  و  وظیفه  انجام 

شاهان پهلوی  روح وروانشان را  از ما 
خرسند گرداند.و آرمیده باشد.

چه خبر ازهمکاران

بازگشایی صفحه چه خبر از همکاران 
مانند  اگر  است.  جالبی  بسیار  کار 
شماره ۱۱۶ آن را در دوصفحه منتشر 

کنید که نورعلی نور خواهد بود.  
 : دارم  صفحه  این  برای  پیشنهادی 
اگر امکان دارد نام این صفحه را » یاد 
. دراین صورت  می  بگذارید  آشنا« 
توانید  از هر هنرمند ، نویسنده  و یا 
کسانی که به نوعی در جامعه شناخته 
مناسبت   به  مطلبی  هستند   شده 
بگذارید. بازهم صالح مملکت خویش 

خسروان دانند.
پری م.  لس آنجلس
دوست عزیز  صفحه یاد آشنارا  زمانی 
دوستان  بقول  بودیم   ایران  در  که 
زمان آن خدابیامرز  ،  مجله فردوسی  
دراینجا  متأسفانه   بنده  داشت. 
ندارم  فردوسی  مجله  به  دسترسی 
در  را  صفحه  این  هنوزهم  ونمیدانم 
مجله شان منتشر می کنند یاخیر؟ 
کار  خواهم   نمی  بنده  هرحال  به 
تقلیدی انجام دهم. )اگرچه همه کار 
مطبوعاتی ما تقلیدی است(  ازسوی 
دیگر  اگر خبری از هنرمندان باشد ویا 
از سرشناسان جامعه  ایرانی  درخارج 
یا هموطنان داخل ایران  می توانیم 
بدون توسل به صفحه ای خاص آن 
را منتشر کنیم . حاال خواستیم پارتی 
بازی کنیم و یک صفحه و اگر بعضی 
مواقع الزم باشد دوصفحه از مجله را 
به همکاران خودمان اختصاص دهیم . 

اینهم  شما نمی توانید تحمل کنید؟ 
البته این جمله آخر  محض شوخی 
مطالب  به  توجهتان  از  شد.   عرض 

مجله بسیار سپاسگزاریم.

شماهم بله؟

سرسخت  طرفداران  از  من  باسالم  

حضرت رئیس جمهور  دانلد ترامپ 
و  کنم  تلفن  خواستم  می   . هستم 
اشتراک خودم را قطع کنم . چون شما 
مدتهاست حتی یک کلمه از  خدمات 
و  ننوشتید  چیزی  ترامپ  پرزیدنت 
کردید.  ثابت  خودرا  بودن  دمکرات 
میخواستم بپرسم شماهم بله  یعنی 

شماهم  جزء نشریات» فیک نیوز«
شدید؟اما درشماره پیش خوشبختانه 
که  دیدم  آزادی  در  مقاله  یک 
می  مطابقت  حقیقت  با  ازهرحیث 
کرد. به  خاطر همین یک مقاله بازهم 
دلم میخواهد  درکنارشماباقی بمانم 
هستید  دمکرات  شما  که  هرچند 
روش  اگر  ولی  خواه   ومن جمهوری 
هردو  وبد  بیان خوب  در  را  خودتان 
حزب منتشر کنید من مخلص شما 

باقی میمانم .
مخلص شما  ح- مسرت از شرق آمریکا
نظرات   به  شما  مسرت    یاخانم  آقا 
باشید   نداشته  توجه  ما  نویسندگان 
ای  نویسنده  نظر  است  ممکن  چون 
با نظر ما کلی تفاوت داشته باشد. اگر 
چیزی   ۲ صفحه  یادداشت  در  بنده 
پرزیدنت  طرفداران  با  که  نوشتم 
تعارضی  ایشان   مخالفین  یا  ترامپ 
بنده  بتازید.  برمن  وقت  آن  داشت  
هم مخلص همه ی مخالفین وموافقین  
بشما  و   . هستم  ترامپ  پرزیدنت 
امروز  آنچه  که  دهم  می  اطمینان 
قبول  مورد  گذرد   می  آمریکا  در 

آمریکایی های معتقد ومؤمن  نیست. 
زیرا ازیک سو پرزیدنت ترامپ  می 
آمریکاست  مردم  درخدمت  گوید 
ایجاد کرده ومالیات هارا  و کلی کار 
کاهش داده و هرروز حدود ۱۶ ساعت 
برای مردم کار می کند وازسوی دیگر 
دموکراتها می گویند او درصدد محو 
که  را  وقتی  وهمه  است  دمکراسی 
سودبخش  قوانین  وضع  صرف  باید 
کردن  متهم  به  کنند  مردم  برای 
رئیس جمهور و تحقیقات بی نتیجه 
کسانی  میان  دراین   . گذرانند  می 
ندارند   قبول  را  دوطرف  حرف   که  
می  گوش  ها  تلویزیون  به  نه  دیگر 
نه سالمتی خودرا درمعرض  و  کنند 
خطرات تهدید کننده عصبی قرار می 
ما جواب  گویند  می  بسیاری  دهند. 
هرحزب را درنوامبر ۲۰۲۰ با رأی خود 
ونمایندگان  جمهور  رئیس  وانتخاب 
شماهم  داد.  خواهیم  وسنا  مجلس  
سعی کنید همین شیوه را که بسیار 
برگزینید.  است  ومتمدنانه  عاقالنه 
بیماری عصبی همانطور که از اسمش 

پیداست از تعصب می آید.

فراموشی پدر

باسالم لطفا دیگر مجله را برای پدرم 
نفرستید چون همانطورکه می دانید 
اند.   دچارشده  فراموشی  به  ایشان 

باتشکر

کالیفرنیا : آزیتا-ت
ازبیماری  پیش  چندی  متأسفانه 
فراموشی  استاد و فرمانده بزرگوارم  
که  اکنون  و   . شدم  آگاه  پدرشما 
شماخبر دادید که ایشان دیگر قادر 
به خواندن مجله هم نیستند بسیار 
برسد  امیدوارم روزی  ناراحت شدم. 
که داروی این بیماری  فراموشی هم 
اختراع شود . بسیار دردناک است که 
نتوانیم  با عزیزی که در کنارمان داریم 
شما  تماس  از  کنیم.  برقرار  ارتباط 
بامجله بسیار سپاسگزارم ومتأسفم 
برای  سالمتی  درخواست  جز  کاری 
از  فرمانده خودم   نازنین  این  وجود 

دستم بر نمی آید.

انتشار کتاب

. سئوالی دارم ازشما که آیا  با درود 
جلد شده هردوره از مجله )۱۲ شماره 
واگر  دراختیاردارید  را  سال(  دریک 
بخواهیم  آن را درخواست کنیم چه 
مبلغ باید بپردازیم ؟  مبلغ را اعالم 
ارسال  برایتان  بالفاصله  تا  فرمایید 
داریم.درضمن آیا امکان دارد مطالبی 
مانند  نوشته های آقای هومان و یا 
ترجمه های آقای محمدعلی صوتی 
و یا نوشته های آقای بهروزی بویژه 
مطالب  ویا  فرازمند  استاد  درباره 
مربوط به موسیقی  نوشته آقای زندیه 
را بصورت کتاب منتشر کنید؟از همه 

دست اندرکاران ونویسندگان محترم 
مجله آزادی بسیار سپاسگزارم.

مجتبی - ذ  از کالیفرنیا
قبالً مطالب جناب هومان  درمورد ۲۸ 
مرداد و زندگی اعلیحضرت رضاشاه 
خودایشان  هزینه  به  کتاب  بصورت 
منتشر شده است . مطالب موسیقی 
باز  کالسیک نوشته آقای زندیه هم 
رسانه  توسط  ایشان  خود  هزینه  با 
است. شده  چاپ  پارس  گروهی 

داستان های دکتر ودیعی هم توسط  
مطالب  است.  شده  منتشر  آمازون 
دکتر محمدعلی صوتی هم  امیدواریم  
با همت شما خوانندگان عزیز  بزودی 
بصورت کتاب منتشر شود. گفتگوی 
کیخسرو  آقای  با  فرازمند  استاد 
بهروزی  هم فکر می کنم قراراست 
پس از اتمام توسط کتابفروشی کلبه  
بصورت کتاب منتشر شود.دوره های 

مجله را متأسفانه دراختیارنداریم.
حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 5۰    دالر
کانادا          ۱۰۰ دالر
اروپا          ۱5۰ دالر
خاورمیانه         ۱6۰ دالر
استرالیا         ۱۸۰ دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.
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رشدکمتر، تظاهرات بیشتر

تا  ازعراق   ، لبنان  تا  ازشیلی 
راه   ، اعتصابات  شاهد  هندوستان 
هستیم.  آشوبگرانه  های  پیمایی 
فرید ذکریا در واشنگتن پست می 
نویسد:» آیا این تظاهرات پائیزی از 
یک عامل مشترک  سرچشمه می 

گیرند؟«
ای  ویژه  اعتراضات  درهرکشور، 
فرستد-  می  خیابانها  به  را  مردم 
اپلیکیشن  بر  که  مالیاتی  درلبنان، 
واتزآپ بستند مردم را به اعتراض 
درهندوستان   درحالیکه  واداشت، 
باالرفتن قیمت پیاز  باعث تظاهرات 
مردم شد- اما  فرید می نویسدوقتی 
یابد   می  کاهش  اقتصادی  رشد 
پیدا  افزایش   اعتراضات  ی  زمینه 
پول   المللی  بین  صندوق  کند.  می 
هشدارداده است که اقتصاد جهان  
که  است.ودرکشورهایی  رکود  روبه 
اند   پرداخته  تظاهرات  به  مردمش 
داده  نشان  خودرا  رسمًا  رکود  این 
به  درلبنان  اقتصادی  رشد  است. 
صفر درصد رسیده است و درشیلی 

رشد اقتصادی دو درصد است.  
خود  مطلب  درادامه  ذکریا  فرید 
سیاسی   اعتراضات  نویسد:»  می 
عجیب  عوامل   از  ترکیبی  بوسیله 
وغریب بوقوع می پیوندد. انتظارات 
، نابرابری  افزایش   ، شده  سرکوب 
عمیق  احساس  و  مداوم  فساد   
مردم  خشم  وقتی  اما  ناامیدی. 
تظاهرات  برپایی  یابد  می  افزایش 

محتمل تر می شوند.«
***

بحران بعدی مهاجرت برای اروپا

سیاست  در  بابولیاس  یانیس 
 Foreigneign Policy Poly
استدالل می کند ، شوربختانه  اروپا 
و  مهاجران  با  برخورد  در  همچنان 
پناهندگان که به سال های اوج خود 
او  است.  مانده  ناکام   ، اند  رسیده 
می نویسد:در یکی از جزایر یونان ، 
تقریبًا ۱۰۰۰ نفر در اردوگاهی زندگی 
را  نفر   ۳۵۰ گنجایش  که  کنند  می 
از  دیگربیش  دراردوگاهی  و   ، دارد 
استعداد  که   محلی  در  نفر   ۱۳،۰۰۰
نفرراداردزندگی  فقط۳۰۰۰  اسکان  
آن  موجودگواه  شرایط  کنند.  می 
است که اروپا قادر به مقابله با این 

بحران نیست.

شوشانا فاین در گزارش جدیدی که 
برای شورای اروپا در روابط خارجی 
مطرح  را  قضیه  چنین  کرده  تهیه 
نتوانسته  اروپا  اتحادیه  کند:  می 
مدیترانه  در  نجات  عملیات  است 
این  مسئولیت  ،و  کند  هماهنگ  را 
میزبان  کشورهای  عهده  امررابر 
گذاشته  ایتالیا  و  یونان  مانند 
بی  لیبی  به  را  مردم  و   ، است 
که  این  بازمیگرداند.بدون  ثبات 
)مانند  اروپایی  غیر  کشورهای  با 
لیبی( هماهنگی الزم را انجام دهد 
باقی  سیاسی  تفرقه  درنهایت  و   -
مانده است ، زیرا بحران پناهندگان 
کشورهای  به  اعتماد  عدم  باعث 

اتحادیه اروپا شده است.
این امر باعث می شود جنگ فعلی 

رئیس  و  بیفتد  خطر  به  سوریه  در 
جمهور ترکیه ، رجب طیب اردوغان 
را  پناهجویان  است  کرده  تهدید 
اروپا  به  گسترده  صورت  به   
همه  برای  که   ، خواهدفرستاد 
کشورهای درگیر نگران کننده است. 
بابولیاس می پرسد: »آیا اروپا آماده 
آن  برای  را  خود  مرزهای  که  است 
دسته از سوری ها و کردها باز کند 
که به زودی به آنجا پناه می برند؟«
اردوگاه های دیستوپی یونان به ما 
می گویند که چنین نیست. و اروپا 

نمی تواند بااین بحران مقابله کند.

فرقه گرایی درعراق ولبنان

لبنان  و  عراق  در  معترضین 

 ، هستند  بهتر  خواستاردولتی 
فارین  مجله  برای   Anchal Vohra
این  در   ، نویسد  می  پالیسی 
های  گروه  بین  قدرت   ، دوکشور 
در  است:  شده   تقسیم  مذهبی 
به  مارونی  مسیحی  یک   ، لبنان 
سنی  یک  ،و  جمهور  رئیس  عنوان 
به عنوان نخست وزیر و یک شیعه 
انتخاب  پارلمان  رئیس  عنوان  به 
می شوند. در عراق ، قدرت به طور 
غیر رسمی بین شیعیان ، سنی ها 
خاطر  شود.  می  تقسیم  کردها  و 
معترضین  که  است  شده  نشان 
تقسیم  از  جلوگیری  برای  لبنانی 
قدرت بین فرقه ها از راه خود خارج 
اما »وهرا« استدالل می   ، اند  شده 
این    ، کشور  دو  هر  در  که  کند 
می  شود.وهرا  می  مراعات  اصل 
می  انتخابات  »درحالیکه  نویسد: 
 ، دهد  تغییر  را  قدرت  توازن  تواند 
که  افرادی  چهره  تغییر  برای  اما   
کننداهیچ  می  حکومت  برکشور 
انجام  کارزیادی   جناحی  یا  فرقه 

نمی دهد  .« 
در نتیجه ، منتقدین می گویند ،

مردم  برای  واقعی  تغییری  هیچ   
نخبگان   - نخواهدشد  ایجاد 
سیاست  اجرای  برای  کمی  انگیزه 
بمنظور  اخالقی  معیارهای  یا  ها 
مردم  عموم  زندگی  سطح  ارتقاء 
که  است  تنهاچیزی  «واین  دارند. 

معترضین خواستار آن هستند.

ایرلند با  Brexit چه برخوردی 
خواهد کرد؟

شمالی  ایرلند  و  ایرلند  بین  مرز 
 Brexit موانع  ترین  سخت  میان  از 
اگر کل   ، این گذشته  از  می گذرد: 
انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود 
بطن  در  شمالی  ایرلند  وضعیت  و 

انگلستان بدون تغییر باقی بماند ،
جدید  مرز  از  توان  می  چگونه   
اروپا  اتحادیه  عضو  که  باایرلند 
وزیر  نخست  کرد؟  است جلوگیری 
بوریس جانسون ممکن است روش 
پیشنهاد  آن  حل  برای  را  جدیدی 
کند - با تغییر این مرزها ، به طور 
مؤثر ، تا دریای ایرلند - به نوشته 
 New York book در»  والشه 
review« چنین سؤاالتی  درزمانی  

نامناسب مطرح می شود.
سه  به  نزدیک  شمالی  ایرلند 
، است  دولت  فاقد  که  است  سال 

 احزاب سیاسی پیشرو آن )که 

نماینده جناح های اتحادیه گرای و 
ناسیونالیست هستند( به طور مؤثر 
با هم کار نمی کنند ، تنها ۷ درصد 
یکپارچه  مدارس  در  کودکان  از 
ومتحد درس می خوانند و دیوارها 
کاتولیک  کارگری  هنوز هم مجامع 
و پروتستان را از هم جدا می کنند. 
شهروندان   ،Brexit شدن  نزدیک  با 
به  دستیابی  برای  شمالی  ایرلند 
مراقبت  مانند  خدمات،  دریافت 
شهروندان  به  که  بهداشتی  های 
اتحادیه اروپا وعده داده شده اند ، 
و ایرلندهم قول داده است که این  
خدمات را ارائه می کند ، بال تکلیف 
اند.. والش می نویسد ، سؤاالتی که 
باجان گرفتن Brexit مطرح می شود 
این است که  ، فکر یکپارچه  شدن 
ایرلند احیا می شود ، و هنگامی که 
این رؤیا مطرح شود ، نادیده گرفتن 
پیشنهاد   Walshe است.  دشوار  آن 
به  اگردرنتیجه عدم توجه  می کند 
یکپارچه شدن ایرلندوایرلندشمالی  
تنش ایجاد شود ، آسیب اقتصادی 
کردن  آرام  برای  کاری  هیچ   Brexit

آن تنش  انجام نخواهدداد.

ملت ها ، و ملی گرا ها

 Nikkei Asianدر کرابتری  جیمز 
چین  و  هند  نویسد:  می   Review
اهمیت  و  اقتصادی  هر دو درزمینه 
و  اند  کرده  رشد  ژئوپلیتیکی 
ازاین دو   اماهریک   ، اند  درخشیده 
به سرکوب  اقلیت هاروی آورده اند.
به   ، مودی  نارندرا  وزیر  نخست   
دنبال تقویت هویت هندوهای هند،
ابطال  را  کشمیر  و  جامو  استقالل   
ازبین  آنجا  در  را  ارتباطات  و  کرده 

برده است. رئیس جمهور چین، 

حال،  عین  در   ، جینپینگ  شی 
در  را  کیانگ  سین  اویغورهای 

اردوگاه ها زندانی کرده است.
Crabtree می نویسد: این تصادفی 
از  »بخشی  حرکات  این  نیست: 
پیش  قابل  و  تر  روند گسترده  یک 
در  که   ، است  ناسیونالیسم  بینی 
مایل  ظهور  حال  در  قدرتهای  آن 
انگیزی  نفرت  تصمیمات  هستند 
را در زمینه ایجاد کشوری با هویت 
کنند.«  اتخاذ  منسجم  و  قوی  ملی 
، کند  می  بینی  پیش   Crabtree
 هرچقدر این دوکشور قوی تر شوند ،

توانند  می  آنجا  در  ها  اقلیت   
شوند.  سرکوب  ازپیش  بیش 

بغدادی چقدر مهم بود؟

برای  البغدادی  ابوبکر  شدن  کشته 
خواهد  معنی  چه  داعش  آینده 

داشت؟
متفاوتی  های  واکنش  مفسران 
تایمز   نیویورک  در  اند.  داده  نشان 
مرگ  که  نویسد  می  حسن  حسن 
بن  اسامه  مرگ  از  مهمتر  بغدادی 
الدن است ، که از سال ۲۰۱۱ کمتر 
در   ، بود  روزانه  عملیات  درگیر 
در ظهور  تنها  نه  بغدادی  که  حالی 
تفرقه  از  بلکه  داشت  نقش  داعش 
می  نیزجلوگیری  گروه  این  داخلی 
کرد. در همین حال ، گریم وود در 
بغدادی  که  نویسد  می  آتالنتیک 
 ، بود«   چشمگیری  بینش  »دارای 
عنوان خلیفه  به  را  اعتبار خود  اما 
داده  دست  از  داعش  قلمرو  در 
از  »بعضی  نویسد:  می  وود  بود. 
داشتند  گالیه   گروه  این  اعضای 
غایب  همیشه  ی   خلیفه  او  که 
شد  نمی  دیده  ها  ماه   ، است  بوده 
مشخص  دستورالعملش  در  حتی  و 

پیروانش  وی  غیاب  در  که  نبود 
دستوربگیرند.« باید  کسی  چه  از 

اما این گروه قرار است تغییر کند ،
القاعده   ، الدن  بن  مرگ  از  پس   
کمتر متمرکز شد و بیشتر به مسائل 
از  واتس  کلینت  کرد.  توجه  محلی 
موسسه تحقیقات سیاست خارجی 
مسیری  تواند  می  گویدداعش  می 
مشابه را دنبال کند. وی می نویسد: 
اسالمی  دولت  ظهور  مانند  »دقیقًا 
مرگ   ، شد  منشعب  القاعده  از  که 
غالبًا  دوگروه  این  رهبران  مرموز 
آفریند  می  را  تری  خشن  مدیران 
آمیز  خشونت  های  فعالیت  تا 
گروه نوظهور خود را دنبال کنند.« 
وود ادامه می دهد:»در حال حاضر ،

دولت  اگر  بپرسیم:  باید  ما  همه   
تازه دولت )خالفت( نیست و رهبر 
دولت  این  پس   ، ندارد(  )خلیفه( 
اسالمی چگونه دولتی خواهدبود؟«

آینده ی هنگ کنگ 

پالسی  فارین  لیودرمجله  ملیندا 
تواند  می  کنگ  نویسد:هنگ  می 
 ، رابرگزیند  آینده   دو  ازاین  یکی 
یک  یا  شود  پلیسی  دولت  یک  یا 
زیرا   ، شود  نظم  وبی  آشفته  دولت 
است.  کنترل خارج شده  از  امنیت 
بوده  نظم  حفظ  دنبال  به  پلیس 
خود  مشروعیت  آنها  اما   ، است 
برای  اند.وتالش  داده  دست  از  را 
، است  بوده  بیهوده  سالح  خلع 

توجه  با  که  دهد  می  هشدار  لیو   
بوروکراتیک  و  پلیس  پیوندهای  به 
هنگ   ، چین  اصلی  سرزمین  با 
ادامه  صورت  در  تواند  می  کنگ 
پلیسی  »رژیم  به  شبیه   ، شرایط 
شود. پکن«  سبک  به  سنگین 

،دیدگاه  گروسمن  ِدک   ، ضمن  در 
هنگ  به  نسبت  تری  بینانه  خوش 
کنگ دارد و سازش را پیشنهاد می 

کند. 
که  کند  می  توصیه  گراسمن 
های  خواسته  تمام  به  معترضین 
از  باید  آنها  خود نخواهند رسید - 
خودداری  استقالل  برای  رأی  حق 
از  مستقل  تحقیقات  اما   ، کنند 
از  معترضین  آزادی  و  پلیس  رفتار 
درصدر خواسته  دو  هر  باید  زندان 

های آنها باشد..
فراراز سوریه
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دموکراسی ها متزلزل شده اند. رسانه 
رئیس  عزل  درآمریکا  پرنفوذ  های 
اما  جمهورترامپ را در پرده، طالبند 
نه به دلیل اتهاماتی که باو نسبت می 
دهند بلکه به این دلیل  که دردوره 
به  دموکراسی  او  جمهوری  ریاست 
تزلزل ها رفته است . نه فقط درآمریکا 

بلکه درسراسر جهان  دموکرات.
پدیده هایی مثل خروج انگلستان از 
اروپای متحد، اعتراضات مردم هنگ 
کنگ ، رفتن به تقاضا برای عزل  رئیس 
کشوردمکرات  ترین  بزرگ  جمهور 
بعضی  برفساد  ها  افشاگری  جهان، 
ازسران دمکرات وضعف قانون گرایی 
درآفریقاوازهمه مهمتر  اینکه درهیچ 
جا ، هیچکس اعتنا به راه وروش های 

آمریکاندارد.
مبنای دمکراسی باورمردم به مدیران 
ها  همان  ازسوی  که  است  سیاسی 
برگزیده شده اندکه اگر درانتخاب آنها 
تردیدی باشد همه به تفرقه می روند.

آیا رسانه های آزاد  مورد نوعی بدبینی 
نیستند؟آیا  مدیران سیاسی  ونفرت 
انحراف  به  را  اذهان   ، نادرست  اخبار 
وبی  درست   ، پارلمان  وصدای  نبرده 

خدشه بگوش مردمان  می رسد؟
سرژ شممان S.Schmemann همه این 
نکات را  درنیویورک تایمزنهم اکتبر 
۲۰۱۹ درضمیمه ای ویژه بازنگری دنیای 
امروز در۴ صفحه با مشارکت چند تن 
ازصاحبنظران جهان بین، زیر سئوال 

می برد.
هدف، آماده ساختن  اذهان است برای 
رسیدن به نتایجی کارساز درکنفرانس 
ساالنه Athens Democracy » درهمین 

ایام.«
براساس  گزارشها  اجالس  دراین 
مصاحبه ها با نویسندگان سیاسی، 
مورخان،  سیاسی،  ورهبران  مدیران 
بازرگانان عمده ومردم ازهرگروه وطبقه 
تابرسند  شوند.  ومی  شده  تنظیم 
به اینکه چگونه باید منعطف بود به 
دمکراسی  مبانی  حرمت  با  شرایط 

ونرفتن به محو دمکراسی.
گرایی  بوم  بین  توان  می  چگونه 
شکافی  که  ومذاهب  وناسیونالیسم 

بحران زا بین آنهاست پل زد؟
هارا  تفاوت  دمکراسی   باید  چگونه 
ها  رسانه  باید   گرایانَد؟چگونه  بهم 
بیطرفانه بسود آزادی وخارج از هرپرده 

پوشی پیش روند؟
بود  درجهت   فعلی  های  بحران 
دمکراسی به هیچ روی درسطح وحد 

بحرانهای گذشته نیستند.
چه می توان  بسودماایرانیان ووطن 
ایرانی ، غلتیده در زیان بارترین  بحران 
فکری،  فرآورده های  قبیل   ازاین  ها 
نتیجه گرفت؟ بی آنکه فرض شود که 
مشکل آنها عیناً مشکل ماست وراه 

حل های آنها  همانا راه حل ماست.

از  به هرکدام  اخیر  درایران یک قرن 
شعارهای حرکتهای سیاسی که فکر 
واستقالل  آزادی  دوکلمه   به  کنید 
عظیم  درحرکت  چه  رسید.  می 
مشروطیت وچه درعهد تجدد گرایی 
درحرکت  آن  از  پیش  وچه  وعمران 
به  مشتهر  انقالب   در  وچه  مّلیون  
درحرکات   آن  ضمن  وحتی  اسالمی 
ی  بدنه  به  وابسته  آمیز   اعتراض 
اپوزیسیون  بعهد  باألخره   و  انقالب 

های درون وبرون فعلی.
چرا آن دوکلمه آزادی واستقالل ورد 
زبان  همه رهبران مخالف وموافق هم 

هست؟
گاهی فکر می شود که این دو واژه  به 
ذات خود  وارداتی اند. که اگر چنین 
است  چگونه حتی افراطی ترین  گروه 
ها  درحرکات بسیج آفرین خود  ازیک 
هدیه  وارداتی- خارجی - استفاده می 

کنند؟
یک فرد عامی درآغاز حرکت مشروطه  
ازآزادی و »حریت«  رهایی از فشارفرد  
کرد  می  درک  چیزکی  سراو  باالی 
ویک فرد فرهیخته از آزادی  بنوعی 
ازغرب صنعتی شده ی مدعی  الگو 
دموکراسی  ودراقلیتی ناچیز، درسر 
می پروراند؟ برداشت ها ازکلمه آزادی 
سریعاً  رفت به آرزوی رهاشدن از نظام 
برود«    « اگر   که   ، وجاری  سر  باالی 
ایران »گلستان«  ویا » بهشت موعود«  

است. باستناد  گفته ی رفسنجانی 
ارائه دهنده ی  نظریه فقه عبادی وفقه 

سیاسی...
نزد    ، نظام  ازفشار  آزادی  کلمه  اما 
نظام  به  رهبران محدود  از  بسیاری  
نمی شد و یکسره می پیوست وپیوند 
ی بیگانه  فشار  از  رهایی  به  میزد 
 طامع وحضور دخالت گران ازهرگونه 

که فرض شود.
بی  سیاسی  هرحرکت  حال   دراین 
آنکه بگوید  ، به کلمه آزادی دوبُعد  
همراه میداد وجامعه  هشیار دیروزها 
وپرورده ی حماسه ها وآشنا به هجوم 

وحمالت،  رفت به اینکه آزادی ، همان  
این  اینکه  به  است ورسید  استقالل 
دوکلمه مرادف همدگرندکه » بی این«  

به »آن«  نمی شود رسید.
اما آنچه که به تشخیص عامه کمک  
نکرد این بود که ایران باستقالل رسید 
فقط  نه  برسد.  آزادی  به  آنکه  بی 
تاریخ  درطول  بلکه  معاصر   درتاریخ 

خود بارها وبارها .
استقالل بدون  رفتن به آزادی دربحران 
به مقاومت وگاهی مقاومت کور  ها  
شود.  می  تبدیل  پرستی  ازسروطن 
واین کلمه ویا حس وطن پرستی، هم 
ودخالت  آزادی شد)ازشر فشار درون 
درمعنِی  شد  استقالل  وهم  برون( 
که   ، آن  وتملک  سرزمین  داشتِن  
کلمه » مملکت«  هم زاده ی آن است.
بسیارنوشته اند که مردم فالت ایران  
ناپذیر   تسخیر  خود  بخودی  وفالت 
همیشه   که  است  نشدنی  ومغلوب 
این  اما  است.  درآمده  ازآب  درست 
واقعیت که درفرهنگ ما عجین شده 
، تاریخ حماسی ماست  ودر راستای 
برای  ما  کافی  ونه  ماشد  بوِد  کافی 
وهمزیستی  فردی  امنیت  به  رفتن 
یا  این  بدست  وطن  تملک   زیرا  ها. 
برآمده ازیک قضاوقدر، جای مدیریت 
ها   برابری  حامل  استقالل  با  را  وطن 
میراث  گرفت.مشروطیت  اشتباه 
خودرا  دربرابری اهالی مملکت دربرابر 
قوانین مصوب به ما رساند وما قانون 
را. قانونمندی  ونه  کردیم  لمس  را 
این شد که دوشعار آزادی واستقالل  
تصادفات   از  برآمده  قدرت  فدای 
تاریخی شدند. وطن پرستی عاطفی 
به تملک وحِس داشتن میرود. پس 
الزم است وطن شناسی را  ممزوج آن 
کرد. نظامی که وطن را در شناسانیدن 
ها ننهد مالک است و نه مدیر سیاسی. 
وزیستن باهم با داشتن فکرها وتملک 

ها رابطه ای سازنده ندارد.
درجو  بگویم   خواستم  تااینجا 
دمکراسی های متزلزل  ، روبرگرداندن 

ازدمکراسی به نوعی قتل دمکراسی 
تزلزل  علیرغم  غرب  ومردم  است 
جدی  وبسیار  صمیمانه  دمکراسی 

دریازسازی آن  اند.
اما ما که جز »چشمکی« آنهم از سر 
دمکراسی  به  کاذب  بازاریابی  یک 
آن  تمنای  نیست  ممکن  نزدیم 
را  آن   فواید  زیرا  باشیم  نداشته  را 
ونیم  قرن  نزد  غربیان که طی یک 
اقتصادی،   ، فرهنگی  های  درتماس 
بریم  با آنها بسر می  واجتماعی که 

دیده ولمس کرده ایم.
بنابراین نمی شود به دلیل  اجحاف 
های  غیر دمکراتیک نزد دوَل غرب 
همه  زیرا  بگردانیم.  رو  دمکراسی  از 
نظامهای  همه  سیاسی،  حرکات 
آنها   ترین  عمر  دراز  حتی   افراطی 
آن  وپذیرفتن  رفتن  به  سرانجام 
ناگزیرند. مثالها فراوانند ولی افراطیون 
هرجا به قدرت رسند مجبورند  رها از 
روحیات  تندوتیز  مرامی ومسلکی 
مراحلی   از  باعبور  مذهبی   وحتی 
به  رفتن  قبول  روند.  دمکراسی   به 
زدن  چشمک  یعنی  انتخابات  اصل 
به دموکراسی است که نزدما بسیار 

سابقه دارد.
به  بعدازرسیدن  انقالبی   های  نظام 
قدرت درعمل دیگر در طلب انقالب 
به  انقالبی   استبداد  از  نیستندولی 
انتخابات واقعی یا ساختگی رو می 
کنند که آنهم  بمعنی چشمک زدن  

به دمکراسی است.
وامروز که جنگهای بزرگ  غیر ممکن 
قادر  محلی   وجنگهای  است  شده 
به  طوالنی شدن نیستند وجنگهای 
ضربتی  وموردی کوتاه مدت مطرح اند
الملل   بین  حقوق  به  مراجعات     
وقراردادها خود مکتبی  شده است 
به  ها  ونظام  ملل  آشنایی  برای 

قانونمندی ورفتن به دمکراسی.
باین ترتیب نفی دمکراسی  یا نهی 

طلب وتمنای آن ، شدنی نیست.
در  روی  گذرد  می  ما  درایران  آنچه 
دمکراسی ندارد زیرا شعارهای آزادی ، 
بود  مردمان  بسیج  برای  استقالل،   
دمکراسی  مدعی  دینی   ورهبران 
چشمک  آن  به  بسیار   نبودندولی 
میزنند به بهانه انواع انتخابات  و به 

اجبار.
چرا انقالب  به نوعی کمرنگ یا پررنگ 
مذهبی  شد؟ زیرا مدعیان  دمکراسی  
درعمل، خود، نه قانونمند شدند ونه 
دمکرات.و اکثرهم دینی نبودند.هیچ 
حزب وسازمان وحرکت سیاسی  برای 

وهنوز  نرفت  مقاومت  به  دمکراسی 
هم همه سازمانهای  مخالف دردرون 
به دمکراسی عمل نمی کنند پس در 

طی مراحلند.
زیرا  درکارنیست  مالمت   قصد  ابداً  
یک  مردمان  کشور،  ودرهیچ  هرگز، 
شبه و یادرکوتاه  مدت به دمکراسی  

نرفته اند واین داستانی است دراز.
جمهوری اسالمی  انقالبی مذهبی   و  
دربعضی موارد فرقه ای ، ازروز نخست 
تا به امروز  تمام نیروی خودرا  صرف 
کرده  ودخالتهایی  نفود  با  درافتادن  
است . زیرا آن نرمش زیستن با همگان  

در آرمان  نظام نیست.
به دخالت  نرمشی که  از  ومیترسند 
درنتیجه   دهد.  راه  بیگانه  وسروری 
در  ونه  است  دمکراسی  درتمنای  نه 
رعایت مردم. پس می رودبه مقاومت 
کور. به بهای فقر ومذلت وانزوا درعین 
حال  درقضایای » برجام«  ، نظام طی 
بین  حقوق  مبانی     ، چند   سالی 
الملل واصول دیپلماسی را فراگرفت 
ودرقضایای مرزهای آبی دردریای خزر 

نیز.
 به بهانه مقاومت  دربرابر  اجنبی ،
 رفتن  به آزادی ودمکراسی کنار نهاده 
شد وامروز ایران  آنقدر مسئله  درامور 
خارجی دارد  که گوئی  تنها کشور بی 

مسئله درامور داخلی است.
درجو این غفلت فرصت بزرگی مقابل

رابلند  دمکراسی  ماستتاپرچم 
است  کاری  که  بداریم.  وبرافراشته  
تزلزل  دوره  درهمین  زیرا  درخورما. 
بسیار  آن   مزایای  دمکراسی 

محسوس است.
هیچ ابزار دیگری برای رفتن به محو 
استبداد ریشه دار ما  بقدر دمکراسی 
اینکه  به  ندارد. وتوجه کنیم  کارآیی 
تجدد هم چشمکی بود به دموکراسی. 
باید از دوسمت وسو به تجسس رفت. 
نخست آنکه چرا درغرب  دمکراسی 
آنکه  ودوم  است؟  رفته  ضعف  به 
جوی  عدالت  مردم  تمنای  چگونه 

درون را به آرماندمکراسی ایرانی برد؟
عمرایران  دراز  تاریخ  که  شاهدیم 
چشمکی  نُبرد.  دمکراسی  به   راه  
ابتدا   که  نظریه  این  وروبرگرداند.  زد 
کشوری باشد تابعد به دمکراسی فکر 
ونشد.  کردیم  نیست.  درست  کنیم 
این نظریه که نظام  والیت فقیه برود 
همه چیز درست می شود نیز درست 

نیست. 
ازآن دو نادرست تراین است که نبود

آن  یا  این  گناه  رادرایران  دمکراسی 

بدانیم درحالیکه کل جامعه وساختار 
به دمکراسی  نه آغشته  ما  فرهنگ 
است ونه پرورده کمترین الیه ی آن. 
چشمکی زدیم به دمکراسی ورفتیم 

به عادات وآداب قرون ماضی.

2- کردها وعوامفریبی های غرب
صالح الدین کجاست؟

آمریکا  من  بزعم  گفت:»  می  ریگان 
برفرازبلندی  درخشان  است  شهری 

ها...«
اینگونه دیدن وطن از مردی که رؤیا 
دلپذیر  بارید  می  او  ازسروسیمای 
مردمش بود. اما افکار جهانیان را هم 
رؤیای   « به   وباصطالح  ساخت  می 

آمریکایی«  می بُرد.
رؤیاراشکست  این  ترامپ   دونالد 
آمریکا  امروز  جهان  مردم  ودرتصور 

»بختک« است.
***

جو بایدن نیامده ، خودرالوداد و پرتو 
قدری فریبای معاونت اوباما ازسراپای 

او ورپرید.
***

همه درافشای همدگرند. همه در ذّم  
رقیب ودربهره وری ازتبدیل  سیمای 
کاخ سفید به یک تویتر حجیم اندکه 

به قدرت   و کوریدا عمل می کند
معهذا هیچکس ترامپ را وقتی می 
گوید» تعهد می کند«  نمی فهمد. ونه 
بوقتی که به عهدشکنی می رود. تند 
وبد نویسان  ازیکسو رقبای انتخاباتی 

ازسوی دیگر وتحلیلگران رسانه های
پرنفوذ نمی نویسند  چراخروج قشون 
هدف  اگر  بداست؟  ازسوریه  آمریکا 
دفاع ازجامعه ی ُکرد است این همان 
غرب است که قرنی است ازکردها » 

گوشت دم توپ« ساخته ومی سازد.
کردها چند مشکل استراتژیک دارند 

واولین آن رقابت های ایلیاتی است.
این رسانه ها که امروز به دستور، یا 
خودمختاری  از  دردفاع  خود،   سِر 
رفراندوم  چرا  کردهایند  واستقالل  
اعتنا  را  عراق  کردستان  مردم 
نکردندوبارزانی  رئیس آن خطه را از 

عرصه دور کردند؟
جداسری   طرفدار  هرگز   من 
درکشورعراق نبوده ونیستم. ولی دو 
مدعی  غرب  ِل  دَو  کردن  بازی  دوزه 
اخالق  دوراز  هم   باکردهارا  دوستی 

سیاسی میدانم.
البغدادی   بعهد داعش  ترکیه ای که 
همراه دیگران می آید به جستجوی 

شاِد  وغرب  عثمانی  سلطان  مقبره 
فرصت  را  ترکیه  است،  آن  مشارکت 
می دهد به درون  بیاید به بهانه ی 
داعش وخوب می دانید که اردوغان 
است. خودمختاری  قدرت  درشکار  

است  یکسویه  غرب  حرف   ، ودرکل 
نمی  را   سوریه  شدن  پایمال  زیرا 
بیندوازهمه مهمتر  درنیافتند کدام 
قدرت  پرورشگاه  واقعی جهادیست 
درخاورمیانه  غرب   واساساً  هاست. 
چه می کند وچرا تک تک  دوَِل این  

منطقه باید  باج ستان  آن باشند؟
ورهایی  منجی  آمریکا   « ی  پدیده 
ها  مداقه  به  چنان  جهان«  بخش 
کشانیده شد که امروز  درهنگ کنگ  
چین  ونظام  پکن  به  معترض  مردم 
داری  بتمامی درسرمایه  کمونیست، 
کور غلتیده ، فریاد میزنند:» پرزیدنت 
ترامپ مارا کمک کن تا هنگ کنگ 
هرکس  که  شده  چه  آزادکنیم.«   را 
هرجا طلب آزادی  برای کشورش کند 
وچه  آمریکاست؟  کمک  به  محتاج 
برسر مبارزان آمده که کلید آزادی را 
به  بینند؟وباور  می  گمشده  نزدخود 

کمک غیر دارند؟
هنگ کنگ  مستعمره ی انگلستان 
به  واینک  برگشت  مادروطن  به  بود. 
مایل است قید سروری  مدد آمریکا 

آمریکا را بپذیرد؟!
چرا ازخود نمی پرسند آمریکا چگونه 
استعمار  رسیدوزنجیر   آزادی  به 

انگلیس وفرانسه را پاره کرد.؟
کمک  بما  ترامپ  پرزیدنت   « شعار 
اکتبر  نوزدهم  لوموند  کن«)باستناد  
۲۰۱۹ ( شعاری  بوداراست. مثل شعار 
بودار ایرانیان مدعی آزادی بعهد جرج 
بوش که در درون وبرون  گفتند »بوش 

بیا«
به  گاهی  که  را  نهایتی   بی  قدرت 
ازاروپای   دهند   می  نسبت  آمریکا 
شروع  دوم   جهانی  جنگ   بعداز 
که دراشتراک  بدست محافلی   شد 
می  ایام   آن  باآمریکای  منافعی 
زیستندکه اگر دوگل وامثال او بر نمی 
خاستند ، اروپا هرگز  به آنجا که رفت 

ورسید  ، توفیق نمی یافت.
میزند  فریاد  اروپا  که  حاضر  درحال 
»آمریکا دست ازحمایت کردها  نکش« 
معلوم نیست  چرا مایلند  آمریکای 
دیگران  کار  در  دخالت  به  را  ترامپ 

تشویق کنند.
یکی از رهبران اروپا دوسه ماه پیش 
گفت:» آمریکا وقتی آمریکاست که به 
کمک دیگران  رود«  بقیه درصفحه ۴۳
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۱-ـشچمک هب دمورکا ـسی
چشمک به دموکراسی کافی نیست، دموکراسی ایرانی شدنی است
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نقدی برکتاب پنجره ای به سوی  ایران جدید

کاری بزرگ

دکتر کاظم ودیعی

جدید«  ایران  بسوی   ای  »پنجره 
آن  بانی  درشأن  بزرگ  است  کاری 

وپژوهشگران  دخیل درآن.
آن  معمول   ، نقد  که  ای  درجامعه 
ُمغرض  همیشه  وناقد   نیست 
کتاب   این  بانی   ، است  قلمدادشده 
اردشیرزاهدی از نقد بعادت وبا اعتقاد  
استقبال می کند. ومن که جلد اول  
آشنایی  هیچ  بی  را  ایشان  خاطرات 
جز  ازایشان   ، کردم  نقد  نزدیکی  یا 

تشویق وتحسین نشنیدم.
تحقیق  از  همیشه  که  ای  درجامعه 
وتفحص درهراس است ، گروه محققان 
عباس  استاد  سرپرستی  به  ایرانی 
میالنی بی بیم ازطعنه های جانگزا، 
های  کنجکاوی  به   ، باور  یک  ِصرف 
علمی - حرفه ای ، وبویژه روش َمند،
میهنی  اما  فرساینده  کاری  به  دل   

سپرده اند که شدنی نمی نمود.
سه حادثه ی بزرگ:
۱- دفع فتنه خزعل

از  باالهام  تجدد  به  رفتن   -۲
مشروطیت

۳- نقش سفیری که از نزدیک ترین 
بود،  پهلوی  محمدرضا  شاه  به  افراد 
کتاب  بانی  فکر  محور  کتاب  دراین 
ومدارک  اسناد  داران  وامانت  ووارثان 
تجزیه  وبدوراز  طرفی  بی  درکمال  او 

وتحلیل است.
- دفع حرکت مزدورانه خزعل ، 

رضاشاه  اراده   به  انگلستان  تبعه 
وباجانفشانی فرمانده فضل اهلل زاهدی
حماسه ای درتاریخ معاصر ایران است، 
که به سنگ بنای تمامیت ارضی ایران 
اصول   به  واعتقاد   الهام  درراستای   ،
پادشاهی،  مشروطه  اساسی  قانون 

وبریدن دست اجنبی تبدیل شد.
انقالب  بعداز  حتی  بسیار،  مؤلفان 
زیرا   نوشتند  واقعه  براین  اسالمی 
دفاعی  جنگ  وحتی  عراق  اشغال 
باعراق صدام ،  می رفت تا  برتمامیت 

ارضی ایران  لطمه بزند.
- دررفتن  به تجدد وگشودن  افقی  
بررفاه عام وتشکیل دولتی با ترکیبی  
تروتازه ، فضل اهلل زاهدی نقش مهمی 

بازی کرد وبرنامه دولت او، رهایی  از فقر 
ملتی بود که دامن ایران را گرفته بود.
همراه  همیشه  درایران  اگر سیاست 
وبر  است  فردی  حسدهای  حقدو 
به  رفتن  برای  ها  فرصت  باددهنده 
جلو است اعداد وارقام پیوسته بسود  

خادمان وطن  به گواه رفته اند.
بیالن دولت فضل اهلل زاهدی، رفتن به 

خیزی بلند درحرکت  تجدد بود.
- اما اگر روزی در، به روی زاهدی سرباز
 ، اردشیرزاهدی  شد،  بسته  وطن  
فرزند  خلف او  عاشق شاه ومحرم شاه 
ودوست شاه، باجسارتی خاص کوشید
برنامه  احیای  سفارت،  تادرکسوت   
پدر درمکتب  را  آن  ابعاد  که  هایی 

آموخته بود  سرعت دهد.
ما  بحث  مورد  ارزشمند   درکتاب 
فروتنی  درحداعالی  اردشیرزاهدی 
میالنی  عباس   ، راهنما  وپژوهشگر 
درنهایِت اعتماد به خود ومفید افتادن  

تاریخ اند.
خودرا  خود،  حال  درشرح  اردشیر 
می  ارائه  عریان  خودرا   وعزیزان 
باشجاعت  دار،  امانت  دهدومیالنی  

یک محقق نیز، جوانی های  مغایر با
عقالنیت سیاسی امروز خودرا  پنهان 
ما  زبان  ورد  چنانکه  زیرا  کند.  نمی 
اسالمی  انقالب  از  قبل  دانشگاهیان 
شو  ُمرده  کار  به  محقق،  کار   « بود 
شبیه است  که باید پاک بشوید ولی

 ضامن بهشت ودوزخ مرده نیست.«
وازآنجا که کتاب ارزشمند  موردبحث 
اسناد وشرح حال  ارائه  جز درموضع 
نیست،  کوتهی  به  آنهم  ها  زاهدی 
فرصت بزرگی است تا کنجکاوان  از 
ی  ذخیره  این  باشند  که  هرگرایش 

بزرگ را مددکارخود کنند.
شخصیت هایی که دربعضی از اسناد  
این کتاب نامشان  آمده است مرجع 
اند ومن که با بسیاری ازآنهاگفتگوها 
داشته ام شهادت می دهم براعوجاج 
کنم  نمی  ونفی  آنها  سیاسی  های 
به  دهم  می  وحق  آنهارا  صالحیت 
آزادی بیان آنها به مالحظات قهاربودن  
بعضی از اراده های حاشیه ی مخرب 

اهداف بلنِد سازندگان.
که  عهد   درآن  سیاسی  طبایع 
وتنیدن  بافت  در  ما  مشهور  سفیر 
بود چشمک  روابط سیاسی جهانی 
درحالیکه  بود.  دمکراسی  به  زدن 
دمکراسی   تحقق  به  تندتررفتن 
دراعمال وکردارزاهدی ها شدنی می 
نمود. شاید باور آن آسان نباشد ولی 

واقعیتی است مستحق کاوش.
نفاست کتاب ، دقت درچاپ  وزیبایی 
باید دستی  قابل تحسین است.  ها 
درکار چاپ کتاب داشت تا رنج آن را 

دریافت.
کلمات » اسناد منتخب« ازسر تدبیر

 دراین کتاب نیست. اسناد  قیچی 
شده دررابطه با موضوع هرفصلند.

درآغاز  جز  میالنی  زاهدی-  کاربزرگ 
خود نیست. زیرا بقراری که  شنیدم  
استخراج های تازه ای ازآن همه اسناد 

مد نظر است.
بین ما هنوزرسم نیست اما کتابهایی 
باید نشست هایی را بدنبال   چنین 
داشته باشند تاعطر آن بمشام ها برسد.
سفیر  به  پیشنهادمن  است  این 
شهیر ومیالنی پژوهشگر وامانت دار 

گنجینه ی اسناد اردشیرزاهدی.
» ای همه دریغ«  

درشماره نهم سال دهم)۲۱ اکتبر ۲۰۱۹( 
عنوان  تحت  ای  مقال  آزادی   ۸ صفحه 
جناب  نوشته  نیست«  مهاجم  »مهاجر 

آقای کاظم ودیعی بچاپ  رسیده بود.
درستی  کامالً  ی  گفته  مقاله  عنوان 
رئیس  ترامپ  آقای  مشی  استوباخط 
جمهور ایاالت متحده آمریکا مطابقت دارد. 
واژه مهاجر بمعنی فردی است که مراحل 
قانونی را طی کرده وپس ازادای سوگند 
وفاداری به تابعیت ایاالت متحده درآمده 
است. اصطالح » مهاجر مهاجم«که آقای 
بیگانه   « معنی  به  اند  بکاربرده  ودیعی 

غیرقانونی«)Illegal Alien( است.
بزرگ  اشتباه  اند  نوشته  ودیعی  آقای 
را  مهاجر  که  است  این  ترامپ  آقای 
نوشته، آقای  این  مهاجم خواند. بخالف 
همیشه  جمهوری  ازآغازریاست  ترامپ 
درسخنرانی های خود ازمهاجرت قانونی 

جانب داری کرده است.  
که  است   مهاجم خوانده  را  آنهایی  وی 
ازنقص قوانین فعلی مهاجرت ووضعیت 
غیرقابل کنترل  استفاده کرده وسرخود 
مرزهای  به  قانونی  مراحل  طی  وبدون 

ایاالت متحده  حمله ور شده اند.
بدیهی است  که همه کشورهای جهان 
وازورود  بوده،  مشخص  مرز  دارای 
خود  کشور  به  دیگران  غیرقانونی 
قوانین  متأسفانه   کنند.  می  جلوگیری 
متحده  درایاالت  پناهندگی  به  مربوط 

مبهم ودارای نقاط ضعف می باشد.
این امر سبب گردیده که ایاالت متحده 
ازکشورهای  را  نفر  هزاران  سالیانه 
آمریکای التین مانند گواتماال، السالوادور، 
وهندوراس بطور قانونی بپذیرد. بطوریکه 
آمار نشان می دهد ازسال ۲۰۱۶ هجوم 
غیرقانونی ها به ایاالت متحده به شدت 
انجام  مخارج  است.  یافته  افزایش 
وقانونی  پزشکی،   ، اجتماعی  خدمات 
برای غیرقانونی ها به تقریب ۱۲۰ بیلیون  
دالر )میلیارد(درسال می باشد. به دست 
تاکنون  هزاران آمریکایی  ازآنها  بعضی 
بیگناه به قتل رسیده اند.و برخی ازآنها 
مرتکب اعمال خالف مانند تجاوز وقاچاق 
مواد مخدر شده اند.باوجود این دمکرات 
ها طرفدار مرزهای باز می باشند. اوباما ، 
هیالری کلینتون ودوستان آنها دررسانه 
 ، وایالتی   فدرال  تغییرقوانین  هابرای  
تالش می کنند تا غیرقانونی ها بتوانند  
درانتخابات  ریاست جمهوری سال آینده 
شرکت کنندوبه کاندیدایب دمکرات رأی

غیرقانونی  آرای  جلب  آنهابرای  دهند.   
می  رانندگی  نامه  آنهاگواهی  به  ها 
برخی  که  است  رسیده  دهندکاربجایی 
از دمکرات ها طرفدار دادن حق رأی به 
زندانی ها می باشند. حتی اگر این زندانی 

تروریست باشد.
آقای ترامپ  ازآغاز انتخاب خود نهایت 
بحران  که  است  آورده  رابعمل  کوشش 
کنترل   بدون  ومهاجرت  پناهندگی 
راباوضع قوانین وساختن  دیوار محافظ 
به  نیز  درمرزها حل کند. درحال حاضر 
تالش برای امن کردذن مرزهای آمریکا 
وپایان دادن به تهاجم غیرقانونی ها ادامه 
میدهد. باوجود این دمکرات های کنگره 
ازابتدای ریاست جمهوری ترامپ باهمه 
اقدامات  اوبرای حفظ منافع ملی آمریکا 
کرده  مخالفت  مرزها  وحفاظت  درخارج 

وازهرگونه کارشکنی دریغ نکرده اند.
واقعی  دمکرات  درگذشته   دموکراتها 
خودرا  اصلی  وظایف  اکنون  ولی  بودند 
مشکل  حل   وبجای  کرده  فراموش 
مملکتی  مشکالت  وسایر  پناهندگی 
همه  ترامپ  جمهوری  ریاست  ازابتدای 
وقت خودرا صرف تحقیقات بی پایه نموده 

وخواستار استیضاح او شده اند.
گرایی  چپ  ساست  ها  دمکرات 
وبرای  گرفته  درپیش  وسوسیالیستی  
آینده  سال   درانتخابات  پیروزی 
وغیرقانونی  قانونی  اقدام   ازهیچگونه 
همواره   نیستند.  روگردان  ترامپ  علیه 
های  وگفته  قرارداده  حمالت  هدف  اورا 
اورا تحریف می کنند. هنوز پای ترامپ  
درسال ۲۰۱۶ به کاخ سفید نرسیده بود 
اما دمکراتها  ببهانه های مختلف  خواهان 
اقدامات  اینگونه  بودند.  او  استیضاح 
وتالش ها علیه رئیس جمهور  منتخب 

درایاالت متحده بدون سابقه است.
دمکراتها  ابتدابه دروغ مدعی گردیدند  
که ترامپ  درانتخابات سال ۲۰۱۶ باکمک 
روسیه رئیس جمهورشده است. کم کم به 
این دروغی که خود ساخته بودند  همانند 
وبعد  میگفت  دروغی  که  مالنصرالدین 
خود به آن اعتقاد پیدا می کرد ، آن را 
مشی  خط  دانستند.درحالیکه  واقعی 
آمریکا  ازمنافع  دفاع  ازابتدا  او  سیاسی 
ومقابله با پوتین بوده است. برای بررسی 
این اتهام تخقیقات مولر آغاز گردید. پس 
از قریب دوسال تحقیق  دخالت روسیه 
مخارج  نرسید  اثبات  به  درانتخابات 
تحقیقات بالغ بر سی میلیون دالر شد.که

آمریکایی  دهندگان  مالیات  جیب  از   
گردیدند   مدعی  سپس  شد.   پرداخت 
اززنها  باتعدادی  ترامپ  سالهاقبل   که 
رابطه  داشته است. استفاده از حربه زن 
برای ازمیان برداشتن وخارج کردن یک 

شخصیت ازصحنه سیاست تازگی ندارد.
اتهام دیگر اینکه ترامپ حقایق را مخفی 
ومانع اجرای عدالت شده است. هنگامی 
که هیچیک ازاین  تاکتیکهای مافیایی به 
ثمر نرسید  وواهی بودن  اهامات به اثبات 
رسید اکنون دمکرات ها  مکالمه تلفنی  
اخیر ترامپ  بارئیس جمهور اوکراین  را 
بهانه قرارداده وبه اتکای گزارش یک فرد 
افشاگر  بعنوان  ها  دررسانه  که  ناشناس 
شود  می  شناخته   whistleblower یا 
تحقیقات تازه ای رابرای استیضاح ترامپ 
افشاگر  فرد  بقراراطالع  اند.  آغازکرده 
یکی ازمأمورین  ودستیار جوبایدن نامزد 
جمهوری  ریاست  برای  دموکرات  حزب 
است. ترامپ به ناچار متن مکالمه خودرا 
با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای 
عموم منتشر کرد. ترامپ دراین مکالمه 
واردنکرده  فشاری  زلنسکی  به  هرگز 
درراستای  تحقیق  صرفاً  او  وتقاضای 
هانتربایدن  مالی  های  استفاده  سوء 
پسرجوبایدن ومبارزه بافساد بوده است . 
رئیس جمهور اوکراین نیز تأیید کردکه 
ترامپ  وخواسته  درکارنبوده  فشاری 
های  فعالیت  درباره  اطالعات   کسب   ،
نامشروع افراد آمریکایی در اوکراین بوده 

است.
حقیقت این است که تنها هدف دمکرات 
ها از اتهامات وارده به ترامپ برکنارکردن 
او ازمقام ریاست جمهوری وجلوگیری از 
انتخاب مجدد او درسال ۲۰۲۰ می باشد. 
گورکا  آقای  معروف  مفسر  ی  بگفته 
تنها گناه ترامپ  انتخاب او  به ریاست 

جمهوری توسط مردم آمریکا است.
دمکرات  چهارنماینده  از  ودیعی  آقای 
)خانم ایلهان عمرو همفکرانش( که ترامپ 
را به نژادپرستی متهم کرده اند نام برده 
ونوشته اند:» دریک گردهم آیی ترامپ  
خودرا لو داد وبه گروه چهارنفری گفت: 

برگردید به مانجاکه ازآن آمده اید«
آقای وذیعی اگرشما ویدیوی این گردهم 
آیی را تماشاکنید خواهید دید  مردم که 
این  بودند  وبرافروخته شده  احساساتی 
جمله را اداکردند نه آقای ترامپ. و پس 
ازآن در اجتماعات دیگر پرزیدنت ترامپ 
شود.  سرداده  شعارها  این  نداد  اجازه 

بعالوه درایاالت متحده سخن گفتن آزاد 
خودرا  عقیده  تواند  می  وهرکس  است 

ابرازکند.
متعصب  مسلمان   یک  که  عمر  ایلهان 
است ازکشورآفریقایی سومالی به آمریکا 
مهاجرت کرده وبرای اخذ تابعیت سوگند 
بهره  باوجود  استولی  یادکرده  وفاداری 
مند شدن ازمزایای تابعیت و تحصیالت 
ضدآمریکایی  سخنان  بارها  درآمریکا 
برزبان رانده است ازجمله:» کشورآمریکا 
است«  برپاشده  وستم  ظلم  برمبنای 
وی الیحه بایکوت کشوراسرائیل  را که 
کشوردموکراتیک  وتنها  آمریکا  متحد 
درخاورمیانه است، به کنگره  آمریکا برده 
است.آیا ایلهان نماینده فلسطینی هاست 
به  اورا  که  هاست  آمریکایی  نماینده  یا 

کنگره فرستاده اند؟
ترامپ   اندکه:»  نوشته  ودیعی  آقای 
مایه  دادکه  جهانی  تجارت  به  ایستی 
توضیح  اروپاشد«  دراتحادیه  ازاو  نفرت 
اینکه کشورهای اروپایی عضو ناتو سالها 
کافی  اندازه  به  خود  سهمیه  ازپرداخت 
کرده  خودداری  ناتو  های  هزینه  برای 
بردوش  بیشتر  ناتو  مخارج  اند.وبارگران 
آمریکا بوده است. چین هم  سالها بیلیون 

ها دالر سرآمریکا کاله گذاشته است.
ترامپ پس از انتخاب به ریاست جمهوری 
کرد.  عمل  بود  داده  که  قولهایی  به 
درآمدسرانه مردم راافزایش داد، ازتعداد 
بیکاران کاست واقتصادآمریکارا  بهبود 
بخشید آقای ودیعی ترامپ را نژادپرست 
درگفته  نژادگرایی  اند  ونوشته  خوانده 
ها  دمکرات  مشهوداست.  ترامپ   های 
وهیاهوی  دار   دامنه  تبلیغات   با  نیز 
وبدرفتاری  نژادپرستی  اورابه  بسیار  
کنند.  می  متهم  ها  با»غیرقانونی« 
را   ترامپ  ازهمکاران  درحالیکه بسیاری 
اقلیت ها، نژادهای مختلف وزنها تشکیل 
می دهند. جلوگیری از ورود تروریست ها 
کشورهای  از  بیشتر  متأسفانه  که  را 
ازهجوم   جلوگیری  هستند،  اسالمی 
التین  آمریکای  ازکشورهای  افرادی 
ازآنها سابقه جنایت داشته  که بسیاری 
وواردکننده موادمخدر هستند وساختن 
آمریکا   جنوب  درمرزهای  محافظ  دیوار 

رانمی توان نژادپرستی بشمارآورد.
ترامپ  اند:»  نوشته  ودیعی  آقای 
همگان  است«  کرده  دوشقه  آمریکارا 
میدانند که قبل ازانتخاب ترامپ آمریکا 
دچاردودستگی ونفاق بین سیاه پوستان 
وسفیدپوستان بود وآقای اوباما  بااستفاده 
Race Cardبریاست  نژاد  حربه  از 
دمکراتها  نیز  رسیدواکنون  جمهوری 
برای  نژاد  ازحربه  ترامپ  ودشمنان 
بقدرت  ورسیدن  مقاصدخود  پیظرفت 
استفاده می کنند. برخی سیاه پوستان 
کاررابجایی رسانده اند که بی پرده ضد 
درمالء  ها  وسایراقلیت  ها  سفیدپوست 

عام سخن میگویند.  

پاسخی به نوشته دکتر کاظم ودیعی                                      از دکتر همایون آرام - نیویورک

پرزیدنت ترامپ ومشکل حزب دمکرات
آیا ترامپ نژادپرست است؟



ه13 ح ماره ۱۱۸ صف ه12   آزادی- ش
صفح

  ۱۱
ه ۸

شمار ی- 
زاد

   آ

طرح از :کیخرسو بهروزی

ه12
صفح

 ۱۱۸
اره 

شم ی- 
زاد

   آ
ه13 ح ماره ۱۱۸ صف    آزادی- ش

هـفتم ش 
بخ روزی    روبه س کیخ

   

سـفر « هب ردون»

گفت وگوی کیخسروبهروزی با تورج رفازمند

ده  را  بینوایان  کتاب   *
بارخواندم.

* هیچوقت عشق با یک نگاه 
بوجود نمی آید.

* هرکتابی دنیای جدیدی 
است که با آن آشنا می شوید
دگرگونی  درذهن  *کتاب 
آورد؛  می  بوجود  وتحول 
وسعت دید ونظر تولید می 

کند
ما  درعصر  حافظ  اگر   *
بطورقطع  زندگی می کرد 

فیلمساز می شد.
***

روزاول مدرسه دربندرپهلوی

بهروزی: برگردیم به روز اول  مدرسه 
دربندرپهلوی

فرازمند: بله، دست مراگرفتند وبردند 
مدرسه ودرکالس چهارم نشاندند. 
سه ماه درمدرسه ی گویا نظام بودم. 
دبستان   به  کردند  منتقل  مرا  بعد 

سعدی.
بهروزی: روزاول مدرسه دریک شهر 

غریب چه حالتی داشت؟
انگیز  حیرت  بسیار  بسیار  فرازمند: 
بود. معلم وشاگردان مدرسه باعث 
اول،  شدند.  من  وحیرت  شگفتی 
حرف زدن آنها برای من عجیب بود. 
تا آن موقع نمی دانستم که درایران 
ممکن است کسی به زبان دیگری 
بالهجه ی  ها  بچه  این  بزند.  حرف 

بامن  کردند  می  کوشش  گیلکی 
که  هم  معلم  بزنند.  حرف  فارسی 
این  زد.  می  حرف  گیلکی  بیشتر 
لهجه برای من عجیب وجالب بود. 
دوم ، اخالق ورفتار بچه ها ومردم 
بود. من ناگهان  با مردمی متمدن 
ای  هربچه  کناِر دست  روبروشدم. 
بالبخندی  بنشینم  خواستم  می 
دوستانه برای من جا بازمی کرد وبه 
من جا می داد. این برای من که از 
محیطی آمده بودم که همه بچه ها 
مدام با ُسُقلمه ومشت ولگد ازهم 
بود.  عجیب  کردند  می  پذیرایی 
برای من که درتهران ازدِر خانه که 
بیرون می آمدم درکوچه ومدرسه 
گشتم  می  بر  خانه  به  عصرکه  تا 
نداشتم  ، کاری  غیراز کتک کاری 
مهربان،  معلم  بود.  عجیب  خیلی 
بچه های خوب ومهربان، من نمی 
خوب  قدر  این  ها   این  چرا  دانم 
ومهربان بودند. همین رفتار بچه ها 
ومردم باعث شد که من ازآن حالت 
یواش  یواش  وتوحشس  حیوانی 
ای  بچه  شدم.  وآدم  آمدم  بیرون 
شدم آرام. هرروز ازمدرسه که می 
خواستم به خانه بروم اول می رفتم 
می  تماشا  دریارا  سیر  کناردریا، 
سراغ  به  آرامشی  بنابراین  کردم. 
باقصه  بود  همراه  که  آمد  می  من 

های آبجی  باشعرهایی که خاله ام
عاشق  که  ای  خاله  خواند.  می 

سعدی ، حافظ وبقیه شاعران بود.

آغازکتاب خواندن

بهروزی: وازهمین جا شما شروع به 

خواندن کتاب کردید؟
مادرم  اینکه  توضیح  بله،  فرازمند: 
تمام کتابهای پدرم  را باخودآورده 
بود. خودش معلم ریاضیات بود. اهل 
شعرنبود، اما ر مان می خواند. خاله 
بنابراین   داشت.  کتاب  خیلی  من 
کتابخانه خوبی درمنزل ما درست 
شروع  من  جا  ازهمین  بود.  شده 

کردم به خواندن کتابها.
بهروزی: وباسعدی آشناشدید.

فرازمند: بله، ازاین جا من به صورت 
شفاهی با سعدی آشناشدم. چون 
می  را  سعدی  های  غزل  خاله 
می  من  به  ازسعدی  خواندوغزلی 
حفظ  را  این  اگر  گفت  می  دادو 
چندین  ومن  داری  جایزه  کردی 
را  گلستان  ومقدکه  سعدی  غزل 
هنوزهم  که  کردم  حفظ  زمان  آن 
آنهارا  معنی  البته  هستم.  ازحفظ 
نمی فهمیدم؛ خاله ام کوشش می 
کالس  بچه  یک  که  حدی  تا  کرد 
کند.  معنی  برایم  بفهمد  چهارم 
من  خوانی  کتاب  دوران  جا  ازاین 
شروع شدوبجایی رسید که خانواده 
مجبورشدند جلوی من را بگیرند. 
میشه،  خراب  چشمت  گفتند  می 
کورمیشی، بسه دیگه، بشین درس 
بخوان، چقدرکتاب؟ که البته درسم 

راهم می خواندم.
ومشقتون  درس  وضع  بهروزی: 

بهترشد؟
بیشتر  درایران   . خیلی  فرازمند: 
بودند،  گیالنی  ریاضی  های  معلم 
خوب  خیلی  ما  ریاضی  درس  به 
می رسیدند. من شاید به دلیل کم 
شدم.  خوب  درریاضیات  هوشی 

به نظر می رسید ریاضیات  چون  
هوش زیاد نمی خواهد. شما اگر یک 
قضیه مثلثات یا هندسه رایادگرفتید 
اید،  یادگرفته  همیشه  دیگربرای 
کردن  ومشق  کردن  حفظ  دیگر 
الزم ندارد. من توانستم درریاضی 
نمرات خوب بیاورم. تمام بچه هایی 
همکالس  بامن  دردبیرستان  که 
بودند که اآلن هم یکی دوتا ازآن ها 
درهمین لس آنجلس هستند مثل 
آقای پرویز کیامنش من را به عنوان 
شناختند)می  می  کالس  جبار 
خندد( چون جبر ومثلثات، هندسه 

وفیزیک من خوب بود. شیمی نه.
میان  دراین  مادرشماهم  بهروزی: 

تأثیر زیادی داشته اند.
فرازمند: خیلی خیلی . به ریاضیات 

ما خیلی رسیدگی می کرد.
داشتیدکه  هم   دوستانی  بهروزی: 
همراهی  که  باشند  کتاب  اهل 

ورقابت درشما بوجودآید؟
اصلی  درخیابان  بله،  فرازمند: 
بندرپهلوی یک مغازه لوازم التحریر 
فروشی وخرازی بود که کتاب هم 
داشت وکرایه می داد.من می توانم 
بگویم تمام کتابهایی راکه اوداشت 
خوانده بودم. دوسه دوست هم سن 
وسال من هم بودند که آنهاهم اهل 
کتاب بودند. باهم درباره این کتابها 

صحبت می کردیم.
چند  شبی  کتاب  کرایه  بهروزی: 

بود؟
فرازمند: شبی یک شاهی. من اول 
روزی پنج شاهی پول توجیبی می 
گرفتم که بعدشد ده شاهی. گاهی 
می  کتاب  یک  کردم.  می  تقلب 

گرفتم تا می رسیدم به خانه توی 
 . بودم  راخوانده  کتاب  نصف  راه 
برمی گشتم تابه مغازه می رسیدم 
کتاب را خوانده بودم. برمی گشتم  
می گفتم: بیخود این را گرفته ام. 
دیگر  کتاب  یک  ام.  راخوانده  این 
یا  فهمید  می  یا  اوهم  گرفتم.  می 
نمی  یا  آورد  نمی  خودش  روی  به 

فهمید.
می  هایی  کتاب  نوع  چه  بهروزی: 

خواندید؟
که  هایی  رمان  تمام  ُرمان.  فرازمند: 
تا آن زمان نوشته شده بود: قلعه 
الموت، آشیانه عقاب، سه تفنگدار، 
بینوایان را ده بارخواندم، هزارویک 
شب که یکی از شاهکارهای ادبی 
ُکرد،  حسین  ارسالن،  امیر  است، 
زاده،  جمال  نبود  ویکی  بود  یکی 
هولمز،  شرلوک  لوپن،  آرسن 
ازکتاب  یکی  رجایی.  جینگوز 
فرزندان  ها  خانواده  که  هایی 
راتشویق می کردند بخوانند کتاب 
ها  خیلی  اآلن  که  بود  احمد* 
را  کتابی  چنین  هرگز  گویند  می 
نخوانده ونشنیده اند. این کتاب را 
عبدالرحیم طالبوف تبریزی  یکی 
از نویسندگان ایران دردوره قاجار 
بود  پدری  سرگذشت  بود.  نوشته 
این  احمد.  بنام  داشت  پسری  که 
پدرضمن نقل حکایت ها وداستان 
ودانستنی  اطالعات  مقداری  ها 
دادوکتابهای  می  پسرش  به  ها 
بوسه  کاملیا،  مادام  مثل  عاشقانه 
من  کم   کم  که  وماگدولین  عذرا، 
رابرای عاشق شدن آماده می کرد؛ 
شده  فراموش  مادلن  عشق  چون 
یواش  داشتم  ومن  بود  ورفته  بود 
یواش برای عاشق شدن آماده می 
شدم. که این عشق درکالس ششم 
ابتدایی به سراغ من آمد. بعدها من 
برخوردم به افرادی که بااولین نگاه 
که  ودریافتم  بودند  شده  عاشق 
هیچوقت عضق بایک نگاه بوجود 
ازپیش فراهم  نمی آید. زمینه آن 
شده است، شما معشوق را درذهن 
خودساخته اید، درانتظار او هستید، 
بدنبال او می گردید. آن وقت است 
که یک نگاه درکوچه ، شمارا عاشق 

می کند.
بهروزی: واین تأثیر کتاب رابرروحیه 

وشخصیت انسان ثابت می کند.
فرازمند: متأسفانه نوعی تلقی فرهنگی

بخشی  ویا  اقتصادی  درروحیه 
وشاید  داشته  رواج  ازاقتصادما 

واین  باشد  داشته  وجود  هنوزهم 
طرز فکر ازقدیم بوده است. به این 
دلیل  که عبید زاکانی درقرن هفتم 

گفته است:
می  ماجرا  خود  پسر  با  لولیئی   «
کرد  که تو هیچ کار نمی کنیوعمر 
چندبار  بری.  می  سر  به  دربطالت 
بیاموز،  زدن  معلق  که  باتوگویم 
ورسن  جهانیدن  ازچنبر  سگ 
تاازعمرخود  کن  تعلم  بازی 
نمی  ازمن  اگر  برخوردارشوی. 
شنوی به خدا ترادرمدرسه اندازم 
ایشان  ریگ  مرده  علم  تاآن 
وتازنده  شوی  ودانشمند  بیاموزی 
وادبار  وفالکت  درمذلت  باشی 
ازهیچ جا حاصل  بمانی ویک جو، 
خواندن،  اینکه  کرد.«مثل  نتوانی 
همواره  ویادگرفتن  سوادآموختن 
زدگی  وفلک  بدبختی،بیچارگی  با 

است.
بهروزی: شاید به این علت که کتاب 

به  دیگر  نوعی  وفرهیخته  خوان 
زندگی نگاه می کند که کمتر مادی 

است.
که  داشتم  دوستی  شاید،  فرازمند: 
تعریف می کرد، می گفت:  درپاریس 
درکاری  کسی  با  خواستم  می 
من چون  بشوم.  وتجارتی شریک 

زبان فرانسه می دانستم واو زبان 

ازاو  پول  که  قرارشد  دانست  نمی 
باشد وامور حل وفصل کارها بامن. 
به  قرارگذاشت  شریک  آقای  این 
ی  نحوه  ودرمورد  بیاید  من  منزل 
شروع کار صحبت کنیم . روزموعود 
خودم را آماده کردم. ایشان آمد از 
در وارد شد نگاهی به دور اتاق من 
انداخت .بالفاصله  خداحافظی کرد 
دویدم  او  دنبال  ورفت.  دررابست 
درست  ای،   نیامده  عوضی  گفتم 
آمده ای، خودم هستم. چرا رفتی؟ 
چی شد؟ گفت : ببین من وتو آبمان 
چرا،   : گفتم  نمیرود.  جوی  دریک 
آخه ماهنوز حرفی نزده ایم. گفت: 
نه ، همین کتابها راکه دراتاق شما 
اهل کتاب  دیدم کافی است. شما 
که  دهد   می  نشان  واین  هستید 
شما تاجر وکاسب خوبی نخواهید 
حاال  نگرفت.  سر  ما  وشرکت  بود. 
 . یانه نمی دانم  این  درست است 
وآگاه  عالم  باید  آدم  امروز  چون  
باشد تا تاجر وکاسب خوبی باشد. 
اما متأصفانه گویا درجامعه ما چنین 
نیست وبعضی به کتاب وکتابخوان 
نمی  وفکر  دهند  نمی  اهمیت 
کنند که هرکتابی  دنیای جدیدی 
است که شماباآن آشنا می شوید. 
سه  کتاب  همین  مثال  عنوان  به 
فرانسه  باتاریخ  شمارا  تفنگدار 

باسلسله جنگ ها باجغرافیای اروپا 
وباشخصیت ها وآدم های متفاوت 
با مذاهب مختلف و بسیار مسائل 
وموضوع های دیگر آشنا می کند. 
فرهنگ کتابخوان فرهنگ ویژه ای

دگرگونی  درذهن  کتاب  است. 
وتحول بوجود می آورد. وسعت دید 
ونظر تولید می کند. البته سینما هم 
مؤثر است. درآن زمان سینما تازه 
من  که  بعدها  بود.  آمده  ایران  به 
آنهایی  برای  آشناشدم  هنر  بااین 
بااین هنر  افسوس می خوردم که 
عادی  مردم  برای  نیستند.  آشنا 
نمی  دلم  زیاد  هم  سالها  وبزرگ 
می  دلم  کودکانی  برای   ، سوخت 
تارزان،  که  دنیایی  از  که  سوخت 
من  برای  وصاعقه  چاپلین  چارلی 
ساخته بود محروم هستند. فکر می 
کنم اگر حافظ درعصر مازندگی می 
می شد.  فیلمساز  قطع  بطور  کرد 
برای اینکه هنرمند  بازبان تصویر 
وسینما بهتر می تواند احساسات، 
بیان  خودرا  های  ودیدگاه  عقاید 
کند ونشان دهد. بهرصورت فیلم، 
خوراک،  کتاب،  جامعه،  محیط، 
افراد خانواده ودوست همه درشکل 

گیری شخصیت مؤثر هستند.
ادامه دارد
* کتاب احمدرا بزودی در آزادی میخوانید

*دربندرپهلوی ناگهان بامردمی متمدن ، معلم مهربان، بچه های
 خوب ومهربان روبروشدم. *من را بعنوان جّبار کالس می شناختند؛

طرح از کیخسروبهروزی چون جبر، مثلثات، هندسه وفیزیک من خوب بود

زنده یادفرازمند درکنار کیخسرو بهروزی
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 His Excellency  اردشیر زاهدی یا
علیرغم   Ambassador Zahedi
مختلف  عناوین  و  ها  مقام  داشتن 
تکلف،  بی  است  انسانی  رسمی، 
به  همچنان  که  امیدوار  و  خوشبین 
و  دهد  می  ادامه  خود  های  فعالیت 
ایران  به  مربوط  مسائل  پیگیری  با 
روزگار  آینده  به  امید  با  جهان  و 
میگذراند.  اردشیر زاهدی در سوئیس 
شخصیتی  و  سرشناس  ای  چهره 
نکات  از  آید.  می  شمار  به  محبوب 
جالب این است که او همه ساله نیز در 
مراسم روز ملی سوئیس در رژه هایی 
که صورت می گیرد همرا با مردمان 
شهر مسکونی خود شرکت میکند و 
در کالسکه ای مخصوص از خیابانهای 
شهر میگذرد وبرای  مردم  و مردم 
میکنند.  احساسات  ابراز  او  برای 
سوئیس  ملی  روز  که  است  گفتنی 
همراه است با جشن و موزیک و غذا و 
نوشابه های رایگان برای همه مردم  و 

شرکت کننده های آن. 
روی  بر  بازی  آتش  با  مراسم  این 
دریاچه لمون ادامه می یابد که بسیار 

دیدنی است. 
آقای  خوشحالم  بسیار  صبا:  فریدا 
تا  دادید  فرصتی  که  زاهدی 
گفتگویی با شماداشته باشم. جناب 
روابط  گرفتن  نظر  در  با  زاهدی 
روابط در  تشنج  و  فعلی  وشرایط 

 ایران و امریکاتکلیف مردم ایران 
چیست؟ آیا  باید پشت سر آقای 
ترامپ  یا  سلمان  بن  نتانیاهو، 
سر  پشت  اینکه  یا  و  بایستند؟ 
باید  چه  مردم  اسالمی؟  جمهوری 

بکنند؟ 
اردشیر زاهدی: عرض شود هزاردرهزار 
با این سه اسمی که بردید مخالفم. 
اگر کسی هم این کار را بکند بدون 
تردید یا این انسان بیمار است یا به 
قول معروف مغزش شستشو شده. 
اونها دوست ایران نیستند و دشمن 
ایران هستند به همین دلیل هم من 
به اونها احترام نمیگذارم. من عقل 
همیشه  معتقدم  ولی  نیستم  کل 
شرافتمندانه  مذاکرات  داشتن  با 
هیچ  بود،  اگر  متقابل  احترام  و 
مشکلی نیست که حل نشود. باید 
به وزیر  بار  باشد. یک  حسن نیت 
قضیه  سر  گفتم،  شوروی  خارجه 
چک اسلواکی و آدم با شخصیتی 
بود که دوستش داشتم و احترامش 
خارجه  وزیر  چون  داشتم  هم  را 
فهمیده ای بود. بهش گفتم ] شما 
مال  که  بگویی[اونچه  میخواهی 
منه مال منه اون چیزی هم که مال 

شماست مال منه. 
و  دیپلماسی  اینگونه  که  معتقدم 
سیاست بدون تردید هم چیزیست 
معتقد  نمیرسه.  کجا  هیچ  به  که 
آقای  خود  یواش  یواش  هستم 
رئیس جمهور] آمریکا[ داره متوجه 
و  بودند  متوجه  مردمش  میشه، 
از  امروز دور شده  امریکا  هستند. 
خودش  و  ساخته  که  جایی  اروپا، 
توش بوده. همین چند وقت پیش 
فرانسه،  آلمان،  بودند.  وین  در 
روسیه و ژاپن. این ها همه در وین 
رئیس  که  حرفی  خالف  بر  بودند. 

جمهور زده. اطمینان دارم که اینها

که  هم  خودشان  منافع  برای   
کنند.  پیدا  حلی  راه  باید  شده 
دوستی  سال  ایران ۱۴۵  و  امریکا 
است  داشتند. حیف  شرافتمندانه 
در  ایران  مردم  برود.  بین  از  این 
ها آتش  این  دارند.  احترام  امریکا 
درست  دور  از  که  است  هایی 
میکنند. اگر همه چیز شرافتمندانه 
باشه، نه ایرانی می خواهد بیاید برای 
چیزی انتقام بگیرد، نه امریکایی ها. 
مردم طرف صلح و برادری هستند. 
دنیا باید طرف صلح و برادری باشد. 
ولی زور گفتن یک طرفه به ایران 
و  من،  مال  من  مال  قضیه  همان 
ها  این  است.  من  مال  هم  تو  مال 
هم امروز به اینجا رسیدند که با زور 
نمی توانند ایران را متقاعد کنند. 
لوطی  ایرانی  نشناختند.  را  ایرانی 
و  ماچ  و  خنده  و  محبت  با  است. 
غیره هر چی بخواهی در  زندگیش 
میتونی بگیری. ولی تهدیدش کنی، 
ممکن است با مشت بزند و دهانت 
از  همیشه  ایرانی  بکند.  خورد  را 
این  کرده.  دفاع  خودش  شرافت 
را  شرافت  این  و  است  ما  تاریخ 
که  طور  همان  کرد.  حفظ  باید 
است.  خیانت  درازی  دست  گفتم 
به صورت  با هم  باید هر دو طرف 
شرافتمندانه صلح بکنند و مسالمت 
آمیز باشد. نه اینکه یکی بگوید من 
درست میگویم و تو غلط. اون هم 
من متعقدم ما داریم بهش میرسیم 
ولی شاید هم من زیادی خوش بین 

هستم.   
فریدا صبا: بله سوال بعدی من هم در 
همین زمینه بود. بسیاری از صاحب 
نظرها و دیپلمات ها، مثل خود شما، 
که سالها در دیپلماسی جهان تجربه 
صلح  های  حرکت  و  صلح  دارید 
جویانه را چاره کار می دانند، یعنی 

مردم به خیابانها بیایند و بگویند که 
ما صلح میخواهیم... 

اردشیر زاهدی: تمام شد! صلح و صفا
جزو لغات زیبای ایرانی است. وقتی 
مسافرت  برود  میخواهد  کسی 
و  باش  داشته  برو، صلح  میگویید 
صفا، سفر بی خطر. این چیزی است 
که بشر به آن عالقه دارد. اصلش 

صلح و صفای یک مملکت چندین 
هزار ساله است. مسلماً باید صلح و 
صفا باشد. نمیتواند غیر از این باشد. 
قدیم  که  شد  این  صحبت  جایی 
ها که همه جا دکان و مغازه وجود 
نداشت. میرفتیم و از همسایه مان 
میهمان  که  میگرفتیم  مرغ  یک 
داریم. فردا یک خربزه هم باهاش 
پس میدادیم. همسایه محترم است. 
من از پدرم یاد گرفتم که باید با همه 
همسایه ها دوستانه و برادرانه رفتار 
طلب  صلح  هم  ما  پادشاه  کنیم. 
بود. همه برادر بودند. هیچ کدام از 
عکسشان  که  کشورهایی  رؤسای 
به  هست  من[  جا]دراتاق  این  در 
اغلب  با  نکردند.  احترامی  بی  ما 
این ها ما مثل برادر بودیم. خیلی 
از رئیس جمهور ها من را اردشیر 
نه    Excellency نه  میکردند.  صدا 
دیگر[ی.  چیز]  نه   Ambassador
مسلماً وقتی دو طرف به هم اعتقاد 
داشتند، این نزدیکی پیش می آید. 
بشر طرفدار صلح و صفا است. یک 
عده ای خائن هستند و یک عده 
ای بیمار هستند که مخالف صلح 

هستند.  
فریدا صبا: متاسفانه همسایه ها هم 
ما  کشور  با  خوبی  رابطه  اکنون 

ندارند. 
نیستند.  آنها  همه  زاهدی:  اردشیر 
می  فرق  ها  دولت  با  مردمشان 
کنند. دولتهایی هستند که تحت 
هستند  انگلیس  و  امریکا  نفوذ 
ولی  میکنند.  گم  را  خودشان  و 
مردمشان برادرانه برخورد میکنند. 
پادشاه عراق مردی فهمیده و لیدر 
برای  اینها  از  هرکدام  بود.  عراق 
مردم  اون  بودند.  کسی  خودشان 
را هم که نمی توانند دائم بریزن در 
زندان. دیگر چقدر را میتوانند مردم 

را زندانی کنند مگر؟ 
من معتقد هستم که اگر با همسایه 
 ۹۰ باشیم،  شرافتمندانه  هایمان 
خواهند  دوست  هم  با  درصدشان 

بود. 
دارید،  که  ای  تجربه  با  صبا:  فریدا 
به نظر شما این صلح بین ایران و 
همسایه هایش به ضرر چه کسی 

است در منطقه؟  
اردشیر زاهدی: اسرائیل این را مزاحم 
طرفدار  بخواهد  ایران  که  میداند 
میخواهد  اسرائیل  باشد.  صلح 
کشورش را گنده تر بکند و امریکا 
حرف  این  و  ایستاده  پشتش  هم 
ها را میزند. ولی با سوری ها برادر 
بودیم. در زمانی که با صدام جنگ 
داشتیم همین سوریه به ما کمک 
نمیتوانستیم  نبود  او  اگر  کرد. 
ببریم. این ها هست. در لبنان من 
درس خواندم. همه آنها را هنوز هم 
میبینم. من در میان اعراب اکثریتی 
نمیبینم که مخالف ایران باشند. این 
مذهب دکانی شده که اینها درست 
کردند. ملکه من علیا حضرت فوزیه 
سّنی بود. از این حرف ها نبود. ما 
با همه کشورهای عربی روبوسی و 
ماچ و بوسه داشتم. میرفتم کربال و 
نجف و میرفتم خانه خدا. با همین 
]سقاف[ عمر   آقای  خارجه  وزیر 
برادر بودیم. با هم حرف میزدیم و 
کار میکردیم در خارج. با همه این 
ها باید شرافتمندانه برخورد کنیم. 
حاال شاید به عمر من قد ندهد ولی 
من معتقد هستم که به این شرافت 

میرسیم. 
با در نظر گرفتن شرایط  فریدا صبا: 
فعلی فکر میکنید ایران به کدام سو 

میرود؟   
به  میره  داره  ایران  زاهدی:  اردشیر 
لذت  بلندی،  موفقیت،  روز.  طرف 
مردم، صلح و صفا. این ها همه شان 
روزی  یک  باالخره  هستند.  مفت 
خواهد  احتیاج  ما  امریکابه  همین 
داشت. ما هم به آنها احتیاج داریم. 
است.  چسبیده  همدیگر  به  دنیا 
به  نزدیک  امروز  که  دنیایی  این 
به هم  هفت میلیاد جمعیت دارد، 
وصل شده است. اجبار داریم با هم 

زندگی کنیم. 
نزدیکترین دوست  ها  االن چینی 
سیاستمداران  هستند.  ایران 
میکنند.  بازی  حقه  که  هستند 
و  جویی  صلح  مردمان  مردم، 
من  هستند.  عالقمند  و  صحیح 
معتقد هستم. شاید هم دارم اشتباه 

میکنم. 
فریدا صبا: عده بسیاری از جمله خود 
شما، در مورد مشکالت ایران فکر 
کار  چاره  نهایتاً  صلح  که  میکنند 
است. عده زیادی در ایران مایلند 

که پرچم صلح را باال ببرند.    
اردشیر زاهدی: صلح را همه میخواهند
نخواهد دیوانه  هر کسی که صلح 
است. صلح و صفا مال ایرانی است. 
لذت  باشی  داشته  صلح  وقتی 

میبری.
به  کمی  بدهید  اجازه  صبا:  فریدا 
عقب برگردیم و من سواالتی را در 
رابطه با جریان انقالب ۱۹۷۹ مطرح 
بکنم. در ذهنیت عده ای از ایرانیان 
این جا افتاده که آقای جیمی کارتر، 
رئیس جمهور وقت امریکا، مسبب 
شده  شاهانشاهی  رژیم  سقوط 

است. 
اردشیر زاهدی: بفرمائید این عکس را 
نگاه کنید. پسر شاه را آوردم پهلوی 

آقای کارتر در کاخ سفید. 

جواب شما را بدهم پرزیدنت کارتر 
عالقه مند بود. این آدم شرافتمند 
مردم  بود.  لهستانی  خودش  بود. 
آش  از  داغتر  کاسه  اوقات  گاهی 
بود  خراب  شاه  روحیه  میشوند. 
او  به  اطرافیان  بودند.  بیمار  چون 
این شد.  نتیجه  و  میگفتند  دروغ 
خود اعلیحضرت فرمودند بروید با 
خیمنی صحبت کنید توسط سفیر 
کارتر  جیمی  نه،  بنابراین  ایران. 

سبب سقوط شاه نشد. 
فریدا صبا: با توجه به مدارک محرمانه ای
دقایق  تا  شده،  منتشر  اخیراً  که   
آخر آقای سالیوان و کارتر در صدد 
این بودند که روحیه به پادشاه ایران 

بدهند.   
اردشیر زاهدی: سالیوان را قبول ندارم.
ایشان عرض کردم  به  اول هم  از   

که این سفیر خوبی برای ما نخواهد 
بود. پادشاه در دستخطش نوشت ما 
که تو را داریم چرا ناراحتی؟ ایشان 
محبت و آقایی و بزرگواری کردند. 
ولی سالیوان را من از اول میدیدم 
او  با  روز  من یک  است.  گمراه  که 
مالقات کردم و نهار خوردم و معتقد 

بودم ما نباید او را بپذیریم.
فریدا صبا: ولی در کابینه آقای کارتر 
تا دقایق آخر موافق این بودند که...
اردشیر زاهدی: وضع اوایل به آن حد 
فجیع نبود. کم کم وخامت گرفت. 
من میگویم  آنها شرافتاً  ولی همه 
سعی کردند به ما کمک کنند. آقای 
کارتر تلفنی حتی روحیه دادند به 
شاه. من این را معتقد هستم. ولی 
دیگری  عقیده  دیگری  کس  اگر 
نشان  بیاورد  دارد  مدرک  و  دارد 
ای که  بدهد در هر چیزی عقیده 
اگر  میگفتم.  پادشاه  به  را  داشتم 

دروغ میگفتم خیانت میشد.
بر سر قضیه فورد و نیکسون بر سر 

و  بود  نفت. خوب حقمان  موضوع 
حرفمان را میگفتیم. رئیس جمهور 
نشسته  اش  خارجه  امور  وزیر  و 
نتیجه هم  و  زدیم  را  بود حرفمان 

گرفتیم.  
با  که  مالقاتی  یک  در  صبا:  فریدا 
پادشاه ایران داشتند، پادشاه سوال 
خمینی  کمپ  با  چرا  که  میکنند 

تماس گرفته نشده...
مالقات  کسی  چه  زاهدی:  اردشیر 

داشته؟
فریدا صبا: آقای سالیوان. پادشاه از 
چرا  که  میپرسند  سالیوان  آقای 
شما با کمپ خمینی ارتباط برقرار 
نکردید. آیا میخواهید که این دولت 
دولت  منظورشان  بکند؟  سقوط 
بختیار بوده. نتیجه اینکه تا روزها و 

دقایق آخر کابینه آقای کارتر...

عرض  شما  به  من  زاهدی:  اردشیر 
کردم، چه وزیر دفاع و چه ارتش... 
بوده  سفارت  طریق  از  مذاکرات 
سالیوان هیچ موقع شرافتمندانه با 
ایران نبود در قلب خودش.  گمراه 
شکست  جهت  دو  در  چون  بود. 
و  بود  ویتنام  در  یکیش  خورد. 
دیگری در فیلیپین. این سوابق را 
داشت که من گفتم سوابق خوبی

جا هست  همه  در  این  و  نداشت   
در  که  طوری  به  جا.  همه  در 
مدارک میبینید که کارتر میخواهد 
معزولش بکند. این ها مدارکی است 
که موجود است در اختیارتان بعد از 
۵۰ سال. نظر من این است که کارتر 
ولی  بود  عالقمند  ایران  به  نسبت 
اوایل کارش زیاد وارد نبود، ولی بعد 
دیدیم که آمد نطق کرد که: ایران 
به  خیلی  من  است.  ثبات  جزیره 

ایشان ارادت داشتم و دارم. 
فریدا صبا: سپاس گذارم از وقتی که 

به ما دادید. 
ممنونم  اندازه  بی  زاهدی:  اردشیر 

خیلی هم خوشحالم.  

گفتگوی رفیداصبا با  اردـشیرزاهدی
را  مصاحبه  این  صبا  فریدا  خانم 
چندهفته پیش با جناب اردشیرزاهدی 
در مونترو سویس انجام داده است که 
انگلیسی  متن آن را به زبان فارسی و 
گفتگو  این  خوانید.  می  شماره  دراین 
علی  مدیریت  به  ایران  تلویزیون  از 
به  فردا  ایران  تلویزیون  و  لیمونادی 
نیز پخش  زاده  نوری  مدیریت علیرضا 

شده است.
آزادی

سالیوان آخرین سفیر آمریکا درایران

ازچپ براست:برژنسکی، جناب اردشیرزاهدی، شاهزاده رضاپهلوی، پرزیدنت کارتر
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ـخبر  گشتی ردمیان کتابها

یادی از رپوزی انتل خانلری

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

گرانبهای  بسیار  ترازخدمات   مهم 
پرویز ناتل خانلری به ادب وفرهنگ 
صمیمانه   وی  که   است  این  ایران  
ایران را دوست داشت وبه زبان وادب 
فارسی  عشق می ورزیدوهمه فارسی 
نگریست.  می  چشم  رابیک  زبانان  
وسنت  ایران   وتاریخ  فرهنگ  برای 
های ایرانی  ارج بسیار قایل بود. وی 
سالها  درسرمقاله های مجله سخن  
درباره  همه ی این مسائل بنیادی از 
سِر درد باهموطنان  خود سخن می 

گفت.
اما  جالب ترین نکته  را درارتباط با 
رفتن ازایران، دریکی از نوشته هایش  
شدن   سپری  از  پس  که  بینیم  می 
رخ  درایران  انقالبی   قرن   ربع  یک 
خواهد داد  که از جمله  عواقب آن  
جالی وطن  گروهی کثیر  ازایرانیان 
به سرزمین های  بیگانه خواهد بود. 
به  پسر  ای خطاب  خانلری  درنامه 
نابسامانی   از   شکایت  ضمن   ، خود 

های اوضاع وطنش نوشت:
شاید برمن عیب بگیری  که چرا  دل 
از وطن بر نداشته  وترابه دیاری  دیگر 
نبرده ام تادرآنجا  با خاطری آسوده  
به بی همتی  ا   ببری. شاید مر  بسر 
متصف کنی. راستی آن است که  این 
غربت  بارها از خاطرم  گذشته است 
اما من وتو از آن نهال ها نیستیم که 
از خاک  خود  ریشه  بتوانیم   آسان 
برَکنیم . ودرآب   وهوای  دیگر نمو 
دارم  که خبر  آنجا   تا  بدان    . ُکنیم 
همه با کتاب وقلم سروکار  داشته اند، 
یعنی از  آن طایفه بوده اند  که مأمورند  
میراث ذوق واندیشه  گذشتگان  را به 
چنین  ودل   بسپارند.جان  آیندگان 

مردمی  باهزاران  بندوپیوند ،
بسته  خود  زمین   واهل  زمین   به   
گسستن   ، تعلق   همه  ازاین  است. 

کارآسانی نیست.
خود  درنامه  خانلری  که  روز  آن 
، بعید نیست   این عبارت را  نوشت 

دشمنانش  وبخصوص   کسانی 
به  وقتی  انسان  باشند،  باخودگفته 
کودک  خردسال خود  که درآغوشش 
خفته است نامه می نوید. البته درباره 
ی ایران دوستی  ووطن خواهی خود  
نیز داد سخن می دهد، الف ها میزند 
که  معلوم  ازکجا  کند،  می  وادعاها 
اگر فرصتی  مناسب  پیش می آمد ، 
خانلری نیز راه فرنگ رادرپیش نمی 
گرفت. وایران را  ازیاد نمی بُرد، خوش 

بودگرمحک تجربه آید بمیان.
ولی یک ربع قرن پس از نگارش  آن 
امتحانی  ایران  اسالمی   انقالب  نامه 
مردقرارداد.  این  دربرابر   سخت 
پس  شد.  گرفتارزندان  خانلری 
های  گروه  از  یکی  اززندان  ازرهایی 
کّر  که  )درخارج(   سیاسی  فعال 
نتیجه رسیده  این  به  داشت  وفّری  
بود  که کسی بهترازخانلری  که بگونه 
ای  ندیم وجلیس  شاه فردای ایران 
باشد، آنان  باخودگفته بودند خانلری 
که اینک  اززندان آزاد شده است به 
یقین  درآرزوی خارج شدن  ازایران 
است، پس آن گروه سیاسی به وسیله 
بودند  گرفته  تماس  باخانلری  ای 
باپیامی بدین مضمون  که ما شمارا  
منتقل  اروپا  به  ازایران  راحتی  به 
می کنیم وشماهمچنان  دراینجا به 
تحقیقات  خود ادامه می دهید وباشاه 

ایران  رفت وآمدداشته باشید. 
دانشمندی  برای  پیشنهاد   این 
آزادشده  ازحبس  ازمدتی   که  پس 
واموالش  مصادره گردیده بود  وآینده 
عقیده  به  بود  مبهم  کامالً  نیز   اش 
ازافراد، پیشنهادی  جالب  بسیاری  
توجه  بود. اما  وقتی این پیام کاماًل 
عملی  به خانلری  ابالغ شد پاسخ او  
ازایران    « که  بود  این دعوت  آن  به 
خارج نمی شوم«  وی درایران بماند  
زندگانی  ی  سالها  ترین  ودربحرانی 
اش  ثلبت کرد  که به پیمانی  که سالها 
پیش  باایران وفرهنگ ایرانی  بسته 

وتو   من  است.  ولفادار  همچنان  بود 
آسان  که  نیستیم   هایی  نهال  ازآن 
بتوانیم ریشه از  خاک خود برکنیم، 
هزاران   با  مردی  چنین  ودل  جان 
بازمین خود  بسته است  بندوپیوند 
وازاین همه  تعلق  گسستن کارآسانی 

نیست.
 ۱۳۵۷ تا   ۱۳۴۰ سالهای  درحدود 
بالنسبه چاق شده بود به نحوی که  
بنظر می رسید.  معمول   تراز  کوتاه 
ومرتب  پوش  خوش  همچنان   اما 
بود. اغلب پاپیون  وگاهی هم کراوات  
می زد. وهمچنان پیپ می کشید و 
پوشتی همیشه  درجیب باالی  کت 
او بود. گاهی هم  گلی ریزوکم رنگ 
من  انقالب   از  پس  داشت.  بریقه 
دیگراورا ندیدم زیرا او درتهران بود  
ای   تااینکه  مصاحبه  ومن درشیراز. 
بااو رادرآدینه خواندم وعکس هایش 
شده  الغروتکیده  بسیار  دیدم.  را 
بود. دستمال گردن بسته بود  خوش 
لباس بنظر می رسید، اما لباسهایش  
به تنش گشاد مینمود. عینک پنسی 
همیشگی  را همچنان  برچشم داشت 
وگونه هایش  کامالً  فرورفته بود به 
نحوی که  چانه اش  رابلند جلوه می 
داد. گویی اوراعوض کرده بودند واگر 
 ، خواندی  رانمی  اش   ومصاحبه  نام 
هرگز فکر نمی کردی که این شخص 
رادیده ای ومی شناسی وهمان است 

که سالها  شاگردی اش را کرده ای
» رستگار فسائی«

شبی  کدکنی  شفیعی  رضا   محمد 
چنین   خانلری  بعدازدرگذشت  را  
بخاطر می آورد: ساعت ۱۱ شب بود .
ثالث   اخوان  ازمهدی  خواستم  می   
اجازه بگیرم که امضایش را  پای آگهی 
بگذاریم.  دکترخانلری  درگذشت 

گفت : 
حتماً  امضای عمادرا  هم بگذار. گفتم 
شاید راضی نباشد. گفت : امضای من

 

عماد  وامضای  است  عماد  امضای 
امضای من . گفتم حاال که چنین است 
عبارت آگهی راهم  خودت تقریر کن .

سعیدی سیرجانی :»  من اینجا نیامده ام
 تا از خدمات خانلری به زبان فارسی 
معارف  به  اش  ودلبستگی  وعشق 
ایرانی  سخن بگویم که شما خودتان  
ازدیرباز باقلم وفکراو  آشنابوده اید 

وبهترازمن می دانید. 

 ، خانلری  ناتل  پرویز   ۲۱۸ )صفحه 
پژوهشگران معاصر، جلد ۱۱ تألیف 

هوشنگ اتحاد(

کیکاوس   ما  پژوهشگر  دوست 
کتاب  پیش  سال  سه  هومان 
که  را   اسناد«  درآینه  »رضاشاه 
یکی دوسالی در ماهنامه آزادی به 
به  کتاب  بصورت  بود  رسیده  چاپ 
هدیه  ایران   سرداربزرگ  عاشقان 
مشغول  سخت  اخیراً  اما  کرد. 
این  متن  به  افزودن  و  بازنویسی 
دوم   چاپ  عنوان  به  تا  است  کتاب 

روانه بازارکتاب کند. 
آقای هومان  از پژوهشگرانی است 
که  بهار  نودوچند  طی  علیرغم  که 
فعال  همچنان  گذرد  می  ازعمرش 
وبویژه  ایران  تاریخ  ودرمورد  است 
و  کند  می  تحقیقات  معاصر  تاریخ 
افتخار  چاپ آنهارا درآزادی  ماهم 

داریم . 

نامدارترین  از  پرویز خطیبی  یکی 
سازان  وبرنامه  نگاران  روزنامه 
طنزپردازی  حال   ودرعین  رادیو 
به  انقالب  از  پس  او  بود.  زبردست 
آمریکا آمد و سالها در رادیوصدای 
اجرا  برنامه  آنجلس  درلوس  ایران 
بروی  هم  چندنمایشنامه  کرد.  می 
فیروزه  دختراو  اخیراً  برد.  صحنه 
خطیبی که اونیز نشان از پدر دارد 
فارسی  های  رسانه  از  برخی  با  و 
دارد   همکاری  ازکشور  خارج  زبان 
کرمانی«  رضا  میرزا   « بانام  کتابی 
منتشر  خطیبی  پرویز  روایت  رابه 
نقاشی  و  جلد  است.روی  کرده 
ارزنده  ازکارهای  کتاب  داخل  های 
همکارمان  کیخسرو بهروزی است.

درپشت جلد کتاب درمعرفی  پرویز 
خطیبی آمده است:» مادرش  دختر 
خواه  آزادی  کرمانی  رضا  میرزا 
ناصرالدین   ی  ُکشنده  و  معروف 
 ، پدری  وازطرف  است  قاجار  شاه 
درنوروکجور  واعظی  به  نیاکانش 

مازندران می رسد.«
بنیاد  توسط  صفحه  در۱۱۴  کتاب 

پرویز خطیبی  منتشرشده است.
عالقمندان می توانند این کتاب را 
از کتابفروشی کلبه درلوس آنجلس 

باشماره تلفن زیر
   )۳۱۰(۴۴۶-۶۱۵۱

خریداری کنند.

مؤسس  و  مدیر  زاده  بیک  قاسم 
درلوس  بوک   پارس  انتشارات 
آنجلس عالقمند به ویراستاری کتاب 
هایی ازنویسندگان  سده های پیش 
ارزشمندی  کارهای  وتاکنون   است. 
است. کرده  ومنتشر  ویراستاری  را 

درمورد  توان  می  سختی  به  ازاو 
اش  آینده  های  برنامه   ، کارهایش 
آگاهی  اش  فرهنگی  های  وفعالیت 
به  هروقت  آورد.  بدست  هایی 
سراغش می رویم با تواضع می گوید:

بوده  شما  ارادتمند  ما  آقاجان   
الزم  اگرهم  بود.  وخواهیم  وهستیم 
باشد آجان میاریم ودستخط محضری 
هم می دهیم . وخالصه اینکه سعی 
می کند ازدادن آگاهی ها طفره رود. 
ارزشمند  کارهای  شود  می  مگر  اما 
قاسم خان را نادیده گرفت؟ درهرحال 
باخبر شدیم که قاسم بیگ زاده کتابی 
به  و  ویراستاری  را  چهاررساله  بانام 
دوستداران کتاب عرضه کرده است. 
او می نویسد:»بازشدن  پای غربیان 
به مملکت ما وتردد ایرانیان  به غرب،  

آینده محتومی رابرای مارقم می زد 

فریدون تنکابنی نویسنده ، روزنامه 
نگاروطنزپرداز پیشکسوت ، سالهای 
اخیراً  را درآلمان می گذراند.  غربت 
درسراو  را  خون  ای  لخته  پزشکان 
تشخیص دادندو با موفقیت این لخته 

خون را ازسراو خارج کردند.

که نه استبداد  روحانیت  ونه تمام خواهی 
حکومت های  الیگارشی سلطنت  می 
توانست  مانعی  برای هجوم  اندیشه 
های روشنگری وفداکاری روشنفکران  
جان برکف ایجاد نماید. بدین مالحظه 
شد  وچاپ  تحریر  بسیارزیادی  آثار 
انتشار  شانس  حتی  آنها  از  وبعضی 
این  غالباً   پیداکردندولی  را  درایران 
ازاین  بعضی  رانیافته  وحتی  توفیق 
آثارنخوانده  نابود شدند. چهاررساله ای

 که دراین کتاب جمع آمده است کم 
وبیش  همین سرنوشت راداشته که 
درزمان  حیات نویسندگانش باهمین  

تضییقات مواجه بوده اند.«
»یک   : از  عبارتند  چهاررساله  این 
»وزیرورفیق«،  »خلسه«،   ، کلمه« 
میرزایوسف  از  آثاری  »قرتیکا«.که 
محمدحسن  مستشارالدوله،  خان 
اعتمادالسلطنه،میرزاملکم  خان 
میرزافتحعلی  و  الدوله  ناظم  خان 
بیشتر است.موفقیت  آخوندزاده 

بیک زاده را  آرزو می کنیم. برای تهیه 
این کتاب با کلبه کتاب ویا پارس بوک 

تلفن   ۳۱۰۴۴۱۱۰۱۵ تماس بگیرید.

تنهادخترودو پرستاریهای  یُمن  به 
و  سالم  اکنون  هم  فریدون  پسرش، 
بانشاط به زندگی خود ادامه می دهد. 
بماداد  خبررا  این  که  دوستی  بقول 

رسیده بود بالیی ولی بخیر گذشت.

چاپ دوم  رضاشاه ردآینه اسناد

فیروزه خطـیبی کتابی ازپدرش را منتشر رکد
Kaykavooshooman@gmail.com

کتاب چهاررساهل  از انتشارات اپرس بوک منتشرشد 

رسیده بود بالیی ولی بخیرگذشت
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برادرش  ترور  از  پس  خزعل  شیخ 
ق   - ه   ۱۳۱۳ درسال  مزعل،  شیخ 
شاه(،  ناصرالدین  ترور  )۱۸۹۷م(،)سال 
ریاست طوایف بنی کعب وُمحیسن وبنی 
ودیگرعشایر  وباوی  ُطُرف  وبنی  مالک 
اگرچه  او  رسید،  او  به  عرب خوزستانی 
خودرا به ظاهر رعّیت دولت مرکزی نشان 
واحمدشاه  شاه  وازمظفرالدین  داد  می 
امیر  و   » سرداراقدسی   « لقب  قاجار 
با  هزارسربازوبرابر   ۱۰ تومانی)فرمانده 
سپهبد(  نویانی)  وامیر  لشکر(  امیر 
گرفت و به امتیازاتی دیگرنایل آمد، اما 
دلش با زبان یکی نبود، او با دلگرمی به 
افزونش  روز  وقدرت  بریتانیا  پشتیبانی 
به خاطر بند و بستها یی با دربار وبرخی 
دولتمردان ورجال قاجاری با دادن ُرشوه 
وتطمیع وبرپایی  دم ودستگاهی چون آل 
سعود در نجد و امیر کویت، در خرمشهر 
از  حکومت  شدن  ُمحّول  با  سپس  و 
خرمشهر تا اهوازبه او، و ازدواج با دختر 
نظام السلطنۀ مافی از رجال معروف وبا 
دختر برادر عین الدوله از رجال صاحب 
نام وبا نفوذ قاجاری و دوستی نزدیک با 
خودرا  وقت،  صدراعظم  السلطان  امین 
همانا جدایی  که  به هدفش  رسیدن  در 
از خاک ایران بود نزدیک ونزدیکتر می 
دید ودر انتظار فرصتی مناسب ومقتضی 
بود، از این روکمترین اعتنایی به حاکم 
اعزامی از مرکز به خوزستان که مقّر آن 
در شوشتر بود نداشت، ودر برابر دسیسه 
در  او  از  کاری  ها ی شیخ خزعل، عمالً 
بایست  می  یا  نبود،  ساخته  خوزستان 
به خواسته ها ودستورات خزعل گردن 
بگذارد ویا شوشتر را ترک کند وعطای 

حکومت اسمی را به لقایش به بخشد.

عبداهلل مستوفی که شاهد اوضاع درهم 
بودمی  قاجارها  پایانی  سالهای  برهم 
احمدشاه،  که  سفرهایی  در  نویسد:» 
عبورش  ازفرنگ،  برگشتن  یا  رفتن  در 
افتاد، شیخ]خزعل[  می  محمره  کنار  از 
وبه  کرده  شاه  از  شایان  های  پذیرایی 
وسیلۀ تقدیمی های خود اعلیحضرت را 
کامالً طرفدار خویش نموده ودرآِن واحد 
انگلیسیها  با  محرمانه  قرارداد  بستن  از 
راجع به استقالل خود باقید این که اگر از 
طرف دولت ایران تعّرضی به او بشود، ازاو 

حمایت خواهند کرد، نیز کوتاه نمی آمد، 
ولی انگلیسی ها ابته از این قرارداد حرفی 
نزده وهمواره مقاصد شیخ را در نزد دولت 
ایران از راه حفظ لوله های نفت پیش می 
بردند، دولت ایران هم که همراهی های 
کج  وبا  دید...  می  او  به  را  ها  انگلیسی 
دار ومریز باشیخ به طور مسالمت آمیز 
مسالمت؛  دراین  اما  کرد،  می  گذار  ور 
ایران  دولت  بود،  شیخ  با  نفع  همیشه 
مماشات  جز  یی  چاره  وضع  این  با  هم 
نداشت...بی بند وباری دورۀ مظفرالدین 
شاه، واعطای امتیازنفت جنوب به دارسی 
انگلیسی، وزیادشدن سروکار انگلیس با 
عّمال محلی، موجب ترقی مقام این آقا 
شیخ شد... انگلیسی ها که شیخ را دارای 
قدرت وتسلطی در ناحیۀ عمل خود می 
دیدند، بیشتر اورا  روبه خودمی کردند 
وبالش استقالل زیر سر اورا نرمتر از زیر 

سر پدر وبرادرش می نمودند.

خود،  اسالف  مثل  دیگر  خزعل،  شیخ 
شیخ بیابانگرد ورییس عشایر لوت وعور 
خوزستان نبود، بلکه خودرا مانند چندین 
نفر از این امیرهای نیمه مستقل خلیج 
انگلیسها  واهتمام   سعی  به  که  فارس 
شده  تراشیده  عثمانی  حکومت  برضد 
ی  دسته  خود  برای  دانست،  می  بودند 
موزیک نظامی وعّدۀ کافی مردان مسلح 
بهم  تری  مفصل  دستگاه  دیده  تدارک 
زده بود، محصول نخلستانهای خودرا به 
قیمت خوب به انگلیسی ها می فروخت 
واسلحه ولوازم از آنها می گرفت و کم کم 
به واسطۀ همین نفوذ؛ رشته ی تجارت 
ازاین  گرفته  دردست  هم  را  خوزستان 
راه نیز فواید بیشمار می بُرد ودر بصره 
زیادی  نخلستانهای  روبروی محمره هم 
می  زیاد  افزون؛  روز  وثروتش  زده  بهم 
شد. در این ضمن ها ؛ مشروطه هم رسید 
گشت،  تر  نمایان  مرکزی  دولت  وضعف 
از  و  خداخواست  از  هم  شیخ  آقا  این 
ادای همان بیست سی هزارتومان مالیات 
سالیانه ی عهد دقیانوس هم استنکاف 
کرد، حکام عربستان] خوزستان[هم جز 
مماشات با او چاره یی نداشتند...«. شرح 

زندگانی من. جلد ۳ . رویه ۶۳۶ و ۶۳۷

جای تأّسف این که برخی از نویسندگان 

میهن دوست ما، در حالیکه از ناآگاهی 
وغفلت دولتمردان قاجار، با تأثّر یاد می 
کنند، خود دچارغفلت شده ندانسته آب 
به آسیاب دشمن وبد خواهان می ریزند! 
از جمله همین نویسنده ی کتاب »شرح 
از  زمانی  مدت  خود   که  من«  زندگانی 
پهلوی  و  قاجارها  رژیم  در  دولتمردان 
ها بود، درحالیکه  انتقادهایی از شاهان 
ودولتمردان قاجاری در بی خیالی ونادانی 
شان دارد، واز شیخ خزعل به خاطر رفتار 
وخیال خامش به طعنه سخن می گوید 
و سالها بود که خوزستان به نام باستانی 
هنگام  به  واصلی خود خوانده می شد، 
نگارش کتاب در سال ۱۳۲۱ه - خ،  واژه 
جعلی عربستان  را به کار می بََرد !  دریغ 

این که » ازماست که برماست«.  

درهم  اوضاع  به  توّجه  با  خزعل  شیخ 
وبرهم روزهای پایانی قاجارها به ویژه در 
زمان احمدشاه، که بی خیال از کار ُملک 
به زیستن در  را  اروپا  وملت؛ زندگی در 
میهن ترجیح می داد و نفوذ فایقۀ بریتانیا 
در کلّیۀ امور کشور وتغییر کابینه در هر 
دویا سه ماه وخالی بودن خزانه ودراز بودن 
دست تکّدی دولتهای بر سرکارقاجاری 
به سوی عنایت دولت بریتانیا تا با کمک 
مالی آن دولت، هزینه های جاری دولت 
تأمین شود وماجرای قرار دادننگین ۱۹۱۹ 
وبسیاری دیگر ازسردرُگمی ها وناتوانی 
انگیزی  وسوسه  عوامل  از  دولت،  های 
بود که او برای سرپیچی و اعالم جدایی؛  
به  مفقود  را  مانع  و  موجود  را  ُمقتضی 
بیند، به ویژه که او در این زمان همه ی 
شیوخ مخالف خودرا از میان برداشته  و 
به مصادرۀ اموال منقول و غیرمنقول آنان 
دست یازیده بود وکسی را در خوزستان 
با او نبود، از  یارای ایستادگی ومخالفت 
این رو ازشرایط به وجود آمده ازرهگذر 
به  ه.خ،   ۱۲۹۹ اسفندماه  سوم  ی  کودتا 
بریتانیا  ازدولت  دید  می  که  این  ویژه 
هایش  سپردگی  وسر  خدمات  خاطر  به 
تضمین هایی در پشتیبانی اش در برابر 
واز  است،  کرده  دریافت  مرکزی  دولت 
سویی دریافته بود که دولت بریتانیا دید 
بود که  این رو  ندارد،از  با کودتا  موافقی 
بسیار  هدفش  به  رسیدن  برای  را  زمان 
انتظار  در  و  دید  دسترس  در  و  نزدیک 

فرصت وبهانه بود. 

دولت انگلستان در اوایل سده ی بیستم 
جنوب  عمدۀ  قبایل  تمامی  با  تقریباً 
دولت  به  اعتنا  بدون  را  قراردادهایی 
مرکزی بسته بود ودر پی آن به رؤسای 
مالی می  پاداش  و  قبایل مساعدت  این 
آنان  اختیار  در  کرد وسالح های سبک 
راه  آنان در  آنکه  به شرط  قرار می داد، 
تأمین منافع آن دولت درمنطقه باشند. 
خزعل،  شیخ  برابر  در  انگلستان  تعّهد 
حکمران واقعی خوزستان بسیار جّدی تر 
والزام آورتر بود. سیروس غنی می نویسد 
که:»  وزارت امور خارجۀ بریتانیا در نامه 
یی به شیخ خزعل نوشته بود:  حکومت 
حاضر  انگلستان[  اعلیحضرت]پادشاه 
است حمایت الزم در اختیار شما]شیخ 
تجاوز  صورت  در  تا  بگذارد  خزعل[ 
حق  و  اقتدار  حوزۀ  به  ایران  حکومت 
شناخته یا اموال شما درایران، راه حلی 
رضایت بخش به دست آورید«. برآمدن 

رضاشاه وبرافتادن قاجار، رویه ۲۷۸

هیچ  انگلستان  دولت  که  است  گفتنی 
اطالعی از تعّهدات وقرار مدار هایی که با  
خزعل بسته بود، به دولت مرکزی ایران 
نداده بود، گویی دولتی به نام ایران وجود 
همانند  رو شیخ  ازاین  نداشت،  خارجی 
رییس دولتی مستقل رفتار می کرد واز 
ابتدای جنگ جهانی نخست نه مالیاتی می 
پرداخت ونه عوارض گمرکی جمع آوری 
شده از بنادرخوزستان را که در تیول او 
نهاده شده بود را به خزانۀ دولت  واریزمی 
کرد وزمانی که  تهران از او خواست که 
حسابهایش را به پردازد، به ُسراغ مقامات 
از آنان خواست دولت  انگلیسی رفت و 
بریتانیا از نقشۀ او برای جدایی از ایران 
از  که  انگلستان  دولت  کند.  پشتیبانی 
خوزستان  جدایی  صدد  در  سالهاپیش 
از پیکر ایران بود، نه تنها درزمان شیخ 
خزعل، بلکه در زمان شیوخ دیگر عرب 
اندیشه  همین  در  نیز  خوزستان  ساکن 
بوده است، از جمله این که در زمان  شیخ 
ثامرکه در فالحّیه مستقر بود، » لیارد« 
مأمور انگلستان که درآن زمان در فالحّیه 
خوزستان  جدایی  برای  تالش  در  بود، 
در  بریتانیا  مأمور  این  کرد.  می  فعالّیت 

به  بختیاری  خوانین  از  تن  چند  اغوای 
ویژه محمد تقی خان بختیاری نیز برای 
شورش وجدایی از ایران فعال بود ، الیارد 
در خاطراتش از دوستی بسیار نزدیکش با 
برخی خان های بختیاری وزمانی زیستن 
در کنار آنان یاد می کند. در باره ی اهداف 
دولت انگلستان نسبت به ایران بسیارمی 
توان نوشت که اگر به همه ی آن مطالب 
اشاره شود، از گنجایش این نوشتار بیرون 

خواهد بود.

کسروی می نویسد:» درزمان مظفرالدین 
وآبرویی  توانایی  را  ایران  دولت  که  شاه 
بدی  نیز حال  بود، خوزستان  نمانده  باز 
یک سو شیخ خزعل  از  زیرا  داشت،  را 
خان از راه هایی که خواهیم گفت، دست 
به هرکاری زده می کوشید که روز به روز 
نیروی خودرا بیشتر گرداند وبیداد گری 
از مردم دریغ نمی داشت، از سوی دیگر 
خانان بختیاری که زمستانها به خوزستان 
دریغ  مردم  آزآزار  شدند،  می  سرازیر 
نکرده  هرگونه دست اندازی به زمینهای 
از  بسیاری  چنانکه  نمودند،  می  مردم 
و  شوشتر  عقیلی  های  دیه  و  ها  زمین 
رامهرمز ودیگر جاها که اکنون در دست 
زور  با  ها  زمان  آن  در  است،  بختیاریان 
از دست دیگران در آوردند... در چنین 
هنگام ها بیشتر آن بود که دولت سرکوب 
به عهدۀ خزعل خان  را  آن کردنکشان 
وامی گذاشت و اوهمیشه آرزومند چنین 
به  را  اعراب  از  یی  دسته  بود،  فرصتی 
تاخت وتاز شوشتر می فرستاد وکسانی 
را از گردن کشان که هواخواه او نبودند 
گرفته به زندان می سپرد تا پس از دیری 
از یکایک آنان پیمان هواداری خود  که 
حال  این  کرد.  می  رهاشان  ستد،  می 
شوشتر ودزفول و دیگر نقاط خوزستان تا 
آخر پادشاهی مظفرالدین شاه پایدار بود، 
چه خونهایی که درآن آشوب ها ریخته 
باد رفته وچه  به  شد وچه آبروهایی که 
خانه هایی که ویران گردیده است ...شیخ 
خزعل خان را باید یکی از کسانی بسیار 
هوشمند شمرد، چه نیک می دانست که 
از آشفتگی کار ایران در زمان مظفرالدین 
شاه، واز طمع کاری درباریان آن زمان چه 
سودهایی بردارد وچه بهره هایی دریابد، 
از  را  کسی  که  اواین  تدبیرهای  از  یکی 
به تهران  با پول گزاف  نزدیکان خویش 
بود  ساخته  دربار  نگهبان  اورا  فرستاده 
با  واو  کند  استفاده  آمد  پیش  از هر  که 
دیگر  و  اتابک،  خان  اصغر  علی  میرزا 
درباریان آمیزش کرده دوستی می نمود 
و همیشه دل های آنان را با پیش کش و 
پول می ُجست، نتیجۀ این تدبیرها بود که 
حکومت او درمحمره وفالحّیه از حکومت 
خوزستان جدا ویکسره با تهران سروکار 
به  را  اهواز  داشت، سپس هم حکمرانی 
او بخشیدند، نیز در سال ۱۳۱۹] ه - ق[ 
زمین های این سوی کارون را که خالصۀ 
دولت بود، با چند دیه به فرمان شاه به او 

واگذار گردید...شیخ خزعل دست ستم بر 
اعراب نیز دراز کرده وجاسوسان او همه 
جا پراکنده بودند که همین که به کسی 
بد گمان می شد، اورا ازمیان برمی داشت، 

بدین سان  دل ها همه از ترس او پُر بود.

کار شیخ خزعل بدین سان در پیشرفت 
او روز به روز فزون  بود وشکوه ونیروی 
تر می گردید... به هر حال شیخ خزعل 
به دستاویزهای گوناگون مشایخ دیگر را 
یک به یک از میان برده همگی عشایر 
 ... ساخت  خود  دست  زیر  را  خوزستان 
در این هنگام »دارسی« نیز در خوزستان 
به کارپرداخته و دلبستگی انگلیسیان به 
آن سرزمین هرچه بیشتر گردیده بود و 
می کوشیدند که شورشی در آنجا روی 
ندهد ومانع کار ایشان نباشد، برای این 
کار بهترین راه آن بود که با شیخ خزعل 
خان یاری کرده و چیرگی اورا بر عشایر 
ومردم خوزستان بیشتر گردانند واین بود 
که همیشه هواداری از شیخ می نمودند، 
بیش از آنچه که پدر وبرادرش هواداری 
پانصدسالۀ خوزستان،  تاریخ  داشتند.«. 

رویه ۲۱۰ تا۲۱۵

با چنین موقعّیتی که از برای شیخ خزعل 
فراهم شده بود، در اندیشه ی آن بود که 
زنجیر ایرانی گری را از گردن خود بردارد 
ومی کوشید تا مردم اورا فرمانروایی جدا 
عربستان  وسلطان  بشناسند  ایران  از 
عرب  امرای  با  اندیشه  ودراین  بخوانند 
از جمله» مبارک بن صباح« شیخ کویت 
و»ابن سعود« سلطان نجد دوستی کرده 
با آنان می بندد  وسر خود پیمان هایی 
تاریخ  کتاب  در  نوشته ی کسروی  به  و 
نامی  پانصدسالۀ خوزستان،عبدالمسیح 
به محمره آمد ودر قصیده یی چاپلوسانه  
وفرومایگی شیخ را» پادشاه عربستان« 
وپسر بزرگتر او شیخ جاسب را» ولیعهد« 
و حاجی محمد علی رییس التجاررا که 

پیشکار شیخ بود»الوزیراالکبر«خواند! 

خبری  بی  سالهای  رویدادهای   چنین 
پایانی  سالهای  در  ویژه  به  پوسیدگی  و 
شیخ  ی  خائنانه  و  خام  وخیال  قاجارها 
شدن  چیده  بر  به  ُمنجر  که  خزعل 
بهانه یی و  بعد   بساطش گردید، سالها 
برای  گروهک هایی  شد که  از  سندی 
در  عربی  کشورهای  برخی  تحریک  به 
مقابله به  مثل با حکومتگران اسالمی، دم 
از نامهای جعلی و بی ریشه ی عربستان 

واالحواز بزنند.

پایان  برای  رضاخان  قصد  که  زمانی 
آشکار  ها ی خزعل  به خودسری  دادن 
خارجۀ  امور  وزیر  ُکرُزن  لرد  شود،  می 
انگلستان به لورین وزیر مختارآن دولت 
با خوانین  پیوند  نویسد:»  ایران، می  در 
نّیات  به  وهمچنان  نگهدارد  را  جنوب 
رضاخان مشکوک باشد و آرنولد ویلسون 

رییس وقت پاالیشگاه آبادان در گزارشی 
به تاریخ۴ فوریه۱۹۲۳)۱۵ بهمن۱۳۰۲( به 
انگلستان نوشت:»سردار  وزارت خارجۀ 
که  است  هرخانی  مخالف  سخت  سپه 
دوست بریتانیاست، جلوی رضاخان را می 
توان گرفت چون شیخ خزعل، بختیاری 
قادرند  احمدی  وبویر  خمسه  ایالت  ها، 
۱۵ هزار تن سپاه فراهم آورند«. برآمدن 

رضاشاه و... رویه۲۸۸.

در گفتگویی که لورین با رضاخان جهت 
به خوزستان  لشکر کشی  از  او  انصراف 
اعلیحضرت]  داشته می گوید: حکومت 
با شیخ  یی  ویژه  رابطۀ  بریتانیا[  پادشاه 
خزعل دارد واز بیان این مطلب خواسته 
بود  رضاخان را از گوشمالی دادن شیخ 

خزعل منصرف سازد.

از  نویسد:»  می  غنی  سیروس 
خواستار  خزعل  اوایل۱۹۰۱)اواخر۱۲۷۹( 
تضمین هایی شد که دولت بریتانیا اورا 
بشناسد،  انگلیس  سفارت  خدمتگزار 
مرکزی  دولت  اقدامات  با  بتواند  او  تا 
به  مخالفت  به  خود  مصالح  برخالف 
تضمین  بریتانیا  درژوئن۱۹۰۳  و  پردازد 
شیخ  به  که  تضمینهایی  ُمشابه  کتبی، 
ملک  نجد]  شیخ  به  وهمچنین  کویت] 
عبدالعزیزآل سعود[ داده بود، به اونیز داد 
مبنی بر اینکه بریتانیا در مقابل هرگونه 
تهاجم روسیه از خزعل دفاع خواهد کرد 
وجلو هرگونه تالش حکومت ایران را که 
منطقه  در  شیخ  اقتدار  کاستن  هدفش 
یکی  بعد  اندکی   . گرفت  خواهد  باشد 
یک  عقد  به  خزعل  پرشمار  ازدختران 
خان بزرگ بختیاری درآمد . ازدواج های 
دیگری هم بین خویشان نزدیک خزعل 
این  گرفت،  صورت  بختیاری  وخوانین 
پیوند ها به خزعل فرصت داد دامنه ی 
نفوذ خودرا در منطقه وحتی میان قبایل 
هرچه  خوزستان   زبان  کوچکترعرب 
بیشتر گسترش دهد«. بر آمدن رضاشاه 

و... رویه۳۵۵

دوسال  سپه  سردار  رضاخان  زمانیکه 
رسید،  وزیری  نخست  به  کودتا  از  پس 
ازشیخ خزعل،  مالیات عقب مانده وآنچه 
که از عوارض گمرکی دریافت کرده بود، 
را مطالبه می کند، اما شیخ به دلگرمی 
جمله   از  دولتمردان  و  رجال  ازبرخی 
ُمدّرس نمایندۀ صاحب نام مجلس شورای 
بازگشت  در  که  شاه  احمد  وحتا  ملی 
کرده  دریافت  خلعت  خزعل  از  اروپا  از 
ووعده  ها  تضمین  از  پشتگرمی  و  بود! 
به  پاسخ  ازدادن  انگلستان،  دولت  های 
دولت خودداری می کندو طّی تلگرامی 
از احمد شاه می خواهد از راه عربستان 
!) یعنی خوزستان( به ایران  باز گردد و 
نامه یی به رییس مجلس و  دو روز بعد 
تهران  نمایندگیهای خارجی در  رؤسای 
وبرخی روحانیون می فرستد ورضاخان 

قانون  که  این   به  کند  می  مّتهم  را 
اساسی را زیر پا نهاده واختیارات شاه را 
به ناحق غصب کرده است ورضاخان را 
دشمن اسالم وشاه مشروطه می خواند 
را  رضاخان  یا  است  ُمصّمم  گوید  ومی 
برود  ازبین  راه  دراین  ویاخود  براندازد 
وبه تحریک هواداران احمدشاه، خواهان 
می  وزیری  ازنخست  رضاخان  برکناری 
شود و سرانجام در تابستان۱۳۰۳ه - خ؛ 
با تشکیل جمعّیتی به نام » کمیته قیام 
وبرخی  خوزستان  شیوخ  از  سعادت« 
خان های بختیاری از جمله میرزا مرتضی 
قلی خان و امیر مجاهد از سران بختیاری 
از  برخی  وپشتیبانی   پشتکوه  ووالی 
ورجال  نظام  ارشد  منصبان  صاحب 
مخالِف رضاخان، چند فقره تلگراف دایر 
بر قیام سردارسپه وجمعی از هواداران او 
بر علیه قانون اساسی و مخالفت با شاه 
به مجلس شورای ملی  مشروطه وغیره 
مخابره می کند وبه این ترتیب مخالفت 
خودرا با دولت مرکزی به نخست وزیری 
رضاخان سردارسپه علنی می سازد و سر 
بر میدارد وتمامی کارگزاران  به شورش 
دولت مرکزی را بازداشت می کند وآماده 
ی جنگ بانیروی دولت مرکزی  می شود، 
فرماندهی  به  دولتی  نیروی  ورود  با  که 
رضاخان، به خوزستان، چون تاب پایداری 
در خود نمی بیند، ناگزیر تسلیم  وغایلۀ 
شیخ وآرزوهای دور ودرازش در برپایی 
خوزستان  در  عربستان  نام  با  کشوری 

نقش برآب می شود.
...برای  نویسد:»  بهارمی  الشعرای  ملک 
نفع  به  ما که فعالً شیخ خزعل حرکتی 
واندیشه  تعّجب  ی  مایه  بیشتر  ماکرده 
بود... بعد معلوم شد که شاه  زیادتر ازما 
از این واقعه اطالعی نداشته است وفقط  
حرکتش  موقع  در  اوضاع  از  شکایتی 
آنگاه   و  است«  کرده  به شیخ  از محمره 
 : دهد  می  ادامه  چنین  حسرت؛  بهاربا 
به قول شیخ]خزعل[ عجلۀ واالحضرت 
نقشه  بزرگترین  این  پاریس  به  دررفتن 
را ] یعنی شورش شیخ خزعل را بر علیه 
دولت مرکزی[، که صدی نود عملی وقابل 
کرد]![.  باطل  بود،  پیشرفت  و  استفاده 
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد 

۲، رویه۱۴۷  

چنین  بهاربا  الشعرای  ملک   
نوشتارحسرت باری نشان داد که از جمله 
به  وابسته  خزعل  شیخ  که  بود  رجالی 
بیگانه وسفاک وآلوده دامن وتجزیه طلب 
را بر رضاخان میهن دوست وخدمتگزار به 
ُملک وملت ترجیج می دادند  اما ظاهراً 
درغم آزادی وایران دوستی بوده اند ویا 
این که با همه ی حضورشان در پهنه ی 
سیاسی و رویدادهای آن روزها، از آنچه 
که در خوزستان  زیر لوای شیخ خزعل 

می گذشته ناآگاه بوده اند!
بقیه درصفحه ۴۸

     پژوهشی از:ک- هومان 

 تاریخ ُمستند خوزستان

 و  » ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه  «                                

قسمت پایانی
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مالکه و نوشه

در ابتدای پادشاهی شاپور ذواالکتاف 
از غسانیان ، طایر شیردل به تیسفون 
از  کرد.  غارت  را  شهر  و  برد  حمله 
بستگان نرسی دختری بود نوشه نام 

که بدست طایر اسیر شد.
ز ایوانْش بردند و کردند اسیر

که دانا نبودند و دانش پذیر
چون یکسال از اقامت نوشه در نزد 
طایر گذشت دختری از او بدنیا آمد 
که او را مالکه نام نهادند چون دختری 
بود سزاوار مملکتداری و شهریاری. 
شش  و  بیست  سن  به  چون  شاپور 
سالگی رسید و یال و کوپال پهلوانان 
یافت، با لشکر بسیار غسانیان تاخت 
و طایر شیر دل با سپاهیانش به دژی 
میان  ماه  یک  بردند.  پناه  یمن  در 
بود  جنگ  طایر  و  شاپور  لشکریان 
یابد.  راه  دژ  به  نمیتوانست  شاپور  و 
کمانی  با  اسب  بر  شبی شاپور سوار 
در دست از کنار دیوار دژ میگذشت. 
مالکه از باالی دیوار او را دید و با دیدار 
او دل در برش طپیدن گرفت و رنگ 
از  آرام  و  پرید. خواب   از رخسارش 
خوبچهر دور شد. گریان و ناالن نزد 
دایه آمد و با او راز دل گفت و اظهار 
نژاد  یک  از  او  و  من  چون  داشت 
هستیم و او مرا چون جان عزیز است، 
دایه  به  نمیخواهم  همسری  او  جز 
گفت از طرف من برای شاپور پیغام 
ببر که من دختر نوشه نرسی هستم 
و با تو از یک گوهر و نیز با جنگ و 
خونریزی مخالم، اگر مرا بخواهی در 
دژ را خواهم گشود و از آن تو خواهم 
شب  و  فرمانبردارم  گفت  دایه  بود. 
هنگام ترسان و لرزان از دژ فرود آمد 
و به خیمه شاپور نزدیک شد. به ساالر 
گفت پیغامی بس مهم دارم که باید 
برسانم. ساالر  به شاه  زودتر   هرچه 
بار اجازه ورود گرفت و او را نزد شاه 
برد. دایه زمین ادب بوسه داد و پیغام 

مالکه را رساند. شاه شاد گشت و وی 
نواخت  انگشتری  و  دادن طوق  با  را 
و گفت به ماهروی بگوی که هر چه 

فرماید فرمانبردارم.
بگویش که گفت او به خورشید و ماه
کاله فرخ  و  زردشت  و  زنار  به 
همی بخواهی  من  از  چیز  هر  که 
همی بکاهی  پادشاهی  از  گر 
تو گوش  نشنود  بد  هیچ  من  ز 
تو آغوش  ز  جدایی  نجویم  
کاله و  تخت  به  را  او  خریدارم 
سپاه و  گنج  و  یزدان  فرمان  به 
گفته  و  بازگشت  مالکه  نزد  به  دایه 
مالکه  کرد.  گو  باز  را  شاپور  های 
از  را  خمخانه  و  خورشخانه  کلید 
گنجور گرفت و به شرابدار گفت که 
میخواهم  تو  از  تویی.  ساقی  امشب 
آنقدر  پهلوانان  دیگر  و  طایر  به  که 
به  و  شوند  مست  که  دهی  شراب 
تو  بنده  گفت  ساقی  روند.  خواب 
هستم و بدانچه میگویی فرمانبردار. 
به دستور مالکه ساقی شراب بسیار 
بدانان داد تا مست شوند و به خواب 
سنگینی فرو رفتند. چون همگان به 
خواب رفتند مالکه به باالی دژ آمد 
فهمید  شاپور  افروخت.  بر  و شمعی 
گردان  کجاست.  از  دژ  ورود  راه  که 
و دلیران را گرد کرد و وارد دژ شد .
خفته  و  مست  سپاهیانش  و  طایر   
لشکریان  صدای  و  سر  از  که  بودند 
جنگ  برخاستند.  خواب  از  شاپور 
سربازان  از  زیادی  عده  و  درگرفت 
طایر کشته شدند و خود او نیز اسیر 
دستور  شاپور  روز شد  گشت. چون 
یی پیروزه  تخت  حصار  در  داد 
 بگذارند و خود نیز تاج بر سر نهاد و 
به تخت نشست. طایر را احضار کرد. 
طایر که فهمید مالکه راه ورود دژ را 
به شاپور نشان داده است برای گرفتن 
از  گفت  شاپور  به  خشمگین  انتقام 
داشته  روا  چنین  پدر  بر  که  کسی 
است هرگز چشم مهربانی و وفاداری 

مدار.
چنین گفت کای شاه آزاد مهر

نگه کن که فرزند با من چه کرد
چنین هم تو از مهر او چشم دار

ز بیگانگان زین سپس خشم دار
شاپور به طایر گفت سزای کسی که از 

پرده ، دختر بهرام نرسی را به اسیری 
میبرد جز کشتن نیست. به دژخیمان 
فرمان داد تا گردنش را بزنند و در باره 

تازیان نیز فرمان داد که
ز دو دست او دور کردی دوکفت

جهان ماند از کار او در شگفت.

دلفروز »فرخ پی«
صورت  به  روزی  ذواالکتاف  شاپور 
نزدیک  از  تا  رفت  روم  به  بازرگانان 
قیصر را ببیند. چون مال و متاع این 
بازرگان در خور شهریاران بود، او را به 
کاخ قیصر بردند. شاپور قیصر را درود 
فراوان فرستاد و نیایش کرد. یکی از 
و  شناخت  را  شاپور  قیصر  درباریان 
به قیصر گفت که او شاه ایران است 
دانست  قیصر  همینکه  بازرگان.  نه 
شاپور با پای خود به دام آمده است، 
او  بر  را  خری  چرم  که  داد  فرمان 
بپوشانند و زندانیش کنند. او را چرم 
بانوان  مهتر  کاخ  به  و  پوشاندند  خر 
از  که  او خواستند  از  و  بردند  قیصر 
این زندانی مراقبت کند. بانوی قیصر 
ماهروی  کنیزکی  به  را  او  نگهبانی 
بیش  بود.  ایرانی  اصل  در  که  سپرد 
از دو هفته از گرفتاری شاپور گذشته 
بود که ماهروی به شاپور گفت کیستی 
و چرا چنین گرفتار گشته ای؟ شاپور 
گفت اگر سوگند یاد کنی که راز من 
با کسی نگویی خود را به تو خواهم 
و  خورد  سوگند  کنیزک  شناساند. 
و  ایرانم  شاهنشاه  من  گفت  شاپور 
قیصر روم ناجوانمردانه با من چنین 
رفتار کرده است. حال اگر کاری کنی 
که از بند قیصر رهایی یابم و به ایران 
بازگردم تو را بانوی ایران خواهم کرد. 
کنیزک گفت این چرم بر تنت خشک 
شده است چگونه میتوان تو را از آن 
رهانید؟ شاپور گفت اگر قدری شیر 
نرم خواهد شد  بریزی  بر روی چرم 
در  به  آن  از  توانست  خواهم  من  و 
نرم  و چرم  کرد  کنیزک چنین  آیم. 
گشت. شاپور گفت اگر از چرم به در 
آیم همسر قیصر و دیگر خدمتکاران 
فردا  گفت  کنیزک  فهمید.  خواهند 
جشنی است که همه مردم از زن و 
مرد ، کوچک و بزرگ ، شاه و گدا ، 

برای شادی و سرور در میدان جمع 
میشوند ما هم از این فرصت استفاده 
که  بعد  روز  گریزیم.  می  و  میکنیم 
کاخ خالی شد کنیزک دو اسب با دو 
خفتان و کوپال و تیر و کمان و مقدار 

زیادی گوهر و دیار آماده کرد.
پوشیدند  خفتان  کنیزک  و  شاپور 
و  شب  نهادند.  روی  ایران  سوی  و 
روز اسب می تاختند تا به مرز ایران 
آمدند  فرود  باغی  در  و  رسیدند 
و مهربان  نیکدل  پالیزبان که مردی 
گذاشت.  همت  آنان  میزبانی  به  بود 
شاپور سراغ ایران و شاه را از او گرفت، 
جاری  دیدگان  از  اشک  پالیزبان 
ایران  ایران و شاه  از  ساخت و گفت 
مپرس، چون ایران لگدکوب سواران 
رومی شده و قیصر به جای شاپور در 
کاخ آرمیده است. از شاپور هم هیچ 
خبرو اثری نیست نه از مرده و نه از 
زنده اش ، پالیزبان از شاپور خواست 
که چند روزی میهمان او باشد. شاپور 
مصلحت چنین دید که مهمانی او را 
بپذیرد. پس از دو روز پالیزبان را به 
زند اوستا سوگند داد که آنچه شاپور 
از او میپرسد راست بگوید و راز را نیز 
پالیزبان سوگند خورد  بدارد.  پنهان 
و پیمان بست که از رأی میهمان که 
آشکار  او  رخسار  در  وقار  و  بزرگی 
موبد  نپیچد. شاپور سراغ  است سر 
موبدان را گرفت و پالیزبان گفت خانه 
روبرو به جایگاه موبد موبدان است . 
شاپور از او گل و مشک و می خواست. 
پالیزبان گل و مشک و می آماده کرد 
و شاپور انگشتری خود را به گل زد و 
به پالیزبان داد که به نزد موبد موبدان 
موبد  و  کرد  چنین  پالیزبان  ببرد. 
پالیزبان  موبدان دانست که میهمان 
نزد  موبد  نیست.  شاه  جز  کسی 
پهلوان و فرمانده سپاه کس فرستاد و 
سرکردگان را از پیدا شدن شاپور شاه 
خبر داد و پهلوان سپاهیان را جمع 

کرد و به باغ نزد شاپور آمدند.
مهان را همه شاه در بر گرفت

ز بدها خروشیدن اندر گرفت
شاپور آنچه بر سرش آمده بود همه 
را باز گو کرد و گفت آزادی خود را 
از این کنیزک خوبچهر دارم و بنده 

او هستم.           بقیه درصفحه ۴۹

رئیس  نهاوندی  هوشنگ  دکتر 
شیرازو  پهلوی  دانشگاه  سابق 
هم  چندی  که  تهران   دانشگاه 
بعنوان وزیرعمران و علوم وآموزش 
عالی ورئیس دفتر شهبانو  درایران 
خدمت کر ده است  همچنان  بادلی 
بزرگ  ایران  به  عشق  از  آکنده  که 
نیاخاک-  دورازآن  اگرچه   - است 
مشغول  جدوجهد  باهمان  اما 
ایران   وفرهنگ  ایران  معرفی 
ایرانی  غیر  به   پرافتخارش  وتاریخ 
را  باارزشی  کارهای  وچه  هاست. 
آنچه  است.   کرده  عرضه  تاکنون  
درباره آخرین پادشاه ایران  نوشته 
سرزمین  تاریخ  درباره  که  آنچه  و 
برگهای  همه   است  نگاشته  مان  
زرینی هستند که از اعتبار و ارزش 
ویژه ای برخوردارند. دکتر نهاوندی  
باید  بودن  ایرانی  علت  به  اگرچه 
به  را   ایران  به  مربوط  های  نیکی 
بعنوان  اما   درآورد   تحریر  رشته 
ذکر  به  همو.اره   ، پژوهشگر  یک 
است  ممکن  که  پردازد  می  حقایق 
ایران  برای بعضی عاشقان متعصب 
به  او  بااینهمه  نباشد.  آیند  خوش 
به نفع  راهی که می داند درست و 

تاریخ ماست  می رود.

تا  ایران  باستانی فالت  تمدنهای  از 
جمهوری اسالمی کنونی که باانقالب 
۱۹۷۹ ، بوجودآمد کشورما در قلب 
ادیان  متالطم،خاستگاه  خاورمیانه 
آئین  خالقیت  به  هایی  سیستم  و 
برای  تالش  است.  بوده   ، زرتشت 
 ، جهانی  امپراطوری  یک  ایجاد 
پیدایش الگوی مذهبی روشنفکرانه 
و همچنین جریانهای اصلی فلسفی 
سرزمین  های  ازویژگی  هنری  و 

باستانی ماست.

 ۴۰۰۰ از  بیش  که  رویدادها  این  با 
، است،   وقوع  حال  در  سال 
بادرنظر نهاوندی  هوشنگ  دکتر   

و  آثار   ، تاریخی  عوامل  گرفتن   
حکایات تاریخی ایران ،کتاب تاریخ 
۴۰۰۰ ساله ی ایران را بزبان فرانسه 

منتشرکرده است.
ایو  و  نهاوندی  هوشنگ  دکتر 
های  شخصیت  سرنوشت  بوماتی، 
تاریخی و برجسته ما مانند کوروش ،
 ، شاه  رضا   ، سینا  ابن   ، داریوش   
برای  که   وکسانی  کبیر  اسکندر 
کمترشناخته شده  غربی   خواننده 
اند ، مانند حسن صباح ، طاهره قره 
العین شاعر و امیرکبیر اصالح طلب 

هستند را معرفی می کنند.

نشان  تاریخ،  پژوهشگر   دو  این   
می دهند که تازه ترین و گاه بحث 
باایران  اخباردررابطه  انگیزترین 
این  گذشته  در  هایی  ریشه  چه 
مضاعف  تأثیر  تحت  که  کشوردارد 
درک  و  شاهنشاهی  رویاهای 
کتاب  این  خواندن  است.  مذهبی 
یک  باطنی  درک  و  شناخت  برای 

کشور متمدن ضروری است.

نویسندگان کتاب:

دکترای  بوماتی  ایو    Yves Bomati
التحصیل  فارغ  انسانی  علوم 
ازمدرسه  مذاهب  تاریخ  دررشته 
پاریس،  اجتماعی  علوم  عالی 
صاحب منصب عالی رتبه درنخست 
سازمان  وازمدیران  فرانسه  وزیری 
اسناد دولتی آن کشوراست.اوسالها 
ارتباطات  علوم  دانشکده  رئیس 

اجتماعی درپاریس بود.
های  کتاب  نویسنده  عنوان  به  او 
متعددی درزمینه های ادبی و تاریخ 

ادیان شرقی نوشته است 
اخیر   های  درسال  بوماتی   ایو 
سفری طوالنی برای بررسی اوضاع 

ایران به کشور ما داشته است.
های  مجموعه  و  ازکتابها   بسیاری 
دانشگاههارا و  درمدارس  درسی 

در زمینه-
 های ادبیات

 و تکنیک
 های نوشتن

فرانسه تألیف
کرده است و

هنوزبه 
 فعالیت خود

 ادامه می دهد.
چند کتاب نیز

 با همنکاری دکتر
 هوشنگ نهاوندی

نوشته است.

***

ازسال  نهاوندی،  هوشنگ  دکتر 
حسنعلی  درکابینه   ۱۹۶۸ تا   ۱۹۶۴
بود. ومسکن  آبادانی  وزیر  منصور 

مدتی ریاست دانشگاههای شیراز و 
تهران،رابرعهده داشت واز سپتامبر 
عالی  آموزش  وزیر   ۱۹۷۸ اکتبر  تا 
شد. دکتر نهاوندی پس از آشوبهای 
استاد   به مدت ۱۷ سال  سال ۱۳۵۷ 
دانشگاه پاریس بودواکنون در بلژیک 

زندگی می کند.
به  توان  می  نهاوندی  دکتر  آثار  از 

عنوان های زیر اشاره کرد:
)آلبین  شکسته  رویای  دو   ، ایران 
بنیادگرایی  سیاه  پرونده   ، میشل( 
اسالمی )نسخه های جدید دبراسه( ،

اسالم  شده  پاره  حجاب   
به  و  اول(  خط  گرایی)ازانتشارات 

همراه ایو بوماتی »شاه عباس ،
 امپراتور پارس« )از انتشارات پرین( ،
 تاجگذاری در فرهنگستان فرانسه ،

 و »انقالب ایران ، حقیقت و دروغ« 
قرن  ازانتشارات    (۱۹۹۹ درسال 
که  دو  آن  اخیر  کتاب  و   . انسان( 

چهارهزارسال تاریخ ایران  نام دارد.
هیئت  رئیس  آخرین  دکترنهاوندی 
مدیره  انجمن آثارملی وعضو وابسته  

فرهنگستان علوم اخالقی سیاسی 

 فرانسه ، بود .
به  کتاب  چهارده  ومترجم  اومؤلف   
هشت  و  ازانقالب  قبل  فارسی  زبان 
کتاب به فرانسه درباره ی تاریخ ایران 
وانقالب اسالمی ، پس از انقالب  است.

بعضی از کتاب های دکترنهاوندی  به 
چندزبان خارجی ترجمه شده است. 

کتاب  تاریخ چهارهزارساله ایران  در 
۴۱۶ صفحه توسط انتشارات پرن

Perrin درپاریس منتشر شده است.
 دکترنهاوندی درصفحه اول نسخه ای

 ازاین کتاب که برای کتابخانه آزادی 
ارسال داشته است کتاب را » افسانه 
جاودانگی  ایران« نامیده است که به 
حق نام برازنده ای است و حتی می 
همین  کتاب  اصلی  عنوان  توانست 
هم   ایران  ساله   ۴۰۰۰ ناریخ  باشد.اما 
نامی است که غروربرانگیزاست بویژه 
امروز  که  بزرگی  کشورهای  دربرابر 
داعیه رهبری جهان را دارند اما تاریخ 
آنها ازچندصد سال تجاوز نمی کند. 
آدرس  ازطریق  توانید  می  را  کتاب 
ناشر  ویا تلفن زیر به قیمت ۲۴ یورو 

خریداری کنید:

www.editions-perrin.fr
Telephone: 01 44 16 09 00

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  سی وسوم

اتریخ ۴۰۰۰ ساهل ی اریانزانن شاهناهم  
Iran , Une Histoire De 
4000 Ans
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آفتابه لگن هفت دست، شام 
و نهار هم بی خیال

هر کسی که حتی به اندازه یک سر 
داشته  ایران  به  دلبستگی  سوزن 
از حال و روز وخیم آن خاک  باشد، 
آگاه است. همه رخدادها گواه آنست 
که رژیم آخوندی – امتی و اصوأل طرز 
تفکر حکومت اسالمی بدرد الی دیوار 
ستیز  انسان  فرهنگ  نمیخورد.  هم 
مرده پرستی و خرافی و موهومی و 
تعصب و جهل ، برآیندی بهتر از این 
ندارد. انقالب با شکوه اسالمی بدون 
برو برگرد، گل سر سبد این سرطان 
هزار و چهارصد ساله میباشد. خانه از 
پای بست ویران است و نیاز به یک 
دگرگونی بزرگ اجتماعی و فرهنگی  
دارد. به هیچ راهی پذیرش و توانایی 
پیشرفت  و  بازسازی  و  بهترسازی 
آباء  رسومات  و  رسم  طبق  ندارد.  را 
دزدی  فقط   ، گردشان  بیابان  اجداد 
و  نابودی آب  و  و آدمکشی  و غارت 
ارمغان  به  ایران  مردم  برای  را  خاک 
آورده اند.حاال که رژیم روضه خوانان 
رو به قبله است ، از یک سو هواداران 
و ماله کشان امتی و از سوی دیگر، 
مخالفان به تکاپو افتاده اند که فکری 
روز  و  حال  کنند.  کشور  حال   به 
اپوزیسیون که معلوم است و احتیاجی 
به تعریف ندارد. اصوأل سازماندهی و 
ساختارهای سیاسی نیاز به پشتوانه 
افراد  تک  اراده تک  و  و همت  مالی 
ویژگیهای  بخاطر  منتهی  دارد،  را 
فرهنگی ما ایرانیان بجز هیاهو و شعار 
دادن حرکت عمده ای دیده نمیشود، 
نه از پشتوانه مالی خبری است و نه 
از گروه های تبلیغاتی سیاسی یا بقول 
رژیم  البی.  گروههای  خارجیها  این 
نعلین و آفتابه هم اینرا خیلی خوب 
میداند و هواداران و ماله کشان خود را 
چندین سال است بین خارج نشینان 
کوچکترین  همان  تا  است  فرستاده 
همبستگی را از بین ببرد و یا دسته 
اربعین  بازی  شب  خیمه  و  عزاداری 
شهرهای  و  آنجلس  لس  در  تکیه  و 
اروپایی راه بیاندازند. همین گروه البی 

ماست.  ادعای  اثبات  دلیل   ، نایاک 
رژیم از این نخبگان زیاد دارد. یکی 
جناب  فکلی،  بسیجی-  امت  ازاین 
 ، استاد  احمدی  امیر  دکترهوشنگ 
بنیان گذار و رئیس شورای ایرانیان- 
یقین  بطور  که  میباشد  آمریکائیان 
چون  بخورد  آرامبخش  دوای  باید 
موارد  در  استاد  مغزی  ترشحات 
سیاسی حاکی از پارازیتها و هذیانات 
بی سر و ته میباشد. استاد ما در راه 
مهارت  سیاسی  های  گروه  انداختن 
نهادهای  از  دیگر  یکی  دارد.  زیادی 
“اتحاد  آبان  سازمان  ایشان  ساخت 
برای ایران نوین” است که دکتر رهبر 
آن نیز میباشد. استاد ما  در یادداشتی 
در کانال تلگرام خود از سپاه پاسداران 
کنند!!!  کودتا  فورا  است  خواسته 
بخشی از متن این اعالمیه بدین شرح 
است که :”...با توجه به وضعیت حاد 
آبان  سازمان  نظر  به   حاضر  بحرانی 
همه ما باید با قدرت تمام از سپاه و 
دیگر نیروهای نظامی کشور بخواهیم 
فورا کودتا کنند و حکومت ضعیف و 
فاسد اقای روحانی را ساقط نمایند. 
بعد هم باید فوری از آقای خامنه ای 
نظام  از  را  روحانیون  که  بخواهند 
سیاسی کشور بیرون بریزد. این تنها 
است...”  کشور  هزینه  کم  نجات   راه 
آدم نمیداند که استاد شوخی میکند 
و اسید زده یا اینکه مغزش کامأل پاره 
مواد  به  احتیاجی  و  میدارد  بر  آجر 
را  چرندیات  این  که  ندارد  زا  توهم 
بگوید. البد این سازمان آبان که بدون 
شک میلیونها هوادار و عضو دارد قرار 
توپخانه  میدان  در  است دستجمعی 
از سپاه  تمام  با قدرت  و  جمع بشن 
پاسداران انقالب اسالمی  که الویتش 
است،  آخوندی  انقالب  از  پاسداری 
بخواهند که کودتا کنند. مگر حکومت 
ضعیف و فاسد اقای روحانی با مابقی 
دولتهای آخوندی فرقی میکند؟ همه 
حرف  کرباسند.چنان  یک  ته  سرو 
میزند که انگار نهادهای روضه خوانان 
هر کدام یک گروه سیاسی مستقل 

هستند و یا آسد علی براحتی میتواند 
چهارچوب حکومت مزخرف خود را 
نیست  حالیش  ما  استاد  بریزد.  بهم 
که وقتی جریانی به اسم کودتا اتفاق 
ترکیب  و  سیاسی  شالوده  میفتد، 
نه  میخورد  بهم  حکومتی  و  دولتی 
اینکه به همان روال ادامه یابد. گیرم 
که دولت دکتر قالبی، رییس جمهور 
، فردا کنار گذاشته شد قرار  بنفش 
است چه کسی بیاید سر کار؟ عمله 
و  و سلیمانی  نقدی  مثل  هایی  اکره 
و  جعفری  و  سالمی  و  فیروزآبادی 
رضایی؟ یا یک جماعت آخوند کپک 
ادامه چنین  زده دیگر؟ استاد ما در 
گفت:»...تنها راهی که ایران میتواند 
از تخریب ،خود را نجات دهد و حتی 
از افزایش قیمت نفت سود هم ببرد 
یک کودتای نظامی سریع است. در 
صورت عدم کودتای بموقع و شروع 
آبان خواهان تبدیل  جنگ، سازمان 
جنگ به یک انقالب خواهد شد چون 
این جنگ را تحمیلی و ملی نمیداند. 
ولی  بود  خواهیم  انقالب  خواهان  ما 
در همین حال هم خواهیم خواست 
که سپاه وسایر نیروهای نظامی با ما 
همکاری کنند چون بدون کمک موثر 
انها کشور وارد جنگ داخلی و تجزیه 
که  میرسد  نظر  به  میشود...”  موقت 
سازمان آبان استاد ما، آس برنده ای 
است که ایشان در آستین دارد. بنازم 
انقالب  چقدرسریع  که  را  قدرتش 
میکند. ابهت استاد آنقدر زیاد است 
فوری  پاسدار  امت  سپاه  عوامل  که 
فوتی به او و سازمان آبان میپیوندند 
و از تجزیه مملکت جلوگیری میکنند. 
استاد ما در مصاحبه ای دیگر چنین 

ُدر فشانی کرد.
س- اقدام نظامی ها علیه حکومت و 
تالش آنها برای تغییر چیزی نیست 
جز کودتای نظامی علیه روحانیون و 
خامنه ای؛ پیشنهاد شما در واقع همان 

کودتاست!
جواب استاد – “...حتماً کودتاست اما 

ما اسم این را کودتا نمی گوییم. 

ما می گوییم خامنه  ای و دار و دسته  
بروند  کنار  عزت  و  مصلحت  با  اش 
انقالب  از  قبل  که  بروند  در جایی  و 
بودند و ما هم احترام آنها را خواهیم 
جامعه  در  را  نقش شان  و  داشت 
مدنی می پذیریم. اما اگر این آقایان 
چاره ای  بروند  مصلحت  با  نخواهند 
راهی  نیست.  زور  و  نظامی  قیام  جز 
بجز این نمی ماند...”  استاد ما توهم 
گیج  مثل خودش  هم  بقیه  که  دارد 
کودتاست  باألخره  میباشند.  ویج  و 
یا نه؟ بیچاره شاگردان این استاد که 
فکر میکنند ازش چیزی یاد میگیرند. 
کدام  عزت؟  کدام  تازه  بعدش 
نقش  کدام  احترام؟  کدام  مصلحت؟ 
در جامعه مدنی؟ این جماعت عزادار 
دیوانه ، مشتی جنایتکار ضد بشر ند
از صحنه سیاسی  بطور کل  باید  که 
محو  ایران  فرهنگی  و  اجتماعی  و 
شوند. قدر مسلم استادان و اعضای 
نیوجرسی  راتگرز  دانشگاه  هیئت 
جمعه  تا  اند  داشته  نگه  را  بابا  این   
، مشق  و  درس  کالس  از  بعد  شبها 
 دور هم بنشینند و علف بکشند و به 
پیشنهاد  بخندند.ما  استاد  مهمالت 
نظامی و  از کودتای  بعد  میکنیم که 
انقالب سازمان آبان، صندلی ریاست 
دکتر سردار محسن  به  را  جمهوری 
رضایی بدهند که بدون شک یکی از 

نوابغ تاریخ معاصر ایران میباشد. 
 طبق گزارش تابناک ، استاد رضایی در
 گردهمایی شبکه مردمی – سایبری
 انقالب اسالمی در شهرستان آبعلی
به موضوع دختر  گفت:»... خیلی ها 
 آبی و نامه یک مسئول و سخنرانی
 یک مدیر می پردازند تا جبهه اصلی
 در مقابل هواداران آمریکا و اندیشه ی
بیگمان نگیرد...”   شکل   آمریکایی 
 خوانندگان گرامی از جریان دختر آبی
 آگاهند که در اعتراض به رفتار انسان
 ستیز اراذل و اوباش دولتی و در رابطه
مسابقه تماشای  برای  بانوان   آزادی 
 فوتبال, خودسوزی کرد و جان باخت.
 در دنیای خیالی این ابله بسیجی هیچ

آمریکا با  دشمنی  جز  دیگری   چیز 
 وجود ندارد. بویژه اگر مسئله ای در
که طبق شرع باشد  بانوان  با   رابطه 
این ندارند.  و حقوقی  ، حق   مبارک 
 جماعت جاهل متعصب شانس آدم
 شدنش چون کم است مجبور است
 خیاالت حیوانی خود را در لفافه شرع
 مقدس توجیه کند. استاد ما در ادامه
راضی ترامپ  آقای  حتی   گفت:«... 
مسیر در  سرپایی  که  است   شده 
 عبور آقای روحانی، با رئیس جمهور
مذاکره بگوید  و  بگیرد  عکس   ما 
جمهور رئیس  شدم.  برنده  و   کردم 
 ما هم سرپایی و گذری هم نباید به
با مشت گره کرده ترامپ جز   آقای 
 نگاه کند. ما به کنار رفتن آقای بولتن
رسید خواهد  روزی  نیستیم،   قانع 
 که ما ترامپ را محاکمه کنیم...« این
برای مردم  که  میکند  فکر   الیشعر 
یا و  میکنند  خرد  تره   مزخرفاتش 
معترضان از  یکی  ترامپ  آقا   حاج 
 رژیم است که اراذل و اوباش امنیتی
را او  تا  اش  خانه  در  دم  بفرستد   را 
 دستگیر و محاکمه کنند!!!. خالصه که
 در این آشفته بازار آخوندی – امتی از
 این جور جانوران انسان نما زیاد پیدا
 میشوند. نمونه دیگرهم فردیست بنام
 مصطفی تاجزاده، فعال اصالح طلب و
 از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ که طبق
روضه در  نیوز  اصالحات   گزارش 
 خوانی در یک میتینگ سیاسی در
باالی ایران   دفتر حزب توسعه ملی 
اگر گفت”...  چنین  و  رفت   منبر 
دلیل به  نمی ریزند  خیابان  به   مردم 
تجربیات از  که  است  فکری   بلوغ 
 سایر کشورها و بهار عربی به دست
 آورده اند. آنها به این نتیجه رسیده اند
وضعیت خیابان  در  ریختن  با   که 
انقالب نمی شود.ایران  قبل  از   بهتر 
وجود به  تنش  آن  در  اما   نمی شود 
اما نمی شود  انقالب  ایران   می آید. 
 درگیری در جامعه گسترش می یابد؛
 ایران انقالب نمی شود اما ممکن است
 دچار فروپاشی اقتصادی شود...”طبق
 چرندیات این استمرارطلب ، پس به
سال چهل  ایران  مردم  ترتیب   این 
به که  نداشتند  فکری  بلوغ   پیش 
 خیابانها ریختند و آنچه خود دانید.
حاضرند دارند  بلوغ  چون  هم   حاال 
 هزار بدبختی و بیچارگی بکشند. اصأل
 معلوم نیست این جماعت نابخرد چه
کند.البد اصالح  میخواهد  را   چیزی 
 بعد از فروپاشی اقتصاد ایران اسالمی
 عزیز همه پای صندوقها میروند وبه
 یک مشت ابله امتی مثل خود حاج

 آقا تاج زاده رأی میدهند.
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

درالبالی برگ های تاریخ معاصر

 سازماندهی و ساختارهای سیاسی نیاز به پشتوانه مالی و همت و اراده تک تک افراد دارد،

سربازایرانی  پیشه
وری

ارتش بسوی آذربایجان می رود

اعالمیه دکترجهانشاهلو مسئول فدائیان

کاریکاتورپیشه وری وشکست او

خبر یکی از روزنامه ها پس از نجات آذربایجان

۲۱ آرذ سارلوز نجات آرذبایجان  رب همه  
عاشقان اریان خجسته باد
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انواع گل رز
درجهان حدود  هفتهزارنوع  گل ُرز 
آنها  نوع  فقط  سی  که  وجوددارد  
سه  هستندوتنها  عطرخوبی  دارای 
نوع »ُرز« هستند  که از آنها  اسانس 
رز  تهیه می شود تادرعطرسازی به 

کاررود.

بی رتبیت اه ردیوانن باستان
که  وقتی  مردم  باستان   دریونان 
رفتند  می  ناهار  مهمانی   یک  به 
طبق یک سنت  قدیمی  بهیچوجه  
نگاه کنند   به غذاها   بایستی   نمی 
ودرحالیکه   اعتنا  بی  وغذارا  
بودند می خوردند  مشغول صحبت 
مراعات  را   اصول  این  کسی  واگر 

نمی کرد  وبالفاصله  پس از آنکه  

غذابرای او  می کشیدند  شروع به 
خوردن  میکرد  شخص  بی تربیتی 

محسوب می شد.

محاکمه حیواانت
حیوانات  دراروپا  وسطی   درقرون 
به  متهم   که  را   پرندگانی   وحتی 
شدند  می  جنایتکارانه   اعمال 
ودرصورت  میکردند  محاکمه 
محکومیت  به مرگ ،  کسی اجازه 
مصرف  آنهارا  گوشت  نداشت 
هم   اهلی  حیوانات  حتی  کندزیرا 
به  ناپاک  وقتی محکوم می شدند  

حساب می آمدند.

دندانهای موش کور

موش کور که طول دمش ۲/۵ تا۳/۵ 
سانتیمتر  وطول قدش  با ُدم ۱۵ الی 
۱۸ سانتیمتر  است دارای ۴۴ دندان  
کوتاه  وبلند است  که همه نوک تیز  
که   بطوری  هستند  محکم  وبسیار 
این جونده  قادراست بااین دندانها  
هارا   درخت  سخت   های  ریشه 

براحتی قطع کند.

معجزه خورشید

، Fátima معجزه خورشید ،یامعجزه

 رویدادی بود که در تاریخ ۱۳ اکتبر 
در  که  بزرگی  با حضور جمع   ۱۹۱۷
Fátima پرتغال جمع شده بودند ،

فرزند  سه  پیوست.  وقوع  به 
که  بودند  کرده  پیشگویی  کشیش. 
مریم باکره )که از او به عنوان بانوی 
ما فاطیما یاد می شود( در آن تاریخ 
ظاهر شده و معجزاتی انجام خواهد 
داد. روزنامه ها)عکس باال( شهادت 
کردند  منتشر  شاهدان  از  را  هایی 
که می گفتند آنها فعالیتهای خارق 
، اند  دیده  را  خورشیدی  العاده 
آسمان  در  خورشید  اینکه  مانند   
زیگ  یاانجام  »رقص«  درحال 
با  ویا   ، است  شده  ظاهر  زاگ 
آسمان  تابشی  رنگهای  و  نورها 
براساس  است.  کرده  رنگین  را 
رویداد  این   ، ها  گزارش  این 
انجامید. طول  به  دقیقه  ده  تقریبًا 

امروزهم  اگر  است   بیادآوری  الزم 
به  طورغیرمستقیم  به  چندلحظه 
می  متوجه  کنید  نگاه  خورشید 
شوید که خورشید به چپ وراست 
خطای  از  که  دارد  خفیفی  حرکت 
مستقیم  بطور  است.ویااگر  باصره 
چیزرا  همه  ازآن  پس  کنید  نگاه 
بینید)نگاه  می  عادی  غیر  بصورتی 
به  خورشید   به  مستقیم  کردن 

چشم آسیب میرساند.(

گام  رد تبلیغات پیش

 ۱۴  -  ۱۹۰۷  ، مه   ۲۴( لی  داگالس 
اجرایی  مدیر  یک   )۱۹۹۹ دسامبر 
و  نوری  تابلوهای  طراح  و  تبلیغات 
پیشگام تبلیغات در فضای باز بود. 
ترین  معروف  به خاطر ساختن  وی 

تابلوهای نئونی جهان ونصب آنها 

تایمز  )میدان  اسکوئر  تایمز  در 
درنیورک(مشهوراست.لی همچنین 
برای  را  رنگی  نورپردازی  طرح 
ساختمان)امپایر استیت( درکارنامه 
از  یکی  باال  درتصویر  دارد.  خود 
تبلیغ  درمورد  اولیه  های  طرح 
سیگار  را که کاری از  داگالس لی 
است  مشاهده می کنیدکه درباالی 
 Hotel Claridge هتل  سردر 

درتایمز اسکوئر نصب شد. این هتل 
شدوبجای  تخریب   ۱۹۷۲ درسال 
آن ساختمان ۳۳ طبقه ای ساخته 
ودوم  اول  طبقه  اکنون  هم  که  شد 

آن دراختیار  شبکه ABC است.

ربج تیمور

Konye- در  ای  مناره  تیمور  مناره 
 ، ترکمنستان  شمال  در   Urgench
است. این بنا در سال ۱۰۱۱ در زمان 
شده  ساخته  خوارزمیان  سلسله 
قطر  با  متر   ۶۰ مناره  ارتفاع  است. 
۱۲ متر در پایه و ۲ متر در باال است.  
در سال ۲۰۰۵ ، ویرانه های قدیمی 
دارد  قرار  آن  در  مناره  که  اورگنچ 
در فهرست میراث جهانی یونسکو 

به ثبت رسیده  است. 
با توجه به آجر کاری های تزئینی ،

 از جمله کتیبه های کوفی ، تصور 
ساختمانی  مناره  این  که  شود  می 
است که قبل ازتیمور ساخته شده 
اما توسط تیمورلنگ در حدود سال 

۱۳۳۰ بازسازی شده است

نمـیر مارد
رهزگ 

بود  ژاپنی  مادرفیلمی  نمیر  هرگز 
که دردهه ۱۳۴۰  درایران دوبله وبه 
نمایش درآمد. استقبال مردم ازاین 
سینماهای  که  بود  بحدی  فیلم 
این  برداشتن  از  پس  روژ  مولن 
مجبورشدند  اکران  ازروی  فیلم 
دوباره  پس از مدت کوتاهی آن را 
دالیل  از  یکی  بگذارند.  نمایش  به 

بود  ژاپنی  ای  ترانه  مردم  استقبال 
بانام » مادر« که هوشنگ مستوفی  
کرد. می  دکلمه  فیلم  دراین  را  آن 
یادآوری  برای  را  ترانه  این  درزیر  
می  چاپ  شما  گذشته  خاطرات 

کنیم: 

هرگز نمیر مادر

به ستاره ها نگاه کن
                   که شب را شکسته اند

  بي توشب من،
شبي بي ستاره است.

آفتاب را ببین،
که غول تاریکي از مقابلش مي گریزد
بي تو روزمن آفتاب ندارد.                              

چمن زاررا بنگر،
  با ال له هاو جویبارهاي کوچکي که 

زمزمه کنان روان است
بي تو دنیاي من ،                       
از چمن و ال له و زمزمه خالیست

بي تومن هیچم ... نیستم
اگر مي خواهي من بمانم

اگر مي خواهي من نمیرم
هر گز نمیر مادر

امپراتور سوئی نین

امپراتورژاپن  یازدهمین  نین  سوئی 
از ۲۹ پیش ازمیالد تا سال  بود که 
۷۰ میالدی  برژاپن حکمروایی کرد. 
از  عمرخود  سال    ۱۳۸ طول  اودر 
ملکه  که  خود  رسمی  دوهمسر 
چند  همچنین  و  شدند  می  نامیده 
فرزند   ۱۷ صاحب  رسمی  غیر  زن 
تاریخی  مطالب  درمجموعه  شد. 
کی  بنام  و  اوباقیمانده  ازعهد  که 
کی  معروف است زندگی او بیشتر 
برپایه افسانه بنیاد نهاده شده است 
ژاپن   در  او  مقبره  اکنون  هم  اما 

وجوددارد.

پیدایش صوفیه

شیروانی  العابدین  زین  الحاج 
درمورد  السیاحه   بستان  درکتاب  

پیدایش صوفیه می نویسد:
امام  اورا  شیعیان  که  »قشیری 
نواصب  وازبزرگان   گویند  ُقشیری 
تصانیف  وصاحب  است  وصوفیه 
ورساله  کتاب  درچند  است  بسیار 
اش اعتراف بآن نموده که نام صوفی 
دویست  از  تاقبل  نبوده  جایی  در 
را وضع  نام  این  از هجرت که  سال 
کرده اندومال جامی  دراوایل کتاب  
نقل کرده وخود  ازاو  األنس  نفحات 
اول  که  گوید   ومی  قایلست  باین 
ابوهاشم  کسی را که صوفی گفتند 
از  او  که  اند  گفته  وبعضی   ... بود 
نام  صوفی  که  بود  صفه  اصحاب 
پس   .  .. اند  گفته  کردندوصوفی 
بدان  اول کسی را که صوفی گفتند 
اند   نقل کرده  چنانکه شیعه وسنی 
ابوهاشم کوفی  بود واین بسبب آن 
بود که  مانند رهبانان  نصاری  جامه 
های  پشمینه  درشت می پوشید  «.

دوران مأمون
ابوالعباس عبداهلل المأمون از خلفای 
درخشان  بودوروزگاراو  عباسی 
ترین دوران خالفت عباسیان است. 
مأمون ازمادری ایرانی بنام  مراجل 
کیلومتری  پوشنگ)در۶۴  ازاهالی 
هرات( متولدشد ودرمحضردوایرانی

خالد  محمدبن  بنام  دانشمند   
برمکی و برادر زاده ی او جعفر بن 

یحیی  تربیت یافت. 

داستانهای رزمی وزبمی
نوشتن  ساسانیان  درزمان 
وبزمی   رزمی  های  داستان 
نتایج  وازهرداستان   بوده  معمول 
است. میشده  گرفته  اخالقی  

رزمی  داستان  ترین  قدیمی  اما  
  یات کار زریران)یادگارزریران( یا 
 ۵۰۰ که  است  گشتاسپ  شاهنامه 
تألیف  مسیح  ازمیالد  پیش  سال 
»کارنامک  دیگر   است.کتاب  شده 
کارنامه  یا  پاپکان«  خشتر  ارت 
نولدکه   که  است  بابکان  اردشیر 
زبان  به  را  آن  آلمانی  دانشمند 
است.این  کرده  ترجمه  آلمانی  
میالدی  ششم  سده  درپایان  کتاب 
بصورت افسانه نبشته شده  و دقیق 
بااین  بامقایسه  کارفردوسی  بودن 

کتاب مشخص می شود. 

ر 
مـه

آئین 
که  ها  پارت  حکومت   دردوران 
انجامید  بطول  سال   ۵۰۰ حدود 
آئین  ایرانیان  رسمی  مذهب 
که   بود  دوران  مهربوددرهمین 
ها  پارت  با  که  رومی  های  لژیون 
با خلق  میترارا  آئین  می جنگیدند 
خود   ملی  های  سنت  و  وخوی 
باخود  را  آئین  این  و  دیدند  موافق 
که  نگذشت  ودیری  بردند  روم  به 
این آئین باسرعت غیرقابل تصوری 
و  یافت  گسترش  اروپا  درسراسر 
مختلف   درکشورهای  هایی  مهرابه 
میترا  زمانی  بطوریکه  برپاشد. 
بعنوان  خدای حامی امپراتوری ُرم  

لقب گرفت.

ی  واندن واته وخ ک

ت
اس

ی 
یین

تز
س 

عک
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علمی وپاسخ پرسش
اولین فیلم رنگی

اولین تصاویر زنگی متحرک درسال 
»فراگردترنر-لی«  بانام    ۱۹۰۲
تصاویر  این  سازندگان  شد.  ساخته 
ترنر  ریموند  ادوارد  ومتحرک  رنگی 
لندن   در  که  بودند  لی  فردریک  و 
شدند. فیلم  این  ابداع  به  موفق 
متأسفانه  موفقیت  این  علیرغم 
رنگ  ایجاد  برای   که  فیلترهایی 
به  بود  شده  تعبیه  گانه   سه  های 
بتوانند  تا  نیازداشتند  زیادی  دقت 
رنگهارا بررویهم بطور دقیق منطبق 
هنگام اغلب  دلیل  وبهمین  کنند 

تارو  بصورت  تصاویر  این  نمایش    
نامشخص دیده می شدند. سه فیلتر 
قرمز  و  سبز   ، آبی  رنگهای   برای 
عدسی  یک  و  بود  شده  بکارگرفته 
فیلتررا  سه  دراین  حاصله  تصاویر 
تصویر  یک  و  میکرد  ترکیب  باهم 
واحد رنگی را برروی پرده به نمایش 
می گذاشت.ترنر درسن  ۲۹ سالگی 
کاراو  اما  کرد  فوت   ۱۹۰۳ درسال 
بوسیله آلبرت اسمیت ادامه پیداکرد. 
سبزوقرمزرا   دوفیلتر  اسمیت 
مورداستفاده قرارداد و این سیستم 
نامید.   Kinemacolorکالر ما  کینه  را 
امروز این سیستم بصورت دیجیتال  
درآمده و فیلم اولیه ترنر-لی در موزه 
رسانه ملی در بدفورد انگلستان برای 

مراجعین به نمایش گذاشته می شود.

تکنولوژی بلو توث

بلوتوث   تکنولوژی  اینکه  علیرغم  
آن  نام  اما  است  جدیدی  ی  پدیده 
به قرون وسطا برمی گردد.گروهی از 
تکنولوژی  اسکاندیناوی  مهندسان 
ارتباطی ویژه ای رااختراع کردند که 
برمبنای آن می توان  تلفن همراه را 
به کامپیوتر وصل کرد .این اختراع به 
دهه ۱۹۹۰ بازمی گردد. اما مخترعان 
پادشاه  از  را   آن  نام  تکنولوژی  این 
وایکینگ ها  که بردانمارک حکومت 
  blåtand میکرد و  شاه هرالد بلوتند
این  ودلیل  گرفتند.  وام  داشت  نام 
وایکینگ  شاه  که  بود  آن  انتخاب  
قسمتهای زیادی از دانمارک را باهم 
تکنولوژی  دراین  کرد.وچون  متحد 
نیز وسایل الکترونیکی مختلف بدون 
سیم باهم مرتبط می شوند  ترجمه 
انگلیسی  بلوتند را که بلوتوث است 

براین تکنولوژی نهادند 

زبان کامپیوتر

سخت افزار کامپیوتر  تنها  قادراست 
ُکد  با  که  را  ابتدایی  های  فرمان 
شود   می  نوشته  کامپیوتر   دستگاه 
دستگاه  کد   وچون  کند.  درک 
ویک  صفر  عدد  با  معموال  کامپیوتر 
نوشته می شود  درک آن برای مانیز 
زبان  اینکه   برای  دشواراست.  کمی 
جدیدی برای کامپیوتر بنویسید ابتدا 
باید واژه هایی که دراین زبان جدید 
می خواهید بکارببرید  مشخص کنید 
ورمز قواعدی را که وضع می کنید به 

کامپیوتر بدهید.
وچون این کار به معلومات گسترده 
از  متخصصین   معموال  نیازدارد   ای 
واژه ها ورمزهای موجود استفاده می 

کنندوزبان دلخواه خودرا می سازند.

حفره های سیاه وسفید

حفره  زیادی  تعداد  ها  درکهکشان 
سیاه وجود دارد. این حفره ها زمانی 
بوجود می آیند که یک ستاره بزرگ 
ازخورشیدمابزرگتراست  حتی  که 
و  شود  می  منفجر  خود   دردرون 
بصورت یک  منطقه کوچک اما بسیار 
شود  می  تبدیل  ومتراکم  فشرده 
انگیزی  شگفت  بسیار  جاذبه  از  که 
ی  جاذبه  نیروی  برخورداراست. 
حفره سیاه به حدی است که هرچیز 
پیداشود دراین حفره  دراطراف آن  
بلعیده شده ورهایی ازآن امکان پذیر 

نور توسط حفره سیاه  نیست. حتی 
این  دلیل   وبهمین  شود  می  جذب 
.کشف  است  وسیاه  تاریک  منطقه 
حفره سیاه بسیار مشکل است. واما 
به  که  وجوددارند  هم  هایی  حفره 
آنها حفره سفید می گویند وتاکنون 
نبوده  آن  کشف  قادربه  دانشمندان 
به  فرضیه  یک  بعنوان  بیشتر  اند.و 
های  حفره  شود.  می  پرداخته  آن 
سفید درست عکس حفره های سیاه 
هستند و ازقدرت دافعه برخوردارندو 
هرماده یا نور که درداخل آنها تولید 
شده باشد به خارج پرتاب می گردد   .

شام درفضا
که  ای  تجربه  با  مسلماً  درفضا  شام 
درزمین داریم متفاوت است. اما ناسا 
دارد.  خودرا  ورسمی  خشک  قواعد 
این مرکز دستور می دهد که خوراک 
مورد استفاده درفضا چگونه باید تهیه 
شود وچه موادی باید درآنها بکاررود.

که  محدودیتها  این  دالیل  از  یکی 
ناسا بمورد اجرا می گذارد آن است 
که اگر خوراک ها درفضای بی وزنی 
دستگاهها  به  توانند  می  رهاشوند 
سرنشینان  جان  و  واردکرده  آسیب 

سفینه فضایی را بخطر بیندازند.

ایجاد پیچ وخم دررودخانه ها

چه عامل یا عواملی باعث تغییر مسیر 
و پیچ وخم رودخانه ها می شود؟

خاک  فرسایش  عامل   مهمترین 
اطراف رودخانه و یا افزایش  خاک در 
رودخانه  هاست.آب  رودخانه  مسیر 
موانع زیادی را دورمیزند که ازآنجمله  

سنگ ها وصخره هاست.

رودخانه   قسمت  ترین  درعمیق 
جریان آب کندتر ودرنقاط کم عمق 

تر  آب سریعتر حرکت می کند.
که   رودخانه  عمق  کم  درقسمت 
سنگهای  سریعتراست  آب  جریان 
بزرگ  برجای میمانند. براثر فرسایش 
که  آبهایی  بوسیله  ها  حوضچه  لبه 
باسرعت زیادتر درقسمت کم عمق تر 
وباالی آنها  حرکت می کنند  امکان  
دراین  گوناگون  مواد  شدن  جمع 
حوضچه هابوجود می آید و آنها  را پر 
می کند. واین آغاز انحراف درمسیر 

رودخانه است.

چرا شبانه روز 2۴ ساعت است؟

۲۴ ساعت  یا یک شبانه روز برمبنای  
زمانی است که خورشید نیازدارد تا 
ازیک نقطه که قراردارد باز به همان 
خورشیدی  روز  این  برسد  نقطه 
ساعت   ۲۴ همواره  سال  درطول 
نیست بلکه از صفر تا  ۱۶ دقیقه  کمتر 
درهرحال  بود.ولی  خواهد  بیشتر  یا 
میانگین  شبانه روزخورشیدی  ۲۴ 
به  زمین  حرکت  است.اما   ساعت 
دورخودش  که شبانه روز زمینی را 
تشکیل می دهدحدود ۲۳ ساعت و 

۵۶ دقیقه و  ۴/۰۹ ثانیه است.

اسم ماه چیست؟

همه سیارات،  اقماری بانام مشخص 
نامی  یاقمر زمین هیچ  اما ماه  دارند 
ندارد و تنها به آن  ماه گفته می شود.
انگلیسی    کلمه  از  زمین  ماه  نام 
Monaمونا  گرفته شده و فقط برای 
قمر زمین استفاده می شود. درزبان 
یونانی به آن  سیلین  Selene ودرزبان 

التین به آن  لونا  Luna می گویند

گازهای گلخانه ای 

دائره  ای   گلخانه  گازهای  درتعریف 
المعارف ها می نویسند:»به مجموعه ای 
انرژی  از  مقداری  که  ازگازهایی 
خورشید را در جو زمین نگه می دارند 
می شوند  جو  شدن  گرم  باعث  و 
» می گویند.  گلخانه ای  گازهای 

گازهای گلخانه ای را می توان  در جو 
زمین اندازه گیری کرد.

گازهای گلخانه ای که در گرم شدن 
هوا مؤثرند عبارتند از بخارآب ، دی 
نیتروژن  دی  متان،   ، کربن  اکسید 

مونوکسید.
بخار آب که تمیزترین گاز گلخانه ای 
است حدود ۷۰ درصد درگرم شدن 

هوا مؤثر است. 
از  ناشی  ای  گرمای  گازهای گلخانه 
پس  که  را  برزمین  خورشید  تابش 
سمت  به  دوباره  برخوردبازمین  از 
درخود  شوند   می  منعکس  باال 
نگهمیدارند یعنی گازهای گلخانه ای 

را دربر می  پتو کره زمین  مثل یک 
زمین  دمای  افزایش  باعث  و  گیرند 
می گردند. بسیاری از دانشمندان به 
گرمترشدن دمای زمین براثر گازهای 
گلخانه ای اعتقادندارند. ولی عده ای 
نیز سخت به آن باوردارندو معتقدند 
تا ۲۰۵۰  هوای زمین گرم تر می شود .
گازهای  گازها   این  به  اینکه  علت 
گلخانه ای می گویند آن است که : 
می  گلخانه  بر  خورشید  همانطورکه 
تابد و گرما ایجاد می کند ، و دیواره 
شیشه ای گلخانه اجازه نمی دهد این 
گرما به خارج نفوذ کند زمین هم با 
شده  احاطه  گازها  این  از  ای  دیواره 
واجازه نمی دهد گرمای خورشید که 
برسطح زمین تابیده و می خواهد پس 
زمین  جو  از  برود  باال  به  انعکاس  از 

خارج شود.

مشاغل قرون وسطی

وسطی   درقرون  که   مشاغلی 
خانوادگی  طبقه   به  وجودداشت 
که  آنها  داشت.  ارتباط  اشخاص 
جزء طبقه نجیب زادگان بودند ، در 
کسوت روحانی یا در دربار  سلطنتی 
دهقانان  . طبقه  کردند   خدمت می 
ومقام  موقعیت  بدون  افرادی  که 
صنعتگر  یا  و  کارگر  بعنوان  بودند  
بکار مشغول بودند.بین این دوطبقه 
با فروش  بازرگانان بودند که  ، طبقه 
محصوالتی که توسط کارگران ماهر 
تولید  می شد ثروت می اندوختند.  
جای  کارگر  درطبقه  که   افرادی 
قرار  استثمار  مورد  همیشه  داشتند 
می گرفتند. برای اینکه بتوان ازحقوق 
طبقه کارگر  دفاع کرد  انجمن صنفی 
بوجودآمد  که بسیار شبیه سندیکا 
بود.وهر  امروزی  کارگران  اتحادیه  یا 
گروه از کارگران وصنعتگران انجمن 
این  بخودراداشت.  مخصوص  صنفی 
انجمن استانداردهای شغلی و  بهای 
می  تعیین  خودرا  تولیدی  کاالهای 
کردند وهرکس می خواست به شغلی 
های  انجمن  این  ازطریق  بپردازد 

صنفی استخدام و آموزش الزم به او 
داده می شد تابتواند در شغل دلخواه 

خود فعالیت کند.
موش   « پرطرفدار  مشاغل  از  یکی 
گیری « بود زیرا درقرون وسطی موش 
زیادبود  بار  وحشت  بطور  اروپا   در 

وباعث بیماری های مختلف می شد.

تخم مرغ های فریبنده

پیتر کارل فابرژه  در دربار  رومانوف 
از زیباترین کارهای هنری  ها  یکی 
را تولید می کرد که  اشیایی بودند به 
شکل تخم مرغ که از فلزات گرانبها 
بودندوبا سنگهای قیمتی تزئین می 
شدند.و بین اعضای خاندان سلطنت  
انقالب  که  تازمانی  شد.  می  توزیع 
این  داشتن  پیوست،  بوقوع  روسیه 
به  وابستگی  نماد   که  قیمتی  اشیاء 
خاندان سلطنت بود،   بصورت سنت 
عدد   ۵۰ داشتحدود  تداوم  عجیب  
ازاین تخم مرغ ها که درحقیقت تخم 
مرغ های سلطنتی  عید پاک بودند  
تولید شد .وهریک ازآنها تا یک سال 

برای ساختشان وقت صرف می شد.
تهیه این تخم مرغ ها نه توسط یک 
هنرمندان  از  تیمی  توسط  بلکه  نفر 

وصنعتگران بوجود می آمد.

رمزگشایی ازخط هیروکلیف

دانشمندان سالها ودهه های متمادی 
را  هیروگلیف  خط  تا  کردند  تالش 
سرانجام  نشدند.  موفق  اما  بخوانند 
روسه  بنام  شخصی   ۱۷۹۹ درسال 
تا استون در شهر روسه تا یا  رشید  

درمصر موفق به رمزگشایی آن شد.
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سخنرانی )زمان  ممکن  زمان   

شایع ترین  آلزایمر   :BBC
برایش  و  است  عقل  زوال  شکل 
ندارد.  وجود  روشنی  درمان 
در  که  معتقدند  دانشمندان  اما 

آستانه موفقیت برای درمان آن

ترامپ درمجمع عمومی سازمان 
ملل متحد( وقبل ازرأی گیری از 
درتلویزیون  سراسیمه   ، مجلس 
استیضاح  ترامپ  که  کرد  اعالم 
جمهوریخواهان  که  شود.  می 
و  دانستند  قانون  خالف  را  آن 
تازمانیکه  گفت  هم  سفید  کاخ 
با  نشود   گرفته  رأی  درمجلس 
همکاری  استیضاح  کمیته  این 
استیضاح  اکنون  کرد.   نخواهد 
به  منجر  مسلما  اما  آغازشده 
انتخاب مجدد ترامپ خواهدشد.

هستند.
 به تازگی یک شرکت داروسازی 
آمریکایی دارویی تهیه کرده که 
کمک  آلزمایر  درمان  به  ظاهراً 

می کند.

صدای آلمان:
میزبان  روز  پنج  مدت  به  شیراز 
ادب  و  فرهنگ  به  عالقه مندان 
با  فرهنگی  تبادالت  و  آلمانی 
مناسبت  است.  غربی  کشورهای 
سالگی   ۲۰۰ آلمان  فرهنگی  هفته 
»دیوان غرب-شرقی« گوته، شاعر 
اشعار  دوستدار  و  آلمان  بزرگ 

حافظ شیرازی است.
پنج  مدت  به  آلمان  فرهنگی  هفته 
تا  اکتبر   ۳۱( آبان   ۱۳ تا   ۹ از  روز، 
برگزار  شیراز  شهر  در  نوامبر(    ۴
چنین  برگزاری  مناسبت  می شود. 
بزرگی  شعرای  زادگاه  در  هفته ای 
سالگی   ۲۰۰ سعدی  و  حافظ  چون 
غربی-شرقی«،  »دیوان  انتشار 
نوشته یوهان ولفگانگ فون گوته ، 

شاعر و ادیب بزرگ آلمانی است.
به  شیراز  در  آلمان  فرهنگی  هفته 
با  و  تهران  در  آلمان  همت سفارت 
سازماندهی  شیراز  شهر  همکاری 
شده است. قرار است طی این هفته 
در  گوناگونی  برنامه های  فرهنگی 
عرصه های فیلم، علم، تئاتر، هنر و 

ادبیات آلمان عرضه شوند.
غربی- »دیوان  اشعار  مجموعه 
از اشعار  الهام گرفته  شرقی« گوته 

حافظ است.
اینترنتی  صفحه  آلمان  سفارت 
مزین  گوته  از  شعری  به  را  خود 
را  خودش  که  »کسی  است:  کرده 
اینجا  در  می شناسد،  را  دیگران  و 
هم خواهد دانست که شرق و غرب 

دیگر از هم جداشدنی نیستند.«

ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از استیضاح ترامپ  دردستورکارقرارگرفت

داروی آلزایمر کشف شد

جانشین ابوبکر بغدادی تعیین شد

صرف پولهای مردم ایران در سوریه ویمن هفته فرهنگی آلمان درشیرازبرگزار می شود

روز کوروش کبیر در تاجیکستان

اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه 
را  بغدادی  ابوبکر  )داعش(مرگ 
او را معرفی  تائید کرده و جانشین 

کرده است.
یک کانال تلگرامی که اخبار داعش 
ابراهیم  ابو  می دهد،  پوشش  را 
رهبر  عنوان  به  را  قریشی  هاشمی 
جدید این گروه معرفی کرده است.

صوتی  پیام  یک  در  داعش  گروه 
مهاجر،  حسن  ابو  مرگ  همچنین 
عملیات  در  را  گروه  این  سخنگوی 
و   - آمریکایی  نیروهای  مشترک 

کردی تائید کرده است.

 ۲۰۱۹ اکتبر   ۳۱ پنجشنبه  روز 
مجلس نمایندگان آمریکا  برای 
و  گرفت  رأی  ترامپ  استیضاح 
باضافه  خواهان  جمهوری  همه 
این   به  دمکرات  دونماینده 
ولی  دادند  منفی  رأی  طرح 
چون اکثریت مجلس نمایندگان 
دهند  می  تشکیل  دمکراتها  را 
برای  را  الزم  رأی   مزبور  طرح 
کرد.  کسب  استیضاح  شروع 
دربدترین پلوسی  نانسی  قبال 

ابو حمزه قریشی، سخنگوی جدید 
داعش از مسلمانان خواسته است با 

رهبر جدید داعش »بیعت« کنند.
فرمانده  عبدی  مظلوم  ژنرال 
دو  سوریه  دموکراتیک  نیروهای 
کشته  خبر  توییتر  در  پیش  روز 
سخنگوی  مهاجر  ابوحسن  شدن 
ابوبکر  جانشینان  از  یکی  و  داعش 

بغدادی را اعالم کرده بود.
در  داعش  رهبر  بغدادی  ابوبکر 
جریان حمله نیروهای این کشور در 

شمال غربی سوریه کشته شد.
بنقل از بی بی سی  فارسی

رادیوفردا:
 برایان هوک، نماینده ویژه وزارت 
روز  ایران  امور  در  آمریکا  خارجه 
با شبکه  در مصاحبه ای  پنجشنبه 
جمهوری  گفت  عربستان  العربیه 
برای  دالر  میلیارد   ۱۶ اسالمی 
سوری  و  عراقی  شبه نظامیان 

هزینه کرده است.
وی توضیحی درباره جزئیات این 

پول  و چگونگی رساندن  هزینه ها 
خارجه  وزارت  اما  نداد،  آنها  به 
طی  پارسال  ماه  مهر  آمریکا 
در  که  صفحه ای   ۴۸ گزارشی 
کرد،  منتشر  خود  رسمی  سایت 
اکتبر  تا   ۲۰۱۲ سال  از  بود  گفته 
سال ۲۰۱۸، ایران ۱۶ میلیارد دالر 
برای شبه نظامیان سوری، عراقی و 

یمنی هزینه کرده است.

شرکت کنندگان  تاجیکستان  در  
در یک همایش بین المللی از دولت 
خواسته اند تا  یک روز را به عنوان 
فهرست  به  کبیر  کوروش  روز 
جشن های رسمی این کشور اضافه 

کند.
شخصیت  به  توجه  اواخر  این 
سلسله  بنیانگذار  کوروش، 
بیشتر  تاجیکستان  در  هخامنشی 

شده است.
تاجیکستان  دولت  جهت  بدین 

)هفت  اکتبر   ۲۹ روز  دارد  تصمیم 
کوروش  روز  عنوان  به  را  آبان( 
بزرگ، یکی از جشن های ملی این 

کشور اعالم کند.
ثبت  با  همچنین  تاجیکستان   
قصد  بزرگ،  کوروش  دانشگاه 
را  دانشگاه  این  زودی  به  تا  دارد 
به مرکزی برای پژوهش و آموزش 
مطالعات  و  ایران  تاریخ  درباره 

ایران شناسی تبدیل کند.

رئیس  اسد،  :بشار  یورونیوز 
جمهوری سوریه روز پنجشنبه ۳۱ 
اکتبر در گفت وگو با تلویزیون ملی 
رئیس  ترامپ،  دونالد  کشور،  این 
بهترین  را  متحده  ایالت  جمهوری 
و  خواند  آمریکا  جمهور  رئیس 

گفت که او فرد شفافی است.
این مصاحبه گفت:   آقای اسد در 
جمهور  رئیس  از  صحبت  »وقتی 
ممکن  شما  شود،  می  ترامپ 
من  و  بپرسید  سؤالی  من  از  است 
هم پاسخی دهم که شاید عجیب 
او  می گویم  شما  به  برسد.  نظر  به 
آمریکا  جمهور  رئیس  بهترین 
اینکه  خاطر  به  نه  چرا؟  است. 
سیاست های او خوب است بلکه به 

این خاطر که او شفاف ترین رئیس 
جمهوری آمریکاست.«

روسای  »همه  گفت:  اسد  بشار 
مرتکب  متحده  ایاالت  جمهوری 
به  درنهایت  و  می شوند  جنایاتی 
دریافت جایزه نوبل نائل می شوند 
بشر  حقوق  مدافع  عنوان  به  و 
ناب  و  فرد  به  منحصر  اصول  و 
آمریکایی و غربی ظاهر می شوند.«

جزو  آنها  »همه  افزود:  وی   
منافع  تنها  که  جنایتکارند  گروه 
شرکت  های  و  آمریکایی  البی های 
بزرگ اسلحه سازی و نفت و دیگر 
موارد را تامین می کنند اما ترامپ 
می  نفت  ما  می گوید  شفافیت  با 

خواهیم.

اسد ترامپ را بهترین رئیس جمهور آموریکا خواند

  رافیک خاچاطوریان  درگذشت
درآخرین لحظات که مجله برای رفتن به چاپخانه حاضر می شدآگاهی 
یافتیم رافیک خاچاطوریان هنرمند تلویزیون وتآتر و یکی از مبارزین 
عوامل  بدست  نیز  خودرا  چشم  یک  ایران  آزادی  درراه  که  راستین 
بیماری   ازمدتها  پس  اکتبر    ۳۱ روز  داد  ازدست  اسالمی  جمهوری 
سرانجام به دیار باقی شتافت. درگذشت رافیک را به خانواده او  وهمه 

عاشقان راه آزادی تسلیت می گوئیم.
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    هب انتخاب  م.ع.آشنا
دکتر همایون آرام - نیویورک

خطرات داروهای مخدر

و مصارف دیگر داروهای قدیمی

بسیار  علمی  شناسی  مزاج  دانش 
ودرطب  وپرکاربرداست  وسیع 
دارد؛  ای  ویژه  جایگاه  ایران  سنتی 
مقاالت  سری  در  که  وهمانطور 
قبلی تحریر شدغالبابرای تشخیص 
وروحی  جسمی  مشکالت  ودرمان 

افرادمورداستفاده قرارمی گیرد.
تغذیه  دارد.نوع  خاصی  هرفردمزاج 
ازمواردی  ویاناسالم(یکی  )سالم 
بامزاج  مستقیم  ارتباط  که  است 
و جسمی  سالمت  دارد،وپیامدهای 
روحی وهمینطورپیامدهای رفتاری را
که  خواهدداشت.ازآنجایی  همراه  به 
مزاج هاقابل تغییرنیستندنوع  تغذیه
 می تواندتاثیرات بسیارمهمی برمزاج ها

داشته باشد،
بنابراین بایستی برای بهبودوضعیت 
و  طبع  به  وروحی  جسمی  های 

مزاجمان تعادل دهیم.
بدن انسان پیچیدگیهای فراوانی دارد 
و حاالت خلقی وروانی فرد که ناشی از 

تاثیرات بدنی)تغذیه و....( ،
آن  طبع  به  است   محیطی  ،تربیتی 
بسیار پیچیده تر خواهد بود . بهر حال 
در این مقاله سعی میشود به بررسی 
تاثیرات مزاج بر خلق وخو ورفتار فرد 

ی بپردازیم .
سیستم  ریز  و  درون  غدد   سیستم 
پیچیده  ارتباطات  بدن  عصبی 
وشگفتی دارند که تحت تاثیر مزاج 
باعث  می تواند  مزاجی   تغییرات 
 . شود  فردی  متفاوت  های  عملکرد 
در واقع هر فرد یگانه است وعملکرد 
،حتی  دارد  انحصار ی  و خلقی  بدنی 
فراتر از آن در هر زمان و هر لحظه هر 
فرد متفاوت از قبل ویا بعد خواهد بود.
رفتارهانیزمزاجی متفاوت دارند       و

هرکدام می توانندگرمی بخش جسم 
شوند. روح  بخش  یاسردی  وروان 
رفتارصمیمانه،متواضعانه وبدون تکبر

است،رفتارخشن،متکبرانه  گرم 
وریاکارانه سرداست.

رفتارافراد  طبع  دادن  نشان  برای 

رایادمی  مهم  ازرفتارهای  چندنمونه 
کنیم:

رفتارهای گرم:

تواضع،  امانت داری،  صداقت، 
بخشش،  و  عفو  یکدلی،  مهرورزی، 
دوستان،  دیدار  تعاون،  و  شجاعت 
رفتارهای  از  و…  آشتی  صله رحم، 
گرم هستند و به انسان توان و انرژی 

می بخشند.

رفتارهای سرد:

دروغ،تکبر،کینه،خیانت،حرص،آز،
چینی،غیبت،بدگویی، حسد،سخن 
بخل،ریاکاری،فردگرایی،انزوا،قهرو
و…ازرفتارهای  ازجمعیت  دوری 
سردهستند وانسان رادچارضعف وبی 

حالی وافسردگی می کنند.

به  بررسی  این  در  که  است  الزم 
رفتارها وخلق وخو از دیدگاه حکما 
وارتباط آن با مزاج های مختلف در  

کتب طب سنتی هم بپردازیم:
کتاب  در  خراسانی  عقیلی  حکیم 
صفات   برخی   به  الحکمه«  »خالصه 
اشاره  آنها  در  مزاج  تأثیر  و  اخالقی  

می کند و می گوید:
»قوت، سرعت و کثرت حرکات فرد 
اوست  مزاج  حرارت   و  گرمی  نشانه 
که این امر می تواند یا ناشی از حرارت 
نشئت   یا  و  باشد  او  بدن   کلی  مزاج 
گرفته  از گرمی قلب او که به کل بدن 

فرد سرایت می کند؛
مثالً خشم و غضب که حاصل گرمی 
مزاج است و نشانه حرکت خون زیاد 
و سریع به سمت خارج در بدن فرد 
بیشتر  مزاج  حرارت  هرچه   است. 
باشد، غضب و خشم فرد هم قوی تر 
است و دفعات آن هم مکرر خواهد 
بود. هرچه  حرارت مزاج بیشتر باشد، 
غضب و خشم فرد هم قوی تر است و 

دفعات آن هم مکرر خواهد بود.
به عکس واکنش خوف و ترس، هرچه 
آن  وقوع  دفعات  و  بیشتر  فردی  در 
زیادتر باشد، نشانه  ای از غلبه سردی 

و برودت مزاج است.
هم چنین کسالت و تنبلی و سکون 
زیاد نشانه سردی مزاج است. ثبات 
انفعاالت به عنوان مثال ثبات رأی و 
عدم تغییر و تنوع نشانه ای از خشکی  

مزاج  است
در حالی که تنوع دوستی و تغییردادن 
یا  حالت  یک  در  نماندن  و  تصمیم 
وضعیت نشان دهنده رطوبت و تری 

مزاج است.
با  گفتن  سخن  سریع  و  پرحرفی 
کلمات پی در پی و متصل  به  هم بر 
حرارت  و  دارد  داللت  مزاج  گرمی 
و  اعمال  فرد  که  است  عاملی  مزاج 
انجام می دهد.  به سرعت  را  افعالش 
تأنی  با  برعکس، کم حرفی و همراه 
سخن گفتن به گونه  ای که  فرد آرام و 
شمرده شمرده کلمات  را  بیان  کند و 
با آرامش به سخن دیگری گوش فرا 
دهد، داللت بر سردی و برودت مزاج 

دارد. 
حکیم عقیلی  خراسانی  در جای  دیگر  
برای  هر یک از چهار مزاج، ویژگی های  
جسمانی  و اخالقی ذکر کرده است و 

می گوید:
»دموی مزاج از نظر جسمانی خوش  
آب  و رنگ و به ظاهر قوی بنیه و از  
نظر اخالقی خوشبین و خوشگذران ، 

جدی  و سبک سر و سطحی است.
صفراوی مزاج  از  نظر جسمانی باریک 
اخالقی  نظر  از  و  زردرنگ  و  اندام 
باحرارت، خشن، زودخشم، جاه طلب  

و ثابت  قدم است.
بلغمی مزاج از  نظر  ظاهری  قطور و کم 
بنیه  و از  نظر اخالقی خوش مشرب ، 
خونسرد ، سست عنصر و کند ذهن 

است.
سیه  ظاهری  نظر  از  مزاج  سوداوی 
چهره و باریک اندام  و از  نظر اخالقی 

مضطرب، ناراضی و بدبین است«.

یا   روانی   حاالت  غالب  کیفیت 
ویژگی های اخالقی

خشم،  و  تندخویی  جرأت،  گرم: 
پرحرف، وقاحت، حدت، طیش؛

سرد: خوف و ترس، کم حرف، حیا، 
وقار، بالدت؛

مرطوب: تنوع وعدم ثبات رای ،رقت 
و الفت ؛

خشک : ثبات رأی، قساوت؛
انرژی  پر  و  فعال  خشکی :  و  گرمی 
حقد،  بخل ،  پرخاشگر ،  و  عصبی  
حسد، بیقراری، باحرارت، خشن، زود 

خشم، جاه طلب، ثابت قدم؛
گرمی و تری: شجاع و مدیر رفتارهای 
مخاطره آمیز، شجاعت، خوشبین و 
خوشگذران،جدی، سبکسر، سطحی؛

سردی و تری: صبور و باحوصله کند و 
تنبل، بالهت و خمود و کاهلی ، خوش  
عنصر ،  سست  خونسرد،  مشرب، 

کندذهن ؛
منظم  و  دقیق  خشکی:  و  سردی 
نفرت،  ظن،  سوء  منزوی،  و  بدبین 

اضطراب، نارضایتی
کتاب   در  رازی  بهاءالدوله  حکیم  

خالصه التجارب بیان کرده است:
طّب و مزاج نسبت به اخالق و تربیت 
سویه  دو  تأثیرگذاری  رابطه  یک 
دارد از سویی تغذیه و غلبه مزاج در 
و اصالح  و اخالق مؤثر است  تربیت 
نشاط،  در  فوق العاده ای  تأثیر  مزاج 
سوی  از  و  دارد  معنویت  و  سالمتی 
تربیتی  و  اخالقی  اختالالت  دیگر 
اختالالت  پایداری  در  مهمی  عامل 
اندوه  و  مثال غم  برای  است  مزاجی 
شدید مزاج را تحت تأثیر قرار داده و 
باعث افزایش سودا می شود و جسم 
را در مدت کوتاهی ضعیف و پژمرده 
و ناتوان می سازد و حتی گاهی موهای 
و  نور  کم  را  چشم  سفید،  را  انسان 
قوت و توان را از دست و پا می گیرد؛ 
بقیه درصفحه ۴۹

 دکترسیمین  ملک افضلی

نـتی( رفتاراه وخلق وخوی از دید حامک)
ُ

طّبس

داروهای مخدر تنها به تجویز پزشک 
برای تخفیف دردهای باشدت متوسط 
یا شدید به مصرف می رسند. موارد 
عمل  از  پس  درد  عبارتنداز  مصرف 
یا  بیماریها،  با  دردهمراه  جراحی، 
دردهای ناشی از آسیب وارده ازضربه ها.
ممکن  درازمدت  در  مخدر  داروهای 
گردند.  مهلک  خطرات  سبب  است 
شده  تجویز  مقدار  از  بیش  مصرف 
آهسته  تنفس  موجب  است  ممکن 

ومرگ ناگهانی شود. 
داروهای  مصرف  از  داری  خود  برای 
مخدر می توان  روش های زیررا که 
دارای خطر وعوارض کمتر می باشند 

بکاربرد:
* استفاده ازداروهای ضد درد بدون 
استامینوفن  مانند   پزشک  نسخه 
)Motr in یبوپروفن) آ )Ty leno l (

 )Alieve(یا ناپروکسین 
وداروهای  ضدافسردگی  داروهای   *

ضد تشنج
* طب سوزنی و فیزیکال تراپی

* ورزش یوگا وآرامش درمانی
)Relaxation(

عوارض منفی وجانبی داروهای 
مخدر:

بیمار   :)Tolerance(دارویی تحمل   *
تسکین  برای  دارو  به  بیشتری  نیاز 

درد دارد.
  :  )Dependence(دارو به  *وابستگی 
ندادن  ادامه  درصورت  ناراحتی  بروز 

)Withdrawal(مصرف دارو
* یبوست

* تهوع، استفراغ وخشکی دهان
* سرگیجه وبی خوابی

* افسردگی
* کاهش میزان هورمون تستوسترون. 

این امر منجر به کاهش میل جنسی
نیروی  شدن  وکم  انرژی  فقدان 

جسمانی می گردد.
* خارش وعرق کردن زیاد.

قدیمی  داروهای  دیگر  مصارف 
وشناخته شده

آشکارساخته  جدید  کشفیات 
داروهای  قدیمی  از  برخی  که  است 
ثانوی  اثرات  دارای  شده   وشناخته 

مفید می باشند:

ویاگرا:

مصرف اصلی : ناتوانی جنسی.  وایاگرا 
دستگاه  خونی  عروق  بازکردن  با 
ناتوانی جنسی  برای درمان  تناسلی 
بکار می رود. این دارو باافزایش میزان 
جدارداخلی  برروی   CGMP ترکیب 

روده نیز اثر مثبت دارد.
های   موش  به  مطالعه  دریک   
شد.  داده  وایاگرا  آزمایشگاهی 
موش  ها،  موش  سایر  با  درمقایسه 
هایی که وایاگرا دریافت کرده بودند 
۵۰ درصد کمتر مبتال به پولیپ  های 
روده شدند. پولیپ های روده ممکن 
است منجر به بروز سرطان روده ی 

بزرگ گردند.

پیشگیری  برای    B3 ویتامین 
سرطان پوست:

بنابه گزارش پژوهندگان استرالیایی ، 
نیکوتینامید   Nicotinamidمصرف
بروز  خطر   )   B3 ویتامین  )نوعی 
سرطان پوست را ۲۳ درصد  کاهش 
ترمیم   به   B3 ویتامین  دهد.  می 

DNAآسیب دیده کمک می کند.
وارزان  ساده  ویتامین  این  مصرف  با 
قیمت می توان ازبروز سرطان پوست 

جلوگیری کرد.

 Minoxidil   مینوکسیدیل

ها  شریان  بازکردن  اصلی:  مصرف 
وبصورت موضعی درمان ریزش مو ,

برای  دارو  این  باوردانشمندان  به 
مؤثراست.  نیز  وقلب  مغز  سالمت 
آزمایشگاهی  های  پژوهش 
مینوکسیدیل  که  آشکارساخت 
قابلیت ارتجاعی عروق را بهبود می 
بخشد. یک پژوهش برروی موش های 
آزمایشگاهی  نشان داد که این دارو 
موجب ُشل شدن شریان ها، کاهش 
به  خون  جریان  وافزایش  فشارخون 
قلب ومغز می گردد. تأثیر دارو هفته 
ها پس از قطع دارو ادامه یافت. تجربه 
برروی انسان برنامه بعدی  دانشمندان 

است.

داروهای ضد فشارخون:

برای کاهش خطر نقصان فکری:  یک 
که  افرادی  آشکارساخت   بررسی 
 ۱۲۰ سیستولیک  خون  فشار  دارای 
میلیمتر جیوه  یا کمتر بودند ، احتمال 
بروز نقصان  فکری درآنها ۲۰ درصد 
کمترازافرادی که دارای فشار ۱۴۰ یا 

باالتر بودند ، بود.
آمریکایی  کالج  گزارش  بنابر 
بیماریهای قلب تجویز همزمان  سه 
        Amlodipine :داروی ضد فشارخون
Chlorthalidone،Telmisartan

مؤثرترین  است.



ه33 ح ماره ۱۱۸ صف 32   آزادی- ش
صفحه

  ۱۱
ه ۸

شمار ی- 
زاد

   آ

وقتی رئیس اخبار رادیوشدم

درتمام مدتی که خبرنگار خبرگزاری 
پارس بودم همکاری خودرا  با روزنامه 
که  آنجا  از  ولی  کردم  می  حفظ  ها 
درشهریورماه  سال ۱۳۳۱ به ریاست 
اخبار  رادیو  منصوب گردیدم عماًل 
همکاری من  باروزنامه باختر  امروز 

قطع شد.
درروزهای ۲۵ و۲۶ و۲۷ مرداد سال 
تشنج،  پراز  روزهای  آن   ،  ۱۳۳۲
باعنوان  توفانی  و  ساز  سرنوشت 
جلسات   در  اخباررادیو   رئیس  
مصاحبه مطبوعاتی  روزانه ی  آقای  
دکتر فاطمی  وزیر امورخارجه شرکت 
می کردم وتمام مساعی خودرا بکار 
می بردم که در ساعات پخش  خبر  
به کسی ومقامی  اهانت نشود وخبری 
واصالت  صحت  در  که  گردد  پخش 
آن  جای تردید نباشد.واصوالً سعی  
داشتم که حرمت »خبر«  حفظ گردد.
روزانه  مطبوعاتی   درجلسات 
خبر  یکصد  از   بیش  فاطمی  دکتر 
شرکت  وخارجی  داخلی  نگار  
داشتندوروزنامه های عصر  مملّو  از 
را  بود. خبری  اخبار  جنجال آفرین 
که من برای پخش  دررادیو تهیه می 
کردم  ازاین چند کلمه تجاوز نمی کرد:
مصاحبه  جلسه  امروز  ظهر   «
دکتر  آقای  روزانه   مطبوعاتی  
فاطمی  با حضور خبر نگاران  داخلی 
درکاخ  خارجی   های  وخبرگزاری 

وزارت امور خارجه  تشکیل شد.
آقای وزیر امور خارجه ضمن پاسخ به 

سئوال خبر نگاران  گفتند:
 درجلسه دیشب  هیئت دولت امور 
جاری کشور  مورد مذاکره قرار گرفت  
گردید.«  اتخاذ  مقتضی  وتصمیمات 

همین وهمین ...
به این ترتیب  روز ۲۹ مرداد که تمام  
آقای  از  تبلیغات   کل  اداره  ارکان 
بشیر فرهمند  رئیس تبلیغات گرفته  

از  کنندگان   وتهیه  گویندگان  تا 
کاربرکنارشدند  من کماکان  ریاست 
خبرگزاری  ومعاونت   اخبار  اداره  
پارس  را عهده دار بودم تا اینکه چند 
سال بعد ، پس از گذراندن امتحانات  
مربوطه  به وزارت امور خارجه  منتقل 

گردیدم. 

تلگراف آیت اهلل بروجردی به شاه

پس از رویداد سوء قصد به شاه در ۱۵ 
بهمن ۱۳۲۷  آیت العظمی سیدحسین 
طباطبایی بروجردی تلگرافی به این  

شرح مخابره کرد:
» فوری است.

همایون   اعلیحضرت  مبارک  حضور 
خلداهلل تعالی ملکه

ازاین پیش آمد ناگوار که متوجه  ذات 
وسرعت  متأثر  است  شده  ملوکانه 
را   مبارک  وجود   وحشمت  عافیت 
ازخداوند  تََقدست اسماء مسئلت می 

نماید.                  حسین طباطبایی«
شدید  همبستگی  تلگراف  این 
روحانیت را با  سلطنت درآن زمان  به 

خوبی نشان می دهد.

انتخابات  دوره نوزدهم  مجلس

آقای علم وزیر کشور کابینه حسین 

جوانی   که  را  ایشان  داماد  عالء  
بود   زاده  واشراف  برگشته   ازفرنگ 
نماینده  همدان  انتخابیه   ازحوزه 

مجلس کرد. 
به این ترتیب  اسکندرمیرزا فیروز ، 
نوه فرمانفرما  به سادگی آب خوردن  
از صندوق  انتخابات همدان  بدرآمد، 
درحالی که هیچیک از مردم همدان  
نشنیده  اورا   نام  حتی  موقع  تاآن 

بودند.
پارلمانی  نگار  خبر  من   زمان  درآن 
روزنامه بودم ودرلژ مطبوعات  سخنان 
نمایندگان را  برای چاپ  درروزنامه 

یادداشت می کردم.
دریکی از جلسات  مجلس ، یکی از 
نمایندگان  پشت تریبون  رفت و به 
آقای عالء نخست وزیر  که با وزیرانش  
درردیف اول  مجلس نشسته بودند  

گفت:

آقای عالء  چرا درانتخابات  همدان 
را  خودتان   وداماد  کردید   دخالت 
تحمیل  بدبخت  های  برهمدانی 
نمودید؟ آقای عالء  درحالی که  ازاین 
کار علم  چندان هم راشضی نبود  به 
من  به  خانم  بس  از  گفت:»  سادگی 
فشار آورد مجبور شدم.« دراین موقع 
درلژ خبرنگاران  خنده ای درگرفت 
رباعی  باذوق  ازخبرنگاران  ویکی  

وصف الحالی ساخت که:
نه هیچ به شهر همدان داشته راه

نه بوده زحال همدانی آگاه
این تازه جوان که ازفرنگ آمده است
چون شد که وکیل همدان شد ناگاه؟

تجزیه یوگسالوی

با هیئتی ازسفراء کشورهای مختلف 
به دیدار مارشال تیتو رفتیم. رئیس 
که  یوگسالوی  العمر  مادام  جمهور 
بسیار  فرسوده بود وبه سختی سخن 
مقدم  سخنان   درپاسخ  گفت.  می 
اورا  السفراء که سالمتی وطول عمر 
آرزو  کرد باصدایی که بیشتر  شباهت 
ناله داشت  گفت: دعاکنید کمن  به 
چند صباحی بیشتر زنده بمانم چون 
بامرگ من ، یوگسالوی بزرگ قطعه 
قطعه و تجزیه خواهدشد. باشنیدن 
این کلمات بدنم لرزید وبیادسخنان 
شاه فقید افتادم. پیش بینی تیتو به 
هنور  وخداراشکر  پیوست  حقیقت 
پیش بینی محمدرضاشاه  به حقیقت 

نپیوسته است. 

 ،   در آگوست سال ۱۹۸۹ میالدی 
سلمان  قتل  حکم  صدور  دنبال  به 
های  آیه   « کتاب  نویسنده  رشدی 
زندگی  داشتن  بخاطر  و   » شیطانی 
 ، همراه  با  التهاب  و  ترس  از  پر 
محافظ و بادیگارد ، همسر او ماریان 
از رشدی درخواست طالق  ویگینز 

کرد ...

  

» سیمونا هالپ « تنیس باز زن کشور 
رومانی که در ماه جوالی امسال در 
فینال مسابقات ویمبلدون » سرینا 
ویلیامز « آمریکایی را شکست داد 
و به قهرمانی رسید ، در مصاحبه با 
خبرنگاران گفت ؛ من یک فداکاری 

کاماًل  تحرکم  و  بازی  که  ام  کرده 
زیادی  پیشرفت  و  شده  دگرگون 

نموده ام...
و آن فداکاری کوچک کردن و آب 

کردن سینه هایم بود...!

میالدی   ۱۹۶۴ سال  سپتامبر  در    
 » وارن   « کمیسیون  گزارش  طبق 
پس از تحقیق و بررسی اعالم شد ؛ 
لی هاروی اسوالد به تنهایی و بدون 
ترور  در  همدستی  هیچ  مشارکت 
است  داشته  کندی دست  اف  جان 

...

 ۱۹۶۰ سال  آگوست  ماه   ۱۸ در 
ضد  قرص  بار  اولین  برای  میالدی 
به  خانواده  تنظیم  برای  حاملگی 

بازار جهانی عرضه شد...

زیگموند   ، میالدی   ۱۹۳۹ سال  در 
فروید روانشناس برجسته اتریشی 
تبار ، یکسال پس از پناهنده شدن 
در  انگلستان  در  کردن  زندگی  و 
وی   ... درگذشت  سالگی   ۸۳ سن 
به دلیل یهودی بودن شدیداً توسط 
و  گرفت  قرار  فشار  تحت  ها  نازی 
بودن  ضاله  دلیل  به  هایش  کتاب 

بزعم آنان سوزانده شد...

سیگار  روز  در  زیادی  تعداد  او 
مبتال  دهان  سرطان  به  و  میکشید 
را  سیگار  مرگ  لحظه  تا  ولی  شد 
معالجش  پزشک  از  و  نکرد  ترک 
عذاب  خیلی  چون  که  خواست 
میکشد ، میزان مواد بیهوشی او را 
و  نیآید  بهوش  دیگر  تا  کند  بیشتر 
دکترش آرزوی او را برآورده کرد...

 ۱۹۷۸ سال  آگوست  ماه   ۲۶ در   
مقام  به  لوچیانی  آلبینو   ، میالدی 
اعظم کاتولیک های جهان رسید...

اما وی پس ازتکیه زدن برمقام پاپ  
در  روز  اول  فقط۲۳  پل  بانام جان 
این مقام باقی ماند و به علت سکته 

قلبی در ۶۵ سالگی درگذشت...

وقتی کسی با مقامات دولتی صلح 
دولتی  مقام  یک  خودش   ، میکند 

میشود ...
جیم موریسون- خواننده آمریکایی
» تولد ۱۹۴۳ - وفات ۱۹۷۱ میالدی«

میسون   جیم  اینکه   توضیح 
  )The Doors دورز)  بنام   گروهی 
را پایه گذاری کرد که عنوانت این 
 The گروه را ازکتاب  درهای ادراک
Doors of perception  نوشته ی  

آلدوس هاکسلی  گرفته بود.

عده ای از خوانندگان آزادی درباره
سئوال  چهاردهی  بهمن  آقای 
دسته  این  اطالع  به  که   اند  کرده 
که  رسانیم  می  خود  خوانندگان  از 
آقای چهاردهی  با برخی از نشریات 
ازکشور  درخارج  زبان  فارسی 
همکاری دارد. ازجمله  برای کیهان 
لندن  می نویسدو مدتی نیز با مجله 

راه زندگی  همکاری داشته است.

ماهنامه آزادی

گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

     ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

جسته وگریخته

علت طالق

نقش سینه در بُرد قهرمان

قتل بدون همدست

قرص ضد بارداری

دلیل مرگ فروید

پاپ  2۳ روزه

گفته شنیدنی

 درباره  نویسنده

حسین عالء

حسین فاطمی

اسداهلل علم

مارشال تیتو
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خیام

رباعی
تاکی غم این خورم که دارم یانه
وین عمر بخوشدلی گذارم یا  نه
درده قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم  برآرم یانه

 قاسم الربُن)رحیمیان(

افروزند ترابهشب  شوی  گرشمع 
پروانه مشو که بال وپر می سوزند
زبیدادفلک ار  فریادبرآری  
دورند می  دولب  بین  فریادترا 

سلمان ساوجی

گفتم وگفت
گفتم: خیال وصلت گفتا: بخواب بینی
گفتم: مثال رویت.گفتا: درآب بینی
گفتم: بخواب دیدن زلفت چگونه باشد؟
گفتا: که خویشتن را درپیچ وتاب بینی

گفتم: که روی ومویت بنمای تاببینم
گفتا: که دردل شب چون آفتاب بینی؟
گفتم: رخ توبینم؟ گفتا:     زهی تصور
گفتم: بخواب گفتم،گفتا: بخواب بینی

    فریدون مشیری

کاوک نتوان گفت مخوان هب   چ
می توان رشته این چنگ

 گسست
میتوان کاسه ی آن تارشکست

میتوان فرمان داد:

- های!
ای طبل گران
زین پس خاموش بمان
به چکاوک اما
نتوان گفت مخوان

       ردرپندنیلی    شعروزغ ل

موالنا

رهسو هک دویدیم
هرسوکه دویدیم همه سوی تو دیدیم

هرجا که رسیدیم سرکوی   تو دیدیم
هرقبله کــه بگزید دل  ازبهر عبادت

آن قبله ی دل را خم ابروی تو دیدیم
هرسرو  روان را که دراین گلشن دهراست

بر ُرسته به بستان ولب جوی تودیدیم
ازبادصبا بوی  خوشت دوش  شنیدیم

بابــاد صبا قافلــه ی موی تو دیدیم
روی همــه خوبان جهان بهر تماشــا

دیدیــم  ولی آینه ی روی تو دیدیم
دردیده ی شــهالی  بتان همه  عالم

کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم
تــا ِمهر ُرخت برهمــه ذرات  بتابید

ذرات جهان را، بتک وپوی تو دیدیم
درظاهروباطن بــه مجاز و به حقیقت

خلق دو جهانرا، همه  روسوی تو دیدیم
هر عاشق  بیچاره که  در جملگی تُست

برپای دلش سلسله ی موی تودیدیم
 سرحلقه ی رندان خرابات مغان را

اندرشکن حلقه ی گیسوی تو دیدیم
ازمغربــی  احوال مپرســید که  اورا

سودازده ی ُطّره ی هندوی تو دیدیم

حافظ

ن
ُ

گوشـ  ک
دوش پنهان گفت بامن کاردانی تیزهوش

ازشما پنهان نشاید کرد  سّر  می فروش
گفت آسان گیر برخود کارها کزروی طبع

سخت می گیرد جهان برمردمان سخت کوش
وانگهم در داد جامی کز فروغش بر فلک

زهره دررقص آمدوبربط زنان می گفت نوش
بادل خونین ، لب خندان   بیاور  همچو جام

نی گرت زخمی رسد آیی چوچنگ اندرخروش
تانگردی آشــنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشــد جای پیغام سروش
گوش کن پند ای پسر وزبهر دنیاغم مخور

گفتمت چون ُدر حدیثی گرتوانی داشت گوش
درحریم عشق نتوان زد دم ازگفت وشنید

زانکه آنجا جمله اعضاچشم باید بود وگوش
دربساط  نکته دانان خودفروشی  شرط نیست

یا سخن دانسته گوی ای مردعاقل یاخموش
ساقیا می ده که رندیهای حافظ فهم کرد

آصف صاحبقراِن ُجرم بخِش عیب پوش

محمداسماعیل شاهرودی)آینده(

ـصدای اپ

وامی شود به خلوت مغموم شامگاه درانتهای روز که دروازه ی غروب 
آهنگ پای خسته ای ازعمق دوردست         آواز میدهد که روان شد کسی براه

***
میجوید آنکسی که روان است سوی من؛ چشمان من بکاوش ناآشنای خویش 

اما بُعمق این ره متروک مانده نیست             غیراز خیال درهم وپُرهایهوی من
***

ازروی لحظه لحظه ی عمرم گذرکنم گاهی فروروم بخیالی کــه بی خیال 
چون رفته ها نیامده ام را  هدرکنم خودرا زخودبدانم ودراین میان بهیچ 

***
سرمیکند ترانه ونزدیک می شود لیکن بعمق جاده ی باز آن صدای پا 
کس سوی من نیامده، تاریک می شود خورشید روز میرود و  روز می   رود 

پرویز ناتل خانلری

بازگشت
بگشای در! بگشای در!گریان وناالن آمدم
زان سرکشی ها درگذر! اینک پشیمان آمدم

بگشای در ورنه چنان  کوبم جبین برآستان
کآگه شود یکسر جهان، کآزرده از جان آمدم
من مرد دعوی نیستم، دانی توخود تاکیستم

گربی تو یکدم زیستم، بارنج وحرمان آمدم
چون زآرزویت سوختم، کینت بدل اندوختم

بس شعله ها افروختم، جان سوخته زآن آمدم
بگشــای در باتومرا، دیگر نماند ماجرا

چون یک نفس دراین سرا، پیش تومهمان آمدم
بگذاربردوشت کشم، چون گل درآغوشت کشم

سرمست ومدهوشت کشم، مست وغزلخوان آمدم
آوخ که جان افسرده شد، شوقم چوگل  پژمرده شد

بگشای در دل مرده شد، زاروپریشان آمدم

حسن هنرمندی

نـفرت
دیدم تراعریان میان بسترخویش

اندام نرمت را نهان کردم درآغوش
آنسان که دل می خواست ُجستم کام وناگاه

ازبسترت برخاستم آرام وخاموش
برخاستم تا دیگرت دربرنگیرم

خشمی درون سینه ام بانفرت آمیخت
- این بود آن اندام رؤیایی که دیدم؟

این بود آن رؤیا که باجانم درآویخت؟
من خواستار عشقم وکو عشق دلخواه

ای زن تو جز اندام، کاالیی نداری
بگذار تاباخویشتن تنها بمانم

دیگر تو دراندیشه ام جایی نداری

هوشنگ ابتهاج)ه.الف - سایه(

                ـقـصه
هرگز این قصه ندانست کسی
آن شب آمد بسرای من وخاموش

 نشست
سرفرو داشت؛ نمی گفت سخن

نگهش ازنگهم داشت گریز
مدتی بود کهدیگر بامن

برسرمهر نبود
آه، این دردمرا می فرسود:

» اوبه دل عشق دگر
می ورزد«؟

گریه سردادم دردامن او؛
های هایی که هنوز

تنم از خاطره اش میلرزد
برسرم دست کشید
درکنارم بنشست،
بوسه بخشید به من.

لیک میدانستم،
که دلش بادل من،

سردشده ست.

سیاوش کسرایی

کبورتان اقصد
غروب آمد وکبوتران قاصد نیامدند

به آسمان نگاه می کنم
به پولک ستاره ها

ویادشان دراین تن تکیده تیر می کشد
» کجافرودآمدید
کدام بام ناشناس

وبر پِر سفیدتان کنون  که دست می کشد؟
- چه فکر تلخ وتیره ای- به دورازشما
نوارخون که بسته درمیان بالهایتان؟«

دریغ
ستارگان، کبوتران بی پیام وبی پرند
هنوز از کناراین دریچه من درانتظار

به آسمان نگاه می کنم.
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درحالیکه  مادرم  هنگام  دراین 
لبخند برلبانش نشسته بود،گفت:آقا 
خجالت  مارا  اینقدرها  الدین  جالل 
شما  بیشترازسوی  ندهید،خوبیها 
شریف  وهست،اگرشماانسان  بود 
نبودید،یقینًا  شناس  ووظیفه 
بود  که  اینگونه  شما  با  رفتارمن 

وهست، نبود.
انکارکرد  نباید  گفت:  پدرم          
وحتی  حسودند  اغلب  ها  خانم  که 
شان  خیالی  رقیب  به  نسبت 
حسادت می ورزند،کمتر زنی است 
چنین  وازهمسرش  بنشیند  که 
مکّدرنشودکه  رابشنوداما  داستانی 
گاه ممکن است کار به جای باریک 
این  که  بار  بکشد،نخستین  نیز 
داستان را بامادرتان درمیان نهادم 
دارای  هنوز  وما  بود  جوان  باآنکه 
فرزندی نشده بودیم،رو تُرش نکرد 
وگله وشماتتم ننمود،که درکمتر زنی 
صدروپذیرفتن  ی  سعه  چنین  این 
است.واین  شده  دیده  ها  واقعّیت 
چراغ  تواند  می  که  بودداستانی 
وباآن  خوددانی  باشد،حال  تو  راه 
اید.                                                                                                                                              بسته  باهم  که  عهدوپیمانی 

        من که مدتی بودساکت نشسته 
بودم وبادقت وکنجکاوی به سخنان 
دادم،  می  گوش  آمیزپدرم  حیرت 
بود،شما  عجیبی  داستان  گفتم 
منیره  چون  همه  کنید  فکرمی 

خواهندبود!؟ 
        گفت:نه همه ،از آنچه که گفته ام 
درپاره  نکن،ولی  نادرست  برداشت 
ای مواقع این چنین ماجرایی روی 
داده است،منظورمن ازبازگویی این 
داستان،لزوم دقت ومطالعه ی کافی 
روزگار  گردش  از  نبودن  وغافل 

است،همین وبس.
شما  راهنمایی  از  گفتم:          
سپاسگزارم، شما همیشه راهنمای 
ارزنده وخوبی ازبرای من وهوشنگ 

است  این  ازشما  پرسشم  بودید،اما 
دیدارکذایی  ازآن  پس  آیا  که 
هیچگاه منیره رادیده اید وباالخره 
ازدواج  پدرش  آل  ایده  همسر  با 

کرد؟
سینه  ازژرفنای  آهی  پدرم          
افسرده  ای  چهره  وبا  کشید 
اش  زندگی  واز  ام  دیده  گفت:آری 
میکنم  فکر  پسرم  شدم،اما  باخبر 
برای  تاهمینقدر  او  داستان  ذکر 
کند،بگذار  کفایت  منظورمن  درک 
کاراو  وپایان  زندگی  ی  درباره 
می  دلم  نه  نگویم،چراکه  چیزی 
خواهد چیزی دراین باره بگویم ونه 
ه ی  ـّ بقّیه ی داستان ربطی به قضی
تو ونازنین دارد،بنابراین بهتر است 

نگفته بگذاریم وبگذریم.
جهت  از  گفتم:اگرمعذوری          
داستان  بقّیه ی  ندارید،به  آن  بیان 
نیز  ازآن  آگاهی  شاید  پردازید  به 

آموزنده باشد.
گفتن  از  ام  نگرانی  گفت:          
بقّیه ی داستان این است که مبادا 
درقلبت  را  ونگرانی  بدبینی  تخم 
داستانها  ی  همه  آنکه  بکارم،حال 
بدانگونه ختم نمی شود که داستان 

منیره.
        گفتم: شما من ونازنین را به 
کسی  شناسید،نازنین  می  خوبی 
نیست که بشود نسبت به اوبدگمان 
ودراز  بسیارنزدیک  شد،باروابط 
حاج  ی  ماباخانواده  که  مدتی 
واُلفت  اُنس  ویژه  به  داریم  آحسن 
ونازنین  مادرجان  بین  که  عمیقی 
من  مانند  اورا  وشما  برقراراست 
تابه  وازاو  دارید  دوست  وهوشنگ 
امروز یک رفتارنامعقول ونسنجیده 
اید لذا عاقبت کار  ندیده ونشنیده 
اگرچه  باشد  بوده  که  هرچه  منیره 
باشد  آموزنده  ازبرایم  است  ممکن 
نازنین  ی  درباره  مطمئنم  ولی 
نخواهدداشت،بنابراین  مصداق 

جای نگرانی نخواهدبود،البته بسته 
به نظرو تصمیم شماست. 

        مادرم روبه پدرم کرد وگفت: 
تااینجای داستان  به نظرم حال که 
بقیه راهم بگویید،بدیهی  اید  آمده 
منیره  داستان  ی  بقّیه  که  است 
است وسبب  استثنایی  ّرخداد  یک 
بدبینی هوتن نخواهد شد،البته اگر 

شما صالح بدانید.
درست  گفت:پسرم  پدرم          
پیش  همچنانکه  میگویی،منهم 
منیره  داستان  ام  گفته  ازاین 
ندارد،به  توونازنین  قضّیه  به  ربطی 
آن  شنیدن  مشتاق  که  حال  هررو 
وفشرده  مختصر  ای  بگونه  هستی 
منفی  اثر  درتو  است  میگویم،امید 
سخنانش  به  باشد،آنگاه  نداشته 
دریافت  از  دادکه:پس  ادامه  چنین 
نامهربانانه  وبرخورد  سرد  پاسخ 
او، کوشش  عهد شکنانه ی  ورفتار 
کنم  فراموشش  تا  کردم  بسیار 
وبه  نبود  وآسانی  ساده  کار  اما 
رفتار  داشت،چراکه  نیاز  زمان 
آتشی  چنان  اش  ناجوانمردانه 
کردن  خاموش  که  افروخت  دردلم 
ویاالاقل  نبود  وآسانی  کارساده  آن 
هرگاه  چندی  نبود،تا  من  ازیرای 
اودرواپسین  سخنان  بیاد  که 
سراپای  افتادم  می  دیدارمان 
سردروی  وعرق  میشد  داغ  بدنم 
مدتی  نشست،تا  می  ام  پیشانی 
نیز                                                                                                                                               مادرتان  با  پیوند  از  پس  حتی 

  
می  کابوس  شبها  اغلب 
بارفتار  که  نگذشت  دیدم،امادیری 
مهربانانه ودلسوزانه مادرتان وتولد 
ازذهنم  بکلی  منیره  یاد  برادرت 

بیرون شد.
روزکذا  ازآن  سالها          
ازدست  را  ومادرم  گذشت،پدر 
شده  موفقی  وخودبازرگان  دادم 
بودم  وبودن درکنار مادرت داستان 

منیره را بکلی فراموش کرده بودم، 
ژولیده  تااینکه سه سال پیش،زنی 
کرده  وپُف  زرد  ای  چهره  با  وژنده 
درحالیکه کیف چرمی کهنه ورنگ 
ورو رفته ای در بغل وپیراهن وصله 
بابوی  داشت،  برتن  ای  شده  پینه 
مشام  به  ولباسش  ازبدن  که  ی  بد 
آمدوسالمی  دفترم  به  میرسید، 
کرد وبا صدای لرزان گفت: آقاجالل 
می  ،اجازه  گلشهری  خان  الدین 

دهید بنشینم؟
بفرمایید  گفتم:  اکراه  با          

بنشینید، چه فرمایشی دارید؟
        گفت: مرا بجا نمی آورید؟

        گفتم:باعرض پوزش، نه،سپس 
را  مردم  ی  همه  مگرباید  افزودم 

بشناسم!؟      
        گفت: نه همه ی مردم را،منظور 

شناختن من بود.
ام شمارا          گفتم:من که گفته 
شناختن  هررو  شناسم،به  نمی 
ونشناختن چه تفاوتی دارد،خواسته 
ممکن  بفرمایید،تادرحّد  را  تان 
ومقدور انجام دهم.                                                                                                                                        
دارم  ای          گفت:آری خواسته 
وانجام آن تنها از دست شما برمی 

آید.
        پرسیدم: گفتید تنها ازدست 
است،شما  آید،عجیب  برمی  من 
حرفی  چنین  بااطمینان   چگونه 
کجاوچگونه  از  مرا  شما  زنید،  می 
می شناسید؟ ضمنًا گمان نمی کنم 
درخواست شما باامور تجارتخانه ام 
درربط  باشد،مگراینکه توقع کمک 
مالی دارید،آنگاه برای رهایی ازبوی 
گفتم  حوصلگی  کم  با  بدنش  بد 
نیازاست  مورد  چقدر  بفرمایید   :

تاتقدیم کنم.
یک  وبانگاه  تلخ  بالبخندی          
انسان پاک باخته گفت:لطفًا داوری 
نزد  گدایی  نفرمایید،به  عجوالنه 
خیلی  شمارا  من  ام،  نیامده  شما 

خوب می شناسم وروی همین اصل 
خدمت شما رسیده ام.

مقصود؟                                                                                                                                            ُخب،  گفتم:          
پس  نخست  ی  دردرجه  گفت: 
تجدیددیدار  منظور  به  سالها  از 
این  درحسرت  که  ام،  باشماآمده 
دیداردیرزمانی است که می سوزم، 
اگر اجازه بدهید  دردرجه ی بعدی 

خواسته ام را خواهم گفت.
الدین،  جالل  گفتم  باخودم          
ساخته  دیوانه  بادیداراین  امروزت 
چهره  دقت  به  است،آنگاه  شده 
تادانسته  کردم  ورانداز  را  اش 
باشم که اورا درکجا وچگونه ممکن 
جایی  به  باشم،ذهنم  دیده  است 
پرسیدم:گفتید  نبرد،ناچار  راه 
بامن،چه دیداری قباًل  تجدیددیدار 
دومین  دفعه  این  که  داشتیم  باهم 

بارباشد، شما کی هستید!؟ 
        بازهر خند گفت: جق دارید 
شکسته  خیلی  دارید،چراکه  ،حق 

وبیقواره شده ام،نه!؟
        گفتم: خانم مجترم چرا اینقدر 
را  رویدوخودتان  می  حاشیه  به 
واشاره  کنایه  وبا  کنید  نمی  معّرفی 
زنید،اگرتابامدادفردا  می  حرف 
چهره  به  ومن  بنشینید  دربرابرم 
شمارانخواهم  شوم  خیره  شما  ی 
خواهید  اگرنمی  شناخت،بنابراین 
کنید،حرفی  معرفی  را  خودتان 

نیست،حاجت تان را بفرمایید.
آرامی  به          آهی کشیدوسری 
دادوگفت:  تکان  وچپ  راست  به 
عشق  منیره،نخستین  من 
تو،معشوق ایام جوانی ات، معشوق 

بیوفاونادانت هستم!
پرسیدم:چی  باتعجب          
گفتید،درست می شنوم،شما منیره 

دخترحاج آقا جواد فرشچی!!؟
وگفت:  نفس عمیقی کشید          
دخترحاج  منیره  من  آری 
آقاجوادفرشچی هستم ،به شما حق 
میدهم که تعّجب کنید،اگرمرا بااین 
تعّجب  جای  شناختید  می  حالم 
افتاده  من  روزگار  به  فیل  بود،اگر 

بود،نسناس میشد!
        لحظاتی به چشمانش خیره شدم 
گفتم،عجب،  آهستگی  وچندباربه 
نیست،آنگاه  ،باورکردنی  عجب 
آهنگ صدایم را کمی باالتر گرفتم 
برای  نیست،من  باورکردنی  وگفتم 
شما روزوروزگار خوش ومطلوبی را 

انتظارداشتم.
        گفت: گفته های شمادرآخرین 

نرفته  ازیادم  هیچگاه  دیدارمان 
ی  همه  با  میگویید  است،راست 
وداع،آینده  درلحظه  رفتارزشتم 
بودید  آرزوکرده  راازبرایم  خوشی 
شمارا  های  گفته  روز  آن  ومن 
اجازه  بودم،اگر  گرفته  ُسخره  به 
طّی  که  ازآنچه  گوشه  بدهیدچند 
است  گذشته  برمن  سالها  این 
بازگوکنم تایقین کنی که من منیره 

هستم.
کردن  بازگو  به  نیازی  گفتم          
نمی  نیست،و  ایام  آن  های  یادواره 
خواهم بشنوم،من سالهاست که آن 
فراموشی  به دست  را  تلخ  ماجرای 

سپردم. 
        گفت: منظورم این نیست که 
بابازگوکردن آنچه که برمن گذشته 
مالی  کمک  انتظار  ازشما  است 
خواهم  نمی  باشم،همچنین  داشته 
هایمان  دلدادگی  خوش  ازروزهای 
حرف زده باشم که به گفته ی شما 
نیازی به واگویی آن نیست،خواسته 
برای  اما  نیست  مادی  که  دارم  ای 
آنچه  است  ام،الزم  خواسته  ابراز 
آخرین  ازآن  پس  برسرمن  که 
بازگو  شما  است،نزد  دیدارآمده 
ی  نامه  با  میدانم  اگرچه  کنم، 
دارم،شنیدن  که  سیاهی  اعمال 
شماخسته  ازبرای  سرگذشتم 
اگر  است،حال  وغیرضروری  کننده 
ندارید،راهم  مرا  تحمل  ازاین  بیش 

را میکشم وازنزد شما میروم.
        آرنج هایم را روی میز کارم 
دودستم  رامیان  وسرم  دادم  تکیه 
های  صحنه  ولحظاتی  گرفتم 
وقول  وامید  پرازعشق  دیدارهای 
ورازونیازهایی  عاشقانه  وقرارهای 
شاداب  ی  بااوداشتم،چهره  که 
اورادرآن  داشتنی  ودوست 
پس  را  پریشانم  ایام،حال 
ناجوانمردانه  ورفتار  ازبرخوردسرد 
رادرواپسین  آزارش  دل  وسخنان 
را  قلبم  هاوُگرگرفتگی  دیدار،گریه 
به  باردیگر  برای  یادآوردم،قلبم  به 
سردی  گرفت،وعرق  درد  سختی 
برپیشانی ام نشست،ابتدا خواستم 
کنم  بیرون  کارم  دفتر  اورااز  که 
بخواهم،به خودمیگفتم  را  وعذرش 
من  ی  خواسته  اوبه  مگر 
تا  کرد  توجه  میثاق  دربرابرآنهمه 
من به خواسته ی او،آنهم بدون آنکه 
کردن  گوش  برای  وپیمانی  تعهد 
اراجیفش بین ما بوده باشد،تن دهم 
و...؟اما دقایقی بعدبراعصابم مسّلط 

شدم،با خودگفتم جالل الدین نکند 
ازتوسربزند،آن  کارزشتی  چنین 
توچه  ازبرای  امروزه  کذا  عشق 
خاطرلگدمال  به  تا  دارد  ارزشی 
سال  وچند  درچندین  آن  شدن 
بزنی  کاری  به  بخواهی دست  پیش 
که با ُخلقّیات تو جوردرنمی آید،تو 
وخوددارباشی،اومزد  بایدبزرگوار 
رفتارنادرست خود وپدرش راگرفته 
که  ازاین  بیش  مجازاتی  است،چه 
به  اش  چهره  ببیند؟به  ،باید  دیده 
نگاه  اش  وبوگرفته  مندرس  لباس 
است،الزم  مکافات  همه  کن،اینها 
کرده  توبااوبدرفتاری  نیست 

مجازاتش کنی.
دقایقی  ازگذشتن  پس          
درفضای  که  مطلقی  وسکوت 
بود،سرم  برقرارشده  دفترم 
رهاکردم  دودستم  میان  رااز 
باچشمانی  کشیدم،دیدم  وآهی 
خیره  من  به  وُملتمسانه  پرازانتظار 
کمترین  اگرچه  است،گفتم:  شده 
سرگذشت  شنیدن  به  اشتیاقی 
چه  است  عیان  که  ،آنرا  توندارم 
ذلک  است،مع  بیان  به  حاجت 
سبک  سرگذشتت  اگرتوبابیان 
میشوی ویانظر به کمک  مالی داری 
نخواهدبودتاآنقدرکه  ای  مسأله 

مقدورم باشد دریغ نخواهم کرد.
نیز  قباًل  که  گفت:همانگونه          
مالی  کمک  انتظاردیناری  ام  گفته 
یک  من  شماراندارم،درخواست  از 
وعاطفی  دوستانه  انسان  کمک 
،همین  عفووبخشش  وطلب  است 

وبس.
   گفتم:بگوگوش میکنم،واگردرخالل 
گریه  خواستی  هایت  گفته 
کنی،بکن،نگران من نباش.                                                                                                                                       
  بالبخندی تلخ گفت: گریه!؟ اقای 
وزاری  گریه  از  کارمن  الدین  جالل 
گذشته است،دیگرنه چیزی مرامی 
خنده  اسباب  چیزی  ونه  گریاند 
غم  با  که  شود،سالهاست  می  ام 
شده  ودوست  گرفته  اُنس  واندوه 
دیدارمن  واپسین  که  روز  ام!درآن 
وتوبود،بخواسته ی پدرم آمده بودم 
تورا  ونامهربانانه،  گفتارسرد  تابا 
وکمترین  کنم  دور  خودم  ازسرراه 
دوباره  دیدار  امید  ی  روزنه 
افسری  نمایم،چراکه  رامسدود 
ازافسران شهربانی که رییس یکی 
از کالنتری ها بود وچندماهی میشد 
مااجاره  ی  درکوچه  ای  خانه  که 
فرستاد  نزدپدرم  را  بود،زنی  کرده 

پدرم  کندواگر  خواستگاری  تاازمن 
دیداری  او  با  شخصًا  دهد  اجازه 
داشته باشد،پدرم چون پاسخ رّد از 
مأیوس  او  وازجانب  پدرتان شنیده 
شده  رنجیده  گفتارش  از  وحتی 
بود، درصددبرآمد بدون پرس وجو 
او  به  افسرشهربانی،  این  ی  درباره 

پاسخ مساعدبدهد.
به  افسرمزبور  مقّرر  درروز          
پدرم  دیدن  به  نام»جهانگیر« 
ازاین  پیش  که  نگزارم  آمد،ناگفته 
بود  سواربردرشکه  که  اورا  چندبار 
واوهربار  بودم  دیده  ما  ی  درکوچه 
می  درکوچه  اتفاق  مرابرحسب  که 
احترام  عالمت  به  را  دید،سرش 
این  من  میکرد،که  خم  وسالم 
دانی  وآداب  برادب  حمل  رفتاراورا 
عشقی  خاطر  میکردم،وبه  اش 
به  وتوجهی  توداشتم  به  که 
باتکان  دیگرمردهانداشتم،منهم 
وپُزی  قیافه  با  ولی  سر  دادن 
رامیدادم  کامالعادی،پاسخش 
درپی  قصداو  از  تصوری  وکمترین 

ادای سالم واحترامات نداشتم.
روزجهانگیریکی  درآن          
گفتگونشست  به  باپدرم  دوساعت 
،پدرم  اوازمنزل  خروج  از  وپس 
ازبیان  وپس  مرانزدخودفراخواند   
شماوپدرتان  ی  درباره  مطالبی  
درخواست  تابه  خواست  ،ازمن 
بدهم،اگرچه  مثبت  پاسخ  جهانگیر 
چندروزی  پدرم  ی  دربرابرخواسته 
ولی  کردم  مقاومت  سختی  به 
وجوانی  خاطرناپختگی  به  باالخره 
پدرم  گفته های  واعتقادبه درستی 
وایمان به مراتب خیرخواهی وواقع  
واستدالل  اش،اغواشدم  بینی 
شمابه  با  ازدواج  امکان  اورادرعدم 
وحرف  پدرتان  سرسختی  خاطر 
مادر  ونصایح  شماازپدر  شنوی 
وخاله هاوعمه ها،با پیشنهاد پدرم 
کنم  نمی  کردم،کتمان  موافقت 
دیدنم  جهانگیربا  احتراماتیکه  با 
درکوچه نسبت به من بجا می آورد 
اورا مردی شایسته ی همسری می 

دیدم.
        منیره سپس مکثی کردوپس 
به  مرا  الدین  گفت:آقاجالل  ازآن 
با گفتارم هم وقت  ازاینکه  بخشید 
عزیزتانرا می گیرم وهم باعث تکّدر 
که  پذیرم  شوم،می  می  خاطرتان 
شنیدن داستان من از حوصله شما 

بیرون است. 
بقیه درصفحه ۴۸

انزنین
                        قسمت هیجدهم

  از: ک - هومان
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زن وفرزندمن ازبس ُرخشان زشت بود
دیده ی هرکسی از دیدنشان مغبون است
هرچه ُگلزار شما ُسنُبل و کوکب دارد
آنچه اندرچمن ماست ُگِل میمون است

کارمند رُپتالش
درآخروقت اداری، رئیس اداره کارمند 

جدید را صدازد،
کارامروزشما  )باعصبانیت(  رئیس:   
وپرواز  بنشینی  که  بود  این  فقط 

مگس هارا تماشاکنی، بله؟
چهارتا  سه   ... قربان  نه  کارمند: 

ازاونهاراهم گرفتم.

زن دلخواه
زن  باألخره  که  کنم  نمی  فکر  اولی: 

دلخواهم را پیدا وباهاش ازدواج کنم
دومی: چطور، چرا؟

اگه  میخوام  من  که  زنی  آخه  اولی: 
تحصیل کرده، خوشگل وپولدارباشه 
اونو  من  نباشه  واگه  نمیخواد  منو 

نمیخوام.

ماهی ی تأسف
شاعرنوپرداز: دیشب دزد آمده خونه 

مون
متأسفم.  خیلی  شما  برای  همسایه: 

ُخب  چی برده؟
شاعر: دفتراشعارم را.

همستیه: بنابراین برای آن دزد خیلی 
متأسفم.

تعویض روغن
بوقش  عهد  ماشین  با  آقا  حسن 
قوطی  ویک  شد  تعمیرگاهی  وارد 

مکانیک  به  روغن  چهارلیتری 
دادوگفت: بی زحمت روغنش راعوض 

کن.
به  آمیزی  تمسخر  نگاه  مکانیک 
من  داداش!  وگفت:  انداخت  ماشین 
اگه جای شمابودم روغن رو نیگر می 

داشتم، ماشینو عوض می کردم.

ردتیمارستان
دیوانه اولی:  تو کی بدنیا اومدی؟

دیوانه دومی: روزجمعه!
که  جمعه  نگو،  دروغ  اولی:  دیوانه 

تعطیله!

مخترعین تنبل

هم  مخترعین  این  آموراولی:  دانش 
آدم های تنبلی هستند.

دانش آموز دومی: واسه چی؟
فقط  اینکه  واسه  آموزاولی:  دانش 
کردند  اختراع  رو  حساب  ماشین 
خوب بود تعدادی هم ماشین انشاء، 
جغرافی، ریاضیات، تاریخ وتعلیمات 

دینی هم اختراع میکردن.

بازـهم؟
برفراز چتربازان  حامل  هواپیمای 
یکی  که  پروازبود  درحال  آسمان 

ازچتربازها گفت:
- جناب سروان ، این نقلعلی بی چتر

پرید بیرون.
جناب سروان باتعجب گفت:

-  باز دوباره ؟

ـهم رددـها
اولی: من عاشقم ، ولی نمیتونم مخارج 

عروسی را روبراه کنم .
دومی: منهم همینطور، ولی من خرج 

طالق را ندارم بدم.

رتشی رسخود
مشتری: گارسون ، یادت نره که باغذا 

ترشی هم بیاری.
گارسون: غذاهای ما احتیاج به ترشی 

نداره ، خودشون ترشیده هستند.

لطف ورمحمت خانم
دوش بزمی دوستم درخانه داشت

      زان بجز عیش وطرب حاصل نبود 
هرگز از نوشیدنی یاخوردنی

هیچ چیزی کم درآن محفل نبود
سخت باید بود ممنون اززنش

زانکه خانم دوش درمنزل نبود
» ابوالقاسم حالت«

کارمند   بی ـچاره

که  برج  ازپانزدهم  تو  کارمنداولی: 
حقوقت ته می کشه چطورتا آخر برج 

خودتو سیر نگه می داری؟
خوری  خود   ، هیچی  دومی:  کارمند 

می کنم .

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

عـجله

اولی: کجا بااین عجله؟
دومی: دارم میرم فرودگاه به استقبال 

پدرم.
اولی: ولی پدرت فردا به تهران میرسه!
وقت  من  فردا  ولی  میدونم   : دومی 

ندارم.

رگدوخاک
ای بادخزان ازتومکدرشده ایم

مانند گل ازجور تو پرپر شده ایم
ازبسکه توگردوخاک برپاکردی

ازدست توسخت خاک برسرشده ایم
»عمران صالحی«

لبـنیاتی

مشتری: آقا، این شیری که دیروز به 
مادادی، چرا اینقدرزالل وشفاف بود؟

یادم رفته  شیرفروش: ای وای، پاک 
بود توش شیربریزم.

تخم رمغ

پری: تووقتی میخوای نیمرو درست 
کنی، تخم مرغها رو باچی  می شکنی؟
زری: تخم مرغها رو می زنم بهم می 

شکنم.
پری: خوب، اونوقت  تخم مرغ آخری 

روبا چی می شکنی؟
زری: من همیشه تخم مرغ آخری را 

اول می شکنم.

هچ شدند؟
پول پرست وقتی شنید یوسف سکته 
کرده ومرده ، یاد یک میلیون طلب 
خود ازاوافتاد. این بود که برای گفتن 
ووقتی  اورفت  ی  خانه  به  تسلیت 
 ، پسرمن  گفت:  او  به  رادید  پسرش 
هیچ ناراحت نباش ، دنیا به هیچکس 
چه  قارون  کن  فکر  اآلن  نکرده،  وفا 
شد؟ حاتم طایی چه شد؟یک میلیون 
طلب  پدرت  از  من  که  پولی  تومان 

داشتم چه شد؟

معرفی
عباسقلی که صاحب شش پسر است
گذراست زیِر  کاسبان  ی  ازجمله 
مرا  ، پریروز  خود  برمشتریان 
اوداد نشان وگفت : این نسیه خر است

معامله ی اپیااپی
داشت مردی زنی چهل ساله

بود دراستغاثه وناله
کای خداوند قادربیچون

هست چل ساله بهرمن افزون
به دگرگونه ای حواله بده

این بگیرو دو بیست ساله بده
» پارساتویسرکانی«

ردرستوران
مشتری: آقا... این سوپی که برای من 

آوردی چرا اینقدر ُشل و آبکیه؟
گارسون:  عیب نداره قربان... عوضش 
حاال یک کتلتی براتون میارم که از 

سفتی وسختی مثل پاره آجر باشه.

راه کج
قاضی دردادگاه روکرد به متهم وگفت: 
ای گمراه بدبخت، توکه همیشه به راه 
چه  مگر  راست  درراه  روی،  می  کج 

دیده ای؟

متهم:) باشرمندگی( یک پلیِس گردن 
کلفت وشخص جنابعالی را.

حـقه

حسن: رفیق، ماشین داری؟
جواد: نه.

حسن: موتورسیکلت چطور؟
جواد: ندارم.

حسن: دوچرخه هم نداری؟
جواد: نه، ندارم.

حسن:  راستی نمره ی کفشت چنده؟
جواد: چهل وسه، چطورمگه؟

خواستم  می  شد،  عالی  حسن: 
خواهش کنم برای فردا کفشهاتو به 

من بدی باهاش برم مهمونی.

ردمهدکودک
مربی به بچه: تو بابا داری؟

بچه: نه
مربی: مامان چطور؟

بچه نه.
مربی : پس چی داری؟

بچه : جیش دارم.

قوم وخویش قهرمان
یک  اش  خانه  ی  پنجره  از  مردی 
االغش  داشت  که  رادید  روستایی 
راباچوب بزرگی می زد. دلش به حال 

خر زبان بسته سوخت. فریادزد:
- آهای ، باتو هستم.

روستایی سرش رابلند کرد وگفت:
- بفرمائید.

میام  بزنی  این خررا  بازهم  اگه  مرد: 
پائین وبا مشت یک دندون سالم تو 

دهنت نمیذارم.
کنم.  می  اطاعت   ، چشم  روستائی: 
ولی نمی دونستم که خربنده دراین 
حوالی قوم وخویشی داره که قهرمان 

بوکسه.

دست باالی دست
یک نفر کیف زن، سِر بازار

برد درجیب مردعابر دست
کیف اورا ربود از جیبش

دیدپول زیاد، درآن هست
دزد ماهر تری رسیدوربود

کیف آن دزد اولی دربست
این حکایت شنید، شوخی گفت:

دست باالی دست بسیاراست.

اتاینجا

خودکشی  قصد  به  آمریکایی  یک 
خودش را ازطبقه صدودوازدهم یک 
آسمانخراش به پائین پرت کرد. وقتی  
وسوم  سی  ی  طبقه  پنجره  جلو  به 
ساکن  که  ازدوستانش  یکی  رسید 
آنجابود اورادید وپرسید: هلو جک... 

چطوری رفیق؟
آمریکایی جواب داد: فعالً تااینجا که 

بد نیستم.

کاله
یاروکه مرا ساده وهالو پنداشت
بادوزوکلک کاله من را برداشت

 رفتم که به شکوه تادهان بازکنم
فوراً ُکلهی برسر این بنده گذاشت

روغنشو
عوض کن

ماشینو
کنی                        عوض 

بهتره
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را  جدیدی  دِر   دانست  می  کامال   
کشان  زوزه  توفان  که  است  گشوده 
ازآن وارد می شود، لکن باپشتگرمی 
از دیدار صحرا خللی دردل وجرأتش 

پدید نیامد وگفت:
- من برای مطالبه ی حقوق آل حمدان  
ازاوقاف وادامه ی زندگی  شان درامن 

وآسایش آمده ام.
صورت افندی ازخشم تیره شد ودهان 
باچشمان  مرد  بازماند.  ازیأس  خانم 

برافروخته به جبل نگاه کردوگفت:
دوباره  کنی   می  ُجرأت  واقعاً  تو 
آیا  بکشی؟  میان  به  را  گفتگو  این 
فراموش کردی چه بالیی برسر شما 
آمد بعدازاینکه آن پیرمرد خرف شما  
این مطالب خرافی وبی پایه را به میان 
آورد؟! قسم می خورم تو دیوانه شده 
ها  دیوانه  برای  اضافی  وقت  من  ای. 

ندارم.
هدی هق هق کنان  گفت:

- من مخواستم ازتو وهمسرت دعوت 
کنم  دراین خانه باما زندگگید.

جبل  صدایش رابلند کردوگفت:
خوب  که  گویم   می  را   این  من   -
گوش کنید وهیچکس نمی تواند آن 
را ان کند وآن اینکه جدشما وجد ما 

جبالوی است!
جبل  به  زده  وبهت  کنجکاو  افندی 
برخاست  کرد. هدی مضطرب   نگاه 
ودستش را روی  شانه چبل گذاشت 

وپرسید:
- جبل چه اتفاقی برای تو افتاده؟

جبل لبخند زدوگفت:
- خانم من، من حالم خوب است.

افندی مات ومبهوت گفت:
عقلت   است  خوب  حالت  خوب؟!   -

کجارفته؟
جبل بآرامی گفت:

فرادهید  گوش  من  ی  قصه  به   -
وخودتان قضاوت کنید.

او آن چه به آل حمدان گفته بود به 
آن دو بازگفت. وقتی ازگفتن  بازماند، 
افندی که درتمام مدت باشک وتردید 

به او خیره شده بود، گفت:
شده  منزوی  که  اززمانی  واقف   -

هیچگاه خانه اش را ترک نکرده ...
جبل گفت:

- اما من اورا  درصحرا مالقات کردم.
افندی به طعنه  پرسید:

- چرا خود او  خواسته اش را  به من 
نمی گوید؟
جبل گفت:

- این ازاسراراوست واوبه هرچه می 
کند داناست.

افندی با نیشخند گفت:
به  اما  واقعی هستی،  مارگیری  تو   -
شعبده بازی ومارگیری قانع نیستی 

وطمع بر همه ی امالک داری.
 ، آرامش  دادن  ازدست  بدون   جبل 

گفت:
تجاوز  حق  از  من  داند   می  خدا   -
بگذارید  توانید  می  اگر  ام.  نکرده 
یاشروط  خودجبالوی  به  را  قضاوت 

دهگانه واگذار کنیم.
خشم افندی فوران کرد، رنگش پرید 
ودست وپایش به لرزه افتاد وفریادزد:

ازسرنوشت شومت  تو  شیاد!  دزد   -
هرگز  رهایی نخواهی یافت حتی اگر 

به قله ی کوه  پناه ببری...
هدی غمزده گفت:

- چه وحشتناک است! هرگز فکر نمی 
کردم تومرا به این مصیبت گرفتارکنی 

جبل. 
جبل با تعجب پرسید:

مگر  گفتم  که  چیزی  آن  ی  همه   -
غیر ازاین بود که طلب حقی مشروع 

کردم؟!
افندی باتمام توان فریادزد:

- خفه شو حیله گر، حشیشی،  اهل 
توله  حشیش،  به  معتادان  ی  کوچه 
اگر  بیرون.  برو  من  ی  ازخانه  سگ، 
وپالها  وپرت  هذیانها  ازاین  بازهم 
بگویی خودت ومردمت مثل گوسفند  

سالخی خواهید شد.
رفت  غره  چشم  باعصبانیت  جبل 

وگفت:
-  ازغضب جبالوی  حذرکن.

وباتمام  به جبل حمله کرد   افندی   
قدرت  ضربه ای به سینه ی او زد اما 

جبل  آن را با استواری وصبر، تحمل

 

کرد و به خانم روکرد وگفت:
- من به احترام شما ، به احترام می 

گذارم.
سپس به آنان پشت کرد ورفت.

۳۹
آل حمدان منتظر فاجعه ای  قریب 
الوقوع بود. تمرحنه  مخالف دیگران 
که جبل  مادام  کرد  می  فکر  او  بود. 
عهده  به  را  حمدان   آل  رهبری 
گرفته ، خانم اجازه نخواهد  داد که 
آنان  قلع وقمع شوند. اما خود جبل  
با نظر تمرحنه موافق نبود. او تأکید 
می کرد  هرگاه  به وسیله ی هرکس 
ولو  جبل یا هرکس دیگری حتی از 
مورد  امالک   افندی  خود  نزدیکان  
تهدید  واقع شود، او به هرکاری دست 
خواهد زد. جبل به آنان یادآوری می 
کرد  که این وصیت جدشان استکه 
مقاوم باشند وباشجاعت هرمصیبتی 
گفت:  می  دعبی  کنند.  تحمل  را 
وبه  برخورداربود  نازونعمت  از  جبل 
آن  به  احترام شما  به  اختیارخودش 
نیست  شایسته  حال  پازد،  پشت 
مااورا تنها رها کنیم. حتی اگر  مقابله 
درهرصورت  روبروشود.  شکست  با  
بدترازاین  وروزشان   وحال   زندگی 
که هست ، نخواهدشد. حقیقت این 
بود که آل حمدان  وحشتزده وعصبی 
بودند. اما در یأس ونومیدی ، خودرا 
واین  دیدند  می  ومصمم  نیرومند 
گفته را تکرار می کردند: ما برنده می 

شویم. ما بازنده نیستیم.
فقط رضوان شاعر افسوس کنان می 
گفت:» اگر واقف اراده کند می تواند 

حقمان   به  ومارا  کند  برقرار  را  عدل 
برساند واز هالکت نجات دهد.«  جبل 
و  شد  شنیدغضبناک  را  این  وقتی 
هیجان زده وخشم آلود به سراغ او 
تکان  چنان  آن  اورا  ی  وشانه  رفت 
افتاد،  به زمین  از جایگاهش  داد که 
شعرا  حال   ، رضوان  دادزد:»  سراو 
های  توافسانه  باشد؟!  باید  اینگونه 
پهلوانان را در ربابت روایت می کنی، 
اما وقتی موضوع جدی می شود، تو 
به سوراخی می خزی ویأس وشکست 
می پراکنی؟! لعنت خدا بر ترسوها!« 

سپس به دیگران روکرد:
- جبالوی به هیچکس از محله های  
که  آن طور  نداده  افتخار  کوچه  این 
را  شما  اگر  داشته.  گرامی  را  شما 
خانواده ی خاص خودش نمی شمرد 
بامن مالقات وصحبت نمی کرد. او راه 
ی وعده  دادو  نشان   ما  رابه  روشن 

آنان   با  من  خدا  به  داد.  پشتیبانی   
مبارزه خواهم کرد  حتی اگر تنها  باشم!
 اما او تنها  به نظر نمی رسید ؛  همه ی

 مردان ازاو حمایت می کردند، همه 
زنان  طرفداراو بودند. همه منتظر هربال 
وسختی بی اعتنا به عواقب آن بودند.

به  درمحله  را  رهبری  مقام  جبل 
نقشه  بدون   ، انگیخته  خود  صورت 
وتدبیر و بی ممانعت شخص حمدان، 
به عهده گرفت. زیرا حمدان ازموضعی 
نامعلوم  زمانی  برای  بود  ممکن  که 
واقع  توزی  وکینه  خصومت  هدف 

شود، خیالش راحت شده بود.
حمدان-   نصیحت  برخالف   - جبل 
خودش را درخانه زندانی نکرد ومثل 
می  بیرون  روی  پیاده  برای  قبل  
بود.  درگیری  منتظر  درهرگام  رفت. 
امات هیچیک از باجگیران  کمترین 
بابت   وازاین  نکردند  او  به  تعرضی 
توجیهی  تنها  بود.  متعجب  بسیار 
که بنظرش می رسید این بود شاید 
مخفی  را  دیدارشان  خبر  افندی 
اوهم  که  امید  این  به  نگهداشته 
ادعایش را مسکوت نگهداردوموضوع 
انگار هرگز  خاتمه یافته تلقی شود، 
کاش  است.  نبوده  درمیان  چیزی  
چنین بود وماجرا به انتها می رسید، 
مانند اینکه هرگز نبوده است. گذشته 
ازاین رویه ، چهره ی غمزده ی خانم 
ومهر مادری را می دید وازآن  واهمه 
ازگستاخی  او  عشق  که  داشت 
شدیدترباشد.  شوهرش  وخشونت 
مدت زیادی  فکرکردکه چه بایدبکند 

تاخاکسترراازآتش بزداید.     
ادامه دارد

    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت بیست ودوم              ترجمه  د کتر محمد علی صوتی
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باخبرشد.  جبل  ازبازگشت  کوچه 
با  وآمد  رفت  اورادرحال  کوچه  اهل 
کیسه اش وهمچنین همسرش را که 
می  جمالیه  به  مایحتاج  خرید  برای 
درباره ی  شغل   دیدند.مردم   ، رفت 
اهل  درابین  زمان  تاآن  که  جدیدی 
می  گفتگو   ، نداشته  سابقه  کوچه 
بازی  شعبده  کارهای  جبل   کردند. 
را درمحالت  مجاور- نه درمحله ی 
خودش- به نمایش می گذاشت وازبه 
می  اجتناب  درکارش  مار  کاربردن 
کرد. بنابراین هیچ کس نمی دانست 
که او دراین کارهم خبره است. بارها 
انگار  ناظر گذشت،  ازجلوی خانه ی 
هیچگاه درسرتاسر زندگی اش به آنجا 
پانگذاشته ، باآنکه اشتیاق شدیدی 
برای دیدارمادرش داشت. باجگیران 
ابو  و  برکات  حموده،الیثی،  مانند 
سریع اورا دیدند ولی مانند بقیه ی
 آل حمدان  به او سیلی نزدند، بااین 
همه مانع کارش می شدند وکیسه ی 
به  روز  یک  کردند.  می  اورا مسخره 
زقلط برخورد که خشونت آمیز به او 

نگاه کرد  وسد راهش شد وپرسید:
- تاحاال کجابودی؟

جبل باخونسردی گفت:
- درزمین گسترده...

مردباحالتی تحریک آمیز گفت:
من پاسدارتوهستم وحق دارم هرچه 
باید  وتو  بپرسم  ازتو  خواست  دلم 

جواب بدهی...
- جوابت را دادم.

- چرابرگشتی؟
جبل با راحتی خیال گفت:

- به همان دلیل که هرکس به کوچه 
خودش بر می گردد.

اوباتهدید گفت:

- اگر جای تو بودم بر نمی گشتم.
اوپرید  طرف  به  قوت  با  وناگهان 
اما  بزند  ضربه  او  به  بود  ونزدیک 
کنارکشید  را  بسرعتخودش  جبل  
وخشمش را فروخورد. دراین هنگام 
صدای دربان  خانه ی ناظر  آمد که 
اورا ندا می داد. جبل شگفت زده به 
او نگاه کرد و به سویش رفت. آن دو 
گرمی  وبه  کردند  مالقات  در  جلوی 
راپرسید  احوالش  مرد  دادند.  دست 
خواستار  خانم  که  خبرداد  او  وبه 
که  بود   دعوتی  این  دیداراوست. 
انتظارش  به کوچه  بازگشت  اززمان  
شک  بی  کرد   احساس  راداشت. 
زمان  آن فرارسیده. ازطرف او باتوجه 
کرده  ترک   را  خانه  که  شرایطی  به 
بازگردد.  خانه  به  توانست  نمی  بود، 
افزون براین  تصمیم گرفت خودش 
تاشکی  نکند  مالقات  درخواست 
برانگیخته  ناظروباجگیران  برای 
نشود. به هرحال  نمی خواست پیش 
از پخش خبر بازگشتش به کوچه  به 
به  درمسیرش  واردشود.  خانه  آن 
باغ به  به  طرف مهتابی  نظری گذرا 
گل  های  وبوته  توت   بلند  درختان 
هرگوشه   که  دیگر   وگلهای  سرخ 
بوی  انداخت.  بودند،  کرده  راپر 
همیشگی  درچنگال  زمستان  محو 
وقاطعانه  هاباالرفت  ازپله  بود.  شده 
مقاومت  خاطرات   هجوم   دربرابر 
کرد. به تاالرواردشد ، باالی آن خانم 
وشوهرش  درانتظار نشسته بودند. به 
بهم  نگاه کرد ونگاههایشان  مادرش 
او  استقبال   برای  خانم  خورد.  گره 
باتأثری شدید ازجای برخاست. جبل 
زانو زد ودست اورابوسید. خانم نیز با 
مهربانی برپیشانی او بوسه زد. جبل 
برخاست.  وشادی  عشق  از  سرشار 
رادرعبایش  خودش  که  ناظررادید 
پیچیده وبه سردی به او نگاه می کند. 
دست به سوی اودرازکرد،ک ناظرنیم 
وبالفاصله  داد  دست  وبااو  خیزشد 

باشگفتی  سراسیمه  هدی  نشست. 
قیافه  خوش  او  راوراندازکرد.  جبل 
درردایی خشن کمر بندی پهن روی 
ودمپایی  بود  بسته  باریکش  کمر 
چرمی فرسوده ای به پاداشت. موهای 
پر پشتش زیر عرق چینی تیره پنهان 
وغم  ازافسوس  هدی   چشمان  بود. 
برق می زد. بدون اینکه حرفی بزند  
دیدگانش حکایت از حزن واندوهش 
ازسرووضع ورضایت  جبل از زندگی 
ای  آینده  به  هدی  داشت.انگاری 
یکباره  که  داشت  امید  درخشان 
درهم فروریخت. به جبل  اشاره کرد 
که بنشیند واو کنارش  نشست. هدی 

هم نشست وبه نظر ناتوان می آمد.
جبل پی برد که چه بر هدی گذشته 
ی  درباره  قوی  بالحنی  پس  است. 
وکارو  مقطم  دربازار  اش  زندگی 
وبارضایت  کرد  صحبت  همسرش 
خاطر  ازاین زندگی برخالف سختی 
هایش سخن گفتو اینکه به آن قانع 
حرفهای  ازشنیدن  هدی  است. 

اوبرآشفت وگفت:
- هرطور دلت می خواهد زندگی کن، 
اما چرا وقتی به کوچه برگشتی  اول به 

خانه من نیامدی؟ 
نزدیک بود به او بگوید  که بازگشتش 
به کوچه هدفی جز خانه ی او نداشته ، 
اما آن ر ا برای زمان مناسب  به تعویق 
انداخت، زیرا برهیجان  مالقات غلبه  

نکرده بود. لذا درجواب گفت:
- خانه ی تو محل  امن من است. اما 
جرأت نکردم سرزده واردشوم بعداز...

دراین موقع افندی بسردی پرسید:
- مادام  که زندگی ات درخارج خوش 

می گذشت، چرابرگشتی؟
هدی سرزنش کنان گفت:

نکردیم   دعوت  ترا  تا   ، بدجنس   -
نیامدی.

جبل سرخم گردوگفت:
- خانم من ، باورکنید هرگاه پیشامدی 
را به خاطر می آورم که خانه را  ترک 

لعنت می  کردم ازصمیم قلب آن را 
کنم.

افندی با سوء ظن به او نگاه کرد ومی 
خواست بپرسد منظورش چیست؟ اما 

هدی پیشدستی کرد وگفت:
- بی شک  خبردارشدی مابه احترام 

تو  آل حمدان راعفوکردیم.
دانست،  می  ازآغاز  همچنانکه  جبل 
خوش  برخورد  ی  صحنه  فهمید 
وزمان  رسیده  پایان  به  خانوادگی  

کشمکش شروع شده ، پس گفت:
-  خانم من ، آنان بدترازمرگ درننگ 
ورسوایی بسر می برند وافرادی ازآنان 

به قتل رسیده اند.
افندی  تسبیحش را محکم  فشار می 

داد وبااعتراض گفت:
جزای  وبه  بودند  مجرم  آنان   -

اعمالشان  رسیدند.
هدی دستش راتکان داد ودرخواست 

کرد:
- بگذارید گذشته  راسراسر فراموش 

کنیم.
افندی مصرانه گفت:

بناحق    ِقْدَره  خون  نبود  شایسته   -
ریخته شود.

جبل با تحکم گفت:
-  پاسداران مجرم واقعی اند.

افندی باعصبانیت برخاست وسرزنش 
کنان  به زوجه اش خطاب کرد:

- نتیجه ی گوش کردن  به حر فت  
برای دعوت ازاو به خانه مان را دیدی؟
برقدرت  گواه  که  باصدایی  جبل 

ونشانه ی  عزمش بود ، گفت:
قصد  من  هرحال  به    ، من  آقای   -
داشتم نزدشما بیایم. شاید به دلیل  
نظر لطفی که دراین خانه به من  شده 
دعوت  درانتظار  شد  باعث   ، است 

بمانم.
اعتماد  ازعدم  حاکی  نگاهی  با  ناظر 

ونگرانی گفا:
- منظورت از آمدن به اینجا چیست؟
 جبل باشجاعت  روبروی ناظر ایستاد ،
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درجمهوری  مهرماه  وسوم  بیست 
اسالمی همراه دیگر کشورها بعنوان 
شده  شناخته  سفید  عصای  روز 
هفته   یک  ما  سابق   دررژیم  است. 
را  آذرماه  هفتم  آذرتا  ازاول  کامل 
هفته روشندالن میدانستیم ودراین 
روز رسانه ها به تجلیل از روشندالن 
مملکت می پرداختندو پیشرفتهای 
فردی و اجتماعی آنان را معرفی می 
این  هنوز  روشندالن  بیشتر  کردند. 
هفته را  هفته روشندالن می دانند 
چون  اما  دارند.  می  گرامی  را  آن  و 
مورد  دراین  هم  پیش  درسالهای 
به سراغ رسانه  بار  این   ، ایم  نوشته 
های امروز ایران می رویم تا ببینیم 
درباره روز و یا هفته روشندالن چه 

می نویسند:
دنیای اقتصاد: همه ساله و طبق تقویم 
 ۲۳ با  )برابر  اکتبر  پانزدهم  جهانی، 
»عصای  جهانی  روز  عنوان  به  مهر( 
سفید«، بزنگاهی است برای توجه هر 
چه بیشتر به گروهی از افراد جامعه 
از  الهی  مشیت  و  خواست  بنابه  که 

نعمت بینایی محروم هستند. 
مراسم  برگزاری  ضمن  نیز  ایران  در 
متعدد برای ارج نهادن به روشندالن 
بزرگداشت  برای  هفته ای  جامعه، 
 ۳۰ تا   ۲۳ از  کم بینایان  و  نابینایان 
طی  که  شده  گرفته  درنظر  مهرماه 
بیشتری  تمرکز  با  جامعه  فضای  آن 
افراد  از  دسته  این  فعالیت های 
جامعه را با نگاهی متفاوت به مداقه 
انتشار  بار دیگر شاهد  تا  می نشیند 
که  باشیم  شعار  این  عملی  و  عینی 

»معلولیت ناتوانی نیست.« 
جامعه،  در  روشندل  فعاالن  بین  در 
وجود  با  که  هستند  هنرمندانی 
ارائه  و  تولید  مسیر  در  آسیب  این 
را  سنگر  تنها  نه  هنری  محصوالت 
خالی نکرده اند، که با عزمی ستودنی 
آثار  تولید  با  و پشتکاری مثال زدنی 
حوزه ها  تمام  در  هنری  مختلف 
چشم های مخاطبان را به خود خیره 

می کنند. 
این روزها نمایشی با عنوان »شاباش 
خوان« با نویسندگی محمد چرمشیر 
و کارگردانی غالمرضا عربی در خانه 
نمایش اداره برنامه های تئاتر به صحنه 
جهانی  روز  مناسبت  به  است؛  رفته 
بزرگداشت  هفته  و  سفید«  »عصای 

نابینایان...
 ایرنا: سامانه خدمات بانکی نابینایان 
که با هدف تسهیل دسترسی خدمات 
برای نابینایان طراحی شده، در شعبه

  

اقتصادنوین  بانک  هفت  تیر  میدان   
رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک اقتصادنوین؛ در مراسم رونمایی 
محمد  حضور  با  که  سامانه  این 
ربیع  زاده معاون کسب  وکاراین بانک، 
و  نابینایان  انجمن  از  نمایندگانی 
شعبه  در  نابینا  مشتریان  از  جمعی 
میدان هفت   تیر برگزار شد، ربیع زاده 
عصای  جهانی  روز  تبریک  ضمن 
جمعیت  گفت:  نابینایان،  به  سفید 
۱۸۰ هزار نفری روشندالن کشور باید 
همواره مورد توجه قرار گیرند. وی با 
اشاره به رویکرد بانک اقتصادنوین در 
ایفای مسوولیت  های اجتماعی، گفت: 
بانک اقتصادنوین ارائه خدمات بانکی 
رسالت  را  جامعه  آحاد  به  باکیفیت 
خود می  داند. در ادامه دکتر علی  اکبر 
نابینایان،  انجمن  مدیرعامل  جمالی 
ضمن قدردانی از بانک اقتصادنوین، 
در  سامانه  این  کرد  امیدواری  ابراز 
تمام بانک های کشور راه اندازی شود.
در پایان این مراسم سامانه یادشده 
و  شد  افتتاح  نابینا  مهمانان  توسط 
برخی از خدمات آن به صورت نمادین 
براین  گرفت.بنا  قرار  استفاده  مورد 
گزارش سامانه ویژه نابینایان، شامل 
نرم  افزاری  و  سخت  افزاری  بخش  دو 
در  که  دارد  بریل  مانیتور  و  است 
فرآیند تبدیل، دو خروجی صوتی و 

بریل به کاربران خود ارائه می  دهد.
دفتر  کل  مدیر  نوشت:  ایسنا 
و  روزانه  توانبخشی  مراکز  امور 
بهزیستی  سازمان  توانپزشکی 
گفت: حدود ۵ هزار نفر دانشجو 
زمانی  تا  و  هستند  نابینایان  از 
نداشته  باور  را  خود  افراد  که 
پیشرفت  نمی توان شاهد  باشند 
بسیاری  که  می بینم  اگر  بود، 
به  معلوالن  و  روشندالن  از 
رسیدند،  خوبی  پیشرفت های 

نتیجه خودباوری است.

نخستین آموزگار توان خواهان

ایرانی  نخستین  ن  با  باغچه  جبار 
بود که بطور فعال آموزش نابینان و

  

بان   باغچه  آغازکرد.  را  ناشنوایان 
در  زاده  عسگر  جبار  میرزا  بانام 
ایروان   ۱۲۶۴در  اردیبهشت   ۱۹
آذر   ۴ ودر  گشود  جهان  به  چشم 
وداع  را  دارفانی  تهران  ۱۳۴۵در 
گفت. او نام جبارباغچه بان را  برای 
عمر  ودرطول  کرد  انتخاب  خود 
ای  ارزنده  کارهای  خود   ساله   ۸۱
والل  وناشنوایان   روشندالن  برای 
به  توان  می  ازجمله  داد  انجام  ها  

خدمات زیر اشاره کرد:
آذربایجان  ازمردم  او  جد  چون   -
بنام  ابتدا درتبریز کودکستانی  بود 

باغچه اطفال  دایر کرد.
را  ناشنوایان  درسال ۱۳۰۳ مدرسه 
در جوار باغچه اطفال  بوجودآورد.
درسال ۱۳۰۷ کتابهای ویژه کودکان 
را  با نقاشیهایی که خود می کشید 

منتشر کرد.
تأسیس  به  نیز  درتهران  سپس 

و  روشندالن  ی  ویژه  مدارس 
ناشنوایان همت گماشت.

بمناسبت   شاهنشاهی  رژیم 
نخست  درهفته  که  او  درگذشت 
آذرماه اتفاق افتاد  این هفته را به 

هفته روشندالن  اختصاص داد.
دنباله  نوعی  به  هریک  او  فرزندان 
گرفتندودرجهت   پدررا  کارهای 
و  زمین،  ایران  کودکان  به  خدمت 
ها  الل  و  وناشنوایان  روشندالن 
راه  ادامه  وقف  خودرا  وقت  همه 
وپروانه  ثمینه،   ، ثمین  کردند.  پدر 
او  دختر  دو  پسرو  تنها  بان  باغچه 

بودند.
جامعه توان خواهان ایران هنوزهم 
از زحمات این مردبزرگ و خانواده 
و  قدران  خود   به  نسبت  او 
سپاسگزارندو ملت ایران  یاد آنهارا 

گرامی می دارند.

     بمناسبت 

هفته  روشندالن )اول تا هفتم آذرماه(
بقیه : کردها 

افسوس گوینده ، رئیس جمهور فعلی 
فرانسه است که در بسیاری از مسائل 
با  پرزیدنت ترامپ  در مخالفت هاست.
دمکرات  اروپای  ورهبران   سران 
به  را  دیگران  ندارند   متحد  حق  و 
گدایی ترغیب کنند. زیرا تاریخ شاهد 
است که دنباله روی وقبول تحمیالت  
اجنبی  ثبول  سروری  عین   ، بعدی 

وازبین بردن مقاومت ملی است.
آمریکا  گفت:»  ایام  درهمین  ترامپ 
نمی تواند در ۱۱۰۰۰ کیلومتری بجنگد. 
من ترجیح می دهم  به مرز جنوبی 

کشورم بپردازم.«
چه  حرف  این  سر  پشت  اینکه 
برای  اینکه  نیست.  نیتی است مهم 
دست  آمریکا   شده  که  یکبارهم 
ازمداخله  درکار دیگران بکشد چیز 
همین  کرد   آرزو  وباید  نیست  بدی 
اقدام را  برای دیگر موارد  در دیگر 

سرزمین ها انجام دهد.
دلسوزی های دروغین  دولتهای غرب
است  هدفی   غالباً  کردها   برای 
وغرضی  پنهان  ازباب  بردن سودی 
درکشور مربوطه. وامروز  ترکیه عضو 
ناتو  وسوریه اسد  وعراق  درحال خیز  
برای  روی پا ایستادن  هستندوایران 
والیی دراختالف با آمریکاست . ایران 
با کردستان ایران دراختالف نیست 
وآن هسته افراطی حرفی ندارند که 

بگوش رسانه های غرب برسانند.
درعراق کردها  درخود مختاری اند و 
بعداز وفاق با بغداد  حرفی ندارند که 

بگوش غرب برسد.
می ماند وضع کردها  درسوریه که در 
حال اتحادند با اسد برای دفع اردوغان.
رسانه های  اروپا  چرا از کاتاالن ها حرف 
نمی زنندکه درصدد جدایی اند  از اسپانیا 
واگر هم بسبب تظاهرات  عکسی چاپ 

کنند  طرف مادرید را می گیرند.
عناوینی مثل:» ارتش ترکیه و ویتنام 
ترکیه « ازبی اطالعی ها حرف میزند.
آویو(.  تل  اکتبر۲۰۱۹-   ۱۹ هاآرتص   (

مقایسه آلوده ی غرض است.
سپاه  به  وابسته  جوان  ی  روزنامه 
پاسداران  درباره فرار ۷۵۰ عضو داعش  
سوریه   شمال  اردوگاههای   اززندان 
حرف می زندوروزنامه هاآرتص آن را 
به حساب موضع مخالفت ایران علیه 

اردوغان  می نهد. 
بارها والیی  ایران   همین  درحالیکه 
 گفته است سرنوشت مردم سوریه باید  

به دست مردم سوریه  باشد.
فرانسه وحزب دمکرات  ایاالت متحده

برای  در دل سوزی   ازهمه   بیش    
از   انتقاد  آنها   وهدف  کردهایند 
سامان   به  ونه  است.  ترامپ  شخص 

رساندن کردهای سوریه.
درنقشه ای که  در مجله کوریه جهانی 
فرانسه مورخ نوزدهم اکتبر۲۰۱۹  درج 
شده  تاپراکندگی جغرافیایی کردهای 
تا ۲۰  از۱۵  ترکیه  نشان داده شود  
میلیون  حرف درمیان نیست. وحتی 
نقشه که متعلق به مؤسسه کردهاست  
که کردها  درغرب  نشان می دهد  
مقاومت. در  ونه  بسیارند  ومرکز  
کردها   که  داند   می  خوب  اردوغان 
مقاومت  برای  نظر  درترکیه  وحدت 
ندارند. اما اگر  واقعاً به جدایی روند 
فاتحه کشور ترکیه خوانده شده است.
کردها باید  فرصت به دخالت  اجنبی 
که  آرند  ندهند.وبیاد  کارها   راه  در 
غرب  وحشت زده برای دفع داعش 
به  رفتن  برای  نه  کرد  کمک  آنهارا 
استقالل.که اگر چنین  نبود چرا یک 
کردستان   استقالل  یکسره   و  شبه 
کردند؟  نفی  را  خودمختارعراق  
حرف من  متوجه دفاع از بارزانی ها 
نیست بلکه می کوشم دوروئی  غرب 
وبهره کشی از کردهارا  درکار داعش  

یادآورشوم.
آمد  حرفش  فوقاً  که  ای  درنقشه 
ترکیه   درسراسر  را  کردها  جا  همه 
دراکثریت  نشان می دهند. این نقشه  
آقای  پیش  قرن  نیم  نقشه  از  اگر 
ایزدی برگرفته شده باشد برای امروز 

سندی کافی نیست.
چهل وپنج شش سال پیش ، کتاب  
جغرافیای  غرب ایران  را ترجمه کردم 
برداری  بهره  مورد  ودرایران  موسعا 
واقع شد . درآن کتاب  که اثر هیئت 
علمی فرانسه  درایران است بریاست 
کردها   از  مفصالً   ، مورگان   دو  ژاک 
حرف آمده است. بعدها بسیاری دیگر  
که  بارزانی)ژنرال؟!(  مصطفی  بعهد  
وشکست  هابود  شوروی  با  دررابطه 

خورد ، نوشتند. 
نیست  صالح  به  که  کنم  می  تکرار 
صالح  کنند.  تکیه  برغرب  کردها 

درحفظ حرمت مادروطن است واگر 
اکثریتی دارند به حرمت  خود مختاری 
است.  تجربه شده  درعراق  که  روند 
به  .باآنکه  کشید  پس  ترامپ 
که  آنها  رفت.   YPG مدد   
تقدیم  را  مسموم  هدیه  این 
برگشتند.  خالی  دست  خودکردند  

انتقادات غرب  ازاردوغان برای شیوه ی
 تند  حکومت اوست که درناتو عضویت 
دراتحاد  والیی  وایران  وباروسیه  دارد 

است.
کار دودوزه بازی غرب با کردها به آنجا 
درانتظار کمک   آنها  که خود  کشیده 
روسیه پوتین هستند و برای نرم کردن 

اردوغان تالش می کنند.
ویژگی جامعه کردها  درسوریه  استعداد 
آنها برای کنار آمدن  با دمشق است. 
دمشق پایتخت سوریه  وطن آنهااست. 
و بشار با کردها رابطه خوبی دارد بجز با 

آنهاکه دنباله رو ترامپ شدند.
راه حل کردهای سوریه باقوای مرکزی 
بسود رفتن به خودمختاری است که 
برآن  راه  قدری  درگذشته  بشارهم  
دریک  اردوغان   است.واما  گشوده 
مخالف  او  است.  اساسی  اشتباه  
است  ترکیه  خودمختاریکردهای 
سوریه  کردهای  که  است  ومدعی 
درتبلیغ خودمختاری اند  وبرکردهای 

ترکیه اثر دارند.
باید  نخست  اردوغان  حال  دراین 
درآنسوی مرزبماند ، مرزخودرا بپابدو به 

تجاوز نرود.
به  باکردها  باید  اردوغان   اینکه  دوم 
مذاکره وسیعی برود واگر بشود دریابد 
که فدرالیسم ترکیه وکردستان بسود 
او وکشوراو  وظهور یک قدرت بزرگتر 

است. واین کار البته آسان نیست.
نتیجه:

کنفرانس  به  اختالفات   تاریخ   -
ورسای در۱۹۱۸ بر می گردد که اروپای 
فاتح)فرانسه - انگلستان( متصرفات 
خودرا  درقلمرو امپراتوری عثمانی  به 

کنفرانس فوق بردند.
کردهای  ترکیه  باعنوان نماینده  اقوامبه 
ورسای رفتند با ادعای اینکه ما علیه 
عثمانیان جنگ داریم وتقاضای شرکت 

درکنفرانس راداریم.
استعمارفاتح برهبری  دوکشورفرانسه 
وانگلیس  مانع حضورکردها  ومشارکت 
در تصمیمات  کنفرانس شدند. وترکیه 
خود  درمناطق  کردهارا   ، جدید 
شوروی  روسیه  بعدها  محدودکرد. 
به مدد احزاب چپ  قصد حمایت  از 
ابزاری  استفاده  آنها  واز  کرد  کردهارا 

بعمل آورد.
واروپا   آمریکا    ، داعش  درقضایای   -
باکمک عربستان ، باوعده هایی ازکردها 

نیز استفاده ابزاری کردند .
ترکیه درجو  پوپولیسم  ادعای میراث 

عثمانی کرد وکردهای ترکیه که شاهد 
توفیق خود مختاری کردستان عراق 
بودند  قربانی شدند. زیرا بارزانی ها ی

اگرچه  عراق   برکردستان  حاکم 
ولی  بردند  را  رفراندوم  بعدازداعش  
کردستان   استقالل  واروپا   آمریکا 
عراق را  برسمیت نشناختند وبا سقوط 
دادن  دولت بارزانی ، ادعای  استقالل 

کردستان  ازبین رفت. اما...
وابسته   YPG بویژه کردهای سوریه  
اما  گرفتند.  کاررا  دنبال  آمریکا   به 
شناخت.  بوطن  خائن  آنهارا   دمشق 
آمریکادریافت وعقب کشید. واردوغان 
فرصت کرد  برای رفتن  به اشغال نوار 

۳۰ کیلومتری مرزشمالی.
اروپا که ازسرعوامفریبی ، خودرا دوست 
کردها می دید ترامپ را بی وفا وعهد 

شکن  دررسانه ها شناسانید.
 پس ترامپ اردوغان را تهدید کرد . 
تهدیدمؤثر افتاد  واینک با برقراری آتش 
بس   درمذاکره اند  تا ترکیه به مواضع 

داخلی  برگردد.
میراث  ، مدعی  ها  اردوغان  که  مادام 
مبارزه  مدعی   وکردها  اند   عثمانی 
علیه عثمانی این نقار بصورت  آتش زیر 
خاکستر  بجا می ماندواروپا  قدمی برای 

کردها نمی تواند بردارد.
مادام که کردها ، دمشق  را نفی کنند وبه 
امید حمایت پاریس  وبرلن و واشنگتن 
بمانند  به هیچ توفیق  نخواهند رسید.

زیرا» توسل  به غیر«  قاتل » مقاومت« 
است. 

بافرهنگ ومقتضیات   کردها همه جا 
کشور  های  سرزمین  اجتماعی  
شدن  ذوب  ودرهم  ها  آمیختگی 

هادارندوانکارآن بیهوده است.
تاریخی سرزمین های مسکن  شرف 
باید  هاست  جداسری   مانع  کردها  
به  آغازکردوسپس  وطن  ازحرمت  
ترکیه  کردهای  هارفت.  خودگردانی 
نمی توانند  پنج قرن حکومت پراقتدار  
عثمانی را  به مدد غرب طامع ندیده 
بگیرند. باید باهم شد زیرا امکان  ندارد 
چهارکشور  تاریخی ایران، عراق، سوریه 
وترکیه  راه بر  تجزیه هابازکنندوغرِب 
دوستی  پنجره  از»  را  ازدرگریخته 
کنند.  خود  واردسرزمین  باغرب« 
صالح  مثل  کسی  اگر  که  بیادآریم 
الدین ایوبی کردهارابزرگ داشت منکر 
سرزمین نشد.لویی یازدهم را دستگیر 
شد  کردهاشد.اوموفق  قهرمان  و 
زیراببهانه جنگهای صلیبی به اجنبی 
راه ندادفرانسه بارهابه کردستیزی رفت 

واسم آن را دوستی نهاد.

کردها باید بدانند توسل به غیر، قاتل مقاومت است
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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

درخدمت  خوشبو  گیاهی  فرانسه-  درتاریخ  نامی  ای  چهره  افقی:۱- 
کوچکی  بدن-شیرعرب-پدرپدر۳-جزء  درداخل  طب۲-عضومهمی 
هم  گرگ  است-  موروثی  صفات  انتقال  وسیله  ازکروموزومکه 
ایستاده زیاد۵- ماه عربی-موافق۴-ترازنامه-آب  درلباس آن میرود- 
درشوشتر  که  برنج  پنجاب-خمیده۶-نوعی  آرزوها-مرکزایالت 
چیزی- ودرون  شکم  است۷-  افسانه-پسوندی  شود-  می  زراعت 
حرف-آسان- وسه  پرسش۸-طایفه-یکحرف  کرشمه-درخت-کلمه 
وعریان۱۰-آتش-گاهی  اینطورمیشود-قسم-برهنه  میوه۹-هواهم 
هم  پستاندار-دلیل-فال  میسازند-نگهبانی۱۱-چانوری  هم  کاه  از 
تازی-صومعه- دهان  ترازو۱۳-  درقمار-پرنده  میگیرد۱۲-پاکباخته 

پسوندی است-مادرعرب۱۴- شهری درآلمان-کتاب انگلیسی-بذست 
آوردن۱۵-رسیده ای پس ازمرگ-بندرایران درکناردریای عمان

از  ومشتق  شفاف  دنیم  سفید  فرانسه-  درتاریخ  نویسنده  عمودی:۱-زنی 
نفی-  حرف  فرنگی۳-  غذای  خام-صورت  نفت۲-ضمیراشاره-ابریشم 
درایتالیا- رقیق۴-شهری  ونسب-غذایی  اصل  دراتومبیل-  بنزین  مخزن 
از مشرق زمین-  نوبل  برنده جایزه  از ژان ژاک روسو-  اثری  پایدار۵- 
رخصت  ناتوان-  کمرپیچ-  پیچی  جنوبی۶-گردن  آمریکای  در  پایتختی 
واجازه۷-کمی بزرگتراز مدیر- مردم- شهرستانی دراطراف تهران- شامه 
بچه - ضمیروزن۹-  بچه  باستان-  یونان  میوه خوب-شاعرنابینای  نواز۸- 
کشتی  نوعی  فرنگی-  اززبان  حرفی  مظهربردباری-  مردانگلیسی- 
الیموت۱۱-پارسا- است-قوت  ازدورخوش  آتش-آوازش  جرقه   -۱۰

نشسته  مشهورترین مؤسسه آمارگیری درجهان- دخترخانمی که گردماه 
است۱۲- دستگاهی که بااستفاده  ازامواج تشعشعی وضع چیزی را  درمیان  
ابرومه  تعیین می کند- فاقد نور ۱۳- قهرمان داستانهای قدیمی کودکان - 
رنگی برای مو- فربهی -کوه کوچک۱۴-چاهی درجهنم- پوست دباغی 
آن  والیاف  میرسد  تادومتر  بلندیش  که  ای  بوته  ومانند۱۵-  مثل  شده- 
وعضو  المعارف  دایره  مسئولین   از  یکی  است-  محکمتر  کتان  ازالیاف 

آکادمی علوم فرانسه.

حل درشماره آینده

ی  دردوره  شعروموسیقی 
خلفای عباسی

آزادی  امویان   ی  دوره  ازپایان  پس 
نسبی که  پدید آمده بود  باعث گردید  
که درگوشه وکنار مملکت زمزمه  زنده 
شدن هنری که میرفت مدفون گردد 
ایرانیان  زمان   دراین  شد.  شنیده 
های  حکومت  تشکیل   به  موفق  
مستقل  ونیمه مستقل شدند. پس از 
تشکیل حکومت عباسیان  و پایتختی 
بغداد خلفای عباسی برآن شدند  که 
شکوه  ایران   شاهان  از   تقلید  به 
وجاللی  برای خودکسب کنند. ازاین 
لحاظ  به تشویق هنرمندان پرداختند 
جدیدی   موج  تشویق   این   ودراثر 
شعراوموسیقی  نقاشان،  ازخطاطان، 
ایرانی  هنرمندان  بوجودآمد.  دانان  
که باوجود  پیشامدهای  ناگوار  هنوز  
نداده  ازدست   خودرا  ذوقی   رشته 
بصورتهای  هارا   خواسته  این  بودند 
واحساسات   ظاهرنموده   مختلف  
گر  جلوه  نوین   ای  شیوه  به  خودرا 
ها  پدیده  ازاین   یکی   . ساختند 
تصنیف سرودهایی بروزن  عروضی 
که  زبانی  بود-  فارسی دری  زبان  به 
درزمان است  فارسی  زبان  دراصل 

 
 

رسمی   زبان  صفاری  لیث  یعقوب 
وبخاطرعالقه   گردید   ایرانیان 
یعقوب  به زبان دری ، سرودن شعر 
به این زبان  آغازگردیدوشعرایی  مثل  
سیستانی«  و»وصیف  »بادغیسی« 
بعرصه  پا  سمرقندی«  ابوحفض  و» 
وجودنهادند واولین اشعار بزبان فارسی  
را سرودند. درتاریخ سیستان  آمده 
است که » محمدوصیف سیستا نی
اولین شاعر  پارسی گوی بعدازاسالم 
است « وادامه می دهد:»  شعرابرای 
یعقوب  شعرگفتندی به تازی. چون  
اودرنیافت.محمد  برخواندند  شعری 
وصیف  حاضربود ودبیر رسائل یعقوب 
بود وادب نیکو می دانستوبدان روزگار 
نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت: 
چیزی که من درنیابم چرابایدگفت؟ 
محمدوصیف پس شعر پارسی گفتن 
اندرعجم  پارسی  شعر  واول  گرفت 
گفتکه پیش ازوی کسی نگفته بود. 
وصیف این شعر رابرای یعقوب خواند
ای امیری که امیران جهان خاصه وعام
بنده وچاکر وموالی و سگ و بنده غالم
بعداز وصیف سیستانی شاعرپارسی 
گوی دیگری که شعربزبان پارسی گفت

 ابوحفض کلیم بن احوص است که گفت
دوذا چگونه  دردشت  کوهی  آهوی 
روذا    چگونه  یار  بی  یار  اوندارد 
شاعران  که  بود   زمان  درهمین   
ها  نغمه  با  همراه  وموسیقیدانان  
غنایی   وزنهای  موسیقی  والحان  
میساختند که بیشتر آنها به سبک 
می  دوران ساسان ساخته  موسیقی 
شد. اشعار آن زمان  بیشتر بصورت 
هجایی وبدون وزن بود. رفته رفته  با 

بهره گیری از اوزان  عروضی عرب  

اشعار عروضی درایران پایه گذاری شد.  
منصوراست  عباسی  خلیفه  اولین 
وترجمه  نقل  به  زیادی  عالقه  که 
کتابهای قدیم داشت وی دانشمندان 
بغداد  به  را  ایرانی  وهنرمندان 
وعقاید   افکار  زمان  ازاین  فراخواند. 
ایرانیان  دردستگاه  خالفت اسالمی  
نجوم   به  چون   منصور  انتشاریافت. 
عالقمند بود  علمای این علم را  به 
آنها  مشهورترین  خواند.  خود  دربار 
ایرانی  زرتشتی   منجم  نوبخت«    «
آورد  اسالم  منصور   بدست  که  بود 
ومالزم او شد.خاندان نوبخت  همگی 
دانشمند بودند . دراین زمان بود  که 
دانشمندان ایرانی  کتبی از  هیئت ، 
طب ، ریاضیو غیره را  ترجمه کرده 
این  بتدریس   آموزشی   ودرمراکز  
علوم  میپرداختند.ابن مقفع  نیز از 
دیگر ایرانیانی بود که تألیفات  مانی 
وکتابهای  دیگررا  ازپهلوی به عربی 
الرشید  هارون  درزمان  کرد.  ترجمه 
آمدوشد  بواسطه  ه-ق(   ۱۷۰-۱۹۳(
دانشمندان ایرانی - هندی وسریانی 
به بغداد تحولی درافکار مردم پدید 
مردم  مختلف  طبقات  وتوجه  آمد 

سپس  یافت.  توسعه  وهنر  بدانش 
)برامکه(  برمکیان  کوشش  دراثر 
فرهنگ وهنر ایرانی  دردربار هارون 
الرشید  اهمیت یافت ورونق گرفت. 
وچون خلفا  به علوم وادب وهنر  توجه 
کردند  به هرکجا دست مییافتند کتب  
آن مناطق را  به بغداد حمل می کردند  
ودستور می دادند  آن کتب به عربی  

ترجمه گردد.
 ۱۹۸-۲۱۸( مأمون  خالفت   درزمان 
وجانبداری   قدرت   بسبب  ه-ق( 
کارتألیف   عقیده   و   فکر  آزادی  از 
وترجمه ی فرهنگ وهنر ایران  بیش 
یافت وآزادی عقیده   از پیش  رونق 
درترجمه دانش های مختلف  سبب 

فزونی  نقل  وترجمه کتابها گردید.
درهمین زمان بود که  بخاطر  آزادی 
های  فکری وعقیدتی  ِفَرِق مختلف 
آنجمله   از  که  آمد  پدید  مذهبی  
بزرگان  برد.  نام  معتزله  از  بایستی 
تبعیت  به  زمان   دراین  ودولتمردان 
از مأمون وتشویق دانشمندان  وادبا 
میپرداختندوباسرمایه  وهنرمندان  
شخصی به نقل  وترجمه کتابهای علمی  
میگماشتند.  همت  وهنری   وادبی 
های  انجمن  که  بود  زمان   دراین 
علمی وادبی  تشکیل شد  وروزبروز 
گشت. می  افزوده   آنها  بررونق  
دراین کار ازوجود  دانشمندان ایرانی  

وهندی  استفاده می شد.
مهمترین علتی که  درزمان  خلفای 
عباسی به باالبردن سطح دانش کمک 
بود   ایرانی  دانشمندان  دخالت  کرد  
بودند  پیشگام  ای   درهرزمینه  که 
واین پیشگامی  بخاطر تشویقی بود 
انجام می  ای   که خلفا  درهرزمینه 
دادند. خلفای عباسی  ازدانشمندان  
هندو  یهودی،  مسیحی،   ، زرتشتی 
وامثال اینها  استفاده نموده وازبذل  
هرگونه بخشش وتشویق  دریغ نمی 
کردند. بغداد که درکانون  تمدن عهد 
ساسانی  قرارداشت  درعصر عباسیان  
قبله ی اهل علم ومرکز علما وفضال 
بهترین   شد.درنتیجه  وهنرمندان  
دانش های  هرملت  را گرفتند که ازآن 
میان یکی موسیقی بود که  ریشه ای 
داشت  ساسانیان  دردوران  قوی  
وزمینه همین  موسیقی ساسانی است 
که بعداً درزمان خلفای عباسیالگوی 
کار موسیقیدانان  قرارگرفت .وازاین 
زمان بود  که کتب  موسیقی که بزبان 
پهلوی ، یونانی، وهندی نوشته شده 

بود  به عربی ترجمه گردید.
ادامه دارد

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

بغداد  رابه  ایرانی  وهنرمندان  دانشمندان  عباسی  خلیفه  منصور 
اسالمی  خالفت  دردستگاه  ایرانیان  وعقاید  افکار  زمان  فراخواندوازاین 

انتشاریافت
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ومحققان   مورخان  بیشتر  که  مردی 
بحران  اصلی حل  اورا عامل  امروزی 
آذربایجان وکردستان  ورهایی  این 
تسلط   ازقید  ایران   ی  منطقه  دو 
ونفوذ  شوروی ها می دانند درنوامبر 
درشهر   )۱۲۵۶ )آذرماه   ۱۸۷۷ سال 
تهران » دارالخالفه ی ناصری« چشم 

به جهان گشود...
نخستین  بعد  ها  سال   ، قوام  احمد 
خودرا  وسیاسی   اداری  های  قدم 
صدراعظم   الدوله  امین  دردستگاه 

مظفرالدین شاه برداشت...
میرزا ابراهیم خان ، معتمد السلطنه 
مجدالملک  دختر  خانم   طاووس  با 
، وثوق  حسن  کرد.  ازدواج  سینکی 
قوام   ، قوام  احمد  و  الدوله  وثوق   
ازدواج  این  محصول   السلطنه، 
کشور   بزرگان  از   تنی چند  بودند... 
درتاالر آینه ی کاخ صاحبقرانیه  نزد 
شاه آمدند واستدعای صدور فرمان 
مشروطیت وتشکیل عدالت خانه را 

باتأکید به عرضش رساندند.
روز چهاردهم مرداد بود. قوام السلطنه ،
 ، رسائل  ووزیروقت  حضور   دبیر   
لوازم   که  را  مستطیلی  بلور  سینی  
تحریر  شاه درآن  جای داشت  پیش 
مظفرالدین  دربرابر  ودوزانو   کشید 
با  مشروطیت  فرمان  نشست.  شاه 
رای زنی حاضران به خط خوش قوام 
السلطنه  نوشته شد. حاضران  همه 
به شاه گفتند توشیح بفرمائید مبارک 
است واو نیز گویا  بدون تأمل چنین 

کرد...
***

حزب  فعالیت  ها   شوروی  باحمایت 
توده ، روزبه روز گسترش  می یافت 
وبه نابسامانی های شهری می افزود...

مقاومت  ناامنی،  با  دائم  ی   مقابله 
روس   ومداخالت  توقعات  دربرابر  
وانگلیس ، تأمین خواربار، جلوگیری 
توان   از  بیش  سیاسی،  تحریکات  از 
ژوئیه  در۳۰  بود.  سهیلی  دولت 
۱۹۴۲، ۸ مرداد ۱۳۲۱، پنج ماه بعداز  
نزد  او   ، دولت  ریاست  به  انتصابش 
تقدیم  خودرا  واستعفای  رفت  شاه  

به  مجلس   ، بعد  روز  یک  داشت. 
نخست وزیری احمد قوام  ابراز تمایل 
کرد. روز یازدهم  مرداد۱۳۲۱ )۲ اوت 
۱۹۴۲(  قوام به حضور محمدرضاشاه 
جدید  دولت  تشکیل  ومأمور  رسید 
گردید. ظاهراً این نخستین  دیدارآنان 

بود...
ژانویه ۱۹۴۳(   ۲۰( دیماه  اُم  سی  در 

قوام کابینه ی خودرا ترمیم کرد...
به  را  آرامش  بود   شده  موفق  قوام 
عادی  را  واوضاع  بازگرداند  پایتخت 

کند....
درروز ۲۴ بهمن ، احمد قوام نزد شاه 
رفت واستعفای خودرا  به او تسلیم 

کردکه فوراً پذیرفته شد...
مشکلی  طبیعتاً  قوام  گیری  کناره 
را حل نکرد. علی سهیلی  به تمایل 
مجلس  جای اوراگرفت.وبیش ازیک 

سال برسر کارماند...
دررأس  ]صدراألشراف[  که  هنگامی 
آذربایجان   ی  غائله  بود   دولت 
آغازشد. شوروی ها عمالً رابطه خودرا  
بادولت قانونی  ورسمی کشور  قطع 
می  هرجایی  ها   ای  توده  کردند. 
می  تظاهرات  او   برضد  توانستند  
ایستادگی  وصداراألشراف   کردند 
می کرد. درمجلس  دکتر مصدق که 
رهبر  اقلیت بود ، باکمک  هشت تن 
مانع  غالباً   ، توده  حزب  نمایندگان  
ادامه  جلسات  وگذراندن  لوایح دولت 

می شد...
اکتبر   ۲۱  ، مهرماه ۱۳۲۴   ۲۶ درروز 
۱۹۴۵، صدر که دیگر کاری از دستش 
بر نمی آمد ، نزد شاه رفت واستعفای 
خودرا  تقدیم داشت. همان مجلسی 
حکیمی  ابراهیم  پیش  چندماه  که 
بود،  کرده  گیری  کناره  به  راوادار 
بریاست  مجدداو  انتصاب  به  نسبت 

دولت ابراز تمایل کرد.
حکیمی که درسوم آبان ماه به نخست 
دولت   ... بود  شده  منصوب  وزیری 
ومجلس   شاه  به  آبان  ده  روز  خودرا 
معرفی کرد... شورش درشمال  وغرب 
یافت.  می  وجنوب کشور  گسترش 
تقاضاهای  رغم   علی   ، ها  شوروی 

دولت  وفشار  دولت  مکرر  رسمی  
ایاالت متحده  از تخلیه ی قوای خود  
که درقرارداد سه جانبه واعالمیه ی
 کنفرانس تهران  متعهد  به آن  شده 
مسئله  کردند.  خودداری  بودند  

دربودن یا نبودن  ایران بود...
بحران آذربایجان  به حد اعالی خود 
دیگر  مرکزی  دولت  بود.  رسیده 
تسلط  کشور  از  مهمی  برقسمت 
از  سربلندی   با  حکیمی  نداشت. 
علیه  ایران   درشکایت  توفیقش  
شوروی، که درمحیط  آن روز ایران  
 ، نبود  هم  تصور  قابل  حتی  وجهان 
ازکار کناره گرفت. مجلس به نخست 
وزیری  احمد قوام  ابراز تمایل کرد. 
بهمن   در۷  او  وزیری  نخست  فرمان 
ماه ۱۳۲۴، ۷ ژانویه  ۱۹۴۶ به امضای 

شاه رسید. 
سرنوشت ایران  دیگر در دست او بود. 
درشرایطی بس دشوار، یکی از بحران 

های  بزرگ  سرتاسر تاریخ ایران.
***

 ،۱۹۴۵ نوامبر   ۵  -۱۳۲۴ آبان  در۱۴ 
مقدارزیادی  سرخ  ارتش  دوکامیون 
اسلحه میان افراد  منتسب  به حزب 

توده  درعجب شیر پخش کردند...
در۲۶ آبان - ۱۷ نوامبر ، هیئت دولت 
موضوع ناامنی فزاینده  درآذربایجان 

رامورد بحث قرارداد...
در۲۹ آبان ، شوروی ها  درشهرهای 
میان  اسلحه  توزیع  به  مرندومراغه  

افراد وابسته  به خود پرداختند...
درسی اُم  آبان - ۲۱ نوامبر ، مجدداً 
میان   درمهاباد  اسلحه  مقدارزیادی 

تجزیه طلبان  توزیع شد.
***

جواداُف  جعفر   سید  میان   دراین 
)جوادزاده( معروف به پیشه وری، به 
گرایان   چپ  از  دیگری  گروه  اتفاق  
آذربایجان  تشکیل » فرقه دمکرات 
خود  اعالم  شعار   با  را  آذربایجان«  

مختاری این استان ، اعالم کرده بود.
ها  سال  وری   پیشه  جعفر  سید 
اتحاد  برای  به جرم جاسوسی  قبل  
ومحکوم  محاکمه  شوروی   جماهیر 

شده ومدتی زندانی بود. پس ازسوم 
شهریور  آزاد ودردوره ی چهاردهم  
مجلس شورای ملی  به فشار ارتش  
مجلس  نمایندگی  به  ازتبریز   سرخ 
به  مجلس   بود.اما  شده  برگزیده 
استناد همان  محکومیت  اعتبارنامه ی

 او را رد کرد...
نیز برادران قاضی  ، حزب  درمهاباد 
دمکرات کردستان  راتشکیل دادند.
 یکی ازآنان  صدرقاضی ، نماینده ی
بود ملی   شورای  درمجلس  مهاباد  
 ودردوره ی  نمایندگی اش ، مردی
طلب   تجزیه  ونه  خواه   میهن   
ماجرا  وارد  اما  بود.  شده  شناخته 
پایان   از  قبل  را   وتهران  شد  
کرد... ترک  وکالتش   ی  دوره 
وشهربانی  ژاندارمری  واحدهای 
یکی  آذربایجان   شهرهای مختلف  
افراد  مسلح  ازدیگری  بدست  پس 
فرقه ی دمکرات  می افتاد  وتقریبًا 
همه جا  افسران وافراد  آن وحشیانه  

قتل عام می شدند.
سقوط شهرهای  آذربایجان باکشتار  
وغارت های فراوان  همراه بود وباعث 
ساکنان  از  هزارتن   ها  ده  مهاجرت 
آنها  بسوی استان های دیگر کشور  

بخصوص گیالن وتهران شد...
اعزام مرتضی  اقدام دولت   آخرین  
نخست  السلطان(  )سهام  بیات  قلی 
وزیر پیشین به تبریز بود  که شاید  
ازپیش  کاری  ومسالمت،  بامذاکرات 
رتبه   عالی  ی  نماینده  چند  ببرد 
وسازمانهای  وشهربانی  ازژاندارمری 
دولتی  نیز همراه بودند. به بیات اجازه 
داده نشد  که بایک هواپیمای ایرانی  
به تبریز برود. استفاده از راه آهن که تا 
میانه می رفت  ویا سفر با اتومبیل  نیز 
باوضعی که منطقه داشت  میسر نبود.
دولت   رتبه  عالی  ی  نماینده  ناچار  
تبریز   به  شوروی  هواپیمای   بایک 
نشست  گفتگو   به  وآن  بااین  رفت. 
وبدون  اخذ نتیجه به تهران بازگشت.

برای خروج ازبحران  دیگر نه راه حل 
سیاسی فوری وجودداشت ونه راه حل 
بود. تجزیه شده  ایران عمالً  نظامی. 

 ۲۱ آذر به روایت دکتر هوشنگ نهاوندی  برگرفته از کتاب اوبنام » سه رویدادوسه دولتمرد«

جنا ب ارشف، قوام اـسللطنه
***

دسامبر   آذرماه ۱۳۲۴، ۱۲  درروز ۲۱ 
تن  ده  وری   پیشه  جعفر   ۱۹۴۵
»وزیران«  دولت خودرا  به مجلسی 
که درظرف چندروز ساخته وپرداخته 

شده بود  معرفی کرد.
سپس همین مجلس شخصی را  به 
وشخص  تمیز  عالی  دیوان  ریاست  
کل  دادستان   سمت  رابه  دیگری 

آذربایجان برگزید.
***

...درسی ام دی ماه  حکیمی  استعفای 
خودرا  به مجلس وشاه تقدیم داشت 
تمایل   براثر  بعدازآن   هفته   ویک 
مجلس  احمد قوام به ریاست دولت  

رسید.
***

نفس  به  واعتماد   باغرور  ...قوام   
وبینش سیاسی  بین المللی که داشت 
مرد  تواند   می  که  میکرد  احساس  
توانایی  این  او  باشد.  ایران  نجات  
بحران  باآغاز  دید.  می  رادرخود 

آذربایجان  به تهران بازگشت....
قوام که در۷ بهمن ۱۳۲۴ ، ۲۷ ژانویه 
۱۹۴۶ رسماً به نخست وزیری منصوب 
خودرا   فعالیت  بالفاصله  بود  شده 
برای یافتن راه حل بحران آذربایجان  

آغازکرد.
نخستین دستور قاطع او  به سیدحسن 
نمایندگی   هیئت  رئیس  زاده   تقی 
ایران درسازمان ملل وسفیر درلندن 
درپایتخت  موقتاً  موقع سازمان  )آن 
پافشاری  مستقربود(  انگلستان  
درادامه ی طرح شکایت ایران ازاتحاد 
جماهیر  شوروی درشورای امنیت بود 
ونیز اخذ تماس فوری بانمایندگان این 
کشور  به منظور مذاکره ی مستقیم  
بامسکو. سیاست قوام ازهمین دستور

روشن می شود:

ازموضع  مقابل   باطرف  مذاکره   
قدرت...

روز چهارم فوریه ، آندره ویشینسکی  
شوروی  نمایندگی  هیئت  رئیس 
درسازمان ملل )همان دادستان دادگاه 
هایی که هزاران  مخالف استالین رابه 
قتلگاه فرستاده وشهرتی بس زننده 
یافته بود( باتفاق سفیران آن کشور  
درلندن وواشنگتن ، شخصاً به سفارت 
نخستین  ترتیب  وبدین  رفت  ایران 
جلسه ی مذاکراتی که شورای امنیت  

توصیه کرده بود  آغازشد...
آذربایجان   بحران  اوان  درهمین 

شدت می یافت.
***

ژانویه   ۱۴  ،۱۳۲۴ ماه  بهمن  در۲۵ 
۱۹۴۶، تقریباً سه هفته بعداز انتصابش 
به ریاست دولت، درحالی که مذاکرات  
نخست  شخصی  های  وتماس  لندن 
وزیر درتهران زمینه رابرای گفتگوی 

آماده  شوروی   باسران  مستقیم 
کرده بود، قوام وزیران خودرا به شاه 

ومجلس معرفی کرد...
 ۲۵  ،۱۳۲۵ فروردین  در۵  استالین 
مارس ۱۹۴۶ شخصاً اعالم کردکه ارتش 
سرخ طبق تعهداتی که بادولت ایران 
وجوددارد بتدریج ازاین کشورخارج 

خواهدشد...
درنهم مردادماه۱۳۲۵، ۳۰ ژوئیه ۱۹۴۶،
 هیئت وزیران بمنظورترمیم کابینه  
استعفادادند  جمعی  بطوردسته 
احمدقوام  مرداد،   ۱۲ روزبعد  وسه 
ازوزیران  تن  ده  سعدآباد  درکاخ 
کرد. معرفی  شاه  به  جدیدرا  دولت 
توده  حزب  ازاعضای  ازآنها  تن  سه 
بودند... قوام مستقیماً با سادچیکوف 
مذاکره  درتهران  سفیرکبیرشوروی 
کرده ودرباره آن به توافق رسیده بود!...
ودست  ازافکارعمومی  مهمی  بخش 

ازحضور  کشور  سیاست  اندرکاران 
وزیران  توده ای در دولت نگران بودند...

برادرارشد  الدوله(  وثوق)وثوق  حسن 
قوام نیز ازاین جریان سخت نگران شده 
بود... قوام گفت  خاطربرادرم را آسوده 
ولی  کنم  می  چه  دانم  می  من  کنید 
ازایشان تعجب می کنم که درکاردانی من 
شک وتردید دارند... حضوروزیران توده 
ای  درکابینه اندکی بیش ازدوماه ادامه 
داشت. قوام آن هارا در۲۵ مهرماه ۱۳۲۵ 

دراین  فارس  غائله  کرد....  ازکاربرکنار 
میان آغازشده بود وباقدرت وتدبیرقوام 
را  ایران  ها  شوروی  بود.  یافته  پایان 
می  وشاه  قوام  کردند...  تخلیه  کامالً 
دانستند که زمان زورآزمایی فرارسیده 
است... قوام روز حرکت رسمی نیروهای 
ارتش ایران را بسوی تبریز تعیین کرد 
شاه  بود.   ۱۳۲۵ آذرماه  شانزدهم  که 
درکنار ودرپیشاپیش ارتش مظهر این 
حرکت  آزادی بخش ومجری آن بود...

تجزیه  حکومت  سریع  بافروپاشی 
واستقرارحکومت  آذربایجان  طلب 
قانونی درآن خطه دوراول رودر رویی 
با اتحادجماهیرشوروی باپیروزی بی 

چون وچرای ایران به پایان رسید

از  دولتمرد  رویدادوسه  سه  کتاب 
تألیفات دکتر هوشنگ نهاوندی است 
که درآن از احمد قوام ، دکتر محمد 
زاهدی   اهلل  فضل  سپهبد  و  مصدق 
در  آنچه  دارد.  جالبی  های  روایت 
این دوصفحه خواندید خالصه ای از 
صفحات  ۱۱۵ تا ۱۷۹ این کتاب است.

دولت مرکزی دیگر برقسمت مهمی از کشور تسلط نداشت. مجلس به نخست وزیری  احمد قوام  
ابراز تمایل کرد وسرنوشت ایران  درشرایطی بس دشوار، که یکی از بحران های  بزرگ  سرتاسر 

تاریخ ایران بود،  دردست او قرارگرفت. 

فرمان مشروطیت با انشاء و دستخط قوام السلطنه

هیئت ایرانی  به ریاست قوام پیش ازسفر به مسکو
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    بقیه : نازنین

وگفتم:بگو  بُریدم  را  حرفش      
نباش،منتظر  نگران  من  وازبابت 

شنیدن خواسته ات هستم.
باگذشت  همیشه   : گفت          
می  کوتاه  اید،اما  بوده  وجوانمرد 
ازاین سر  کنم تا حوصله تان بیش 
برای  مواقع  ای  نرود،واگردرپاره 
تفهیم شرح حالم بی پرده مطالبی 
را بیان میکنم،با توجه به این نکته 
وشرایطی  دروضع  من  که  است 
بشود  ای  تصورشایبه  که  نیستم 
همسری  دربرابرکسیکه  آنهم 
ودوجوان  ووفاداروشایسته  خوب 
برومنددارد،آنگاه  ی  تحصیلکرده 
ازپذیرفتن  داد:پس  ادامه  چنین 
به  پدرم  که  شرایطی  تمام 
بودوانجام  گفته  جهانگیر 
مراسم  کاروبرگزاری  مقدمات 
که  او  همسر  عقدوعروسی،رسمًا 
ودوبرابرسّن  ساله  شش  وپنج  سی 
روزبرگزاری  واو  بودشدم  من 
مراسم عروسی آنقدراززینت آالت 
وجواهرات نثارمن کرد که حسادت 
ها  خاله  دختر  ازجمله  بسیاری 
برانگیخت،چه  را  هایم  عّمه  ودختر 
آنان  وچه  کرده  ازدواج  که  آنان 
از  غافل  ومن  بودند  بخت  دم  که 
درانتظارم  که  شوم  سرنوشتی  

بوداحساس غرورمی کردم.
که  مشهدبود  جهانگیراهل          
شده  منتقل  شهرما  شهربانی  به 
وخویشی  قوم  جهت  بود،وازاین 
جهت  ازآن  ومن  درشهرمانداشت 
دخالت  مان  مشترک  درزندگی  که 
ازسوی  ای  کننده  امرونهی  گرویا 
تا احیانًا  بستگان جهانگیر نداشتم 
کنند،خوشحال  فضولی  کارم  در 
بودم واین امر یکی از دالیل رضایت 
پیوند  برای  من  وخود  پدرومادر 

زناشویی بااو بود.
شد  انجام  عروسی  مراسم          
امیدوآرزوبرای  باهزاران  ومن 
منزل  به  آل  ایده  زندگی  یک 
دیدم  زفاف  جهانگیررفتم،درشب 
عالقه ای به همبستری ازخودنشان 
فرهنگی  ی  برپایه  نمیدهد،منهم 
یافته  وتربیت  شده  بزرگ  باآن  که 
که  بگویم  او  به  توانستم  بودم،نمی 
همه ی مردها به ویژه جوانان آنگونه 
وسالخورده  باتجربه  اززنان  که 
عروسی درشب  بودم،  شنیده  
 بیصبرانه درانتظار رسیدن لحظه ی

 زفاف اند،ولی تو چرابرعکس همه، 
اشتهایی!بنابراین  بی  و  تفاوت  بی 
نامطلوبی  احساس  دردرونم  اگرچه 
وبامداد  نزدم  حرفی  اما  داشتم 
روز بعد که خدمتکار خانه ی ما به 
رسم معمول ازبرایمان کاچی آورده 
گرفتم  را  کاچی  محتوی  بود،ظرف 
وباتبّسم ظاهری به خدمتکار گفتم 
درد  تان  دست  بگو  مادرجان  به 
تان  خدمت  دستبوسی  نکندبرای 

خواهیم رسید.
ادامه دارد.

 بقیه : تاریخ مستند خوزستان

به  ولیعهدش  و  شاه  احمد  تردید  بدون 
خاطر مصالحی از بیان آنچه که در پشت 
کرده  خودداری  است  گذشته  می  پرده 
سردارسپه  که  وقدرتی  نفوذ  وبا  بودند 
در این زمان به دست آورده بود، کتمان 
واقعیّت  از سوی نامبردگان چندان به دور 
از ذهن نیست، میرزا یحیی دولت آبادی در 
نگارنده  است:»  نوشته  خاطراتش  کتاب 
خود ازولیعهد] محمدحسن میرزا[ شنیدم 
که می گفت: چهل هزار تومان ماهیانه ی 
یکماهه ی شاه را که درغیاب او گرفتم 
به  قلم  یک  بفرستم،  اروپا  به  او  تابرای 
ُمدّرس دادم که در راه حفظ تخت وتاج 
ما کار بکند واز میان رفت، حاال برادرم آن 
پول را ازمن مطالبه میکند «. حیات یحیی، 

جلدیکم، رویه ۳۷4
با  فصلی  سر  زیر  در  مستوفی،  عبداهلل 
عنوان» کمیته قیام سعادت« می نویسد:» 
یکی  که  صدری(  الدوله)شکراهلل  قوام 
دورۀ  در  و  شاه  مظفرالدین  درباریان  از 
خواهان  آزادی  وجوه  از  یکی  مشروطه، 
ُمدرس  با  اواخر  و دراین  بوده  اعتدالی  و 
همکاری میکرد ودردورۀ پنجم از وکالیی 
بود که به سعی خزعل انتخاب وچنانکه 
شده  ومدرس  دربار  بین  رابط  دیدیم 
برای  ولو  وکالت  لوازم  از  یکی  البته  بود، 
باشد،  هم  بعد  ادوار  برای  زمینه  داشتن 
به دست آوردن دل موکلین است وچون 
دروکالت قوام الدوله، حّقاً موکلی جز شیخ 
طور  به  را  رابطه  نیست،  کار  در  خزعل 
کامل دردست داشته واحیانأ از خبرهایی 
اورا  است،  خورده  می  شیخ  درد  به  که 
شیخ  بنابراین  گذاشته...  نمی  نصیب  بی 
خزعل از اوضاع تهران وضّدیت اقلیّت با 
سردار سپه ودل خونی سران آزادی خواه 
از رفتار اوبه خصوص از جمهوری خواهی 
او واینکه به تدبیر مدرس تیر سردارسپه] 
برای جمهوریّت[ به سنگ خورده بود، به 

جزییات واسرار واقعه آگاه بوده است ..
همکارو  با شکراهلل صدری،  مدرس  البته 
همفکرخود، این مطالب را مذاکره کرده
وقوام الدوله هم مستعد بودن شیخ خزعل 
او به  سپه،  سردار  ضّد  بر  قیام  برای  را 

فهمانیده و مدرس اجازۀ مذاکره با اورا به او 
داده  وناگزیر بعد از رسیدن جواب مساعد 
از طرف شیخ خزعل، با دربار هم دراین 
بابها مذاکراتی شده و ولیعهد هم این جمله 
را پسندیده است و بالجمله این مقدمات 
سبب شده  که مدرس هم نامه ی ذیل را 
برای اطمینان شیخ خزعل بفرستد«. شرح 

زندگانی من...، جلد ۳، رویه 6۳۷و6۳۸
مستوفی آنگاه به دنبال این مطالب، متن 
نامه ی مدرس به شیخ خزعل را که نسبتًا 
مفصل است  درج می کند که ما فقط به 
کنیم  می  اشاره  آن  از  مختصری  بخش 
است که  یی  ازتوطئه  روشنی  که گویای 
آزادی خواهی  به  از رجال مشهور  برخی 
دولت  به  وابسته  شیخ  یک  همدستی  با 
قتل  عامل  که  وشقی  وخونریز  انگلستان 
پرداخت  واز  بود  خوزستان  در  بسیاری 
از  دریافتی  گمرکی  عوارض  و  مالیات 
آنهم  مرکزی  دولت  به  وارداتی  کاالهای 
در شرایط تنگدستی خودداری می کرد و 
خیال خام جدایی خوزستان را در سر می 
پرورانید، برای سقوط رضاخان وبرقراری 
همان شرایط تأسف بار پیشین چیده بودند. 
جمله  از  خزعل  به  نامه  این  در  مدرس 
نوشت:» عجالتاً این شخص که به مالقات 
مطمئنی  معتمد  شخص  آید،  می  سرکار 
داریم  او  به  را  اعتماد  کمال  که  است 
وهرچه می گوید از قول ماهاست وتمامًا 
صحیح است وحقیقة اگر حاضرید با فکر ما 
کمک باشید، موقعش رسیده است ...شما 
باید سعی کنید که شاه را به محمره وارد 
کنید واگر نخواست برگردد ویا نتوانست 
مراجعت کند، مملکت ولیعهد قانونی دارد، 
تعالی  بیاید...وفقکم اهلل  او روی کار  باید 
ذیالحّجه  شهر  فی  مدرس  حسن  االحقر 

الحرام۱۳4۲«. جلد۳. رویه، 6۳۹
ضمن تلگرافات رد وبدل بین سردارسپه 
مالیاتی  بقایای  مطالبة  به  راجع  وخزعل 
رسمیّت  ابتدا  شیخ  گمرکی،  وعوارض 
دکتر میلیسپو، خزانه دار کل ایران راکه 
اقالم بدهی شیخ را جهت وصول به دولت 
گزارش داده بود، انکار می کند ودرتلگراف 
دیگر ُرک وراست به سردار سپه نوشت: 
نمی  دولت  ریاست  به  شمارا  اصالً  من 
شناسم، شما مرد غاصبی هستید که شاه 
قانونی ومشروطة مملکت را بی گناه بیرون 
کرده وپای تخت را اشغال نموده وغاصبانه 

بر قوای دولتی دست انداخته اید.
جز  راهی  آخری،  تلگرام  این  دریافت  با 
سرکوب شیخ وفرو نشاندن غایلة از برای 
رضاخان  وزیری  نخست  به  ایران  دولت 
باقی نماند وباالخره بساط شیخ خزعل با 

پایمردی و شهامت رضاخان برچیده شد.
تردید  وبندی، جای  وزد  ائتالف  با چنین 
نیست که اگر مخالفان ُمغرض ویا نا آگاه 
ونادان رضاخان  موفق می شدند، با قدرتی 
که شیخ در تمامی ارکان دولتی به ویژه 
در خوزستان، به دست آورده بود واوضاع 
درهم وبرهم ایران به ویژه در پایتخت و 
همه  وحضور  دولت  مالی  شدید  ضعف 

آنهم   درایران،  انگلستان  دولت  جانبة 
قدرتمندی  سیاسی  رقیب  بودن  خالی 
چون روسیه درایران، جای تردید نبود که 
شیخ خزعل با پشتیبانی دولت بریتانیا که 
همواره در صدد جدایی بخشهایی ازایران 
به ویژه خوزستان بود، خوزستان را در نبود 
ارتشی نیرومند وسرداری میهن دوست وبا 
اقتدار؛ از پیکر ایران جدا می ساخت، اما 
چون مخالفان رضا خان توفیقی به دست 
نیاوردند، قبول ویا حتاتصّور از قّوه به فعل 
درآمدن آنچه که شیخ خزعل درسر می 
نمی  ذهن  در  بسیاری  برای  از  پرورانید، 
گنجد، که » رسیده بود بالیی ولی به خیر 
گذشت«. متأسفانه بسیاری از هم میهنان 
ما به خاطر ضعف تحلیل مسایل؛ ازامکان  
وقوع حادثه یی در آینده به خاطر مسایل 
وشرایط زمان حال عاجزند وآنگاه که  به 
وقوع می پیوندند از غفلتی که کرده اند به 
نتیجه یی می رسند که شایسته بود پیش 
از آن می رسیدند، نمونه ی روشن  وگویا 
ی این گفته را می توان در رویداد انقالب 
گذشت  از  پس  سال ۱۳۵۷  در  اسالمی 

اندک  زمان از وقوع آن مشاهده کرد.
سران  از  یی  پاره  در  لغو  ی  اندیشه  این 
یی  بهانه  همجوارایران  عربی  کشورهای 
ایران  دولت  قراردادن  فشار  در  برای 
گردید، تا در مواقع لزوم ودشمنی با ایران 
درآورند  حرکت  مزدورخودرابه  ،عوامل 
سرزمین  از  بخشی  جدایی  وخواهان 
باستانی ایران شوند، که  درزمان پهلوی 
دوم نیز چنین تحریکاتی از سوی دولت 
از  ایران  حق  شناسایی  سر  بر  عراق 
مرز  به  نسبت  عراق،  دولت  سوی 
تالوگ«   اساس»  بر  العرب  شط  آبی 
وجود داشت که با بسته شدن پیمان 
وکشورعراق؛  ایران  بین   ۱۹۷۵
طلبان  تجزیه  ازسوی  صدایی  دیگر 
برنخاست، تا اینکه دررژیم جمهوری 
اسالمی به خاطرتحریکاتی که بر علیه 
زمامداران چند کشور عربی از سوی 
گیرد،  ومی  گرفته  صورت  رژیم  این 
بار دیگرصدای تجزیه طلبی از سوی 
مصداق»  به  ُمزدور؛  و  بیگانه  عوامل 
زدی ضربه یی؛ ضربه یی نوش کن« 
می  شنیده  جعلی»عربستان«  نام  زیر 

شود.
ژاژ خواهی گروهک عرب  درباره ی 
زبان جدایی خواه خوزستانی بسیاربیش 
از آنچه که آورده شده است می توان 
از  ازاین  بیش  که  ازآنجا  اما  نوشت، 
بیرون  ماهنامه  های  رُویه  گنجایش 
است، به همین مختصربسنده می کنیم، 
مگر در آینده و به حکم ضرورت؛  به 
نگارش دیگری با ارائة اسناد و مدارک 
بیشتر، ناگزیربه رّد ژاژخواهی گروهک 

های  مزبورشویم .
پایان

بقیه : طب سنتی
عکس این مسأله نیز صادق است که 
حاالت خوب جسمانی در روح انسان 
اثر می گذارد، روح را شاداب و فکر را 

قوت می  بخشد.
ودر پایان:

چه طور به حالت تعادل در بیاییم؟
معتدل  مزاج  که  است  این  واقعیت 
در  اعتدال  و  ندارد  وجود  واقعی 
مزاج نسبی است. مزاج تحت تأثیر 
تغییر  می خوریم  که  خوراک هایی 
می کند. در حالت عادی این مزاج ها 
در بدن متعادلند؛ اما به دنبال سبک 
زندگی غیرصحیح این مزاج ها باهم 
اصول  باید  می کنند.  پیدا  تداخل 
شش گانه حفظ سالمت را بیاموزیم 
و اینکه چگونه بر اساس مزاج حاکم 
بر بدنمان بخوریم، بیاشامیم و ورزش 
کنیم. چه زمانی بخوابیم و چه زمانی 
بیدار شویم. چگونه فشارهای روحی 
و روانی خودمان را مدیریت کنیم و 
چگونه به هیأت مدیره حاکم بر بدن 
کمک کنیم تا مواد زائد تولیدی در 
این  رعایت  کند.  دفع  بهتر  را  بدن 
اعتدال  تا  می  کنند  کمک  موارد 
حفظ  مزاجمان  اساس  بر  را  نسبی 

کنیم.  ادامه دارد

Dear Mr.Parizi
Many thanks for publishing my poem:«Why I 
Dont Like the Word Race» in last issue of Azadi.
Unfortunately there are few mistakes by your 
Typist as follow.You are kindly requested to 
correct those mistakes.
2nd line: Of difference...
10th line: It touches...
17th line: Blinds us to...
Also , Please mention  the name of my book as:
«Mother Earth and we»
Best Respect
Zahra Karimi pour 
Edmond,Oklahoma,USA

my worlds
A million worlds live in me
like friends
not fair-weather friends 
I must have had fortune on my side
to make friends with those worlds
A million worlds live in me
the world of music
poetry
dance
painting
and melancholy
these are like the shoulders to cry on
promise me to keep them under 
your hat for ever
I make love with these worlds they 
sweep me off my feet

sweet as honey  
as long as they live in me
I have no need of any other 
friendship
they give me love
and my sole is filled with them 

I hear you
I draw a line on your lips with my 
finger
you kiss my finger
I can see your smile
come back to me
to invite the stars into our bed
I can hear your voice again
without your speaking

wind
wind is the sibling of this land
makes dandelions dance in 
themselves
open themselves up to me
and pass through narrow alleys

Continued from page  7

بقیه: زنان شاهنامه
منم بنده این مهربان بنده را

گشاده دل و ناز پرورده را
کس  جا  همه  به  که  داد  دستور  شاپور 
آگاه  او  آمدن  از  را  مردمان  و  فرستند 
در  قیصر  که  تیسفون  به  جز  کنند 
آنجاست چون مصلحت نبود که از آمدن 
گرد  بسیار  سپاهی  شود.  خبر  شاپور 
شاپور جمع شدند و بر تیسفون حمله 
بردند و قیصر و رومیان را شکست دادند 
و قیصر را زندانی کردند. شاپور دستور 
داد که او را به درگاه او آورند. چون قیصر 
به پیشگاه شاه رسید، اشک از دیدگان 
او بارید و پوزشها خواست. شاپور به او 
گفت من به بازرگانی به روم آمده بودم 
نه با لشکر و سپاه، چرا بر من چرم  خر 
کردی؟  دچار  عذاب  بدان  و  پوشاندی 
آنگاه او را سرزنشها کرد و به زندان روان 
بر  گشت  برقرار  آرامش  چون  ساخت. 
تخت سلطنت نشست و کنیزک را که 
زندگی و شاهی بدو بخشیده بود دلفروز 
و فرخ پی نام نهاد و از میان خوبان او را 

دالرام خود ساخت.
کنیزک که او را رهانیده بود

بدان کامکاری رسانیده بود
دل افروز و فرخ پی اش نام کرد

ز خوبان مر اورا دالرام کرد
ادامه دارد

Dr. Kazem Vadiei:

born on 23. Sep. 1928 in Shiraz, Iran. 
Studied at the University of Tehran and 
graduated Ècole Normale Supèrieure 
in History, Geography, and Educational 
Studies. Received a PhD in Human and 
Economical Geography Studied from the 
Sorbonne in Paris. Professor of Geography 
at the University of Tabriz and Teheran from 
1954 to 1979. Author of several scientific 
works on the geography of Iran. Created 
the Chair of Methodology, Geography and 
Rural Studies. Head of the Department of 
Rural Studies at the University of Tehran. 

Awaiting

Behind the World
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Getting acquainted with a lady who is :

Painter, poet and writer
Samira  Nozari

Samira Nozari (b.1982) is a 
female contemporary poet, 
writer and painter and a 
member of Iranian Literature 
Foundation. 

As a little girl she was a 
profound child and spent 
lots of her time in nature 
and started reading books by 
the masters of literature and 
poetry which influenced her 
future life.

Her first short story was 
“White Morning” which she 
wrote at the age of 14.

She obtained her high school 
diploma in Mathematics. 
She continued her education 
in university and graduated 
with B.S degree in Chemical 
Engineering, and worked in 
that field for many years.

In 2010 she published 
her first poetry book 
“Tavalodam ra Tanhayam” 
or “Lonely Birthday” in 
Persian language.

In June 2010, a debuted 
presentation of her first book 
was done by prominent 
poets and writers in “Artists’ 
Garden” in Tehran, Iran, 
which is a cultural center 
dedicated to famous artists 
and their work.

This book was later 
published on audio DVD 
with her own voice.

In 2011 her book, “Lonely 
Birthday” was translated in 
English.

In January 2013, she made 
a speech on “Foroogh 
Farookhzad”, a famous 
female Iranian poet, in a 
special gathering for the 
poet commemoration event, 
in Irvine, CA.

Samira Nozari is also a 
painter. Her first art works 
were mostly classic, but 
later she showed interest 
in modern art and paints in 
modern style. 

In April 2017, she set up a 
painting exhibition in Las 
Vegas, U.S.A. for 9 months 
where she exhibited her 
modern paintings.

The exhibition was very 
successful and received 
great reviews.

In an interview with Review 
Journal newspaper regarding 
her exhibition, when asked 
about her perspective about 
art, Samira Nozari replied: 
“People can see you through 
your work. In art you are 
absolutely yourself. Art lets 
you get closer to your soul.”

In another part of the 
interview she said: “There 
is little difference between 
creative writing, painting and 
music. Art is an international 
language. If you ask me 
which art is closer to the soul 
of you, I would say writing. 
There are some things you 
can express better in writing 
especially poetry. And there 
are things you can express 
(better) with colors. They 
complete each other. I think 
poetry, painting and music, 
are all three related to each 

other. It’s difficult to separate
the boundary between them, 
they’re so close.”
Simplicity and femininity 
play major part in Samira 
Nozari’s poems. 

Her books are being sold in 
Amazon around the world.

Her published works are:

Tavalodam ra Tanhayam 
(Lonely Birthday) (poetry 
book in Persian), 2010

Audio DVD, 2010
Lonely Birthday, (translation)
 (poetry book in English), 
2011
Without Destination (poetry 
book in Persian), 2012
Whisper of poem (poetry 
book in English), 2014
Fusionaroma (Book of 
paintings), 2015
I deserve myself (poetry 
book in Persian), 2016
Samira lives with her 
husband in the US.

Here is some of her poems:

christmas

winter has come 
cold winds
blowing so strong unhinging 
the door
hot cups of coffee charm 
their way in our hands
and give us a real buzz
here with you at home
this Christmas you are not 
alone anymore
I am with you, in your 
moments
I live in you
you pull away me from me
together
hand in hand 
heart in heart
celebrate the decorated pine 
tree
full of your love
a walk
shoulder to shoulder 
in the street
welcoming the new year
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Qassem Soleimani and the 
Iranian regime’s quest for 
legitimacy

If there is one Iranian 
military figure that can be 
considered an international 
celebrity of sorts, it is 
General Qassem Soleimani. 
He is the head of the Quds 
Force, the arm of the Islamic 
Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) that operates 
outside of Iran’s borders. 
Soleimani was appointed to 
the role in 1997 and until 
a few years ago remained 
almost invisible. He was 
the man who spearheaded 
Iran’s anti-Taliban efforts 
in Afghanistan in the 1990s, 
organized Iraqi Shi’a militias 
after Saddam Hussein’s fall 
in 2003, and went to the 
rescue of Bashar al-Assad 
when the Syrian civil war 
broke out in 2011. 

ًRecently, Soleimani gave 
his first ever lengthy public 
interview, focusing on Iran’s 
role in the 2006 war between 
Lebanese Hezbollah and 
Israel. There were no major 
surprises in what Soleimani 
said about the conflict, but 
that was not really the point. 
The timing suggests that 
Soleimani and his brothers-

in-arms in the IRGC, backed 
by Iranian Supreme Leader 
Ayatollah Ali Khamenei, 
feel the need to reassure 
the Iranian people that their 
policies will not drag Iran 
into a nightmarish military 
conflict with the U.S. and its 
regional allies.

Soleimani’s not-so-subtle 
message in the interview was 
that the best defense is a good 
offense. In other words, to 
neutralize the threat of U.S. 
policies, including sanctions 
and the deployment of 
military forces to the region, 
Iran should not retreat. It 
should continue its regional 
policies, in Lebanon, 
Iraq, Syria, Yemen, and 
elsewhere, because this 
constitutes a policy of 
offense. Without it, if Iran 
chose to pull back from the 
region, an American policy 
of regime change would be 
that much easier to achieve. 
Or so Soleimani seems to 
believe.

For this stalwart solider-
ideologue, it is outside 
of Iran’s borders, in the 
fight against the regime’s 
opponents, where the 
Islamic Republic bolsters its 
legitimacy. His critics might 

even suggest that such 

talk is an open admission 
by Soleimani that Tehran is 
fueling tensions in the region 
— such as the recent attack 
on Saudi oil facilities — in 
the hope that it can prolong 
the Islamic Republic’s 
lifespan by deterring its 
rivals. 

Regardless of the merits of a 
policy of offense, also called 
“forward defense” in Tehran, 
Soleimani’s quest for 
regime legitimacy outside 
of Iran’s borders is fraught 
with omissions and risks. 
Nothing is more glaring 
than the fact that the average 
Iranian has very little to gain 
from it. Iranian society today 
is struggling with far more 
acute problems than merely 
the impact of U.S. sanctions. 
Four decades on from 
its founding, the Islamic 
Republic has lost the trust 
of its own people, which 
numerous Iranian officials 
openly admit. Systematic 
corruption, rampant 
unaccountability, and the 
imposition of draconian 
political and social laws on 
a society that cannot see 
its values reflected in the 
actions of the minority ruling 
elite are just a few examples 
of the long list of grievances 

by the Iranian people.

A couple of days before 
Soleimani’s interview aired 
in Tehran, a new Iranian 
opposition organization was 
established in London. 
The “Transition Council of 
Iran” claims not to have a 
party-political manifesto. Its 
top membership draws from 
the ranks of republicans, 
monarchists, and leftists, 
as well as other political 
leanings. The council’s 
only mission is to prepare 
Iran for the day after the 
Islamic Republic is toppled. 
Such opposition efforts 
have happened before 
and the Islamic Republic 
is still standing. But the 
Iranian opposition senses an 
opportunity and rightly so. 
It is no exaggeration to say 
that the distance between 
the average Iranian and the 
Islamic Republic has never 
been as great as it is today. 
And Soleimani and his ilk 
are looking in the wrong 
place in their quest for 
legitimacy. 

*Alex Vatanka is a Senior 
Fellow at MEI who 
specializes in Middle Eastern 
regional security affairs with 
a particular focus on Iran. 

Qassem Soleimani and the 
Iranian regime’s quest for 
legitimacy
By: Alex Vatanka*

Soleimani:  “The best defense is a good offense.”

Bench
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 peace and sincerity is in 
the store. One day this same 
Americans will need us. And 
we also need them. The world 
has become a global village. 
The seven billion people of 
the world today depend on 
each other and are obliged 
to live together in peace. 
Look at the Chinese, they 
have become closest friends 
of Iran. Politician may be 
full of tricks and deceptions 
but people remain honest 
and sincere, devoted to their 
human causes. I believe in 
this though I do not insist for 
I may be wrong.

FS: It seems that those, who 
like you, advocate peace are 
gaining ground.

AZ: Everyone, but those 
who have lost their minds, 
wants peace. Iran is a 
peace-loving nation; the 
Iranians know the pleasures 
of living a peaceful life. 

FS: Let me go back to the 
events of 1979 and the 
Iranian revolution. Many 
Iranians still believe that 
Jimmy Carter, the American 
President, was at the origin 
of the fall of the Iranian 
Monarchy.

AZ: Look at the photo behind 
you.I, took the Shah’s son 
to visit Carter in the White 
House. Carter had sympathy 
for Iran. He is a noble man. 
Iranians sometimes become 

more Catholic than the 
Pope. The Shah’s morale 
was low; he was seriously 
suffering from his illness; he 

was surrounded by a bunch 
of flatterers and liars and 
we saw the outcome. It was 
the Shah himself who told 
the Iranian Ambassador to 
go and speak to Khomeini.

 No, Jimmy Carter was not 
responsible for the fall of the 
Shah.

FS: Recent documents reveal 
that Ambassador Sullivan 
and Jimmy Carter were both 
trying to boost the morale of 
the Shah and that to the last 
moment.

AZ:  That was not the case 
of Sullivan. I had told the 
Shah from the first moment 
that Sullivan was not a good 
Ambassador for Iran. He 
wrote back to me “We have 
you, do not worry.” He was 
kind and generous in his 
mind, but I knew Sullivan 
was neither capable nor 
sincere. I had a long meeting 

over a private lunch with 
him before he was sent to

Iran. I was convinced we 
should not approve of his 
nomination. 

We should remember that the 
situation in Iran deteriorated 
rapidly. There were many 
who wanted to do everything 
possible to help us. President 
Carter called the Shah 
personally to support him. 
This is what I know and 
believe in. If there be some 
who think otherwise and if 
they have any documents to 
prove, let them come forth 
and speak. I told the Shah 

what I sincerely thought. For 
me not to tell the truth was 
a treason. Carter was not 
the only president friend of 
Iran;with other Presidents 
like Nixon or Ford also 
we used to sit, defend 
our interests and reach 
agreements. They had proved 

their good will towards us. 

FS: But in one of his 
meetings with Sullivan, the 
Shah asks him why he had 
not contacted the Khomeini 
Camp and try to get their 
support for the government 
of Bakhtiar.

AZ: Sullivan’s behaviour 
was not sincere, deep in his 
heart he was not with us. He 
was basically confused. His 
failures in Vietnam and then 
in Philippine could explain 
his attitude. I knew all about 
him and tried to bring it to 
the Shah’s attention. You can 
even see in the documents 
that Carter was considering 
to dismiss him. After some 
fifty years we have access to 
these files, they are mostly 
declassified. I repeat again that 
I believe Jimmy carter liked 
Iran and the Iranians. Maybe 
at the start of his Presidency 
he did not have enough 
experience but we saw him 
come, at his own initiative 
and at the crucial moments of 
our history, to Iran to express 
his feelings about Iran and his 
support for the Shah, calling 
our country “The Island of 
Stability.” I have much respect 
for him.
FS.Thank you, for your time.
AZ: Thank you, and I am 
very glad to talk to you.

NBC Special 
Report 
on Iran’s 
Ambassador 
to US, 
Ardeshir 
Zahedi, 
December 1, 
1974.
Ardashir Zahedi, is Iran’s 
Ambassador to the United 
States, and he is the subject 
of our tonight’s program. 
He is not an stereotype 
ambassador wearing an 
ironed trouser with an 
upright nose. These days, 
the Iranian ambassador is 
reminded of the high price 
of oil wherever he goes. The 
tremendous amount of oil 
money and his respectful 
behavior have made him the 
most popular figure in the 
international community and 
one of the most influential 
diplomats in Washington 
today. One of the reasons 
for his popularity may be his 
closeness to the Shah of Iran 
and his marriage to the king’s 
daughter. The king of Iran 
was introduced by Ardeshir 
Zahedi to Queen Farah 
when she was a student girl. 
Ardeshir Zahedi married 
the daughter of the Shah 
of Iran, and they separated 
after some time, but Shah 
and Zahedi remained close 
friends. Last year, when 
the Arabs shut off oil on 
the US Navy’s fleet in the 
Mediterranean, the Iranian 
ambassador, at Henry 
Kissinger’s request, picked 
up the phone and arranged 
for Iran to ship fuel to the 

US Navy. Many documents 
are sealed and send by the 
courier’s envoy to the Shah 
of Iran, about his activities 
and Zahedi’s numerous trips 
to various parts of the US 
to investigate and deliver 
the air equipment Iran is 
purchasing. Iran is exporting 
$ 1.9 billion of its oil money 
to buy 80 jet fighters from 
New York. Iran also pays 
$ 500 million to buy two 
hundred fighter jets from the 
North Rover Company in 
California.

The Iranian ambassador 
is also considering buying 
one of the bombers, despite 
the fact that only one of the 
$ 30 million bombers has 
been built so far. The Iranian 
ambassador is also buying a 
$ 2 billion satellite system 
that will be used for military 
and civilian use in the 
country’s communications.

The Iranian ambassador 
explains why he spends so 
much of his oil money on 
military equipment: “We 
cannot afford to neglect and 
defend ourselves and wake 
up one morning to see the 
Iranian people surprise by 
a sudden attack from the 
south. , East or west. “

The large number of formal 
banquets at the Iranian 
Embassy provides the 
Iranian ambassador with an 
opportunity to talk about 
his country’s policies. High-
level officials such as White 
House legal advisers, the 
heads of the US Supreme 
Court, prosecutors and other 
officials are also attending.

“I think a good diplomat 
is someone who wants to 
work eighteen to nineteen 
hours  a day and return to 
work after dinner and work 
another couple of hours. 
It’s not easy,” says Ardeshir 
Zahedi.

Carter in Iran, from left:Princes Ashraf,Shabanoo,pres.
Carter,The Shah, 1st lady Carter,Prince Gholamreza

Shah and Shahbanoo   at the White House

Bellow:From left:
Brzezinski,H.E.Zahedi, 
Prince Reza,President 
Carter, at the White-House

Dr. Kazem Vadiei:

born on 23. Sep. 1928 in 
Shiraz, Iran. Studied at 
the University of Tehran 
and graduated Ècole 
Normale Supèrieure in 
History, Geography, and 
Educational Studies. 
Received a PhD in 
Human and Economical 
Geography Studied from 
the Sorbonne in Paris. 
Professor of Geography at 
the University of Tabriz and 
Teheran from 1954 to 1979. 
Author of several scientific 
works on the geography of 
Iran. Created the Chair of 
Methodology, Geography 
and Rural Studies. Head 
of the Department of Rural 
Studies at the University 
of Tehran. Founded the 
Institute of Research 
and Teaching in Rural 
Cooperatives. Secretary of 
State in Labor and Social 
Affairs. With the coming 
of the Islamic Revolution 
in 1979, he was arrested 
and forced to leave his 
beloved country to live in 
France. While in France, 
he has always remained 
an opponent to all kinds 
of Fundamentalism and 
is a Defender of Human 
Rights, with the purpose 
of returning Democracy 
to Iran. Has published 
several books and hundreds 
of articles and papers 

about the social economic 
problems of Iran. Published 
the book, “Witness of the 
Time”, 2007. He tirelessly 
continues to write papers, 
deliver lectures, and gives 
interviews (anytime and 
anywhere).His latest book 
named “Petales” published 
in June 2019 .It contains 
His wife’s(Dr.Raymonde 
Chatelain Vadiei) and his 
own poems in French. Here 
is one poem of this book,by 
lady Raymonde Chatelain:
L’oiseau
Regagne son nid
la nuit tombe
Le Croissant de lune
Rit
Fevrier 2016
And here is one of Dr.Kazem 
Vadiei’s poem:
Mon Tout Doux Quartier
Dans mon tout doux quartier
La mosque’e si souvent 
ouverte
Mais moi j‘ai peur d’ y entrer
Dans mon tout doux quartier
L’ e’glise si souvent ferme’e
Ocombien j’aime y pe’ne’trer
Dans mon tout doux quartier
Les bibliotheques sont lieux de 
recueillement
Dans mon tout doux quartier
Le gymnase est clos la plupart 
du temps
Mais les joyeux gamins jouent 
devant
Eux au moins ils ne perdent 
pas leur temps
J’ ai tellement envie:
        d’ Entrer dans la mosquee 
sans peur
    de pe’ne’trer dans l’ e’glise
 To be continued on page 8

New Book by: H.E. 
Kazem Vadiei & his 
wife
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Dr Farida Saba from 
the Iranian television in 
USA had the opportunity 
to interview Ambassador 
Ardeshir Zahedi in 
his residence at Villa 
les Roses, Montreux, 
Switzerland.

Referring to the long 
and unique experience 
of the Ambassador in 
international diplomacy, 
she asked him about 
his views on the current 
tensions between Iran 
and the United States 
and what the Iranians 
should do under the 
present circumstances. 
Should they listen to 
Trump, Netanyahu and 
MBS or stand behind the 
Islamic Republic?

Ambassador Zahedi 
(AZ):  I have no 
sympathy whatsoever 

for the three names you 
mentioned. Any Iranian 
who follows them must 
be either brain washed 
or sick. They are not 
friends of Iran; they are 
our enemies and I have 
no consideration for such

enemies. I am not a 
prophet but through 
common sense and 
experience I have been 
convinced that there is 
no problem that cannot 
be solved through honest 
exchanges, dialogue and 
sincerity. 

Once I was talking with 
Gromyko, the Russian 
Foreign Minister about the 
situation inCzechoslovaki .
He was a learned and 
sympathetic man and I 
had much respect for him. 
I told him: “You want to 
say what is mine, is mine 
and what is yours is also 

mine.” I believe that 
this kind of attitude and 
political game play does 
not lead anywhere. This is 
not diplomacy. 
The President of the 
United States hopefully 
seems to have started to 

realise this. The people of 
America themselves are 
more sensible and closer 
to realities. America to 
day is distancing from 
Europe. Other countries 
that concocted and signed 
the Nuclear Deal with Iran 
are making an effort to 
save the agreement which 
is ultimately in their own 
interest and in the interest 
of the world. This is 
what they were trying to 
achieve in Vienna in the 
recent negotiations. 

Iran and the United States 
of America had a history 

of 145 years of friendly 
and honest relations. It is 
a pity to destroy all that 
was achieved throughout 
these decades. Iranian 
and American people 
respect each other. These 
tensions, the flames of 
this fire are manipulated 
from far. To be honest, the 
Iranians have no sense of 
revenge and the American 
people have no such 
intention either.  People 
want peace, understanding 
and brotherhood this is the 
direction that the world 
should take. Trying to 
impose your ideas on a 
nation and use of force 
in relations with other 
countries is the  same 
story of “whatever is mine 
is mine and what is yours 
is also mine.” I have said 
it time and again that the 
colonial age of “gunboat 
diplomacy” is over!

Today America begins 
to realize that it cannot 
achieve anything through 
military threats, sanctions 
and use of force. They 
have not known Iran 
and Iranians. Iranians 
are lovers of peace and 
friendship. You smile at 
them, kiss and hug them 
and they are ready to give 
you all they have. You 
threaten them and they 
will hit you in the mouth 
and break your teeth.

Iranians, throughout their 
long and glorious history, 
have always defended 
their honour. This is our 
history and our dignity. 
If we continue to insist 
that we are right and 
everybody else is wrong, 
we miss the whole point. 
The two sides always need 

An Interview With Ambassador 
Ardeshir Zahedi

Iran and the United States of America had a history 
of 165 years of friendly and honest relations
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sincerity and honesty in their 
relations and through this 
everything can be achieved; 
this the only way to peace, 
cooperation and constructive 
relations. 

I think we are not far from 
that or may be this is from 
my habitual optimism.

FS: What should the people 
do, pour into the streets and 
shout they want peace?

AZ: This is the ultimate word.

 Peace and sincerity are the 
most common and beautiful 
Iranian words. When 
someone is leaving on a 
journey, we wish him peace 
and security and pray for 
his protection. This is part 
of the three-thousand-year-
old attitude and mentality of 
our nation. When sincerity 
and good will is there 
life becomes fruitful and 
pleasant. 

In the old days grocery 
stores were rare and usually 

far away. We used to go to 
our neighbours ask for a 
chicken or some meat when 
we had unexpected guests. 
The next day we would 
pay back by some melons 
or sugar in exchange. We 
loved and respected our 

neighbours. I learnt from my 
father that we should keep 
good and friendly relations 
with our neighbours, love 
and respect them. Our king 
also was attached to peace 
and understanding between 
nations. 

In this room, sometimes 
known as the Hall of Fame, 
you see the pictures of many 
of the leaders of the world. 
They were almost all like 
brothers to us and we had

mutual respect for each 
other.  Many of the 
presidents addressed me by 
my first name and called 
me “Ardeshir” not His 
Excellency, or Ambassador 
or by other official titles. 
It is obvious that when the 
two sides have confidence 
in each other they feel close. 
Human kind loves peace. 
Those who are against this 
noble aspiration are either 
sick or simply traitors. 
FS:Unfortunately, the  relations 
of many neighbouring 
countries with us is not based
on that principle.

AZ: This is not the case 
of all. Besides we should 
not confuse the attitude 
of governments with the 
desires of the people. We 

have some neighbours who 
are under the direct influence 
or even control of the 
Americans and the British. 
This dependence has falsely 
made them confident and 
arrogant while the attitude of 
their people remains warm 
and friendly. They cannot 
continue to put everyone in 
jail because they want peace. 
If we convince their people 
of our sincerity, ninety per 
cent of them are with us in 
their hearts and minds. 

FS: In your view, who could 
be against peace between 
Iran and its neighbours?
AZ: Israel would not be 
happy to see Iran in peace 
with others. Israel wants to

expand its territory and 
America is behind it, 
supporting all its moves. We 
had brotherly relations with 
Syria. When we were at war 
with Saddam and he had 
invaded our country, Syrians 
came to help us. We owe 
them part of our victory.  

Lebanon, where I had some 
of my education, is and has 
been a friendly country.  
Amongst the Arabs, I do 
not see many who would be 

against Iran, though some 
are still abusing religion and 
provoking tensions between 
the Shiites and Sunnites for 
their own profiting from the 
situation. 
My Queen, Her Majesty 
Fawzieh, was Sunnite 
and no one talked or was 
worried about it. We had 
close and intimate relations 
with all Arab nations. We 
had our regular pilgrimages 
to Karbala and Najaf or to 
Mecca and Medina. Omar 
Saqqaf, the Saudi foreign 
minister was like my brother. 
We were in constant contact 
and worked hand in hand on 
the international issues.

 Maybe I would not see  it

within the remaining days 
of my life, but we are not 
far from reaching that goal 
and returning to the tables of 
brotherhood.

FS: How do you see the 
future of Iran and the 
direction it is taking?

AZ:  Iran is moving towards 
a bright future with its new 
generation of qualified 
youth. Success, honour, 
happiness of people,

Zahedi: Iran and America need each other
The time is for peace, diplomacy and good will

President Carter did not want the fall of the Shah

Ardeshir Zahedi &Her Majesty 
Fawzieh at Villa Les Roses,Montreux

Ardeshir Zahedi honored by City of Montreux - Named «Ambassador 
of Montreux to the World» 25 January 2019
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