
ه1 ح ماره ۱۱۹ صف    آزادی- ش

 

با آثاری از:  * دکتر  همایون آرام * م.ع.آشنا * ناصرامینی  * دکتر طلعت بصاری*کیخسروبهروزی 
* زنده یاد جهانگیر پارساخو* مرتضی پاریزی* بهمن چهاردهی * * مجیدزندیه * تیمور شهابی*دکتر محمدعلی صوتی 

*عبدالرحیم طالبوف * دکتر سیمین ملک افضلی * پروفسور کاظم ودیعی  * ک. هومان * غزاله یزدی  

شماره ۱۱،  سال دهم - شماره پیاپی   ۱۱۹- اول  دی ماه  ۱۳۹۸  

   

No 11 Vol.10     21 Dec., 2019  . Published by Pars Mass Media, Inc

              

AZADI آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

Merry Christmas and 

Happy New Year(page 14)
گان  سال نو میالدی ربهم

خجسته باد



ه2 ح ماره ۱۱۹ صف    آزادی- ش

ه3 ح ماره ۱۱۹ صف    آزادی- ش

آزادی
نشریه ماهانه

 اجتماعی - فرهنگی- هنری
شماره ۱۱۹- سال دهم 

اول دی ماه ۱۳۹۸
ازانتشارات  رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول : مرتضی پاریزی

زیر نظر شورای نویسندگان
AZADI Monthly Magazine

Chief Executive:
 Morteza Parizi

Publisher:
Pars Mass Media,Inc

P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

مقاالت  واصالح  کردن  درکوتاه  آزادی 
خودمسئول  .نویسندگان   آزاداست 
درقبال  خودهستندوآزادی  های  نوشته 
درمقاالت   شده  مطرح  موضوعات 

هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

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
دنیا  مانند همه کشورهای  اشتراک  حق 

پیشاپیش دریافت می شود. 

برای کسب اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  
ازساعت ۹صبح تا ۵ 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:

azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org

آرشیو مجله در آدرس زیر برای همگان
بصورت رایگان قابل دسترسی است : 

www.parsmassmedia.org

صفحه نویسنده عنوان مطالب

مرتضی پاریزی           صفحه2 یاداشت

صفحه 4   - پیام های شما

صفحه 6    - دردنیای سیاست

صفحه ۸ دکتر کاظم ودیعی دومقاله درباره سیاست روز
صفحه ۱2 سفربه درون  کیخسروبهروزی
صفحه ۱4 کیخسروبهروزی آغاز سال نو مسیحی
صفحه ۱۵ - ظهور نوستاره ای درآسمان موسیقی
صفحه ۱6 انتخاب م.ع.آشنا درمیان کتابها
صفحه ۱۷ - ازهمکاران چه خبر
صفحه ۱۸ ک۰ هومان آموزش زبان های قومی
دکتر طلعت بصاری صفحه2۰ زنان شاهنامه
صفحه 2۱ دکتر آرام نامه ای سرگشاده به پرزیدنت ترامپ
صفحه 22 تیمور شهابی دراُم الُقرای اسالمی چه خبر؟
صفحه 24 - کوتاه وخواندنی
صفحه 26 -  پرسش وپاسخ علمی
صفحه 2۸ - ازاینجاوازآنجاواز همه جا
صفحه ۳۰ دکترهمایون آرام واکنش التهابی
صفحه ۳۱ طب سنتی دکتر سیمین ملک افضلی
صفحه ۳2 ناصرامینی گوناگون 
صفحه ۳۳  جسته وگریخته  بهمن چهاردهی
صفحه ۳4 - درپرند نیلی  شعروغزل

صفحه ۳6 ک۰ هومان نازنین 
صفحه ۳۸ -  غم مخور

صفحه 4۰ ترجمه دکتر محمدعلی صوتی بچه های کوچه ما
صفحه 42 -عبدالرحیم طالبوف کتاب احمد
صفحه 44 مجید زندیه برگزیده هایی ازتاریخ موسیقی ایران
صفحه 4۵ زنده یاد جهانگیر پارساخو جدول کلمات متقاطع
صفحه 46 - معرفی کتاب 
صفحه 4۷ - خبرهای هنری

 بخش انگلیسی را از صفحه ۴۹ تا ۵۶  مطالعه فرمائید.

آنچه درشماره ۱۱۹
دی ماه ۱۳۹۸

 میخوانید
A  Z  A  D  I

A
zadi no.116vol.10 page 2

نیمه شبی بود که دولت شریف امامی  
اعالم حکومت نظامی کردومردم که 
خبر  ازاین  برداشتند  ناز  سرازخواب 

آگاه شدند. 
ونیمه شبی دیگر بافاصله زمانی بیش 
از ۴۰ سال  دولت حسن روحانی  اعالم 
کرد نرخ بنزین  سه برابر شده است. 
وصبح که مردم ازخواب برخاستند تا 
یک روز جمعه خوبی را آغازکنند و 
با اتومبیل خانواده خودرا به  گردش 
وتفریح ببرند  ازاین خبر  آگاه شدند.
پیش   سال  چهل  همانند  بارهم  این 
نسبت  و  ریختند  خیابانها  به  مردم 
به این تصمیم دولت اعتراض کردند. 
چهل سال پیش مردم از یک مرجع 
تصمیم گیرنده  دستورالعمل اقدامات 
ساعات بعدخودرا دریافت می کردند.

مرکز  هزارویک  ما  بار  این  اما 
دستوردهنده داریم. ده ها تلویزیون 
و  ازکشورداریم  درخارج  رادیو  و 
دنیای  در  خبری  سایت  میلیونها 
مجازی فعالند و به مردم توصیه می 
کنند که چه بکنند ومردم هم کاری را 
می کنند که می توانند و درحد امکان 

آنهاست.
چهل سال پیش مملکت را شاه اداره 
فرماندار  به  صبح  هرروز  و  میکرد 
نظامی  یعنی اویسی  تلفن می کرد 
و اورا به باد مالمت می گرفت که چرا 
دیشب یک نفر کشته شده است  مگر 
دستورمن این نبود که خون از دماغ 
کسی نریزد. واین بار فردی خونخوار 
که  است  مملکت  رهبر  مغز  تهی  و 
درمقابل هزاران بیننده تلویزیون می 
. هرکس مخالفت می  بکشید  گوید 

کند بکشید.  
تظاهرات   اوج  پیش   سال  چهل 
واین  بود  وقم  آذربایجان  و  درتهران 
ایران  روستای  ترین  افتاده  دوره  بار 
را شامل می شود. چهل سال پیش  

کارمندان وکارگران دراعتصاب کامل

 بودند ولی حقوق آنان پرداخت می 
را  وبچه  زن  وآب  نان  شدونگرانی 
نداشتند امسال  کارگران وکارمندان  
نگرانی  اعتصاب  در  شرکت  برای 
نیز  نکرده  اعتصاب  چراکه  دارند  ها 
چهل  کنند.   نمی  دریافت  حقوقی 
ایجاد  برای  که  سربازانی  پیش  سال 
آمدند   می  خیابان   به  وآرامش  نظم 
فشنگ نداشتند و یا اگر هم داشتند 
مشقی بود . اما امسال دراولین لحظات  
تجمع مردم درخیابانها  تیرهای جگر 
دوز به سویشان رهاشد. آنقدر کشته 
اند  که آماری ارائه نمی دهند . وآنقدر 
وقیح هستند که می گویند فعال  نمی 
توانیم آماری از کشته شدگان بدهیم . 
دستور  من  گوید  می  زنی  فرماندار 
شلیک دادم وگفتم هرکس به طرف 
شلیک  او  سوی  به  آمد  فرمانداری 
کنید. او این کلمات را باافتخار بیان 
مردم  پیش  سال  چهل  کند.   می 
ناآگانه و با شکم های سیر به تظاهرات 
پرداختند اما این بار   مردم جان بلب 
ذوب  آتشین  های  گلوله  با  رسیده  

شدگان دروالیت مواجه اند.
آنها که همیشه می گفتند این مردم 
داشتند یک  رهبر  اگر  ندارند،  رهبر 
متوجه  تمام می کردند،  را  کار  شبه 
شدند که این تظاهرات بدون رهبر اما 
با هماهنگی بسیار چشمگیر بین همه 

شهرها وروستاها صورت می گیرد.
کامل  ازهماهنگی  نیز  شعارها  حتی 

برخورداربود. 
های  رسانه  که  است  سال  چهل 
برای  ازکشور   زبان درخارج  فارسی 
درآمده  دائم  به صورت شغل  بعضی 
است. برنامه سازان این رسانه ها  به 
محض اینکه رسانه ای با امکانات مالی 
بهتر پیداکنند به سوی آن می شتابند  
تا ازسوروسات بهتری برخوردارشوند. 
ودراین میان کسانی هم هستند که 
خود   هموطنان  کردن  آگاه  بخاطر 

ها  رسانه  دراین  از جیب خود  حتی 
هزینه می کنند. اما دیدن چهره ی 
آنها که فقط بخاطر یکمشت دالر در 
رسانه ها کار می کنند ولی با رگهای 
برآمده ی گردن فریاد  ایران ایران سر 

می دهند بسیار چندش آور است.
سی وچند سال است اکثر برنامه های 
تلویزیونهای لوس آنجلس  بدون هیچ 
تغییری  ادامه دارد. وبرنامه سازان از 
درحالیکه  دارند.  شکوه  رهبر   نبود 
کردند   ثابت  درداخل  مردم  بار  این 
احتمالی  رهبران  از  چندگامی  که 

جلوترند.. 
جوانی که باگرفتن ویدیو ازتظاهرات  
به  با تلفن همراه خود   آنها  وارسال 
فعال  مرزی   برون  های  تلویزیون 
خودرا  جان  راه  دراین  سرانجام  بود 
تیر  با  سرش  دهدو  می  ازدست 
تفنگ به دستی،  بی وجدان و فریب 
خورده  بباد می رود. فکر می کنید 
چند تن ازایرانیان خارج از کشور نام 
اورا می دانند . شاید یک یا حداکثر 
پویا  او  نام  که  دانند  دودرصدمی 

بختیاری وساکن مهرشهرکرج بود.
چرا مردم نمی دانند نام این شهیدان 
راه وطن چیست؟ برای اینکه رسانه ها 
می گویند » سپاه به سر تظاهرکننده 
ای شلیک کرد واورا کشت. « بدون 
ذکر نام .  چرا؟  چون خبرنگاری ندارد.  
متعددی  خبرنگاران  که  هم  بعضی 
دارند متهم می شوند که ازعربستان 
تلویزیون  وهزینه  گیرند  می  پول 

خودرا تأمین می کنند. 
نه  انگار  فردا  رادیو  و  آمریکا  صدای 
انگار که متعلق به وزارت امورخارجه 
آقای  خود  حتی  هستند.   آمریکا 
این  داند  نمی  احتماال  هم  پومپیو 
رسانه ها از پول مالیات آمریکایی ها  
فعالند. چون همان روزهای نخست که 
بر مسند وزارت خارجه تکیه زد گفت: 
به دنبال ایجاد تلویزیونی هستیم که 
مردم داخل ایران را آگاه کنیم . عجبا!
چپ  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  اما 
مادرکنار  که  کند  می  تکرار  وراست 
حکومت  و  ایم  ایستاده  ایران  مردم 

مالها محکوم به رفتن است.
وقتی  که  است  این  اساسی  سؤوال 
برگامهای  چشم  داخل،  مردم 
ازکشور  خارج  ایرانیان  پرصالبت 
چهل  از  پس  هنوز  چرا  اند   دوخته 
سوی  از  اساسی  اقدام  هیچ  سال 
صورت   ، عافیت  ساحل  ساکنان  ما، 
نگرفته است؟ چهل سال یک  عمر 
است. نسلی می رود که جای خودرا 
به نسل بعدی بدهد.وماهنوز اندرخم 

یک کوچه ایم. ماهنوز به زدن اتهامات 
به این و آن مشغول هستیم.  یکی از 
شدن  قطع  از  قبل  داخل  هموطنان 
ارتباطات اینترنتی  به من می گفت 
به خدا ما حاضریم آقای ترامپ بیاید 
که  را  تهران  حساس  های  نقطه  و 
پناهگاه غارتگران کشورماست درهم 
بکوبد وما کاراورا تکمیل خواهیم کرد. 
به اوگفتم : هیچ نیازی به این کارها 
نیست . وقتی می بینید  رژیم ازهمان 
به  شمارا  اعتراضات  نخست  دقایق 
گلوله می بندد باید بدانید که او ازشما 
بیشتراز آنچه شما ازاو ترس دارید ، 
خودبخودی  واکنش   ترسد.این  می 

ناشی ازترس است.
به  عراق  مردم  مثل  است  کافی 
رژیم  تا  دهید  خودادامه  تظاهرات 
التماس  به دست وپای شما بیفتد و 
بخشش کند.  دیدیم که نخست وزیر 
عراق سرانجام با فشار مردم استعفا 
اهلل  آیت  آرامگاه  عراق  مردم  کرد 
حکیم را به دلیل اینکه خون ایرانی 
کشیدند.   آتش  به  بود  دررگهایش 
مردم عراق ازشما ملت ایران آموختند  
دین  مالی  و  آخوند  تسلیم  وخودرا 
فروش نکردند. مردم لبنان هم  هنوز 
مقاومت می کنند و هرروز عکس های 
پاره می کنند ومی  را  ایرانی  آخوند 
سوزانند. آنهاهم نخست وزیر حریری 

را مجبور به استعفا کردند. 
دوستم می گفت: بابا این المذهب ها 
می ُکشند . اینجا با عراق تفاوت دارد. 
گفتم: اگر روزی که مسابقه ی فوتبالی 
برگزار می شد وزنان را راه نمی دادند 
 شماهم به ورزشکاه نمی رفتید چه 
کسی به سراغ شما می آمد وشمارا 
 . کرد؟ گفت هیچکس  دستگیر می 
گفتم : همین یک راه حل بدون خطر 
نکردید.   ولی  بود  رژیم  با  درمبارزه 
لزومی ندارد که   سینه ی        خودرا

کنید.   سپر  سفاکان  گلوله  دربرابر   
برای  خطری  هیچ  مدنی   مقاومت 
اما  بمانید.  درخانه  ندارد.   هیچکس 
من مطمئنم دوباره درفردای انتخابات 
همه پای صندوق ها می روید که که 
انتخاب  »بد«  و  نشود  انتخاب  بدتر 
شود. . نه بد را انتخاب کنید نه بدتررا. 
شماباید روز انتخابات درخانه بمانید  
تا روز انتخاب خوب وخوب تر برای 
روح  آمرزش  برای  فراهم شود.  شما 
می  دعا  اخیر  وقایع  باختگان   جان 
کنیم . برای تسکین دردورنج مادران 
می  فریادرس  داده    ازدست  فرزند 
ایرانمان  تالش  طلبیم وبرای آزادی 

خواهیم کرد.           مرتضی پاریزی

یسیون خارج  پوز سهم ا

کشور از

می یم اسال ردربکناری رژ
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دشمن تو پریشانی مردمان است، 

ورنه از یک مشت ایشان چه بر
می آمد؟

مهرگان

محمدعلی  آقای  شایسته  هنرمند 
میهنی  شعر  قطعه  دولتشاهی 
شماره  ازانتشار  راپس  مهرگان 
ماارسال  برای  مهرماه  مخصوص 
کردند که متأسفانه فرصت چاپ آن 
دست نداد. اینک باکمی تأخیر  به 

چاپ آن مبادرت می کنیم :

کنون آغاز ماه مهرگان شد
که جشن ملی ایرانیان شد

به روز مهر وآئینش درودی
کزین آئین جم دل شادمان شد

بلطف مهرگان بنگر که گوید
بهاران  جلوه گراندر خزان شد

مرآوارگی ازمهدزرتشت
غمی سوزان ودردی بیکران شد 

ازآن آوارگی از دیرحافظ
سرشک غم زچشمانم روان شد

مراآوارگی ازکوی سعدی
به چشم خسته زخمی جاودان شد

به زرتشت وبه آئین اهورا
جالی حق به چشم ماعیان شد

هرآنکو پاک بودوپارسی گشت
بدان اززمره ی آزادگان شد

سخن از جلوه ی زرتشت گفتم
همه دلها بیاد او جوان شد

پیام او تجلی بخش گیتی
بتاریخ جهانی داستان شد

زحرف وگفته وپندارنیکش
بشر باهمگنانش مهربان شد

زپندوحکمت وگفتار نیکش
مکان عاشقان درالمکان شد

زنیکو واژه ی کردار نیکش
دل بی تاب ، پرتاب وتوان شد

عرب تا حمله برمیراث مابرد
وطن قربانی خودکامگان شد

 بهشت افتاده دردامان جاهل
جهنم روزگار عاقالن شد

کجایی کاوه ی دوران بپاخیز
وطن پامال ضحاک زمان شد

خدایا عمر بخشا تا ببینم
که ایزد چیره بر  اهریمنان شد

بگو »دولت « که ایران جاودان است
اگر چندی اسیر دشمنان شد

شعری از فریدون مشیری

ایران  اخیر  رویدادهای  به  باتوجه 
که  را  مشیری  ازفریدون  شعری 
ایران  مردم  زهای  رو  این  حال  زبان 
تلویزیونی  دربرنامه  ومن  است  
خودازشبکه ایران آریایی خوانده ام 
را به خوانندگان شماوهموطنان عزیز 
این شعررا  :مشیری  تقدیم می کنم 
ایران  ومیهنمان  فردوسی  دروصف 

سروده است:
ده قرن ازاین پیش 

آیا چه کسی دید که آن مرد
با آتش پنهانش، باطبع خروشانش

سی سال ، شب وروز چه ها گفت و چه هاکرد؟

انگیزه اش از گفتن شهنامه چه بوده است
سی سال برای چه ؟ 

برای که سروده است؟
سیمای اساطیری ایران کهن را

آن روز چرا گردزرخساره زدوده است
می دید وطن راکه سروپاهمه درداست

میدید که خون دررگ مردم،
 همه افسرده و سرداست

آتشکده ها خالی وخاموش ،
لبخند فراموش

بیگانه نشسته است براورنگ
ازپایه دگرگون  شده فرهنگ
می گفت که هنگام نبرداست

سرتاسرایران همه درماتم ودرداست
فردوسی بآن مردم خودباخته گوید:

یکروز شما درتنتان گوهرجان بود
یکروز شما برسرتان تاج کیان بود
آن پرچمتان رایت مهروِخَردوداد

افراشته بر بام جهان بود
فردوسی به آن مردم خودباخته گوید:

باردگر آنگونه توانمند توان بود
بله هموطن، باردگر آنگونه توانمند

همبستگی  آنکه  بشرط  بود،  توان 
کنیم  تر  محکم  روزبروز   را   فعلی 
اگر  چون  فشاربیاوریم  وبردشمن  
جان  رژیم  ودوباره  کنیم   سستی 
بارازنسل ما بصورت دق  این  بگیرد، 
 . باقی  نخواهد گذاشت  دل  چیزی 
بطریقی  مارا   ملت  نتواند   امیدوارم 
سالمتی  باآرزوی   کند.  خاموش 
گرامی  برای شما دوست  وموفقیت  

وخدمتگزارجامعه.
قربانت سرتیپ اقصی
مثل  عزیزهنوزهم  اقصی  تیمسار 
شمارا  افتخارشاگردی  زمانیکه 
دردانشکده افسری داشتم  درمکتب 
وطن  و  دوستی  ایران  درس  شما 
تندرستی  گیرم.  می  فرا  را  خواهی 
برایتان  باعزت   عمر  طول  با  شمارا 

مسئلت دارم.
را  عزیز  خوانندگان  توجه  درضمن 
تیمساراقصی  که  هایی  برنامه  به 
درتلویزیون ایران آریایی  تهیه واجرا 

می کنند جلب می نمایم.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی برای  کشورهای مختلف به شرح زیراست:
آمریکا                                 50    دالر

کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱50 دالر
خاورمیانه         ۱60 دالر
استرالیا         ۱۸0 دالر

  نشریه برای مشترکین با پست سریع ارسال می شود.

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

هنرمند ربجسته کشورمان  نصرت اهلل رکیمی  ردگذشت

باامکل تأسف باخبرشدیم کاررگدان ، هنرمند تآرتوسینما وفیلمسازی آگاه ورمدمی 

نصرت رکیمی ردسن ۹۵ سالگی بعلت کهولت سن  دارافنی را وداع گفت.

 فقدان او هن ربای سینمای اریان هک قدرش راندانست، بلکه  ربای سینمای 

جهان ضایعه ای زبرگ است.  بدینوسیله ردگذشت اورا هب همه بازماندگانش ،

بوژیه رسکارخانم دکترالهه رکیمی و هب خیل عالقمندانش  صمیماهن تسلیت می گویم

                                                                              ماهناهم آزادی- رمتضی اپرزیی

کالسی زعزیم هب یاد هم

  دکتر احمدعلی احمدی وزری پـشیین کشاورزی ردروز یازدهم  نوامبر بعلت

کبر سن  رد رمیلند ردگذشت.

نشستیم
  با یادآوری روزاهیی هک  رددمرهس ربروی یک نیمکت رد کنارهم می 

 فقدان او بیشتر قلـبم را می آزارد.  او دوستی وافدار، انسانی رشیف

ونسبت هب زادگاهش اریان خدمتگزاری عاشق بود.

 رد زادگاهش بیش از ۴۰ سال ردزمینه اهی کشاورزی وتأمین مواد غذایی  هب

 دولت ورمدم اریان خدمت رکدو ردرغبت نیز همواره هب عنوان  مشاوری

کا  ردکشوراهی  دیگر خدمت  رکد. دل سوز ربای رشکتهای زبرگ  و یا نماینده آرمی

کارانش تسلیت می گویم. فقدان اورا هب خانواده اش  و هب همه دوستان وهم

اردشیرزاهدی - مونترو   سویس
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اسنادمحرمانه جمهوری اسالمی
شد  فاش  درعراق  نفوذ  برای 

روز  شماره  در  تایمز  نیویورک 
خود  نوامبر۲۰۱۹   ۱۷ یکشنبه 
شده  مال  بر  اطالعاتی  گزارش های 
را  ایران  منطقه ای  نفوذ  برنامه  از 
نفوذ  که  کرد  تاکید  و  داده  انتشار 
ایران بر عراق از پاییز ۲۰۱۴ تحکیم 

شد.
اطالعات درج شده در این روزنامه 
بر مبنای اسناد نوشته شده از سوی 
ایران  امنیتی  و  اطالعاتی  افسران 
تدوین   ۲۰۱5 و   ۲۰۱۴ سال  دو  در 

شده است.
گزارش های  روزنامه،  این  نوشته  به 
قاسم  می دهد،  نشان  کرده  درز 
برای  سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
عبدالمهدی  عادل  از  پشتیبانی 
این کشور  راهی  نخست وزیر عراق 
که  است  سلیمانی  شخص  و  شده 
سیاست های ایران در لبنان، سوریه 

و عراق را مشخص می کند.
فرودگاه  می افزاید  تایمز  نیویورک 
ایرانی ها  بغداد هماره شاهد حضور 
در  ایران  جاسوس های  و  بوده 
امریکائی  سربازان  فرودگاه،  این 
پیمان  هم  نیروهای  پروازهای  و 
زیر  را  داعش  با  نبرد  برای  جهانی 

نظر داشتند.
به نوشته این روزنامه، سفرای ایران 
در لبنان، سوریه و عراق از افسران 
عالی رتبه سپاه پاسداران هستند و 
مسئوالن سیاسی، امنیتی و نظامی 
عراق، مناسبات محرمانه ای با ایران 
انتصاب  در  ایران  و  کرده  قرار  بر 

نقش  عراق  بلندپایه  مسئوالن 
اساسی دارد و بیان جبر وزیر کشور 
برجسته ترین  از  عراق  پیشین 
ایران  به  نزدیک  عراقی  مسئوالن 

بود.
روزنامه،  این  گزارش  موجب  به 
که  می کند  روشن  سری  اسناد 
عراق  در  توانست  ایران  چگونه 
نیویورک  یابد.  تفوق  امریکا  بر 
قبل  پیشینه  دو  به  اشاره  با  تایمز 
و  عراق  از  امریکا  عقب نشینی  از 
سازمان  مسئول  یک  عضوگیری 
سیا از سوی ایران نوشته است که 
وزارت  در  را  سیا  ماموران  “ایران 
تا  کرد  استخدام  امریکا  خارجه 
را  عراق  در  واشنگتن  برنامه های 
در اختیار ایران قرار دهند و اوباما 
امریکا  پیشین  رئیس جمهوری 
برکناری نوری المالکی را به عنوان 
حمایت  تجدید  برای  شرطی  پیش 

نظامی از عراق مطرح کرد”.

اوباما  که  می خوانیم  ادامه  در 
و  وحشیانه  سیاست های 
سرکوب گرانه المالکی محبوب ترین 
علیه  ایرانی ها،  برای  شخصیت 
ظهور  اصلی  علت  را  سنی ها 

»داعش« می دانست.
حریم  اسناد،  همین  موجب  به 
برای  ایران  سوی  از  عراق  هوائی 
امدادرسانی نظامی به رژیم سوریه 
اوباما  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد 
استفاده  کردن  متوقف  خواهان 
این  از حریم هوائی عراق در  ایران 

زمینه شد.
که  کرد  فاش  همچنین  اسناد  این 
سوء ظن  علی رغم  العبادی  حیدر 
اطالعاتی  دستگاه  با  او،  به  ایران 
مقام  یک  و  داشت  همکاری  ایران 
را  خود  آمادگی  عراق،  اطالعاتی 
داشته  ابراز  ایران  با  همکاری  برای 
همکاری  بر  همواره  ایران  و  بود 
عراقی  پیاپی  کابینه های  وزرای 

حساب می کرد.
اسناد  روزنامه  این  نوشته  به 
اطالعات  که  می دهند  نشان  مزبور 
مسئوالن  مالقات های  به  مربوط 
ایران  به  عراقی همواره  و  امریکائی 
الجبوری  سلیم  و  می شد  گزارش 
عراق،  مجلس  رئیس  برجسته ترین 

تبعه ایران بود.
که  کرد  فاش  محرمانه  اسناد  این 
فعالیت های  گرفتن  نظر  زیر  ایران 
ضروری  امری  را  عراق  در  امریکا 
برای ادامه حضور و امنیت ملی خود 
در نظر می گیرد. جاسوس های ایران 

در جنوب عراق رخنه کرده اند.
آمده  تایمز  نیویورک  گزارش  در 
اعزام طلبه  به  نسبت  »ایران  است: 
به حوزه های علمیه عراق و همچنین 
اصرار  نجف  و  کربال  در  هتل سازی 
دارد و عملیات پاک سازی در منطقه 
جرف الصخر به وسیله شبه نظامیان 

وابسته به ایران اجرا شد.
استراتژیک  تحلیلگر  هاشم  رعد 
العربیه  به  اسناد  این  با  ارتباط  در 
از  شده  فاش  »اسناد  گفت:  نت 
واقع  در  تایمز  نیویورک  سوی 
اموری  همان  مستدل  مکمل 
جا  عراقی  هر  مخیله  در  که  است 
که  آگاهند  عراق  مردم  زیرا  افتاده 
پیوندی  عراقی،  سیاسیون  اکثر 
این  و  دارند  ایران  با  مستحکم 
دل  از  برآمده  اساسا  شخصیت ها 
»انقالب  صدور  و  ایران  تجربه 
این  بواسطه  که  هستند  خمینی« 

افراد به عراق صادر شد.
هاشم می افزاید این اطالعات فاش 
چه  هر  شدن  افروخته  باعث  شده 
بیشتر آتش غضب توده های عراقی 

فهمیدن  با  عراق  مردم  و  است 
برای  رهبران شان  که  واقعیت  این 
بسیار  می کنند،  جاسوسی  ایران 

خشمگین تر شدند.
عبدالخالق  علی  گفته  به 
 ۹۰ عراقی،  فعال  و  تظاهرکننده 
از  پیشاپیش  عراق  مردم  درصد 
زیرا  اند  مطلع  اسناد  این  محتوای 
می کنند.  زندگی  آن  با  سالهاست 
در  ایران  انگشت  »اثر  افزود:  وی 
عرصه سیاسی عراق آشکار است و 
صرفا به یک جهت یا طائفه محدود 
از  بعد  پدیده  این  بلکه  نمی شود 
تا  است  گسترش  حال  در   ۲۰۱۴
را  اصطالحاتی  عراقی ها،  که  جایی 
همچون “اهل سنت طرفدار ایران” 
یا “کرد طرفدار ایران” در کنار کرد 
طرفدار دیگر کشور همسایه یعنی 

ترکیه می شنوند«.
عبدالخالق افزود: »مشکل در زمان 
بلکه  نیست  اسناد  این  شدن  فاش 
ماهیت تعامل با آن است که مشکل 
این،  از  خطرناک تر  است.  ساز 
در  آن  دخالت  و  ایران  راهبردهای 

سرکوب تظاهرات می باشد.
چشمان  با  ماتظاهرکنندگان 
سرکوب  از  ایران  که  دیدیم  خود 
تظاهرات حمایت می کند و این امر 
گروه های  و  نظامیان  از طریق شبه 
سپاه  مستقیم  فرمان  تحت 

پاسداران کامال آشکار شد«.
و  راه  وزیر  عبدالخالق  گفته  به 
اسناد  )طبق  دوره  آن  در  ترابری 
فاش شده( اجازه انتقال کمک های 
سوریه  انقالب  سرکوب  برای  ایران 
با  ایرانی  هواپیماهای  وسیله  به 
را  عراق  هوایی  حریم  از  استفاده 

داده بود.
البته این امر بدین معنی نیست که 
دخالت  عراق  امور  در  ایران  تنها 
می کند اما قدرت تاثیر گذاری ایران 
بیشتر است. حمایت ایران از طبقه 
سیاسی کنونی در عراق از این بابت 
است که آنها را نمایندگان خود در 
عراق قلمداد می کند که در صورت 
حیاط  ایران  آنها،  دادن  دست  از 
با  منازعه  عرصه  و  خود  خلوت 

امریکا را از دست خواهد داد.

دختر۱۴ ساله راکشتند

دولت  گذشته  روزهای  العربیه:در 
درصد   3۰۰ را  بنزین  قیمت  ایران 
سبب  موضوع  این  داد.  افزایش 

در  گسترده ای  اعتراضات  بروز 
که  اعتراضات  پی  در  شد.  ایران 
بیش از۱۱۰ شهر ایران در ۲8 استان 
صد  چند  گرفت،  فرا  را  کشور  این 
به ضرب  معترض  از شهروندان  تن 
و  کشته  امنیتی  نیروهای  گلوله 
شدند.  دستگیر  نیز  نفر  هزار  چند 
گرانی  به  تنها  ابتدا  در  معترضان 
بنزین اعتراض کرده ولی با گذشت 
افزایش  و  اعتراضات  از  روز  چند 
شمار شهروندان کشته شده، رهبر 
ایران را »دیکتاتور« خوانده و شعار 

»مرگ بر خامنه ای« سر دادند.

 ۱6 در  باال(  اسفندانی)عکس  نیکتا 
ستارخان  منطقه  در   ۲۰۱۹ نوامبر 
از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف 
به  مستقیما  گلوله ای  و  گرفت  قرار 
سرش اصابت کرد. خانواده اسفندانی 
پس از 3 روز جستجو توانستند جسد 

دختر خود را پیدا کنند.
اسفندانی  خانواده  به  ایران  مقامات 
گفته اند که در ازای جسد دخترشان 
نخواهد شد،  دریافت  آنها  از  مبلغی 
زیرا که او تنها ۱۴ سال دارد و براساس 
قانون، کودک به شمار می رود. ایران 
گلوله ای  مبلغ  دریافت  از  همچنین 
که نیکتا اسفندانی با آن کشته شده، 

صرف نظر کرد.
در  شده  منتشر  اخبار  براساس 
دولتی  مقامات  اجتماعی  رسانه های 
تحویل  بابت  مختلف  شهرهای  در 
بین  مبالغی  کشته شدگان  اجساد 
۴۰ تا 8۰ میلیون از خانواده های آنها 
دریافت کرده  و از آنها تعهد گرفته اند 

که مراسم عزاداری برگزار نکنند.
نوامبر  نیکتا اسفندانی در ۲۰  جسد 
۲۰۱۹ به خانواده او تحویل داده شد 

و در همان روز به خاک سپرده شد.
سخنگوی  حسینی،  نقوی  حسین 

کمیسیون امنیت ملی و روابط

روزهای  در  ایران  مجلس  خارجی   
 ۷ از  بیش  دستگیری  از  گذشته 
هزار نفر از مردم معترض خبر داده 

بود.

سفرترامپ به افغانستان

جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
آذر  هفتم  پنجشنبه  روز  آمریکا 
)۲8 نوامبر( برای شرکت در مراسم 
روز شکرگزاری به افغانستان سفر 

کرد و با سربازان آمریکایی مستقر در 
آن کشور سخن گفت.

سفر مسئوالن ارشد دولت آمریکا به 
افغانستان معموال غیرمنتظره و بدون 

اطالع قبلی صورت می گیرد.
سایت خبری “تاگس شاو” وابسته به 
شبکه یک تلویزیون آلمان روز جمعه 
۲۹ نوامبر با انتشار گزارشی از دهلی 
نو، به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا 

در افغانستان پرداخته است.
سربازان  جمع  در  ترامپ  دونالد 
نیروهای  که  است  گفته  آمریکایی 
طالبان در افغانستان مایل به کسب 
رئیس  هستند.  آمریکا  با  توافق 
رسیدن  به  نسبت  آمریکا  جمهوری 
به چنین توافقی ابراز خوشبینی کرد.

پایگاه  غذاخوری  سالن  در  ترامپ 
نظامی آمریکا در بگرام حضور یافت 
بین غذا  تِوزیع  به  اقدام  شخصا  و 

سربازان آمریکایی نمود. او در رابطه 
شکرگزاری  روز  مراسم  برگزاری  با 
بود. کرده  سفر  افغانستان  به 

به  در سخنرانی خود خطاب  ترامپ 
سربازان در پایگاه بگرام گفت که برای 
مکان  هیچ  جشنی  چنین  برگزاری 
سربازان  جمع  در  حضور  از  بهتری 

آمریکایی نمی شناسد.
ترامپ گفت: »مراسم روز شکرگزاری 
است.  به خصوصی  روز  سال  این  در 
اوضاع ما نسبت به قبل خیلی بهتر 
شده است. هیچگاه وضعیت آمریکا 
این چنین پر رونق نبوده است. ما در 
اقتصاد جهان  پهنه گیتی قوی ترین 
اینکه  از  تردید  بی  شما  داریم.  را 
برای چنین کشوری مبارزه می کنید، 
حتما  گذشته،  سال های  برخالف 

خرسند هستید.«
خروج  موضوع  دیگر  بار  ترامپ 
افغانستان  از  آمریکایی  سربازان 
بابت  از  که  گفت  او  کرد.  مطرح  را 
زمینه  در  طالبان  با  توافق  کسب 
دارد.  خاطر  اطمینان  صلح  استقرار 
این در حالی است که ترامپ در ماه 
سپتامبر، گفت وگو با طالبان را خاتمه 
یافته اعالم کرده بود. گفته می شود 
تماس بین نمایندگان آمریکا و طالبان 
مجددا برقرار شده است.گفته می شود 
تماس بین نمایندگان آمریکا و طالبان 
مجددا برقرار شده است. ترامپ گفت 
که تحول تکنیک و سامانه های نظامی 
این امکان را به ما می دهد که به رغم 
کاهش نیروهای نظامی بتوانیم وظایف 

خود را انجام دهیم.
به  ترامپ  همراه  که  خبرنگارانی 
در  بودند  کرده  سفر  افغانستان 
کرده اند  اعالم  خود  گزارش های 
سربازان  تعداد  کاهش  از  ترامپ  که 
آمریکایی مستقر در افغانستان سخن 
زبان  به  را  سرباز  رقم 86۰۰  و  گفته 
که  است  حالی  در  این  است.  آورده 
تعداد سربازان آمریکایی مستقر در 
در حال حاضر حدود ۱3  افغانستان 
DWهزار نفر اعالم شده است.نقل از

 مردم عراق علیه فساد حکومتی و مداخله ایران درامورعراق تظاهرات میکنند 
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رود  می  پنجره  از  ترامپ   آمریکای 
بامید آنکه  ازدر درآید. دنیا شنید که 
ترامپ گفت: ماازمنطقه می رویم وآن 
را به جنگ های احمقانه  خودشان رها 

می کنیم.
عامالن  به  که  دهد  می  خبر  اینک 
همان  جنگها  درسال  آینده کمک 
تا   ، ایران  بهانه  کردبه  خواهد  مالی 
ایران  نفوذ  ویمن   وعراق   درلبنان 

خنثی شود.
گیرندگان  بسمع  خبر   این  البته 
اسباب  برسد   که  مالی  های  کمک 
سیاسی   های  گری   ورجه  ورجه 
بعضی مخالفان  ایران والیی درخارج 
خواهدشد ولی دردی را درمنطقه دوا 

نمی کند. چرا؟
زیرا تظاهرات امروزی شعار یگانه  ای 
دربغدادوبیروت وحتی در رََمله وصنعا 
بنام دولت مستقل ویا استقالل دولتی 
دارد که به معنای بروباال کشاندن ارزش 

های ناشی ازواژه استقالل است .
ای  بودجه  تخصیص   درحالیکه  
مردم  به  کمک  برای  آمریکا  ازسوی 
تظاهر کننده موجب رنگین وننگین 
وغیره  وبغداد  بیروت  مبارزات  کردن 
دست  به  ای  بهانه  شود.وضمناً  می 
تهران می دهد  تاشیوه ی شوم خودرا  

توجیه کند.
آمریکا باایران  سالهاست  درخصومت 
است به بهانه کمک به لبنان  وعراق  
به مدد حزب اهلل. پس دخالتگر است. 
سالهاست   هم  گستر.ایران  ونفوذ 
کمک  آمریکاست.  با  درخصومت 
ایران    نفوذ   با  مقابله  برای  آمریکا 
درست شبیه است  به کمک ایران به 

عوامل خود.
داد   نشان  وبغداد   بیروت  تظاهرات  
دیگران   کمک  بی  قادرند   مردم  که 
هردولت  یا  اهلل  حزب  با  رویارویی  به 
مماشات کننده بابیگانه مداخله گر 
بپردازند.ودیدیم که دربیروت  نخست 
وزیر استعفاداد  ودربغداد نیز  نخست 

وزیر  درآستانه رفتن است.

بسیار بغدادمردم  درتظاهرات  
بعید ودربیروت  دادند.  قربانی 

نیست صحنه هاتکرار شود.  
و  تندتر  بغداد   مردم  مزاج  اما 
فکر  که  است  آن  تراز  بار  خشونت 
صدام  جنگ   بعداز  شود.زیرا  می 
بخاطر اشغال وحضورآمریکا وحرکات  
داعش،  و  جهادگرا  های  تروریست 
آب خوش از گلوی این مردم  پائین 

نرفته است.
ایران  مخالفان   به  کمک  تصمیم 
که   « آمریکا  سوی  از  درمنطقه 
آمریکا  نفوذ  تا  نجنگید  و  بگیرید 
همان شیوه  پایدارباشد«  درمنطقه  
ایران والیی است درکمک به جنگ 

های نیابتی  درمنطقه... 
مدیون  خودرا   نفوذ  والیی  ایران 
سیاستهای  منتهی به جنگ موسوم 
وافغانستان   عراق  اشغال  و  گلف  به 
برای  که  نکنیم   میداند.وفراموش 
وعبور  افغانستان   باشغال  رفتن  
آمریکا   ، ایران   ازآسمان  هوایی  
ها  معامله  به  والیی  ایران  باهمین 

ودادوستدها رفت.
آمریکای ترامپ ورهبران نظامی اش 
باایران  ما  که  اند  اظهارداشته  بارها  
ایران  آنکه  مگر  رویم  نمی  بجنگ 
رهبر   ، وایران   کند.  راآغاز  جنگی 
خامنه ای  ورئیس جمهور  روحانی 
نیز بارها گفته اند  که ما با آمریکا  به 
جنگ نمی رویم  مگر آنکه آمریکا با 
ما بجنگ رود. پس اگر هردو کشوربه 
هردو    ، کنند  کمک  خود  عوامل 

درجنگ نیابتی اند.
روند   رفراندوم  به  اگر   منطقه  مردم 
هردو  موذیانه  نظر  مخالف  قطعاً 

کشورند.
بیگانه  ازکمک  باید  صورت  دراین 
دست کشید  زیرا که » آب می دهد 

اما گالب می گیرد.«
***

چگونه  ومحاسبان   آمریکا   دولت 
رسیده اند به اینکه بغدادوبیروت  و 

میلیارد دالر  به رقم 6,6۰۰,۰۰۰  صنعا 
برای  پس راندن  نفوذ ایران  نیازدارند. 
این کمک ها » برای ما که تجربه های 
تاریخی داریم معموالً جنسی است، 
سالحهای  فروشندگان  نظارت  با 
، جنگنده  به  کمک  نظامی.« 

 خود جنگ است.
***

ایران  نفت  فروش  تحریم  استراتژی 
ازسوی آمریکا ی ترامپ  برای آن بود 
که نفت بَِر دسِت آمریکا ، دربرزیل ، 
وارزان  شود  می  استخراج  تر  آسان 
دورازخطر  وبه  خاورمیانه  نفت  تراز 
بدست  اسالمی   وتروریسم  اعراب 
آمریکا و به بازارمی رسد.  درست مثل 
همان زمان  نفت ونزوئال  قبل ازورود  
فراوانی  بسبب  که  عربستان   نفت 
صنایع  رکود   موجب  اش   وارزانی 
امروز  تا  ونزوئال   ونزوئالشد.و  نفت  
به بحران وقهقرا رفته است. ترامپ 
برای اینگونه  برنامه ها  بدست  رأی  
ایاالت بزرگ سرکارآمد. نفت ایران به 
توقف  رفت و ازبازار حذف شد. وحتی 
فرانسه که قراردادهابا ایران اسالمی  
گاز  درحوضه  بویژه   ودارد   داشت 
پارس بعداز تحریم فروش  نفت ایران  
وبتمام  گرفت  پس  خودرا   امضای 

معنی  روحانی رافریب داد.
به رجزها اعتنا نکنیم. نگاه کنیم .

برجام  چراترامپ   بپرسیم   وازخود 
رازد وبرزیل را برکشانید. اروپا سرگرم 
مهاجرت ها  وآمریکا درتصاحب نفت 

جهان.
بقول   باید  برزیل   نفت  البته 
فایننشال تایمز مورخه هفتم نوامبر 
چون  است.  حراج  به  امروز     ۲۰۱۹
بازار دراشباع است. ولی منبع فوق  
در۲۰3۰  برزیل   نفت  این  گوید   می 
دارد.  می  عیان  خودرا  ارزشهای 
یا هرکس دیگر  درمأموریت  ترامپ 
جنگها  آمریکایند.  پررونق  آینده  
درخاورمیانه  باید ادامه یابد تا هیچ 
کشور  سر بلند نکند ، تادرآمد  نفت  

صرف خرید  سالح شود.
***

درمذاکره   دربغداد   سردارسلیمانی  
با مسئوالن  عراق گفت:»  مادرایران 
چه  تظاهرات   بااینگونه   بلدیم 
ازسوی  ها  سخن  اینگونه  کنیم؟« 
خبراز  ایران  ژنرال  ترین   پرستاره 
بهمانگونه  دهد.  نمی  وصفا  صلح 
راهبندان  آمریکا   مالی   کمک  که 
سال  نوزده  است.   درمنطقه  صلح 
آن  ی  وادامه  ماندن   درافغانستان  
برای ما کافی نیست تاازباب کمک 

آمریکا  به شوق  کاذب نرویم؟!
مبارزان اگر  روی پای خود  بایستند 
را  استقالل   به  معطوف  ی  واراده 
نفی   ، قدرت  هیچ  سازند  متعالی  

آنها نمی کند.
***

قیام مردم لبنان وعراق  وغیره اگر 
آزمایشی پشت  سرآن  برای سنجش 
حزب اهلل نباشد  دریچه ای است به 
سمت  استقالل ناب. اما هنوز معلوم 
نیست  کار دست کیست. سازمانش 

کجاست؟
بیروت  اعتراضی   حرکت  تجلیل  
وقتی  اما  است  شدنی  وبغداد  
معلوم  آید   بمیان  طرفداری  پای 
وریاض   آویو   تل  سرنخ  نیست  
رفت  باره   دراین  میشودیانه.  لمس 
به  مرموز   سیاسیون   وآمدهای  

حساب باید آید.
خوش  که  آوریم   رابیاد  بهارعرب  

درخشید وسر به نیستش کردند.
خروج آمریکا  ازخاورمیانه  شایعه ای 

بیش نیست.
این شایعه  سهمی دربروز تظاهرات 
که  بوقتی  دارد،  وبغداد  بیروت  
نتانیاهو  درآرزوی بازکردن  جبهه ای

 باکمک ریاض است   تا بازآمدن او 
ضرور شناخته شود.

وقتی کمک های مالی  بمصرف مورد 
نظر آمریکا برسد  چه خواهدشد؟

اذهان ساده جواب می دهند:

وصفا«  صلح  به  رود   می  منطقه   «
باشد که چنین  باشد. آیا قدرقدرت 
درست  را   فقیه  والیت   دست  ها 

خوانده اند؟
مردم  خشم   نوعی   که  امروز  اما 
استناد   به  شاهدیم   ، را  جهان 
نوامبر   3 مورخ  تایمز   نیویورک 
۲۰۱۹ درمنطقه خاورمیانه  هیچکس 
باور  به آرامش ندارد. وهرکس بفکر 
فرصتی است تا به انتقام رود. دراین 
اراده  تظاهرات   ی  درحاشیه  حال  
رفتن  که خونبارترین  بحران  برمتن  
رهبران  کنده از مردم  وکور برحواشی 
جو  انتقام  والیی   ایران  دارد.  غلبه 
مردم  به  عراق  پلیس  است.»  ترین 
توانم  می  گوید  می  تظاهرکننده 
تحریر  میدان  به  تا  دهم  راه  شمارا 
روز  رزمندگان   بدانید  ولی  بروید  
مزد شمارا می ُکشند.« ... هیستری 
واژه  بینی«   » خون  انتقام  ، جنون 
هایی نارساست  برای آنچه در نجف 

وکربال می گذرد.
***

اقتصاد  گذشته   سال  یکصد  طی 
کرده  سیر  مدام  دررشد  آمریکا  
بهره  استریت  وال  هم   امروز  است. 
ور  سودها بعهد ترامپ است.دلیلی 
بر کنارگذاردن او نزد بزرگ ایالت ها  
خاورمیانه  استناد   به  ندارد.  وجود 
کارگاه بزرگ انواع  البغدادی هاست 
این   ترکیب  به  دست   ابداً  وغرب  

ساختار اجتماعی  نمی تواند بزند.
آیا نشنیدیم  آن آیت اهلل را که گفت: 

ما نیامده ایم که برویم.
فرق جامعه  ایران با جامعه آمریکارا 
می دانید. درایران جان  آدمی بهایی 
قیمت  کاه   هرپر  درآمریکا  ندارد. 

خودرادارد.
***

به وحدت نظر  درایران  رفتن آسان 
هیچ  دینی،  قدرت   امروز  نیست. 
کس  رادربرابر  خود نمی بیند. زیرا 
همه  جناح ها  بجز قلیلی  دستپاک  
شریک  ایجاد  این جّو مأیوس کننده 
است.  درپیش  کاربزرگی  شدند. 
اندکی ازآن  درعهده ی ایرانیان برون 
مدل   وقتش   هرکشوربه  مرزاست 
حرکت خودرادارد. کافی نیست فقط 
درتأیید  آنها باشیم. توفیق بیروت 

الزاماً  توفیق ما نیست.

برایان  آمریکا،  بانک  مدیرعامل 
موینیهان   می گوید: اقتصاد آمریکا 
همین  وپژوهشگران  است  نیرومند 
تا  را   فعلی  ۲درصد  رشد   ، بانک 
۲/5 درصد پیش بینی می کنند. اما 
احتمال  کاهشی جزئی  هم برای سال 
بعد  هست. مصرف ونیاز خانواده ها 
حال  درهمان  رشدند.  این  ضامن 
هاست.  درحداقل  بیکاری  میزان  
نیست که  ای  نتیجه  این همان  آیا 

ترامپ می خواهد؟
ترامپ  که  بزرگی  ایاالت  دراین حال 
کردند   مدد  شدنش  رادرانتخاب 
دررضایت  هنوز  که  ندارد   دلیلی 

وحمایت او نباشند. 
هرکم  است  وثروتمند  غنی  آمریکا 
داری  سرمایه  معلول   را  وکسری 

بدانیم درست نیست. 

اما وقتی ازبرایان مونیهان  مدیرعامل 
بانک آمریکا می پرسند  کدام خطر  
جواب  کند  می  تهدید  آمریکارا 
بسیار  که  چین  چین.  دهد:  می 
درتجارت  خارجی قوی است وچین 
اقتصادی  مدل  تغییر   درحال   که 
خوداستوکشوری است  با اقتصادی 
که  است  ، خطری  این  رشد.   به  رو 
فیگارو  کند.»  می  تهدید  آمریکارا 

اقتصادی، ۲۴/۱۱/۱۹«
همو می گوید : دراروپا  وضع مصرف 
رضایت بخش  است. بویژه درفرانسه. 
 3 به  درصد   ۴ از  که  جهانی  رشد 
رشد  این  البته  است،  رفته  درصد  
ُکندشده است. مسئله ما این است 
ُکندی   این  کی  نیست   معلوم  که  
یقین  شود.  می  متوقف  رشد، 

برتوسعه  تجارت خارجی  چین

  نیست. واروپاهم  درمعرض جنگ 
تجاری آمریکاست.

ترامپ   آقای  اختراع   تجاری،  جنگ 
جهانی  تجارت  رشد  کاهش  موجب 
کوچک   های  کمپانی  است.  شده 

بسیار زیان می برند.
تجارت  رونق  بقصد  دالر   نرخ  تنزل 
کردیم.   تجربه  در۱۹۹۰  را   خارجی 
کنار  آن  وبا  سازد  می  باآن  دنیا 
آمریکا   بانک  ترتیب  بااین  آید.  می 
واروپا  درفرانسه  وسیع  باابعاد  

مستقر می شود.
باری اروپا راه می دهد  تاقدری 

را   ترامپ  آمریکای  فشار  سیاست 
دور بزند. 

***
اینکه آقای ترامپ  ناتو را نفی کند 
وآنرا کهنه ومندرس واز مصرف افتاده

چرا  ولی  است.  واقع  عین  بداند    
اقدام به انحالل  آن نمی کند؟ ناتو 
وانگشت  نداشت  اروپا سودی  برای  
ازسوی  ازآمریکارا  روی  دنباله  اتهام  
روسیه همیشه بهمراه داشته است.

آمریکا هنوز که هنوز است  پایگاه 
تا  دراروپادارد  خودرا   نظامی  های 

»روسیه هراسی« را دامن زند.
***

روز  امروز  اینکه  به  کنید  توجه 
ناسیونالیسم افراطی درهمه کشورها  
نیز. وپوپولیسم  است  دررشد 

شد.  کجاشروع  از  که  آورید  بیاد 
باینکه  برسید  تا  اوباما.  عهد  بعداز 
او  بی  یا  او  با  که  او   ویاران  ترامپ  
همیشه باهمند  آن را دنیایی کردند. 
ازمردم  زیرا دریافتند که ۲5 درصد  

آمریکا  بهره مند از وضع اقتصادی

درآمدها  که  یعنی  نبودند.  آمریکا   
متمول  درآمریکا   زیرا  بود.  ناموزون 
مکفی  درآمدها  ولی  است  بسیار 
فناوری    ازلحاظ  زیرا آمریکا   نیست. 
سریع میرودتا این اقتصاد ثمرات را 
نصیب ثروتمندان  وتکثیر آنها  کند.

ولی این تحول  فرصت به مردم نمی 
کنند.  منطبق  آن  با  تاخودرا  دهد  

پس همه چیز  به سیاست و  ژئو-
 پولتیک بر می گردد » بااستناد به 
مصاحبه استفن شوارزمن در مجله 
ای  تازه  کتاب  نویسنده  او   (» تایم 
 President Trump and The:است بنام

.)Benefits of Thrapy
این  از  بخشی  گوید  می  وی 
روبه  پوپولیزم  بسوی  تندتررفتن 
رشد، به رواج وسیع اینترنت  وشبکه 
های  اجتماعی ورسانه ها  مربوط می 
شود. اینک می بینیم  که مردم به 
شدت  درهمه جا  دنبال دموکراسی 
مردم  این  از  اقلیتی   اما  لیبرالند. 
آماده اند تا  براکثریت  بتازند. پس 
دربرابر  اکثریتی  که مایل است  راه 

خودرا  درپیش گیرد  درانعطاف  به 
تحول ، شکست می خورند. ما، در 

این وضع هستیم.
***

البته   گوید،  می  شوارزمن   آنچه 
اما  آمریکاست.  به  مربوط  بظاهر 
کشورها،  از  بسیاری  با  من  بنظر 
: چرا سه  مثال  است.  تطبیق  قابل 
مردم  ونمایندگان  مردم   است  سال 
یک  انجام   باوجود  انگلستان  
رفراندوم قادر نیستند درباره ماندن  
ازآن   اروپا ویا خارج شدن  دراتحادیه 
تصمیم بگیرند وآن را به مرحله ی 

عمل برسانند.
ونیز درفرانسه  ماکرون که با اکثریتی 
وسیع دردوراول به ریاست جمهوری 
رسید  ودوحزب  قدیمی را که  65 
سال سرکار هستند  شکست داد اما 
قلیلی از مردم  دراین سال هرهفته  
علیه او در مبارزه اند؟ باوجود اینکه 

او درمجلس نیز اکثریت رادارد.
درهیچ  مردم   که  کرد   قبول  باید 
کشور  بسرعت فناوری ها  درتحول 

نیستند.
***

لطفاً ورق بزنید

ه9 ح ماره ۱۱۸ صف صفحه8   آزادی- ش
 ۱۱۸

اره 
شم ی- 

زاد
   آ

۱- کمک مالی ترامپ!؟
2- بلومبرگ می آید یا باید بیاید؟

 2- بلومبرگ می آید؟ یا



ه11 ح ماره ۱۱۹ صف صفحه10   آزادی- ش
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ه11 ح ماره ۱۱۸ صف    آزادی- ش

مانده ازصفحه قبل
***

ها درتحول  خواسته ی دولت های 
خوداند.                

***  
تا   ۱5 طی  انقالب   از  قبل  درایران 
از   برآمده  تحوالت   پایانی  سال    ۱8
و  فناوری، صورت گرفت  بکارگرفتن  
تحوالت  بپای   پا  نتوانستند  مردم 
شوند.  متحول  وعمرانی  فیزیکی  
جامعه به تقاضاهارفت ودرمان نشد. 
مردم در کسر آگاهی  ها بودند. حتی 
از کارهای عمرانی  مفید  اظهار رضایت 
نمی کردند. درآن شرایط  گزارشها از 
دانشگاهیان  خواستند، اما  کمترین  
به  ورفتن  مقاومت   به  اراده معطوف 
سوی دادن آگاهی ها  محسوس نبود. 
از آمریکا غول ساختند وازدرودیوارهای 
شهر   تقاضاها  وضمناً کوربینی ها  

می بارید.
بهرحال توسعه  فناوری برآگاهی ها 

چربید.                   
***

درکشور اسرائیل  هم اکنون چه می 
گذرد؟ چه شده که اسرائیل که یک 
به  قادر   امروز  بود   منسجم  کشور 
تشکیل دولت  نیست . زیرا سیاست 
وتقاضاها  تقاضاها،  خط  در  دولت  
بافناوری ها  درتطبیق نیستند. وقت 
مملکت صرف  زدن غزه  هردوهفته 
بار شده است ودولت  اسرائیل  یک 
خالصه شده  دروجود  یک تن  با یک 

هدف: حرمت آمریکا ونفرت ازبقیه.
درعین حال  قشر افراطی دین گرا،

واقعی  دنیای  از   آگاهی  درعدم   
ها  سازی  خانه  برسر  بحث  ماست.  
به  وبعد  به کاخ سفید  ها،  و کولونی 
کشانده  آمریکا؟؟؟!  خارجه  وزارت 
شده تا فرزند نتانیاهو بگوید »آمریکا 

رئیس جمهورماست« .
پوپولیسم به مقاومت  کورومقاومت 
کور  به بی خبری ها رفته. رسانه ها 
وصاحبان  آگهی  صاحبان   دردست 
فناوری  صاحبان   ابزارکار  آگهی 

هایندوکسر آگاهی  بال شده است. 
درسالهای اخیر  دنیا شاهد  تظاهرات 
نظام  وعلیه  دولت  علیه  ایران  مردم 
اند. مردم درانقالب  یکصدا علیه نظام 
بودند ولی هرگروه  مخالف  موجود  
برای خود  برداشتی  پادشاهی   نظام 

مذهبی   جناح  داشت.  انقالب  ازاین 
همه را رفته رفته ذوب کرد. اما این 
آگاه  جهان   بروضع  مذهبی   جناح 
آگهی  مردم  به  قادرنشد   پس  نبود 
دهد. این شد که هشت سال باسارت  
درجنگ ماند. جنگ تحمیلی  یعنی 
زمان   مقتضای  که  جنگ  پذیرفتن  
است ونه گره گشای معضالت. نظام 
بماند  به مدد بهای باالی نفت سذپا 
ازدست  را  سالح  این  وهمینکه 
اوگرفتند واماند. زیرا  آگاهی واقعی 
برامر نفت درعرصه ی جهان نداشت.
وخیال می کرد  مالکیت نفت ونفت 
نفت داشتن   فروشی  همانا صنعت  
وبازارشناسی آن است. جهل بر  ابعاد  
علت  آن   ومشتقات  نفت    صنایع 
اصلی ضعف نظام است. زیراوقتی راه 
به بازار برون ندارد تا کسب عایدات 
کند مجبوراست بهای نفت  رادردرون 
بال بََرد وخشم مردم را  نصیب خود 

نماید. 
بعهد   ازآن  پیش  کرد   خیال   نظام 
مرحوم مصدق  یا شاه  همه درسیاست 
نفتی  اشتباه کردند ورفت به حماسه 

های نوع احمدی نژادکه گفت:
» ما هرمشکلی را با یک یاحسین ، 

یک یا امام رضا حل می کنیم.«
درجهل  خودرا   ومردم  خود  نظام 
ازموارد   این  نگاهداشت.  مرکب  
هرگز مطالعه نشده هاستکه چگونه  
ازغرب   شود   نمی  که  نفهمیدند 
فناوریهای  نظامی وغیر نظامی  خرید  
وعلیه همان  غرب جنگید. نظام غرق  
را   خرافات  وآن  شد  دینی  خرافات 
عین دین پنداشت ومنکر  علوم شد 
و به یک ماشین  حماسه سرا تبدیل 

گردید.
صرف   کشور  ودارایی  وقت  پس 
باورکرد  هاشدونظام  خودآزاری 
برمدیریت اطالعاتی  وخودی ُگدازی.

زمان  درکمبوددانش   نظام  این 
خودبود پس ازآگاهی دادن هاغافل ماند.

درتاریخ  ایران  نظام   بابت  ازاین 
اکنون   وهم  است.  منحصر  جهان 
درحداقل آگاهی ودرحداکثر سیاست 

ضداطالعاتی است.
چگونه ممکن است این نظام به توفیق 
ندارد.   دیپلماتیک  الگویی  زیرا  رود 
چگونه ممکن است آمریکای ترامپ  
در  همو   درحالیکه  رابزند  نظام  این 
خورده حسابها  باهیچ کشور دیگر به 
صلح وصالح نرفته است. ایران والیی 
وآمریکای ترامپ  درلج ولجبازی  اند 
 - تبلیغاتی  رقابت   دریک  حتی  نه 

اطالعاتی.
است  ترامپ  رفتن  درآرزوی  ایران 
وترامپ  بامید تضعیف ایران . این شد 

سیاست؟
***

ایران  درآرزوی هالل  یا بقول فرنگی 
ها کمان شیعه  درمقاومتی کوراست.

البته   ، وعراق  لبنان   تظاهرات 
فکری  ریشه  داردولی  مشوقانی 
ای  ریشه  درهردوکشوردارد.  هم  
امروزی نه. سالهاست  درتنیدن است. 
ژئوپولتیک ایران ریشه دررویاهادارد.

ایران امتیازاتی می گیرد ولی به آن 
مردم  درداخل،  زیرا  رسد  نمی  رؤیا 
نیستند.  ها  طلبی  توسعه  طرفدار 
بویژه که بسیار گران تمام می شود. 
دخالت  به  متهم  نیست  بعید  هیچ 
کشورها  دیگر  باالی   هادرسطوح 

شود...خطر.
***

اینک برمی گردما اسرائیل  دربحران  
به  است<  وزیر  نخست  یک  تعیین 
نظریه  استفن شواررتن که بسیاری 
او  اما  گفتند  او  از  پیش  هم  دیگر 
حرفش متوجه آمریکای ترامپ است. 
درحقیقت او  کتاب خودرا وقف  یک 
کرده  آمریکا  اجتماعی   تشخیص  

است بشرح زیر:
۱- تحوالت  فنی برتحوالت اجتماعی 

پیشی گرفته اند.
۲- ۲5 درصد  مردم آمریکا بهره مند  

ازرشد اقتصادی کشورخود نیستند
3- دولت وکشور آمریکا  برای آماده 
وهمسطح  درجذب  مردم  ساختن 

شدن  باترقیات فنی توفیق نیافت.
-۴ پوپولیسم وناسیونالیسم درجهان 

به رشدخودادامه می دهد.
-5 نابرابری ها ربطی به سرمایه داری  
نداردو ریشه درسیاست وژئوپولتیک 

دارند. 
اما سؤال:

رادائمًا  مردم  است  ممکن  چگونه 
از  پذیرایی  برای  شدن  درآماده 
ترقیات  تا   ، کرد  فنی  تحوالت 
فرهنگی- اجتماعی پا به وای ترقیات 

فناوری ها پیش روند؟
درانگلستان  کارگران  حزب  رئیس 
هروسیله  به  باید  دولت  گفت  اخیراً 
شده حتی به رایگان  اینترنت وابزار 
جامعه  کل  به  را   قبیل  ازاین  هایی 

برساند.
بی شک وی به همان  پدیده  عدم 
ای  عمده  بخش  با   جامعه  آمادگی  
به  خود   انعطاف  و  درانطباق  ازآن 

تحوالت  درفناوری ها رسیده است.
معهذا  دنیا هنوز به یک راه حل جامع 
غالب  اینکه  است.ونفس  نرسیده 
متفکران ومردم برسر تشخیص درد  
هایند  درهمفکری  امروز  اجتماعی  

خود کارساز است. 
بهتراست  برسیم  معالجات  به  تا 
درکاهش  تحمیالت  دولتها  کوشید 
کارهای  سلسله  ازیک  ونترسیم 
چاره  بیادآریم   .وهرروز   توضیحی 
مقدماتی   ودرمان  درتحریمات   نه 
توضیح هرچه بیشتر گذران ماست. 
رشد  مغایر   فنی   تحوالت  روکردن 
اقتصادی  ومضایقات  در آموزش ها 

بدترین سیاست است.
وقتی ربع مردم آمریکا  از بهره وری از 
رشد اقتصاد نیرومند آمریکا محروم 

باشند تکلیف ماروشن است.
***

عربی  خاورمیانه   درسراسر  اینک 
شعار  تشریک  در  مردم  وجزآن 
این  برند.  می  بسر  »دولت مستقل« 
حزب  فقط  که  یه   یکسو  جوشش  
می  رادرهدف  باایران  وحماس  اهلل 
نهد  قدری سطحی است زیرا بخشی 
است  ذهن  به  آشنا  جوشش  این  از 
وبخش دیگر آن  که پای قدرت های 
نهد  می  رادرمیان  خواه«  تمامیت   «

درسایه ای غلیظ نهاده است.
***

افتخار  آمریکا  داری  سرمایه   
که  است  دلیل   بهمین  آمریکاست. 
داوطلب   راحت  باوجدان  بلومبرگ 
بگوید   تا  است.  جمهوری  ریاست 
 ، جاری  ژئوپولتیک  جاری،  سیاست 
مسئول است؟ تابگوید چرا اسرائیل  
وزیر  نخست  یک  تعیین   دربحران 
است؟ تا بگوید رشد  پوپولیسم دولت 
هاست.  آگاهی  عدم  ی  ساخته  ها 
تابگوید  چرای عدم بهره وری  ربع 
مردم آمریکا ازرشد اقتصاد نیرومند 

آمریکا وباقی را....

بلومبرگ می آید. باید بیاید؟

  بازهم درآینده  به این سؤال برمی 
گردیم.

 

***

پاسخی به نقد دکتر همایون آرام ازنوشته ی دکتر کاظم ودیعی:

سردبیر فرهیخته آزادی:
از  ومن  زنند  می  حرف  قانونی   ازمهاجرت  آرام  همایون  دکتر  آقای 

مهاجرت. بهم نمی رسیم. حیف!
راطی  قانونی  مراحل  که  فردیست  بمعنی  مهاجر  واژه  نویسند:»  می 
کرده وپس از ادای سوگند وفاداری به تابعیت ایاالت متحده درآمده 

است.« 
بشهادت  همه فرهنگ هایی که مسئول تعریف واژه ها هستند این 

تعریف واژه مهاجر نیست..
دیگر آنکه می نویسند :

 « معنی  به  اند  بکاربرده  ودیعی  آقای  که  مهاجم  مهاجر  اصطالح   «
بیگانه غیرقانونی یا ILLEGAL ALIEN است. این حرف ایشان است. 
من از» مهاجر « حرف میزنم. تکرار می کنم من از »مهاجر« درمعنایی 
موطن  ترک  که  فردی  یعنی  زنم.  می  حرف  فرهنگهاست  ثبت  که 
ومسقط الرأس خود می کند برای رفتن  به جای دیگر. ونیز درمعنایی 
که مرحوم کندی مهاجرت به آمریکارا در » نسل شجاعان« بکاربرده 

است.
وبعد کاهش تجارت جهانی اسنادش نزد محققان  صندوق بین المللی 
پول است که مستند من استوآمریکا درآن صندوق کمی بیش از ۱6 

درصد سهیم است.
وبعد  ... انتخاب شدن دانلد ترامپ  میسر نشد  مگر به مدد رأی ایاالت 
بزرگ ورأی مردم رابگردید وپیدا کنید که دراکثریت مطلق ازآن که 

بود؟ البته قانون حاکم است.
مقاالت من مستند به اسناد  ورسانه های آمریکاست درمواردی که 
مربوط به آن کشورباشد. روزنامه ومجله جای نقل  مدارک ومستندات  

نیست جز گاه بگاه.
اما، آمریکا  که سرزمین  ابداع واختراعات  وکسب وحتی دمکراسی 
ویژه ی خوداست، سرزمینی است که قدرت  دولتش جهان مداراست 
ما مفید  برای  نقد آمریکا  وبا جهانیان  مسئله دارد.  باخود  یعنی که 
دکتر  آقای  خود  ی  درنوشته  نقد  از  پرتوی  که  بهمانگونه  است    
همایون آرام مشهوداست وگاهی با توسل به کلمه ی » متاسفانه...« 

ازآن یاد می شود.
کاظم ودیعی 

درتومیکارم کودکیهایم را
درتومیکارم 

کودکیهایم را
*

روزهارنگی
رنگارنگی
چلچله ها

تنگ غروب
همه شب شب پَره ها،شب َچره ها

اینجا،آنجا
نیمه شب

شعری از پروفسور کاظم ودیعی

گارـهمه ی کودکی اهی ما         ان
زنجره ها

*
شهرمن 

آسمانی به چراغانی،
»میهمان دل من«

وپناهی به گریز
*

درتومیکارم
کودکیهایم را

تابه همسالگی ات
یم در آ

*
ماندانا

عطرگیرای بهاِرناَرنج،
بوی گالب

الله عباسی
بامشت گره کرده به  روز

وبه شب،
بازوخوشبوی و 

عروسانه وخندان و 
خموش.

بامدادان
کمترین باغچه ام

یاس ُسکرآوِر
»پیراهنچاک«

پذیرای نگاه
عّطارگلستان وصال

*
درتومیکارم

کودکیهایم را
کوچه هاپیچاپیچ

رختها
شسته وآویخته بر

نیزه خورشیدَدمان
پنجره هابازبررهگذران.

آشناهابه صداُو
به خطاب

گه گریزان زیکی
گاهی به تماشای یکی

خیره 
نه هرگزبه سًوال

*
ن مدرسه درگوشم هست زنگ آٓ

به زمانیکه َدرش بسته بررویم 
میبود

وبمن میگفتند
گردرآئیش یکی

درنخواهی رفتن ازآن
*

ن کودکی هم ازآ
سیمایت ودرسردارم
ماندانا...درتومیکارم 

کودکیهایم را

*****

بسیار   بارغبت  ها   دولت  جا  همه 
پذیرفتن   درکار  ها  ضرورت   وبه 
جدیداند  های   فناوری  وبکاربستن 
ومردم هنوز  دورتر و کندتر  از دولت 
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سـفر « هب ردون»

گفت وگوی کیخسروبهروزی با تورج رفازمند

بی گداربه آب زدن

بهروزی: ازآب ودریا گفتید اما ازشنا 
وبه آب زدن نگفتید!

فرازمند: زمانی که کالس دوم ویا سوم 
ابتدایی بودم روزی درهمدان با چند 

دوست هم مدرسه ای به باغ 
 ایرانی رفتیم. این باغ متعلق به پدر 
هوشنگ ایرانی بود که به او وکیل 
الرعایا می گفتند که وکیل هم شده 
بود. دروسط این باغ یک حوض بود  
خیلی  اما  کم  آن  وعرض  طول  که 

گودبود...
بهروزی: ازاین آبگیر هایی که درباغها

 با تلمبه آب به درون آن ریخته می 
برای  آب  جوی  بوسیله  وبعد  شود 
می  استفاده  ازآن  درختان  آبیاری 

کنند.
شما  که  همین  درست  فرازمند: 
بود. دوراین  می گویید. مخزن آب 
حوض نشسته بودیم . یکی از بچه ها 
گفت: چه کسی می تونه ازاین طرف 

حوض به آن طرف شنا کنه؟
این بیماری خودنمایی وبرتری جویی 
آن  توانستم  وبعدها  بود  درمن  که 
را مهار کنم  باعث شد که بگم من 
بازیر  رادرآوردم  پیراهنم  تونم.  می 
شلواری می خواستم بپرم توی آب 
که ناگهان به خود آمدم که عجب 
حرف بیخودی زدم. من که شنا بلد 
نیستم! این بچه هاهم نه تنها شنا 
بلد نبودند بلکه یک چوبی ، طنابی 
که  بودند  نکرده  آماده  هم  چیزی 
من  به  شناکنم   نتوانستم  من  اگر 
کمک کنند منو بیرون بیاورند. ولی 
من دیگه گفته بودم، باید می رفتم. 

آب  توی  انداختم  را  خالصه خودم 
دست  سگ  مثل  کردم  وشروع 
وپازدن. دیده اید سگ چطور شنا 
باهم  ودوپارا  دست  دوتا  کند؟  می 
می  حرکت  عقب  بطرف  ازجلو  
دارد.  می  نگاه  باال  را  وسرش  دهد 
هرلحظه حس می کردم اآلن خفه 
بود  باهربدبختی  باألخره  می شوم. 
توانستم  عرض حوض را طی کنم 
.وقتی دستم را به آن طرف لبه ی 
حوض گرفتم نمی دانید چه لذتی 
بمن  دست داد. افتخار می کردم ، 
سرفرازبودم چون هیچکس جسارت  
این کاررا نداشت. این باعث شد  که 
این توهم  برای من پیش بیاید که من 
شنابلد هستم.. بهمین ترتیب توی 
حوض  خانه هم دست وپا می زدم. 
تا این که رفتیم بندر پهلوی. آنجا 
از اواخر بهار  همه ی بچه ها دردریا 
شنا می کردند. گلفتم: من هم شنا 
بلدم. وقتی رفتم توی آب همه ی بچه 

ها زدند زیر خنده. گفتند این که

 شنا نیست. بعد بچه ها بمن شنا یاد 
دادندومن برادِر کوچکم وبخصوص 
خواهرم شناگر قابلی شدیم. خواهرم 
ازما بهتر بود. او ازساحل  بندر پهلوی  
از موج شکن شنا می کرد می رفت تا 

غازیان وبر می گشت.

استعداد درموسیقی

بهروزی: چرا مدرسه ی  شمارا عوض
کردند؟

با  . گویا خاله من  فرازمند: نمی دانم 
مدیر مدرسه سعدی بیشتر دوست 
بود وازطرفی  این مدرسه سرراه خاله 
مسیر  درهمین  توانست  ومی  بود 
مراهم به مدرسه ببرد. کنار خانه ی ما 
یک پرورشگاه بود شبانه روزی که به 
بچه ها موسیقی  یاد می دادند ویک 
ارکستر داشتند که درفصل تابستان 

هرشب ودرفصل های دیگر  روزها 
وشبهای جمعه  این بچه هارا می آوردند 

دربلوار بندر پهلوی درمحلی که نوعی 
کاله فرنگی بود طاق نمایی داشت وبه 

اجرای موسیقی می پرداختند.
رضا  که  بود  زمانی  این  بهروزی:  
شاه  دستورداده بود  درمدرسه ها 

موسیقی  تدریس شود ؟
فرازمند: بله ، ماهم درکالس چهارم 
موسیو  داشتیم.  موسیقی  معلم 
مارتین که ویلن می زد وبه ما ُسلفژ  
وسرود درس می داد. من خودم بطور 
او  خصوصی  درکالس پنجم پیش 
به یادگرفتن ویلن، نت نویسی ونت 
خوانی  پرداختم. چندین سال ویلن 
هم زدم ولی از آنجا که گویا آدم بی 
چیزی  نتوانستم  بودم  استعدادی 

بشوم.
بهروزی: من فکر می کنم دریادگیری 

موسیقی  پشتکار بیشتر از استعداد 
اهمیت دارد.

فرازمند: بله ، بله ، پشتکار نداشتم. 
چون چندسال هم پیانوزدم به جایی 
نرسیدم. باری ، بچه های پرورشگاه 
می  ساز  نوع  دویاسه  هرکدام  هم 
مثل  بادی  سازهای  بخصوص  زدند 
شیپور  ترومپت،  نی،  قره   ، فلوت 
ارکستر حسابی  قبیل. یک  وازاین 
داشتند که یک نفرهم رهبری می 
کرد. عصرها دربلوار انواع آهنگها را 
اجرا می کردند،  رنگ ، سرود، پیش 

درآمدوازاین قبیل.

داستان پوتین

بهروزی: برگردیم به سر اصل موضوع 
ازمدرسه  شمارا  ماه  ازسه  پس 
مدرسه  درآوردندوبردند  نظامی 

درمدرسه  را  پنجم  سعدی. کالس 
سعدی خواندید؟

در  را  وششم  پنجم  کالس  فرازمند: 
مدیر  خواندم.  سعدی  مدرسه 
مدرسه سعدی هم آقای منصوری 
بود؛ آدمی چاق، شکم گنده ، خوش 
وخندان.  مهربان  خیلی  صورت، 
فردوسی  دبیرستان  رفتم  بعدهم 
رادراین  وهشتم  هفتم  وکالس 

دبیرستان خواندم.
درکالس  پوتین  داستان  بهروزی: 

چهارم اتفاق افتاد؟
فرازمند : بله ، درست است.

بهروزی :چطور؟
فرازمند: خیلی ساده؛ من دربچگی 
همیشه آرزوداشتم پوتین پا کنم.

بهروزی : چرا؟
فرازمند : نمی دانم. دلم می خواست 

ازآن پوتین های بنددار داشته باشم 
وهرچه می گفتم برایم نمی خریدند. 
درآن مدتی که درهمدان بودیم از 
آرابس برایم کفش می خریدند که 
این آرابس بعدها  آمد تهران  ویکی 
تهران شد.  معروف  های  کفاش  از 
تااینکه یکی از قوم وخویش های 
ما پوتینی برای دخترش خریده بود  
که ازپایش تنگ بود می خواستند 

آن  را بفروشند.
بهروزی: پ.وتین دخترانه؟!

فرازمند:  بله، به من گفتند  تومی 
از  بخریم؟ من هم  برایت   خواهی 

خدا خواسته  گفتم : بله.
ازپوتین  باید  بهروزی: که درواقع  
های پسرانه  هم ظریف تروشیک 

تر باشد.
فرازمند: خیلی ، ولی اشکالش این 
بود  که برای من هم تنگ بود. اما 
که  پوتین می خواست  دلم  آنقدر 
پوشیدم  می  را  تنگ  پوتین   این 
وصدایم در نمی آمد. صبح که می 
خواستم  بروم مدرسه ، توی خانه  
این پوتین را می پوشیدم  چندقدم 
که راه می رفتم  آنقدر مرا اذیت می 
کرد  که توی کوچه  مجبور می شدم  
آن را دربیاورم. جورابم راهم  درمی 
آوردم  پای برهنه  تا دِر مدرسه  می 
رفتم . دِر مدرسه  جوراب وپوتین  
را می پوشیدم. سِر کالس  باز پوتین 

را درمی آوردم. 
زجر می کشیدم وصدایم در نمی 
آمد. آنقدر به پایم  فشار می آورد 
باألخره  آورد.  می  در  را  اشکم  که 
خودم  به  پیداکردم.  ]را[  چاره  راِه 
گفتم  این پوتین را نگهدارم برای 

وقتی که می خواهم بروم میهمانی، 
وهمین کارراکردم و پوتین نو ماند. 
بعدرسید به برادر کوچکترم. مدتی 
شانسی  ازبد  یکی  پوشید   او  هم 
های من  این بود  که تا موقعی که 
برادر بزرگترم رفت دبیرستان نظام 
هرچه برای او می خریدند ، دست 

دومش به من می رسید.
که  کوچکتر  برادر  طفلی  بهروزی: 

لباس دست سوم می پوشیده.
فرازمند:  برای او لباس نو می خریدند
چون لباس به تن من همیشه  پاره 
پوره می شد، چیزی ازآن باقی نمی 
برسد.  کوچکتر  برادر  به  که  ماند  
همیشه  وکوچکتر  برادربزرگتر  
لباس نوداشتند، من همیشه نیم دار 

دست دوم.

دومین عشق

بگویید. دوم  ازعشق   بهروزی: 
فرازمند: بنظر من عشق  درتشکیل 
ودر  دارد  مهمی  نقش  شخصیت  
پیدا شدن مفهوم  وطن هم بسیار 

مهم است.
بهروزی: آن هم عشق است.

فرازمند: نه ، من آن راعشق نمی دانم.
به  عشق  وطن،  به  عشق  من   
وفکر  دانم  نمی  عشق  پدرومادررا 
می کنم  آنهایی که که به این ها 
عشق می گویند کمی بد جنسی 
این اسمش   نه  برند.  بکار می  وریا 

عشق نیست. میهن دوستی ، 
عالقه  پدرومادر،  داشتن   دوست 
مقوله  یک  موسیقی   ، نقاشی  به 
است.  دیگری  چیز  وعشق  است 
غلو  خواهید  می  وقت  یک  شما 
کنید می گویید من عاشق نقاشی 
هستم، عاشق وطنم هستم، عاشق 
عشق  این  اما  هستم.  پدرومادرم 
عشق  دونوع  من  بنظر   . نیست 
وعشق  مادی  عشق  وجوددارد، 

معنوی.
حضور  هیچگونه  معنوی  عشق 
حالتی  ندارد،  مادی  وشهوِد 
عشق  همان  که  دارد  متافیزیکی 
عرفانی است. عشق مادی ، رابطه 
ای عاطفی بین یک زن ویک مرد 
وحاال  است   پسر  و  دختر  یک  یا 
همجنس بازی هم که عیان شده البد 
زمینه  وجوددارد.  دوهمچنس  بین 

عشق مادی کشش جنسی است.
بهروزی:  شما عشق را ازدید فروید 

تعریف می کنید؟

گویم می  خودم  ازدید  نه،  فرازمند: 
، حافظ وسعدی  به فروید  با توجه 
عشق  درمورد  که  افرادی  وتمام 
بعضی  گاه  البته  اند.  کرده  صحبت 
روانی  های  وناراحتی  امراض  از 
می  بروز  عشق  نوعی  بصورت  هم 
وسیله  این  به  مبتال  کندوشخص 
خودش را ارضاء می کند. آدم هایی 
اند   عاشق شده  که  می شناسم  را 
وهرگز معشوق ازاین عشق با خبر  
نشده است. یکی ازاین افراد  یکی 
از همکالسی های خودمن  درمدرسه 
فیروز بهرام بود. او عاشق  یک دختر 
ارمنی  شده بود که مدرسه نوربخش  
می رفت. این آقا تاسال آخر دانشگاه 
یک بار نتوانست حتا درگوشه کوچه 
ای بابیان ، نگاه ویا اشاره ای عشق 
خودرا  نسبت  به این دختر  ابراز کند. 
ومن خبرداشتم که او دراین عشق 
هرگز  دخترهم  وآن  سوخت   می 
نفهمید. تابعدها ، شاید  هشت سال  
بعد این دخترخانم رامن درپاریس 
دیدم. حاال این آقا یا دچار خودآزاری 
بود یا قدرت غروراو بیش از قدرت 
عشق بود.  این دختر بقدری زیبا بود  
که هرچه اززیبایی او بگویم کم گفته 
ام. شایدهم آن موقع به نظر زیبا می 

آمد.
دخترها  ی  همه  درجوانی  بهروزی: 

زیبا هستند.
فرازمند: درسته ، بطورکلی دختر جوان
 زیباست. مادرمن خدارحمتش کند 
می گفت: هیچ جوانی زشت نیست. 

همه ی جوان ها زیبا هستند.
نوجوانی  دوران  به  برگردیم  بهروزی: 
دوباره  بودید  آماده  که  شما  وبلوغ 

عاشق بشوید
فرازمند: بله

بهروزی: به چه نحو؟
که  هایی  کتاب  ببینید،  فرازمند: 
اساس وماجراهای آن برعشق است 
این زمینه رادرذهن نوجوان وجوان 
بشود.  عاشق  که  کند  می  آماده 
بهمین دلیل درگذشته نمی گذاشتند 
دخترها کتاب بخوانند مبادا عاشق 
مثل  کتابهایی  بخصوص  شوند. 
دختران  برای  که  شب  هزارویک 
چون  خسروشیرین  یا  بود  ممنوع 
می  فراهم  را  زمینه  دانستند  می 
اززنی  گوید:  می  عبیدزاکانی  کند. 
بخواند   ورامین«  »ویس  که  که 
انتظاروفاداری  نداشته باشید. درآن 
زمان  حتا برای ما پسران هم  بعضی 
از کتابها ممنوع بود. کتاب احمد را 

اجازه داشتیم بخوانیم....
یک  به  متعلق  شما   ، تازه  بهروزی: 

خانواده  بافرهنگ بودید.
که  بافرهنگی  خانواده  فرازمند: 
دِر  اما  داشتیم،  درمنزل  کتابخانه  
آن را قفل  می کردند ومن هم بلد 
راپیداکنم  کلید  چطور  که  بودم 
است  کتاب  یکی  وکتابهارابردارم. 
اثری  هم   فیلم  فیلم.  ودیگری 
را   هازمینه  این  ندارد.  کمترازکتاب 
بالغ  ازنظر جسمی  برای جوانی که 
شده است آماده می کند. ووای به 
برای  هم  خودش  که  جوانی  حال 
عاشق شدن  آمادگی داشته باشد 
این  وبه  باری  بگردد.  آن  وبدنبال 
سالگی  در۱۴  من   که  بود  صورت 
باتوفان  که  عشقی  شدم.  عاشق 

شروع شد.
بهروزی: چگونه؟

فرازمند:  واال ، شما بطور حتم  
راخوانده  ومجنون   لیلی  داستان 
اید. داستان من  همان داستان لیلی 
ومجنون بود. البته این راهم بگویم 
که داستان دومین عشق من چندان 

جذاب وجالب نیست.
ها  عشق  ی  همه  داستان   بهروزی: 

جذاب است.
فرازمند: درست است. عشق هم زمانی

زیباست  یا زیبا می شود  که عشق 
یک زن ومرد یا یک دختروپسر باشد. 
تمام دیوان شاعران بزرگ را که ورق 
بزنید همین است. غیرازموالنا که می 
پردازد به عشق به خدا. البته عشق 
پادشاه به کنیزک راهم توصیف می 
که  است  این  منظورم  کند.باری، 
باحوادث  باید  داستان  یک عشق 
وماجراها همراه باشد تاجالب شود.

وباید باقدرت بیانوقدرت قلم گفته 
ونوشته شود تااثرکند. منهم بهیچ 
بیان  چنین  که  قادرنیستم  وجه 

وقلمی داشته باشم.
بهروزی: شکسته نفسی می فرمائید. 
چه  عشق  دومین  فرازمند،  استاد 
، عشق مادلن   اول  باعشق  تفاوتی 
داشت که در۷-8 ستالگی  بود. چون 
آن هم عشق بود. منتها عشقی عاری 

از مسائل جنسی وسکس.
اتفاقا  هم   عشق  دومین  فرازمند: 
همینطوربود. وقتی می گویم به عشق 
لیلی ومجنون بیشتر شباهت داشت 
یاخسروشیرین  ورامین  ویس  تابه 
یارُرمیووژولیت چون فارغ از هرگونه 

خواست جسمانی بود.
                                         ادامه دارد

* عشق درتشکیل شخصیت  نقش مهمی دارد.
* من عشق به وطن، عشق به پدرومادر راعشق نمی دانم.

طرح از کیخسروبهروزی* درچهارده سالگی بازهم عاشق شدم.

تاالب انزلی



ه15 ح ماره ۱۱۹ صف ه14   آزادی- ش
صفح

  ۱۱
ره ۹

شما ی- 
زاد

   آ

دانه های سفید برف ، غلطان  ولغزان در 
نیمه شبی تاریک  ازآسمان  می بارد.
های  دانه  بادرخشش  شب  سیاهی 
برف بر فرش  سپید خیابان ها درهم 
پنجره  ی  شیشه  پشت  آمیزد.  می 
های بسته گرمی آتش افروخته شده  
زمستانی  وسبزی شاخسارهای کاج 
وشادی  سبزی  شده  تزیین  های 
رادردل  زمستان  به ارمغان می آورد. 
عودوکندر   خوش  بوی   ، درکلیساها 
وسرودهای   اوراد   آهنگین   وآوای 
کشیشان  است.  پیچیده  مذهبی 
باردای بلند  درانتظار حلول  مسیح 
برصفحه  ی گیتی ، مراسم مذهبی را 
به جای می آورند. سال کهنه مسیحی 
از  پایان می رسد وچون شهابی   به 
کهکشان  های دور ، برمدار  زمین می 
چرخد. آنگاه ناقوس های  کلیساهای 
آیند.  صدادرمی  به  جهان   سراسر 

آغاز سال ۲۰۲۰  میالدی...

ایپمبرصلح
 مسیح پیام آورصلح وآزادی چشم به 
جهان می گشاید ومیلیونها  مسیحی  
درسراسر  جهان در ترنم  خوش اوراد  
را  تازه  تا سالی  کلیسایی می روند  

آغاز کنند، 
سالی بی دردرا  باشکفتن  شکوفه ها 
ی مهر  درسینه ، سالی به دورازجنگ 
وستیز ومناقشات سیاسی، سالی رها 

ازجوروظلم...
، مسیحیان  نو مسیحی  درآغازسال 
 ، دارند  می  بر  بانگ  جهان   سراسر 
باشاخه  بیا،  هایمان  خانه  به  مسیح! 
مهر  به  بادستی  زیتون،  های 
وفروزندگی آتش ، کاجهای دوستی 
مان را آبیاری کن، چراغ خانه هایمان  
ونفرت  کین  های  مرداب  برافروز،  را 
کن،  پاک  ازقلبهایمان   را   وخشم 
باخود صلح به همراه بیاور و آزادی را.

مسیحیان اریان

مسیحیان ایران همصدا با مسیحیان 

تولد مسیح،  سراسر جهان  درشب 
سال نو مسیحی را گرامی  می دارند. 
کاج هایشان راازشب کریسمس آذین 
می بندند وتا شش روز پس ازژانویه 
مسیح  عیسی  نامگذاری  روز  که 
است نگاه می دارند. مراسم سال نو  
مسیحی برای فرقه های مختلف  دین 
عیسوی متفاوت  است. ارامنه ایران 
وپیروان کلیسای ارتدکس  بیشتر به 
شب ژانویه وروز غسل تعمید اهمیت 
ها  کاتولیک  درحالیکه  دهند.  می 
باشکوه  را  کریسمس  ودروتستانها 
تمام برگزار می کنند. همه ساله  ازپنج 
نو،  آغازسال  به  مانده  روز  تاشش 
اجرا  درکلیساها  خاصی  مراسم 
نیز   ژانویه  خاص  ومراسم  شود  می 
ازنخستین ساعاتی که آفتاب غروب 
گردد.  می  برپا  درکلیساها  کند  می 
مبداء  سال مسیحی همان شب  تولد 
مسیح است ولی به علت  حساب های 
دقیقی که برای تنظیم تقویم تاریخ 
تولد   بین  است  بوده  الزم   میالدی 
مسیح وآغاز سال )اول ژانویه(  پنج 
مسیحیان  است.  افتاده  فاصله   روز 
جشن  برگزاری  برای  ازدیرباز  ایران 
میالدی  نو  وآغاز سال  مسیح  میالد 
درنزد  اند.  داشته  ای  ساده  مراسم 
که  است  مرسوم  ایران   مسیحیان  
بوقلمون  خوراک  باید  نو  سال  شب 
خورده شود ولی دراین دوره باوجود 
گرانی قیمت ها کمتر چنین امکانی 
ورسوم  آداب  تأثیر  آید.  می  بوجود 
مسیحیان  درفرهنگ  نیز  ایرانی 
وارامنه ایران باعث شده است که در 
آغاز سال نو میالدی  ارامنه چندروز 
رابه دیدوبازدید وعیدی دادن وعیدی 
تا  رسم  کنندواین  سپری  گرفتن 
شش روز پس از آغاز سال نو که روز 
دارد.  ادامه  است  مسیح  گذاری  نام 
سال  تحویل  از  پس  ژانویه   درشب 
رسم   ، شب  نیمه  دوازده  درساعت 
بیدار  تاصبح  ایران  ارامنه  که  است 

بمانند.

زتئین ردخت کاج

مسیحیان  زیبای  های  ازسنت  یکی 
ایران وجهان درشب سال نو مسیحی 

تزئین درخت کاج است به نشانه ی
سرسبزی  درزمستان سرد که طراوت 
تزئین  آورد.  می  ها  خانه  رابه  وبهار 
درخت کاج ازسنت های دیرپایی است 
که از قرن شانزدهم میالدی تاکنون 
باقی مانده است. دراین قرن مارتین 
لوتر شخصیت مشهور مذهبی  آلمان 
تزئین   پروتستان  مذهب  وبنیانگذار 
درخت کاج رادرشب تولد مسیح  باب 
کرد. دریکی ازشبها که چندشب به 
آغاز سال نو  مانده بود»مارتین لوتر«   
در جنگل های انبوه  کاج درنزدیکی 
منزلش می گشت. شبی مهتابی  بود 
درخت   این  ودرخشش  وسرسبزی 
می  زیبا  بسیار   ماه  ای  نقره  زیرنور 
نمود. مارتین لوتر  تحت تأثیر  این 
ازدرختان   ویکی  قرارگرفت  زیبایی 
کاج رابرید وبه منزلش برد وچندشمع 
رنگارنگ به آن آویخت وآن را تزیین 
که  لوتر«   مارتین   « کار  این  کرد. 
بود   مذهبی  بزرگ  شخصیت  یک 
موردتقلید مسیحیان آن زمان قرار
 گرفت وازآن زمان ببعد  مسیحیان  
بریده  های  کاج  نو  درآغازسال 
آوردند  خانه   به  نو  را  درشب سال 
ودرشب میالد مسیحافسون سبزی 
وزیبایی طبیعت وهمبستگی انسان 
درآن  وگویی  یادآوراست  آن  با  را 
دمیده  وشادی  دوستی  صلح،  روح 
درازی  سالیان  که  بااین  شود.  می 
به  مسیحیان  آوری  ازروی  که  است 
این سنتدیرپای می گذرد هنوز هم 
درکشورهای مختلف  دنیا مسیحیان 
دارند  کاج  تزیین  به  زیادی  گرایش 
را  کاج  درخت  نوع  سه  ومعموالً 
درشب ژانویه  مورد استفاده قرار می 
دهند. دسته اول  درختان کاجی را که 
کوچک هستند بصورت  یک شاخه  
یا یک نهال  درگلدانی قرار می دهند. 
هاست.  خانه  خاص  درخت  نوع  این 
کاج  بزرگ  درختان   دوم  دسته 
هستند که ازنواحی جنگلی به پارک 
شود می  برده  مسکونی  ونقاط  ها 

  وآنهارا بادقت فراوان  تزیین می کنند.
 دسته سوم  نیز درختانی هستند که 
بدون اینکه بریده شوند درمحل خود  
ها  خیابان  وحاشیه  پارکها  در  ولقع 

وباغ های بزرگ تزیین می کنند. 

سانتاکالز)بابانوئل(
بابا نوئل  بقول اروپایی ها و سانتاکالز 
است  پیرمردی  ها   آمریکایی  بقول 
که باکوله باری از هدیه درشب سال 
های  بچه  وبرای  رسد  می  ازراه  نو 
خوب  هدیه های باارزش  می آورد. 
بخاری   ازلوله  کالز  سانتا  گویند  می 
وارد می شود  وهنگامی که کودکان  
رابه درخت  آنان  هدایای  درخوابند  
هدیه  تدارک  البته  آویزد.  می  کاج 
آمدن  از  قبل  سانتاکالز  یا  بابانوئل  
ها  پدرومادر  ازسوی  ژانویه   شب 
بابانوئل   وچه  است  گرفته  صورت 

خودوباکاله   وانبوه  سفید  باریش 
پشمی اش بیاید وچه نیاید هدیه های 
کریسمس  به کودکان داده می شود. 

هم  کریسمس  تبریک  های  کارت 
وبابا  وکالسکه  برف  است.  دیدنی 
نوئل  به روی این کارت ها وکاج ها 
سمبل  ودرخشان  ای  ونقره  سبز  ی 
نو  مسیحی  برای سال  زیبایی  های 
به  مختلف  های  کارت  در  که  اند 
شکل های گوناگون  دیده می شوند. 
کارت دیگری هم باسمبل  دانه های 
پوش  سپید  وزمین  برف  درخشان  
پیام تبریک ودوستی سال نو مسیحی 

رابه ارمغان می آورند.

رماسم سال نو ردکشوراهی مختلف
سال نو میالدی درکشورهای مختلف 
ایتالیایی  دارد.  جهان  مراسم خاص 
ها درشب تولد مسیح رسم دارند که 
ازپنجره  ظروف چینی کهنه خودرا  
ها  ایتالیایی  بیندازند.  خیابان  به 
همچنین  دراین شب أتش بازی  براه 
نفر   هزاران  اسپانیا   در  اندازند.  می 
درمیادین  اصلی شهرهایشان  جمع 
می شوند  ودوازده حبه ی انگور  رابابه 
ساعت  ضربه  دوازده  صدادرآمدن  
خورند.  می  نو   آغازسال  نشانه  به 
فرانسوی ها  عادت دارند  که درشب 
سال نو  شام مفصلی بخورند ودراین 
درخانه  غذا  شب سعی دارند حتماً 

صرف کنند.
می  هدیه  هم  به  مردم  روسیه   در 
دهند وپدربزرگ ها به نوه های خود 
می  هدیه  بازی  واسباب  عروسک 
دهند.وپدربزرگ ها به نوه های خود  
می  هدیه  بازی  واسباب  عروسک 
کشور  این  مردم  از  بسیاری  دهند. 
دوستان  خانه  به  را  نو  سال  شب 

وبستگان می روند.
نوع  یک  که  است  رسم  درآلمان  
کیک خامه ای  سنتی  پخته شود که 
برای تهیه  این کیک صدها شیرینی 
ومعموالً  کنند  کار می  وروز  پز شب 
واقسام  باانواع   را   کیک  این  روی 
درآرژانتین  کنند.  می  تزیین  مربا 
کارکنان ادارات نوارهای ماشین های 
تحریر  راازپنجره ها به بیرون  آویزان 
می کنندتابدین وسیله باسال کهنه 

خداحافظی کرده باشند.
کشور  بزرگترین  که  دربرزیل  
کاتولیک جهان بشمار میرود گل های 
بسیاروجواهرات  بدلی وغیر بدلی به 
الهه دریا تقدیم می شود. درمراسم 

نیمه شب کریسمس مردم 

گذشته  سال  که  ای  درمسابقه 
درسراسر آمریکا بین جوانان ۱3 تا ۱8 
ساله پیانیست دردانشگاه  آلفرد واقع 
نیویورک  درایالت  »آلفرد«   درشهر 
بااجرای  برگزارشد کریستوفرزندیه  
کنسرتو پیانو شماره ۲۱ اثر موزارت 
ده  آورد.وجایزه  بدست  را  اول  مقام 
بدین  خودکرد.  راازآن  هزاردالری 
مناسبت  ازاو دعوت  بعمل آمد  که 
درسال جاری  افتتاح کننده فستیوال 
باشد که هرساله  دردانشگاه  هنری 
آلفرد  برگزار می شود. این فستیوال  
هنری هرسال به مدت یک هفته  درآن 
دانشگاه  ادامه دارد. درشب افتتاحیه 
اجرای  با  وی  امسال  جوالی   درماه 
یک  شوپن   پیانوی شماره  کنسرتو 
همراه با  ارکستر سنفونیک  تعجب 
وتحسین  همگان را برانگیخت بحدی 
نوجوان   هنرمند   این  احترام  به  که 
مدت  ۱5  وبه  خاسته   پا  به  همگی 
دقیقه  اورا مورد تشویق  قراردادند. 
درروز 3۰ اکتبر  امسال  وی درانجمن  
قطعات  باجرای   نیویورک     »   «
موردقدردانی   که  پرداخت   زیبایی 
قرارگرفت. درتاریخ شانزدهم  نوامبر  
اش   رسیتال  ساالنه  بمناسبت   وی 
درمدرسه جولیارد  به اجرای قطعاتی 
شد  دعوت  ازاو   همچنین  پرداخت. 
درکارنگی   نوامبر    ۲۲ درتاریخ  که 
این  بپردازد.  برنامه  اجرای   به  هال 
برای سومین باراست  که کریستوفر  
درکارنگی هال  برنامه اجرا می کند. 
باراول  در6 سالگی ، باردوم  موقعی 
وی  اخیراً   . بود  ساله  یازده  او  که 
دریکی از برنامه هایی که در» «   واقع  
در النگ آیلند نیویورک برگزارشد  مقام
اول را بین  ۱۰۰ پیانیست بدست آورد.

پیانیست  ازطرف  مناسبت   این   به 
که  النگ«   النگ   « جهانی  معروف 

برگزارکننده این برنامه بود مورد

برزیل  هزاران هزار شمع درسواحل 
باکشیشان   وهمراه  کنند  روشن می 
درساحل دریا گردمی آیند  وهدایای 
خودرا  نثار یامانژا الهه دریا می کنند. 
خودرا  ها  ازژاپنی  بسیاری  درژاپن  
به قله فوجی می رسانند  وسال نورا 
می  شروع  خدا  درگاه  به  بانیایش 
نو  درآغازسال  کشور  دراین  کنند. 
فروش نودس که مظهر زندگی طوالنی 

است رواج دارد.

تشویق  قرارگرفت وموفق به دریافت  
دریافت  وهمچنین  اول   جایزه 

گواهینامه گردید.
آلفرد   دانشگاه  که   ای  درمقاله 
اورایکی  است   نوشته   او  درمورد 
ازبرجسته ترین  پیانیست های  نسل 
نو آمریکا  خوانده وآینده  درخشانی 
است.  کرده  بینی   پیش  او  برای  را  
پیانورا  آموختن  کریستوفرزندیه  
ازسن ۴ سالگی شروع کرد ومدت 5  

سال  است که درقسمت » «   مدرسه 
موسیقی  جولیارد  فعالیت دارد. وی 
فعالیت  نیز  جاز  موسیقی  درقسمت 
داشته  وساکسیفونیست  گروه جاز  
آیلند  درالنگ  سایاست   مدرسه 

نیویورک است.
برای آشنایی بیشتر با کریستوفرزندیه  
لطفا به بخش انگلیسی همین شماره 

مراجعه فرمایید.

کیخسرو بهروزی

آغاز سال نو مسیحی
ظهور ستاره ای جدید ردآسمان  موسیقی کالسیک
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ـخبر  گشتی ردمیان کتابها
ـشیعیان رداریان

ازدکتررضا نیازمـند

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

اکثراً  صفویه  از  تاقبل  ایرانیان 
مردم  اکثر  ولی  بودند،  سنی 
نفوذ  بودند.  شیعه  وسبزوار  درقم 
تازمان  تدریج  به  درایران  شیعه 
حکومت  دردوران  زیادشد.  صفویه 
سامانیان،   ، وصفاریان  طاهریان 
وحتی  وسلجوقیان   غزنویان 

خوارزمشاهیان ،صرفنظر ازمواضع
عمدتًا  کوتاه  درمقاطع  جزیی 

برتسنن اصرارداشتند.
 اما  »حکومت آل بویه « درفاصله ای
بیش از یک صد سال  کمکی  برای 
سقوط  بود.  تشییع   پیشرفت 
درسال  مغوالن   بدست  بغداد  
خالفت   پایان  هجری    65۷
پس   ازآن   . کرد  رااعالم  بغداد   
، ونهم   هشتم   ، هفتم  درقرن 
ایران  نقاط   از  دربسیاری  شیعه    
دراین  تشییع   شیوع  شد.  مستقر 
حکومت  برای   را  زمینه  قرن   سه 
صفوی  فراهم کرد . حکومتی که با 
یاری گرفتن  از علمای شیعه  جبل 
عامل ، این مذهب را تا اقصی نقاط 

ایران  گستراند.
یک  حدود   که  مستوفی  حمداهلل 
قرن قبل  از صفویه می زیست در 
»نزهت القلوب « درباره ی شیعه در

شهرهای ایران می نویسد:
وشافعی  سنی  همه  »دراصفهان  
مذهبند. شهرری ابتدا تسننی قوی 
عباسیان   بعدازپیروزی  که  داشت 
پنجم  قرون  ودر  یافت  کاهش 
وششم مذهب شیعه  درآن قدرت 
اهل  هشتم  ودرقرن  داشت  نمایی 
شهر واکثر روستای ری شیعه  اثنی 
 « ده  جزاهالی   هستند.به  عشری 
درری  هستند.  حنفی  که  قوهه« 

اهل بیت بسیاری مدفونند.
بخصوص  تشییع  با  ابتدا  از  تهران 
داشت،  آشنایی  زیدی  تشییع 
سنی  هشتم  درقرن  قزوین  مردم 
شافعی وتعداد کمی حنفی و شیعی

هستند.
زید  بن  حسن  ظهور  تا  دیلمان 
علوی  برکفر باقی بود)یعنی  به قول 
آنها زرتشتی بودند(... مردم کاشان 
هم  زمان  باقم ، اولین مرکز شیعه 
شیعه  شهر،  هشتم  ودرقرن  بود 
مردم   . بودند  سنی  وروستاها،  بود 
اردستان هم  به جهت همسایگی با 
کاشان  وقم شیعه ۱۲ امامی هستند 
هشتم  درقرن  گلپایگان  ومردم 
همدان  مردم  بودند.  شافعی  سنی 
معتزله    سنی  اکثر  هشتم  درقرن 
ی ها  درگرایش  معتزله  بودند. 
برترازدیگران  را  علی  اکثراً   خود   

می دانند)صفحه ۱۱۱(.
قبوالندن  به  اسمعیل  موفقیت شاه 
مذهب شیعه به ایرانیان که اکثریت  
آنها سنی بودند  تا حدی مربوط به 
به کشتارهای بی رحمانه ی اوست.
ولی یک آمادگی فکری وقلبی هم 
بین ایرانیان وجود داشتهکه موجب 
درایران  مذهب  این  ماندگاری 
شاه  اززمان  بطوریکه  است.  شده 
اسماعیل  تاکنون نه تنها  ایرانیان 
به  برگشت  برای   کوششی  هرگز 
سنی گری  نکردند  بلکه با گذشت 
زمان  درشیعه گری خود  پایدارتر  
اند.  تر شده  وقشری  تر   ومتعصب 
چند  به  وقلبی  فکری  آمادگی  این 

دلیل  بوده است:
۱- ایرانیان همیشه ازاینکه اعراب ،

داده  شکست  آنهارا   امپراتوری   
بودند  ناراضی  برداشتند  میان  واز 
نبخشیدند.  را   اعراب  وهرگز 
نشده  دیده  هرگز   ایران   درتاریخ 
است که مردم  ، آن احترام ومحبتی 
که شایسته است  نسبت به اعراب  
پیغمبر  درصورتیکه   دهند.  نشان 
اسالم  عرب  بوده وهمه ایرانیان  به 
پیغمبر  اسالم احترام فوق العاده ای  
امروز   تابه  انزجار  این  گذارند  می 
وپس از انقالب  هم بجا مانده است.
۲- پس ازفتح ایران ، خلفای سنی 
حکمای عرب  واغلب  ستمکار برای  
ایران انتخاب  می کردند وحکومت 
اعراب  سنی بر ملت ایرانی موجب 
نفرت ایرانیان  از خلفای اسالم شد.
بن  علی  فقط   ، اولیه  خلفای   بین   
محبت  ایرانیان  به  که  بود  ابیطالب 
ایشان  محبت  هم   وایرانیان  کرد  
ایرانیان  اند.  نگهداشته  دردل  را 
ابیطالب   بن  علی  که  معتقدند  
ایرانیان   به  نیز  ایشان   وفرزندان 
فارسی  وزبان   اند  داشته  عالقه 
می  را  ساسانی  پهلوی  یعنی 

دانستند...
از  ازشکست  پس  ایرانیان    -3
تا  نکردند  قیامی  هرگز   اعراب  
را  زرتشتی«   خود»  قبلی  مذهب 
جای  به  کنند..  اسالم  جایگزین 
حلی  راه  دنبال   به  ایرانیان  آن 
درداخل   که مشگل خودرا   بودند  

پس  کنند.  حل  اسالم   چهارچوب 
ازاینکه شاه اسمعیل  مذهب ایران 
ایرانیان   ، کرد  اعالم  شیعه«    « را 
مشکل خودرا  حل شده دیدند  چرا 
که هم مسلمانان بودند وهم از دین 

اعراب سنی جداشده بودند.
۴- بین فرقه های مختلف شیعه ،

جذابیت  عشری،  اثنی  ی  شیعه   
است.  داشته  ایرانیان  برای  خاصی 
سایر   با  متفاوت  کاماًل  اینکه  وآن 
این  وهرگز   بوده  شیعه  های  فرقه 
های  سرزمین  درسایر  شیعه  نوع 
حکومتی   خود  برای  اسالمی  
درصورتیکه  بودند،  نکرده  درست 
 ، فاطمی  شیعیان  درگذشته 
ادریسیانوغیره  زیدی،   ، اسماعیلی 
ممالک  درسایر  بودند   توانسته 
تشکیل  هایی  حکومت  اسالمی 
حکومت   سال  سد  وچند  دهند 

کنند.
اعراب  حکومت  که  ایرانیان   -5
نامشروع  حکومت  رابرکشورخود 
هم  ازاینجهت   ، دانستند  می 
شیفته افکار شیعیان شدندچرا که 
عرب  خلفای  حکومت  هم  شیعیان 
را نامظروع دانسته وحکومت را حق 
موضوع  دانستند.  می  غایب  امام 
درآخر  وظهوراو  غایب  امام  وجود 
های  دستگاه  وبرانداختن   زمان  
نیز  عدل   حکومت  وبرقراری  ظلم 
شیعیان  اصلی  ازباورهای  یکی  که 
ای وسابقه  است  عشری  اثنی 
بس عمیق  درمذهب قدیم ایرانیان

)مذهب زرتشتی( دارد ازاین جهت 
باورهای  با  ایرانیان  ملی  رسوم  هم 

شیعه دوازده امامی تطبیق دارد.

ازنویسندگان  شمشیری   مهدی 
درتکزاس   که  ماست  وپژوهندگان 
ازاو  کتابی  اخیراً  برد.  می  بسر 
نام»جشنهای  با  منتشر شده است 

بسیارباشکوه وبی مانند  دوهزارو
بنیانگذاری  سال   پانصدمین 
وکارشکنی  ایران  شاهنشاهی 
تألیف   , ارتجاع سرخ وسیاه«  های 
پیش  سال  چند  از  کتاب  این 
بیماری  علت  به  ولی  شد  آغاز 
و  تکمیل  نویسنده،  ناگهانی 
و  بود  افتاده  تاخیر  به  آن  انتشار 
سازمان  توسط  آن  انتشار  اکنون 
آبان   ۴ در  “لولو”   انتشاراتی 
مصادف  که  است  گرفته  صورت 
فرخندۀ  تولد  سالروز  صدمین  با 
آریامهربنیانگذارایران  شاهنشاه 
جشنهای  برگزارکنندۀ  و  نوین 
هزار دو  بی مانند  و  باشکوه   بسیار 

شخصیت کوروش هخامنشی از 
همان زماِن خوِد او تا همین امروز، 
در جای جای تاریخ نگاری ها محل 
اما  است  بوده  مقابله  و  مناقشه 
روزگار  ی  برکشیده  را  او  آنچه 
خویش و یگانه دوران می سازد، 
منشور اوست که به »حقوق بشِر« 
او ملقب شده و بی اغراق سراسر 
انسانیت است. آن هم در جهانی 
که خشم و خون از آن می بارید. 
به احترام نام او و یاد این متن، 

بنیانگذاری  سال  پانصدمین  و 
معرفی  میباشد.  ایران  شاهنشاهی 
بیشتراین کتاب را درهمین شماره 
مطالعه خواهید فرمود. برای استاد 
سالمتی  شمشیری  مهدی  بزرگوار 

وطول عمر آرزو می کنیم.

      

کبیر«،  کوروش  »منشور  شب 
ازسوی مجله بخارا در کانون زبان 
افشار(  موقوفات  )بنیاد  پارسی 

برگزار شد.
دراین  همایون   ناصرتکمیل 
صحبت  کوروش  درباره  مراسم 
کرد و سخنرانی او بااین جمالت 
پایان یافت: یکی از افتخارات ما 
که  است  فرهیخته  مرِد  همین 
نامش با ایران زنده می شود و نام 

ایران با او.

 

شمشیری منتشرشد
کتاب اتزه استاد

علی دهباشی ومجله بخارا و شب کوروش کبیر

علی دهباشی مدیر مجله بخارا درسمت راست عکس دیده می شود

عبدالستاردوشوکی و اپوزیسیون رپدمعای اریانی 

نگار،  روزنامه  عبدالستاردوشوکی 
اعالم  سیاسی   کنشگر  و  پژوهشگر 
اپوزیسیون  گروههای  با  دیگر  که  کرد 
خارج ازکشور همکاری نخواهد کرد.  او 
خودرا  مقاله  آخرین  پژواک  درسایت 
منتشرکرد. اومی نویسد:»شواهد علمی, 
تجربی, مقایسه ای و میدانی نشان می 
در  ایران  برونمرزی  اپوزیسیون  دهد 
از مشکل ملت  کلیت خویش به جزیی 
ایران تبدیل شده است و نه بخشی از راه 
حل احتمالی. به نقل از آلبرت اینشتین 
رفتار  و  سترون  "اندیشه  است:  آمده 
دوباره ی  و  دوباره  انجام  یعنی  احمقانه 
یک کار "در عرض چهل سال" و انتظار 
گویند  داشتن".  می  متفاوت  نتیجه  ی 
متوهم ها,خودشیفته ها و ماکیاولی ها 
تا حدود زیادی در ویژگی های احمقانه 

اشتراک دارند.
و  تحلیلی  واقعگرایانه  منظر  از   اگر 
تفصیلی شباهت ها و تفاوت ها بین ملت 
تنها  نه  گزاره  در  ناموفق  و  موفق  های 
چهل سال گذشته که در طول آن حدود 
چهل رژیم مستبد سرنگون شدند, بلکه 
در عرض چهل روز گذشته راموردارزیابی
قرار   )Critical Appraisal( نقادانه 
مردمان  به  باید در همین هفته  بدهیم 
که  گفت  تبریک  و شیلی  لبنان  عراق, 
اپوزیسیون  زیرا  حالشان.  به  خوشا 
گسترده و پرمدعایی نظیر اپوزیسیون 
ایرانی نداشتند. وگرنه، نه کابینه شیلی 
بعد از چند هفته تظاهرات سرنگون می 
شد و نه نخست وزیر لبنان بعد از ۱3 روز 
نه  و  داد  می  استعفا  خیابانی  تظاهرات 
دولت عراق در آستانه فروپاشی قرار می 
این مورد, در آخرین حضور  گرفت. در 
تلویزیونی خویش در برنامه "علل ناکامی 
اپوزیسیون" در پنل سیاسی "تلویزیون 

ارائه  با  بیشتری  کانال یک" توضیحات 
دالیل مستدل سیاسی دادم. و این نیز 
آخرین مقاله نگارنده برای مدت نامعلومی 

خواهد بود.«
درقسمتی ازاین نوشته آمده است:

»در عرض قریب به دو دهه گذشته برای 
حرکت  ها,  کنگره  شوراها,  به  پیوستن 
های  ائتالف  و  اتحادها  و  جمعی  های 
متعدد اپوزیسیون دعوت شده بودم و با 
حسن نیت به برخی از آنها پیوستم به 
امید اینکه شاید در همسویی و همگرایی 
مخرج  “حداقل  محور  بر  اپوزیسیون 
مشترک” فرجی حاصل شود. اما دریغ و 
هیهات که نشد. بعد از مدتی سر و صدا 
فراموشی  وادی  به  ها”  “جمع  این  همه 
سپرده شدند. بسیاری از شخصیت های 
سیاست  از  فرهیخته  و  محترم  و  فعال 
کناره گیری کردند و یا دار فانی را وداع 
گفتند. مشکل اساسی ما این بود که می 
با همان طرز  را  خواستیم مشکالت مان 
با آن، مشکالت را  فکری حل کنیم که 
به  وجود آورده بودیم. در نتیجه در گذر 
زمان خودمان تبدیل به بخشی از مشکل 
شدیم و شوربختانه هیچ نتیجه ای جز 
حاصل  بیرونی  یاس  و  درونی  کدورت 
هیچ  تیره  قلب  “جز  حافظ  بقول  نشد. 
نشد حاصل و هنوز؛ باطل در این خیال 

که اکسیر می کنند”.

کتاب رضاشاه کبیر منتشرشد
همکار ما ک.هومان محقق ونویسنده توانا  چاپ دوم کتاب  » رضاشاه 
درآینه اسنادرا  توسط رسانه گروهی پارس  ببازار کتاب عرضه کرد. 
اسناد   اززبان  را  حقایقی  زیاد،  باوسواس  هومان   جناب  کتاب  دراین 
درمورد اعلیحضرت رضاشاه کبیر  برشته تحریر درآورده است. برای 
Tel:(310)446-6151  خرید این کتاب می توانید با کلبه کتاب  شماره تلفن

 تماس بگیرید.یا مستقیمًاآن را به آدرس زیر سفارش دهید:  
  KAYKAVOOSHOOMAN@GMAIL.COM
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 سخنی پیرامون آموزش زبان قومی .
                  

در جنگ جهانی دوم با تجاوزنیروی 
بخش  سراسر  به  شوروی  نظامی 
در  بریتانیا  نظامی  نیروی  و  شمالی  
ایران؛  غرب  و  غربی  جنوب  بخش 
تنی  چند  شهریور۱3۲۰،  درسوم 
ازکمونیستهای رها شده از زندان  در 
فضای بی ثباتی سیاسی و بُحرانی به 
وجود آمده از اشغال  ایران، توانستند 
میرزا  سلیمان  نام  از  گیری  بهره  با 
معروف  خواه  آزادی  اسکندری، 
مشروطه خواه، زیرنام » حزب توده 
دامنه  سیاسی  فعالّیت  به  ایران«، 
داری که از پشتیبانی دولت شوروی 
نیز برخورداربودند،به پردازند، که در 
جزبرقراری  خودهدفی  پوست  زیر 
رژیمی کمونیستی درایران ووابستگی 
به دولت شوروی نداشتند،این حزب 
حکومت  فعالیتش،  چهارم  سال  در 
وابسته  گذرو  وزود  طلب  جدایی 
بطن  از  وبرآمده  شوروی  دولت  به 
وابسته  عوامل  دیگر  و  توده  حزب 
حضور  زمان  در  که  را  کرملین  به 
با  پشتیبانی  نظامی شوروی  نیروی 
حکومتی  تشکیل  به  نیروموفق  آن 
)جدایی  مرکزی  دولت  از  فرمان  نا 
و  آذربایجان  خاک  درسراسر  خواه( 
زنجان شده بود، به رسمّیت شناخت 
ُمهر  اش  سیاسی  ومشی  اعمال  وبر 
اقدامات  جمله  از  که  گذاشت  تأیید 
برای  آذربایجان،  دموکرات  حزب 
فراهم آوردن جدایی، استفاده از زبان 
ترکی  در نهادهای آموزشی و ادارات 
و سازمانها به جای زبان فارسی بود 
واز آن زمان بود که زمزمه ی آموزش 
زبانهای قومی ومحلی دایر بر اینکه 
زبان  بتوانند  محل  ویا  هرقوم  مردم 
خود را درحوزه های آموزشی، ادارات 
کاربََرند،  ووو،به  وسازمانهاوارتباطات 
از سوی برخی به ویژه ازسوی چپها؛ 
رعایت حقوق مدنی  به هدف  ظاهراً 
انسانها؛ با تعبیری  دلخواه اما نادرست 

ازاعالمّیۀ جهانی حقوق بشر سازمان 
ملل، مطرح وبه تبلیغ آن پرداختند، 
جدایی  ُجز  چیزی  نهایی  هدف  که 
ازایران با زمینه سازی های خزنده از 
پیش نبود و نیست، برخی نیزبعدها 
باب  که  روشنفکری  کسوت  در 
روزبود و هست، برای اینکه از قافله 
درست  آگاهی  بدون  نمانند،  عقب 
و  چگونگی  ی  درباره  کارشناسانه  و 
برآیند تدریس زبان قومی و محلی،به 
بهانه ی واهی رفع ظلم وستم ازاقوام 
ایرانی، درلزوم و چگونگی اجرای آن 
در کنارزبان پارسی گفتند و نوشتند، 
در  آنان  از  بسیاری  که  همانگونه 
ابراز  و  اسالمی  انقالب  از  پشتیبانی 
انقالبی خود درماجرای   دیدگاه های 
سال ۱35۷،به درستی رأی و دیدگاه 
شان اصرار می ورزیدند، و گز نکرده  
را  قبایی  چنان  نگرفته   واندازه 
کردندکه  ما  مردم  برتن  و  دوختند 
نه   برآیند آن ضربت سختی بود که 
تنها بر سرجامعۀ ما  فرود آمد، بلکه 
نیز  نویس  نسخه  روشنفکران  این  
و  نماندند  برکنار  آن  خودازضربت 
شماری از آنان به خاطرنوشتن نسخۀ 
پُر از اشتباه و ناآگانه،  ُمشت ندامت 
بر پیشانی کوبیدند وبرخی نیز تهذیب 
اخالق بکار بردند وبه کژ فهمی خود 
درآن  اگر  که  شدند  معترف  صریحاً 
سر  از  کسی  انقالبی  شور  روزهای 
میهن دوستی و شعورسیاسی سخنی 
مخالف دیدگاه شان می گفت ، هرچه 
ناسزا و تهمت بود نثارش می کردند 
وازاوبه عنوان شخصّیتی عقب مانده 

ی ذهنی یاد می کردند !
       ازسویی دیگررفتار ستمگرانه 
وفضای تیره ی امنّیتی ونگرش یک 
بُعدی گردانندگان رژیم اسالمی طّی 
چهل سال سبب گردید که اغلب به 
فکر گریزگاهی در جای امنی ویا به 
دنبال محملی برای دوربودن ازفضای 
شّرو  دفع  ویا  وامنّیتی  وفساد  ظلم 
ستم از خودمی باشند، تا بتوانند در 

چهارچوب حقوقی که از برای انسان 
ها شناخته شده است  زندگی کنند، 
در این هنگامه برخی زمان را مساعد 
برای طرح پاره ای ازمسایل مساعد 
و  بهانه ی غمخواری  به  دیده ظاهراً 
دربرابربی  اقوام  ازحقوق  پشتیبانی 
عدالتی ها، ازجمله آموزش زبان قومی 
را مطرح  کرده و اجرای آن را ظاهراً 
دموکراسی  برقراری  اصول  از  یکی 
کننده  تداعی  که  کنند،  می  قلمداد 
آذربایجان  دموکراتهای  که  آنچه  ی 
انجام  آذربایجان  تجزیۀ  راه  در 
باشد و بوی چندان  بودند، می  داده 
و  رسد  نمی  مشام  به  ازآن  خوشی 
مار گزیده را از ریسمان سپید و سیاه 
می ترساند. به ویژه اینکه می بینیم 
گروه  یا  کسان  ازجمله  طرح   ازاین 
هایی پشتیبانی می کنند که با دیدگاه 
»ملت  عنوان  با  ایرانی  ازاقوام  چپ 
ها« یاد می کنند وخواستار برقراری 
سیستم»فدرالی« نیز می باشند. که 
بحث درباره ی اطالق نادرست ملت 
ها براقوام ایرانی و سیستم فدرالی را 
به نوشتاری دیگر واگذار می کنیم و به  
پیچیدگی ومشکالت اجرای آموزش 
به زبان قومی و محلی وحتا ضروری 

نبودن آن می پردازیم.
        هواداران آموزش زبان قومی، 
ظلمی  رفع  را  طرحی  چنین  اجرای 
طّی  فارسها  که  کنند  می  عنوان 
اند  داشته  روا  درازبراقوام  سالیان 
وتعّمداً ویا ناآگاهانه به روی خود نمی 
سوی  از  وستمی  ظلم  اگر  که  آورند 
فرمانروایا نی که بر گستره ی ایران 
که  بود،  درمیان  داشتند  حکومت 
همه  بلکه  نبود،  منحصربراقوام  بود، 
و  گرفت  می  دربر  را  ایران  مردم  ی 
دراین سلسله نوشتار نشان خواهیم 
داد که بجز بیگانگانی که بر مردم ما 
حکم راندند، بقّیۀ فرمانروایان از اقوام 

ایرانی بودند، نه از مردم فارس.
       ازآنجا که برخی از هم میهناِن 
با  قومی  زبان  به  آموزش  هوادار 

و  ها  مصاحبه  ویا  شورا  تشکیل 
دیگر  با  همبستگی  ها،  سخنرانی 
شخصّیت ها و گروه ها را در مبارزه با 
گردانندگان رژیم اسالمی،  مشروط به 
پذیرفتن دیدگاه خود به ویژه در امر 
آموزش به زبان قومی کرده اند واز این 
به  را  فرهنگی  ظاهراً  طرح  روچنین 
حوزۀ سیاسی کشانده اند، همانگونه 
را  تردیدهایی  کردیم،  اشاره  که 
به  میهنان  هم  از  بسیاری  درمیان 
خاطر پیشینه ی اجرای چنین طرحی  
دموکراتهای  گذر  زود  حکومت  در 
سوی  از  آن  پشتیبانی  و  آذربایجان 

گروه های چپ موجب شده است.   
       یکی از جمله بهانه ها برای آموزش 
زبان قومی، تعبیر نادرست وعامدانه و 
یا ناآکاهانه ای است که ازسوی برخی 
چپ های قومی وغیر قومی ازنام زبان 
عنوان  با  ایرانیان  ومتداول  رسمی 
سعی  و  شود  می  پارسی  یا  فارسی 
برتن  سیاسی  ردای  پوشانیدن  در 
این زبان دارند، تا ازاین راه خواسته 
های خودرا توجیه کرده باشند وآن 
اینکه عنوان این زبان رسمی ایرانیان 
و  مردم  و ظلم وستم  تسلط   به  را  
حکومتگرانی ازمردم فارس بر دیگر 
اقوام جلوه گر می سازند که در سینه 
ی تاریخ چنین چیزی ثبت و ضبط 
نشده است، پارس یا فارس، همواره 
هست  و  بود  ایران  ایاالت  از  ایالتی 
که در بخش جنوبی ایران قرارداشته 
می  خوانده  نام  همین  به  وهمچنان 
شود وازمردم فارس هرگز پادشاهانی  
به ویژه پس از حملۀ اعراب به ایران، 

برنخاست .
       زبان فارسی یا پارسی از سده 
همه  ورسمی  متداول  زبان  پیش  ها 
ی ایرانیان بوده وهست، چه ترک و  
ایران فرمانروایی می  بر  ترک زبانان 
کردند وچه ُحکام فارسی زبان، ازاین 
رواینکه ازتشابُه  نام این زبان که ابداع 
آن درانحصار مردم فارس نیست با نام 
بخشی ازخاک ایران که فارس نامیده 

می شود بهره برداری سیاسی بشود 
وگفته شود فارسها بر اقوام ستم روا 
داشته اند، سخن پوچی بیش نیست، 
فرمانروایی  فارس  بر  که  پادشاهانی 
بیگانگان  از  یا  جملگی  داشتند 
سلجوقی  ها  غزنوی  بودند)اعراب، 
ها، مغولها ،تیموریان ،ایلخانیان، آل 
اینجو، مظفریان،اتابکان وقاجارها( ویا 
ایرانیانی از دیگرنقاط ایران.)صفاریان، 
آل بویه، صفویان ،افشارها،زندی هاو 

پهلوی ها(.
        توضیح روشن تر اینکه نام فارس 
جز بر ایالت فارس، بر هیچیک ازایاالت 
ایران اطالق نشده و نمی شود. بدین 
معنا که به خراسان و اصفهان و کرمان 
و یزد وهرمزگان وبخشی از خوزستان  
فارسی  به  مردمانش  اگرچه  ووو،که 
تکلم می کنند ولی فارس گفته نمی 
نمی  حساب  به  فارس  اهل  و  شود 
آیند، تا گفته شود  فارسها بر دیگر 
اقوام ایرانی ظلم وستم روا داشته و 
اینکه بگوییم غرض  می دارند، مگر 
ظلم فارسی زبانها بر اقوام است که 
به اختصارفارسها گفته می شود که 
است،آنان  نادرست  نیزسخنی  این 
که با تاریخ سرزمین ما آشنایی دارند 
به خوبی می دانند که اگرگفتگو ویا 
باشد،  ظلم  برسر ظلم وستم  َجَدل 
وستمی که طّی سالیان دراز،ازسوی 
جمله  از  ایرانی  غیر  حکومتگران 
ترکمن،  و  وتاتار  مغول  ترک،  عرب، 
برایرانیان از هر قوم و قبیله وارد آمده 
است  سالهایی   برابر  چندین  است، 
ایرانی  زبان  پارسی  حکومتگران  که 
نیاکانی  و  آریایی  سرزمین  این  در 
خودحکم رانده اند، برای اینکه کلی 
گویی نشود و اغلب به دنبال تحقیق 
آنچه را که می خوانند ویا می شنوند 
زمان  از  آماری  شرح  به  نیستند، 
رژیِم  سقوط  تا  ساسانیان  سقوط 

پهلوی می پردازیم: 
)پارسی  ایرانی  حکومتگران         
از:  اند  بوده  عبارت  زبان(  دری  یا 
طاهریان،صفاریان، سامانیان، علویان، 
آل زیار، دیلمیان)آل بویه(، زندیه،  و 
پهلوی. که همه ی آنان بجز پهلوی 
ها)53سال(، فقط بر بخشی از گستره 
اند. جمعاً 586  بوده  حاکم  ایران  ی 

سال.
      حکومتگران انیرانی وهمچنین 
ُعمربن  زمان  از  اعراب  زبان:  ترک 
اُمّیه و خلفای  خطاب تا خلفای بنی 
عباسی،غزنویان، سلجوقیان، اتابکان 
فارس،اتابکان  اتابکان  کرمان، 

خوارز آذربایجان،  لرستان،اتابکان 
مشاهیان،مغوالن،ایلخانیان،تیمور
قویونلوها،  آق  قویونلوها،  قره  یان، 
اینجو،  آل  جالیریان،غوریان 
قاجارها،جمعًا   ، مظفریان،صفویان 
جمله  از  آنها  اغلب  که  سال   ۱۴۰3
اعراب، سلجوقیان، مغول، تیموریان، 
صفویان وافشاریّه ) به مدت ۱۲سال( 
ایران  ی  گستره  تمامی  بر  وقاجارها 
حکومت داشته اند، از این روبا چنین 
کرونولوژی  با  منطبق  آمارُمستندی 
تاریخ ایران، چه جای ادعای بیمورد 
ونادرست برخی بهانه جویان از ظلم 
بر  فارسها  عنوان  زیر  زبانان  پارسی 

دیگر اقوام خواهد بود؟ 
        بُل گیری ازواژه ی پارسی که نام 
زبان رسمی ایرانیان است،  اغواگرانه 
از نامی است که یونانیان در زمانهای 
آنرا  و  بودند  نهاده  برکشورما  دور 
پرشیا)Persia ( می خواندند که این 
استفاده  مورد  مهجورونادرست  نام 
ی تفرقه اندازان  ویا برخی ناآگاهان 
شده است، حال آنکه نام» ایران« از 
سده ها پیش در میان بوده و در اوستا 
که قدیمی ترین آثار کتبی نژاد آریایی 
است، به اسم» ایران َوئجه«اشاره شده  
ایرانیان  ازانتساب  مأخوذ  که  است 
به نژاد آریایی است. مدارک و اسناد 
بیشتری نیز از استرابون، جغرافیا دان 
ساسانیان  از  مانده  بجا  وآثار  یونانی 
نشان می دهد که نام ایران از زمانهای 
دور، برروی کشور ما بوده  است و پس 

از حملۀ اعراب به ایران نیز نام ایران 
درمقاوله نامه ها و اسناد و مکاتبات 
و  شاعران  از  بسیاری  وآثار  رسمی 
زمان  در  است،  آمده  نویسندگان 
خواسته  دولتها  ی  همه  از  رضاشاه، 
شد که در مکاتبات رسمی با ایران به 
جای نام »پرشیا«، که نامی است که 
بیگانه بر آن نهاده بود، از نام تاریخی 

و ایرانی آن  »ایران« استفاده کنند. 
       

فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی، 
هزار سال پیش سرود:

چوایران نباشد تن من مباد
    براین بوم وبر؛ زنده یک تن مباد

پیش  سال  سد  هشت  نظامی  ویا   
درخمسۀ هفت پیکرسرود:

  همه عالم تن اند و ایران دل
     نیست گوینده زین قیاس خجل

  چونکه ایران دل زمین باشد
     دل به از تن بَُود یقین باشد.

یا قطران تبریزی در بیش از نه سد 
سال پیش سرود:

ُملکت  دایم  بودست  جهان  این 
ساسانیان

ُملکت  در  خدا  ساالرش  خواست 
ساسان کند

   اوبه تخت ُملک ایران بر نشیند در ستخر 
     کمترین فرزند خودرا مهتر آران کند.

که اگربخواهیم به اشعاردیگرشاعرانی 
که از ایران نام بُرده اند اشاره کنیم، 

نوشتار به درازا خواهد کشید.  

       به یاد داشته باشیم که همه ی
و عربی(،  بجزترکی  قومی)  زبانهای   
با همه ی  تفاوت لهجه و واژه وتأثیر 
پذیری از گویش مردمان سرزمینهای 
فارسی،  زبان  با  ریشه  هم  همجوار؛ 
دری، پهلوی و اوستایی می باشند که 
از زبانهای ایرانی شمرده می شوند، به 
گونه ی مثال: رُوژ) کُردی کرمانشاهی(، 
روچ )بلوچی(، روز)فارسی( یا: هارُدم 
 ( وینم  یا:  فارسی(  خوردم)  )لری(، 
ُکردی( بینم) فارسی( یا: مو )لری( من 
)فارسی( ویا: شو )کردی و لری(، شِب 
) فارسی( ویا: برار )گیالنی و کردی( 
)بلوچی(  کپته  ویا  فارسی(  برادر) 
کفتن )گیلکی( وبسیاری از این دست 

تفاوتهای لهجه. 
       جای یاد آوری است اینکه زبان 
در هرقوم و سرزمین  همواره درحال 
مقولۀ  در  واگرچه  است  دگرگونی 

به  تواند  نمی  اما  فرهنگ می گنجد 
عنوان  شناسنامه ی ملتی ویا قومی 
به حساب آید، سر زمین ها و کشورها 
یا  کاشفان  نام  یا  قوم  و  نژاد  نام  به 
شخصّیت ها نام گذاری شده و یا می 
شوند نه برپایه ی زبان، در َمَثل کشور 
افریقای جنوبی با اینکه زبان مردمش 
نامیده  انگلستان  است،  انگلیسی 
نشده، یا به کشور مصر به خاطر  زبان 
عربی مردم آن، »عربستان« گفته نمی 
شود،هم چنین است در مورد دیگر 
ها، مکان  و  کشورها  و  ها  سرزمین 

 نام ایران از قوم آریایی گرفته شده 
اینک  ویا  مردمش،  رایج  زبان  از  نه 
عهد   در  که  آنگونه  ایرانیان  ما  که 
هخامنشیان و یا پا رتها و ساسانیان 
می نوشتند و گفتگو می کردند، نه می 
نویسیم  ونه گفتگو می کنیم، ایرانی به 
حساب نمی آییم ودارای شناسنامه ی

 ایرانی نیستیم، به این بهانه که زبان 
امروزی ما با زبان مردم آن روزگاران 
تفاوت ما هوی دارد!؟ مگربه شهادت 
ُمستندات تاریخی، زبان  هم میهنان 
آذری ما تا شش یا هفت سده پیش 
پهلوی نبود؟ که بود، اما می بینیم که 
برخی از همین هم میهنان ما، نه تنها 
یادی از زبان پهلوی نیاکان خود نمی 
چنان  منکررواج  بیخ  از  بلکه  کنند، 
زبانی نیز می باشند، تا جایی که خود 
را از نژاد و تبار ترک قلمداد می کنند!  
که نگارنده دراین زمینه طّی نوشتاری 
در  کردگان«  گم  ُهویّت  عنوان»  زیر 
ماه  فروردین  اول  پیاپی۷۴  شمارۀ 
پرداخته  آن  به  ماهنامه  این    ۱3۹5
گوییم  می  که  روست  ازاین   . است 
جدایی  برای  منطقی  ای  بهانه  زبان 
امتیازات   کسب  برای  زدن  چانه  ویا 

سیاسی نیست.                 ادامه دارد

رابالباس  ایرانی  اقوام  زیر  درعکس 
های سنتی خود می بینید.

     پژوهشی از:ک- هومان 

                                 

قسمت  اول

آموزش زبان های قومی
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آزاده
بهرام  خود  پسر  ساسانی  یزدگرد 
به  تا  سپرد  منذر  به  را  گور(  )بهرام 
تربیتش همت گمارد. منذر، بهرام را با 
خود به یمن برد و به دایگان برگزیده 

سپرد.
چو آمد به آرامگاه از نخست

فراوان زنان نژادی بجست
ز دهقان و تازی و پرمایگان

توانگر گزیده گران سایگان
از این مهتران چار زن برگزید

که آید هنر بر نژادش پدید
دو تازی دو دهقان ز تخم کیان

ببستند مر دایگی را میان
چون چند سالی گذشت برای بهرام 
او را  تا  انتخاب کرد  سه تن آموزگار 
دبیری و سواری و تیراندازی و چوگان 

بازی و جنگاوری بیاموزند.
سه موبد نگه کرد فرهنگ جوی

که در شورستان بودشان آب روی
یکی تا دبیری بیاموزدش

دل از تیرگیها بیفروزدش
دگر آن که دانستن باز و یوز

بیاموزدش کان بود دلفروز
و دیگر که چوگان تیر و کمان

همان گردش رزم با بدگمان
چپ و راست پیچان عنان داشتن

به آورد گه باره برگاشتن
بهرام چون به سن رشد رسید روزی به 
منذر گفت از تنهایی ملولم و دل جوان 

به دالرام آرام میپذیرد:
به منذر چنین گفت روزی جوان

که ای مرد با هنگ و روشن روان
چنین بی بهانه همی داریم

زمانی به تیمار نگذاریم
همی هر که بینی تو اندر جهان

دلی نیست اندر جهان بی نهان
ز اندوه باشد رخ مرد زرد

به رامش فزاید تن رادمرد
اگر تاجدار است اگر پهلوان

به زن گیرد آرام مرد جوان
همان زو بود دین یزدان بپای

جوان را به نیکی بود رهنمای
بهرام از منذر خواست که فرمان دهد 
تا  او آورند  نزد  به  زیبا  چند کنیزک 
منذر  برگزیند.  تن  دو  آنان  میان  از 
خشنود گردید و دستور داد تا چهل 
کنیزک رومی به حضور بهرام آوردند. 
بهرام از آن گلرخان دو تن برگزید که 
در زیبایی بیمانند بودند منذر آن دو را 

به بهای گزاف خریداری کرد
دو بگزید بهرام زان گلرخان

که در پوستشان عاج بود استخوان
به باال به کردار به سرو سهی

همه کام و زیبایی و فرهی
ز آن دو ستاره یکی چنگزن

دگر الله رخ چون سهیل یمن
کنیزک چنگزن را نام آزاده بود و بهرام 

بدو سخت مهر میورزید
کجا نام آن رومی آزاده بود

که رنگ رخانش به می داده بود
دالرام او بود و هم کام اوی

همیشه به لب داشتی نام اوی
و  شکار  به  را  خود  اوقات  که  بهرام 
چوگان بازی می گذراند روزی آزاده 
او  با  و  نشاند  اسب خود  بر پشت  را 
به تنهایی به شکار رفت. در شکارگاه 
بهرام  نزدیکشان گذشت.  از  آهو  دو 
به آزاده گفت میخواهی کدام یک از 
آهوان را با تیر بر زمین افکنم ، آهوی 

ماده جوان یا آهوی نر پیر را ؟
که ای ماه من چون کمان را به زه

بر آرم به شست انر آرم گره
کدام آهو افکنده خواهی به تیر

که ماده جوان است و همتاش پیر
 ، مرد  شیر  ای  گفت  بهرام  به  آزاده 
مردان دالور با آهو به جنگ بر نمی 
خیزند و شکار آهو بر جنگاوریشان 
میخواهی  اگر  اما  دهد  نمی  گواهی 
اثبات  به  تیراندازی  در  را  مهارتت 
رسانی، دو شاخ آهوی پیر را با تیر از 
تا همچون آهوی  سرش جدا گردان 
همچنین  و  گردد  شاخ  بدون  ماده 
بر  تیر  دو  نشاندن  با  را  ماده  آهوی 

سرش به صورت آهوی نر در آور.
بدو گفت آزاده کای شیر مرد

به آهو نجویند مردان نبرد
تو آن ماده را نر گردان به تیر

شود ماده از تیر تو نّر پیر
بهرام تیر در کمان نهاد و از پی آهوان 

از  با تیر دو شاخ آهو را  دوان شد و 
سرش جدا کرد و آزاده از آن سخت 

در شگفت ماند
هم آنگه چو آهو شد اندرگریز

سپهبد سروهای آن نره تیز
به تیر دو پیکان ز سر بر گرفت

کنیزک بدو ماند اندر شگفت
سپس بهرام سر در پی آهوی ماده نهاد و 
دو تیر همچون دو شاخ بر سرش نشاند 
و گوش و پای آهو را نیز با پیکان به هم 
دوخت. آزاده را دل بر آهو بسوخت و 
اشک از دیدگان جاری ساخت و به بهرام 
از  دور  بدینگونه  آهوان  کشتن  گفت 
مردانگی است. بهرام خشمگین گردید و 
او را از پشت اسب خود بر زمین افکند و 

کنیزک زیر پای اسب جان سپرد.
بزد دست بهرام و او را ز زین

نگونسار بر زد بروی زمین
هیون از بر ماه چهره براند

برو دست و چنگش به خون درفشاند
چنین گفت کای بیخرد چنگزن

چه باید جستن به من برشکن
  اگر کند بودی گشاد برم

از این زخم ننگی شدی گوهرم
چو او زیر پای هیون در سپرد

به نخجیر زان پس کنیزک نبرد.

دختران آسیابان
مشک ، سیسنک ، ناز، سوسنک

بهرام گور را روزی در شکارگاه بر آسیابی 
گذار افتاد. آتشی افروخته دید و عده یی 
دختر ماهروی را مشاهده کرد که هر 
یک دسته گلی بر دست دارند و بهرام را 
ستایش میکنند و گرد آتش در رقصند.

از آن پس خروش آمد از جشنگاه
که جاوید ماناد بهرامشاه

که با فر و برزاست و با مهر و چهر
برویست بر پای گردان سپهر

همی میچکد گویی از روی او
همی بوی مشک آید از موی او
جهاندار چون آواز آنان را شنید ، عنان 

به سویشان کشید
همه دشت یکسر پر از ماه دید

به شهر آمدن راه کوتاه دید
بهرام جام می درخواست کرد. از آن 
دختران چهار تن که بر همه سر بودند 

نزد شاه رفتند.
یکی مشک نام و دگر سیسنک

یکی نام ناز و دگر سوسنک
دختران برای بهرام چامه ای خواندند 
و بهرام نام پدرشان را پرسید گفتند 
در  که  هستیم  آسیابانی  دختران  ما 
این کوه به نخجیر میرود و شب هنگام 
بر میگردد. چون شب شد آسیابان از 
شکار بازگشت با دیدن بهرام رخ بر 
خاک نهاد و او را درود فرستاد. شاه 
به آسیابان گفت این چهار خورشید 
روی را هنگام شوهر کردنشان است از 
چه در منزل نگاهداشته ای ؟ آسیابان 
همسری  دختران  این  برای  گفت 
یافت نمیشود چون از مال دنیا چیزی 
نداریم. بهرام گفت هر چهار به من ده .

 آسیابان گفت
که جاه است ما را نه بوم و نه بر

نه سیم و نه زّر و نه گاو و نه خر
بهرام گفت من از مال و خواسته بی 
بهرام  میخواهم.  را  آنان  تنها  نیازم، 
دختران را به ایوان خود برد و آسیابان 
پیر در شگفت شد و از خود پرسید این 
واالگهر چگونه بدین آسیا راه یافت ؟ 
زن گفت دختران آتش افروخته و گرد 
آن به رقص و پایکوبی سرگرم بودند 
که این مرد آنان را دید و خواستارشان 
شد. آسیابان گفت نمیدانم فرجام کار 
چه خواهد بود؟ چون مرد نه از نژاد ما 
پرسیدو نه از ما گوهر و دینار و مال و 
متاع خواست. آسیابان پیر و همسرش 
با گفت و گوی در باره دختران و آن مرد 
شب را به صبح رساندند. چون آفتاب 
سر زد ، مهتری به دیدار آسیابان آمد 
و مژده داد، مردی که دختران تو را با 
خود برده است بهرام گور بوده و اکنون 
این مرزبانی  و   ، است  تو  داماد  شاه 

 سرزمین را نیز به تو سپرده است.
بفرمان یزدان که پیمان تو راست

همه بندگانیم و فرمان تو راست
کنون ما همه کهتران توایم

چه کهتر همه چاکران توایم
نام  و  ماندند  حیران  زن  و  آسیابان 
یزدان را بر زبان راندند. خداوندی که 
اینهمه مهربانی و لطف در حق آنان روا 
داشته و دخترانشان را به همسری شاه 
مفتخر ساخته و مرد را نیز حکومت و 
فرماندهی بخشیده است    ادامه دارد

رئیس جمهور محترم آقای ترامپ 
امیدوارم  سالم   ازعرض  پس 
همسر  وسرکارعلیه   مبارک  حال 
نورچشمان شما خوب  و  محترمه   
خواسته  ما  حال  اگراز  باری  باشد. 
وبه  سالم  خداراشکر  باشید  
دمکرات  مشغولیم.   شما  دعاگویی 
های عضو کنگره هرروز  به بهانه ای
قول  به  گیرند.  می  شمارا  حال 
حزب  دمکرات  حزب  گفتنی  شما 
کاره(  هیچ  )یعنی   Do Nothing
ژانویه  بیستم  روز  همان  از  است.  
سوگند،هنوز  ادای  از  پس   ۲۰۱۷
هوای  درآن  پنسیلوانیا  درخیابان  
قدم  پسرتان  و  خانم  درکنار  سرد 
میرفتیدکه   سفید  کاخ  بطرف  زنان 
دموکراتها  موی دماغ سرکارشدند  
ای  لحظه  کنون  تا  لحظه  وازآن 
شمارا  راحت نمی گذارند.تا شمارا 
نکشند   پائین  جمهوری   ازرئیس 
دست ازسرتان  برنمی دارند. بجای 
شب   ، مملکت   وضع  به  رسیدگی 
وروز  فکروذکرشان  کشیدن نقشه 
های جورواجور  ضد شماست. تنها 
کند  می  راضی  آنهارا  که  چیزی 
شما   دوباره  انتخاب  از  جلوگیری 
آنها جرم های  است.   ۲۰۲۰ درسال 
اندکه  اقامه کرده  زیادی علیه شما 
خواهم  می  خدا  از  عاجزانه  من 
اینهمه  مرتکب  که  ببخشد  شمارا 

جرم شده اید:
است  این  جرمتان  ترین  مهم   *
برنده  درانتخابات   ۲۰۱6 که درسال 

شدید.
مجدد  انتخاب  برای  دوباره   *
آخه  شدید.  داوطلب   ۲۰۲۰ درسال 
از  پرزیدنت جان  چرا می خواهید 
حق دمکراتها  بگیرید و به خودتان 

بدهید؟ چهارسال کافی نبود؟
پوتین  باروسیه همدست شدید.   *
حتما  است.   آورده  کار  سر  شمارا 
مردم  که  کرد  ثابت  مولر  میگویید 
شمارا انتخاب کردند ولی چه سود؟ 
دموکراتها که قبول ندارند  باید یک 

سولر بیاید و مولررا  محاکمه کند. 
کردید.  اخالل  عدالت  دراجرای   *

وفاسد  کلفت  گردن  مقامهای  با 
خواستید  و  درافتادید  دولتی 
درپوش  خروجی مرداب واشنگتن 
از  گندابهای سیاسی  تا   بکشید  را 
بروند.  وازبین  بیفتند  بیرون  آب 

خداشمارا ببخشد.
یکی  که  زن  باچندتا  الل   زبانم   *
هستند  پاتال   پیرو  هم   دوتاشان 
ومن عکسشان را درتلویزیون دیدم 
خانم  مگر  اید.  داشته  سروسّری  
داشت  عیبی   چه  خودتان  مکرمه 

که به سراغ زن های دیگررفتید. 
جلوی  اینکه  برای  چندقانون     *
مملکت   به  هارا   غیرقانونی  آمدن  
رسم  این  کردید.  وضع  بگیرید 
که  اینها  نیست.   نوازی  مهمان  
به  فقط  نداشتند.  کاری  بکارشما 
 . دادند  می  رأی  ها  دموکرات  نفع 
آدم  دوتا  یکی  هم  هاشون  بعضی 
می کشتند و بعضی هم درفروشگاه 
های متعلق به بیلیونرها دله دزدی 
می کردند و اگر برایشان میسر می 
تجاوز  دوتا  حداکثر  یا  یکی  شد 
می  خود  درکارنامه  هم   جنسی 
الورود  ممنوع  دیگه  این  گذاشتند. 
حتی  نداشت.شما  الزم  کردن 
به  رانندگی  پروانه   خواهید  نمی 
نمی  اینکه  آنهابدهیدوبدترازهمه 
خواهید این بی گناه ها درانتخابات 
به  چون  چرا؟  کنند.  شرکت 
این  آیا  میدهند؟   رأی  دمکراتها 

دلیل نژادپرستی شما نیست؟
وناباب  مشکوک   افراد  ازآمدن   *
که  اسالمی  کشورهای  ازبعضی 
تروریست صادر می کنند  جلوگیری 
انگ  که  نیست  بیخودی  اید.  کرده 
اند.  چسبانده  شما  به  نژادپرستی 
البته درمورد هموطنان ما هم قبل 
آنهارا  اوباما   آقای  حسین  ازشما 
وفقط  بود  کرده  الورود  ممنوع 
نمونه  خود  راکه  حکومتی  عوامل 
دادولی  می  راه  بودند  تروریست 
شما این قانون را هم عوض کر دید 
وحتی نزدیک بود همین چندهفته 
وزیر  آقای  جواد  برادر  به  پیش  

خارجه  هم ویزا ندهید.
درمرز دیوارساختن   *مشغول 

مملکت  حفاظت  برای  جنوبی 
دموکراتها  درحالیکه   . هستید 
اگر  وحتی  بازباشد  مرزها  مایلند 
خواستند  هم  داعشی  برادران 
بیایند  تشریف بیاورند. چرا اینقدر 

با دموکراتها لجبازی می کنید؟
مگه  کردید.  کم  هارا  مالیات   *
دموکراتها  از  گداست؟  ملت  این 
یادبگیرید که ازهمین اآلن مژده ی 
می  مردم  به  هارا  مالیات  بردن  باال 

دهند.
چین  مانند  دیگر  های  بادولت   *
درافتاده اید و بهانه شما این است 
کاله  آمریکا  سر  سالها  چین  که 
گذاشته است . رئیس جمهور عزیز 
در  نطقی  در  ما  دکتر حسن  جناب 
فرمودند  مان  کشور  شرقی  جنوب 
»این چه سری است که اینقدر کاله 
روی آن می گذارند . مواظب سرتان 

باشید تقصیر بقیه چیست؟«
برای  عضوناتوهم  باکشورهای   *
مخارج  برای  خودرا  سهم  اینکه 
دفاعی بپردازند چک وچانه میزنید.  
حداقل  ویا  آمریکایی  رسم  اینها 
منظورم  نیست)  حسینی  رسم 

حسین آقا اوباما است(
اوکراین  جمهور  رئیس  با  تلفنی   *
درخواست  وازایشان   زدید.  حرف 
میلیونها  بچاپ   بچاپ  به  کردید 
اش  وپسرنازپرورده  بایدن  دالری 

)چشم بدکور( رسیدگی کند..

آقای ترامپ  این مثل فارسی راشنیده 
اید: دورازشتر بخواب وخواب آشفته 
نبین؟ ازمن گفتن ، ازشما نشنیدن. 
خانم  ناکرده   خدای  ازاینکه  قبل 
قلبی  سکته  شیف  ادم  و  پلوسی 
عارضتان کنند  برای سالمت خودتان 
وخانواده تان بگویید خر ما ازُکّرگی  
ُدم نداشت  ازکاخ سفید اسباب کشی 
کنید و با فامیلتان باقی عمررا بدون 
بگذرانید.  دردسر ودغدغه ی خاطر 
به  میکنه؟  عمر  چندسال  آدم  مگه 
قول خواننده ایرانی : مگه تموم عمر 
سالمتی  به  ام  شنیده  چندتابهاره؟ 
خیال دارید ازکاخ سفید به فلوریدای 
باصفا اسباب کشی کنید مبارک است  
بجای 5 سال دیگه همین اآلن بروید. 
اسالم  زد  سرتان  به  احیاناً  اگرهم 
بیاورید چه بهتر. حوریان بهشتی هم 

توی آن دنیا منتظرتان خواهند بود.
هم   صواب  یک  خدا   رضای  محض 
ارید  بگذ  بکنید.  آخرتتان   بخاطر 
هوس  که  ها  ازدمکرات  یکی  هرروز 
زندگی درکاخ سفید کرده وخداراشکر 
عده شان هم  کم نیست و هرروزهم 
به آنها اضافه می شود به نوبت رئیس 
برسد  آرزویش  وبه  جمهورباشد 

اینطوری همه راضی خواهندشد
خدانگهدار شماباشد.

 مخلصتان همایون

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  سی وچهارم

زانن شاهناهم  
طنزی کوتاه : از دکتر همایون آرام- نیویورک

نامه سرگشاده به پرزیدنت ترامپ
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پانصد میلیون
با درود به روان جانباختگان ایرانزمین

گذشته،  سال  چهل  این  در  گمان  بدون 
بی  اکره  عمله  و  دیوانه  عزادار  مشتی 
ملیت ، بی هویت، نابخرد ، انسان ستیز 
کشتی  سکان  آدمکش  و  جنایتکار   ،
در  اسالمی  به سبک  را  ایران  حکومت 
دست داشته اند. حتی یکنفر آدم حسابی 
میانشان  در  بیارزد   تنش  به  سرش  که 
وجود ندارد .همه از دم حقه باز و دغل 
و متعصب و جاهلند و هیچ روشنایی در 
کردار و پندار و گفتارشان نیست. از آن 
پیرمرد ملی – مذهبی که باور داشت کلید 
کوانتوم فیزیکی در قرآن است گرفته تا 
این احمدی نژاد خل و چل یا اون بابای 
فرانسه نشین ،اولین رییس جمهور ایران و 
تششعات حاصل از موی زنان!  خب نهایتأ 
اثرات پیروی از شئونات اسالم عزیز بهتر 
از این نمیشود. چون اصوالً خود را امت 

اسالم میدانند ،
 بین دکتر و مهندس و حجت اهلل و بسیجی 
و وزیر و وکیل ،هیچ فرقی نیست. همه 
از یک آخور و در یک چراگاه تغذیه 
میزنند.  سینه  بیرق  یک  زیر  و  میکنند 
هذیانات  پی  در  دیوانه  عزادارن  هیئت 
امپراطوری اسالمی شیعی جعفری، ایران 
و ایرانی را ورشکسته  و به زانو درآورده 
چون  متعصب  جاهالن  حکومت  است. 
کفگیر به ته دیگش خورده است دست 
به هر کاری میزند تا اموراتش بگذرد تا 
ایران را سرکوب و نذری  بتواند مردم 
امت منطقه را بدهد. با خیمه شب بازیهای 
مختلف هر چه میکنند نمیتوانند امورات 
خودشان  تقصیر  بگذرانند.  را   مملکت 
مشتی  بر  باورهایشان  پایه  چون  نیست 
و  توانایی   ، است  خرافات  و  مهمالت 
داشته  نمیتوانند  را  کشورداری  اراده 
باشند. در دنیای امروزی بر خالف عهد 
عتیق که خرما را با کاهو تاخت میزدند، 
این ابلهان باید در بازارهای جهانی رقابت 
کنند ولی چون نمیدانند اقتصاد چیست و 
فقط راه و روش فساد و دشمنی با عالم 
و آدم را بلدند ، در همه میدانهای جهانی 

شکست خورده اند.
 هر چه گدا گشنه اسالمزده را در منطقه 
لباس و  به آنان چند دست  پیدا کردند 
کفش و خوراک و پول دادند که اهداف 
ولی  برسانند  انجام  به  را  آنان  اهریمنی 
چون نمی توانند حق و حقوق انسانی را 
بپذیرند، هیچ پیشرفتی در کماالت انسانی 
نخواهند داشت. چند وقتیست که مردم 
عراق و لبنان دست به اعتراضات گسترده 
امپراطوری  وخیاالت  خواب  برابر  در 
شیعه زده اند و میخواهند نفوذ این عقب 
افتادگان ذهنی را در منطقه از بین ببرند 
چون دیده اند که سرنوشت ایران به کجا 
رسیده است و درس عبرتی برایشان شده 
است. در ایران هم پس از حقه بازی اخیر 
نظام آخوندی، در صدها گوشه کشور 
دوباره  و  بلند شد  مردم  اعتراض  فریاد 
رفت.  آسمان  به  نظام  ضد  شعارهای 
وقتیکه قیمت بنزین را یکشبه سه برابر 
باید  کردند ، معنیش این بود که مردم 
بروند، دستمزدهای  بار فشار  بیشتر زیر 
پیشمانده کارگران و زحمتکشان و معلمان 
بیکاری و خط  و  تورم  و  وبازنشستگان 
فقر کم بود حاال باید سه برابر پول بنزین 
هم بدهند که بدون برو برگرد نتیجه اش 
گرانی اجناس خواهد بود چون ترابری 
اجناس با معجزات امام رضا و امام باقر 
میسر نخواهد شد . خب باالخره باید خرج 
لشکریان اسالم از یک جایی در بیاید ، 
چرا از جیب ایرانیان نباشد؟ دولتمردان 
گردانندگی  جربزه  اسالمی  حکومت 
ولی  ندارد  را  کشور  کنونی  جمعیت 
در عالم هپروتش ازدیاد جمعیت یا بهتر 
بگوییم امت را در سر دارد. رهبر معظم 
اراذل و اوباش صحبت از جمعیت صد و 
پنجاه میلیونی میزد و این اواخر هم آس 
برنده نظام ، محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و یکی از خوش 
تییپ ترین شهروندان سیاره میمونها طبق 

گزارش خبرگزاری تسنیم چنین 

بزرگ  قدرت  به  بخشی  گفت:”...در 
منطقه تبدیل و پیشرفت های بزرگی را 
کسب کرده که شامل سیاست و امنیت 
اقتصاد عقب  نظیر  اما در مسائلی  است  
افتاد ه هستیم و هرکجا پیشرفت داشتیم  

محصول مدیریت جهادی است . 
بزرگترین  خیانت به کشور، تحقیر  ملت 
است. نسل ها  در  اعتماد  بردن   بین   از  و 

اداره  را  خود  می تواند  تنها  نه  کشور  
را می تواند  نفر  میلیون  بلکه ۵۰۰  کند 
مدیریت کند...”  و این است ترشحات 
مصلحت  راستی  به  که  نابغه  این  مغزی 
نظام را تشخیص میدهد نه مصلحت مردم 
و کشور را. منطقه که فعأل در آشوب 
پیشرفتهایشان  تنها  بلواست.  و  خون  و 
برای  مجلل  و  مفصل  قبرهای  ساختن 
و  شترچرانان  پوکیده  استخوان  مشتی 
بیابانگردان عرب است که از کیسه مردم 
ایران خرج میشود. اقتصاد خران هم که 
خیلی خوب کارمیکند منتهی فقط برای 
گردنه.  سر  دزدان  و  چپاولگران  این 
منظور از مدیریت جهادی هم که دشمنی 
ملت هم که چهل  است.  عالم و آدم  با 
سال است تحقیر شده میباشند. پس این 
پانصد میلیون جمعیت با کدام پول؟ با 
کدام توانایی؟ با کدام مدیریت؟ با کدام 
فرهنگ و اخالقیات؟ با کدام ارزشهای 
با  سالم؟  با کدام آب و خاک  انسانی؟ 
کدام کار؟... این استاد ما دایره فکریش 
و  فهم  و  نیست  بیشتر  هم  وجب  دو  از 
فرستاده  مریخ  کره  به  را  هم  شعورش 
است. تحقیر ملت از این باالتر که حدود 
شصت میلیون نیاز به کمک مالی دارند؟

از طرفی دیگر ، دسته ای دیگر از امت 
که خود را بهتر از این جانوران میداند به 
عنوان اصالح طلب به میدان آمده است. 
یکی از این سینه زنان زوزه کش فردی 
شورای  عضو  اصغرزاده،  ابراهیم  بنام 
فعاالن  از  و  طلبان  اصالح  سیاستگذاری 

رسانه  ای است که می گوید”...جامعه

 ایران جامعه ای است که سر بزنگاه شاید 
دست به تصمیم بزند و تصمیمش مبنی 
بر این باشد که به کسانی رای بدهد که 
آنها انسان های فساد ستیز باشند و انسان 
های آلوده ای نباشند و انسان هایی باشند 
سیاسیشان،  فعالیت  تاریخ  و  گذشته  که 
در  شعارشان  و  گفتارشان  عقایدشان، 
حقیقت صدای خود مردم باشد، صدای 
بخش  معلمان،  کارگران،  کشاورزان، 
هایی از تهیدستان شهری، طبقات محروم، 
از  خیلی  و  دانشجویان  پرستاران،  زنان، 
بخش های جامعه که االن احساس میکنند 
یک تبعیض سیستماتیک آنها را از حق 
است. کرده  محروم  خودشان  واقعی 
دست  را  پرچم  این  اگر  طلبان  اصالح 
نکنند؟...”  باورشان  مردم  چرا  بگیرند 
خب در اینکه این ابله بسیجی مزخرف 
میگوید شکی نیست. جریان رای دادن 
و خیمه شب بازی انتخابات و ادا اطفار 
جمهوریت و همه این حرفها ، چرت و 
پرت است. هر کسی که کاره ای در آن 
مملکت است باید بخشی از درشت های 
غربال نهادهای آخوندی باشد چون اگر 
آن شورا و این مجمع او را فیلتر نکند، آن 
شخص نمیتواند وارد هیئت تکیه فاسدان 
ویران  پایبست  از  خانه  شود.  حکومتی 
است ،مرام و عقاید از ریشه فاسد است 
و مجموع این افراد چون طرز فکر امتی 
باشد.  مردم  خود  صدای  نمیتواند  دارد 
اگر یکنفر انسان فاسد ستیز درآنها میبود 
که امروز به وضع ناهنجار به هن هن نمی 
اللهی  حزب  الیشعر  این  وقتی  افتادند. 
صحبت از اصالح طلبی میکند منظورش 
فقط بزک کردن قیافه وحشتناک رژیم 
دیگر.  چیز  هیچ  نه  میباشد  آخوندی  و 
در  ایرانی  فرهنگ  و  جامعه  دوگانگی 
کشمکش بین مردم و امت است. تبعیض 
سیستمامیک که این استاد در مورد آن 
حرف میزند ربطی به دولت روحانی و 
احمدی نژاد و خاتمی و این و آن ندارد. 

همان  ستیز  انسان  درباورهای  اش  ریشه 
مذهبی است که خود این استاد برایش 
گریه زاری میکند و سینه میزند. خیمه 
شب بازی انتخابات آخوندی قرار بود که 
چند وقت آینده شروع شود که خورد به 
قیام آبان ٩٨مردم و معلوم نیست که چه 

خواهد شد.
از اینکه جان مردم ایران به لبشان رسیده 
شکی نیست. دولتمردان حکومت و ماله 
کشان امتی و آخوند و مال توانایی اداره 
عرصه  در  را  کشور  و  مردم  امورات 
داخلی و خارجی را ندارد.بد نیست چند 
مغزی  بیمارگونه  ترشحات  از  ای  نمونه 
را   اسالمی  حکومت  اندکاران  دست 

یادآور شویم.

مینو  کشور  زنان  جامعه  بسیج  رئیس    
اصالنی:»..عزاداری ها معموال به صورت 
زنی  سینه  های  صف  در  مردانه  جمعی 
صورت می گیرد و بانوان هم با فاصله 
آنان را همراهی می کنند.عرف جامعه ما 
اینگونه عزاداری را می پذیرد و برپایی 
خیابان  سطح  در  بانوان  عزاداری  هیات 
پسندیده زنان و عرف جامعه نیست چرا 
برخوردهای  و  رفتار  سوء  احتمال  که 

سلبی در آن بسیار است...«
پروانه سلحشوری نماینده طویله شورای 
همایش  در  خود  سخنرانی  در  اسالمی 
...“ زنان:  حقوق  از  دفاع  راهکارهای 

نظر  از  ایرانی  جامعه  در  زنان  اگرچه 
وضعیت  مدنی  حقوق  از  برخورداری 
خوبی ندارند، اما جایگاه زن در خانواده 
بسیار مورد احترام است و حقوق انسانی 

زنان را پذیرفته ایم...”
آخوند کپک زده مصباح یزدی:

»...پیش از انقالب اسالمی به امدادهای 
الهی به چیزی شبیه خرافات نگاه می شد و 
فرهیختگان کشور توجهی به این سرمایه 
بزرگ نداشتند و متاسفانه این تفکر حتی 
به ظاهر دیندارهم  افراد  در میان برخی 
رواج داشت. برای نمونه برای بارش باران 
تنها به فکر باردار کردن ابرها بودند و به 
این نکته که برای بارش باران،  نماز طلب 
داده  بهایی  چندان  شود،  خوانده  باران 
نمی شد...” و این است اسناد حماقت امت 

اسالمزده.
برای  آنانی که  روان  به  پایان  بی  درود 
بهروزی و بهزیستی ایران و ایرانی جان 

باختند

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

درالبالی برگ های تاریخ معاصر)صدسال پیش درایران(

پژوهشگر  و  نویسنده  قائد،  محمد 
صد  که  نیست  این  “بحث  می گوید 
سال پیش چه ها شد؛  این است که 
آدمها، یعنی مردم ایران که خود را 
می دانند،  جهان  ملت  باهوش ترین 
دار آن وقایع چطور فکر  و  در گیر 
وقایع  ی  درباره  امروز  و  می کردند 
معاصر چگونه فکر می کنند و بافت 
این دو طرز فکر، با فاصله  صد سال، 

تا چه حد یکسان است.”
را  احمدشاه  چپ  سمت  عکس 
نشان  درلندن  پیش  دریکصدسال 
رسمی  گویامراسم  که  دهد  می 
مکتب  ازاوست.ودرزیر  استقبال 
خانه ای را می بینید درغرب کشور. 
مشغول  کشور  شاه  زمان  درهمان 
ملت   این  جیب  از  کردن  هزینه 
درچنین  کودکانش  بودکه  بدبخت 

مکانهایی  درس می خواندند.
عکس زیر از آنتوان  سروگین

مصباح یزدی: پیش از انقالب اسالمی برای بارش باران تنها به فکر باردار کردن ابرها بودند و به این 
نکته که برای بارش باران،  نماز طلب باران خوانده شود، چندان بهایی داده نمی شد...
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معنی رشت

ابن  علی  محلی،  سکنه  درگیالن 
یعنی  رشت«   « لقب  رابه  ابیطالب 
خوانند.  می  وفرزانه  دانشمند 
و  حسن  امام  به  لقب  این  وبعدازاو 
آنگاه به امام حسین داده شد وهنوز 
هااست  برزبان  درگیالن  کلمه  این 

وحاکم نشین گیالن »رشت« است
)ازکتاب »شیعه درتاریخ ایران« ص 

۱66 دکتر نیازمند(

توافن بلبل

وسمبل  نشانه  بلبل  ما  درفرهنگ 
عشق و مهرو دلدادگی است و نغمه 
اما   افزاست.  روح  آورو   اش شادی 
یک هواشناس بد سلیقه نام طوفانی 
نوامبرامسال  سواحل هندو  در  که 
بنگالدشو ویتنام را  درنوردید و ۲۴ 
نفر را کشت  » بلبل« Bulbul  نهاده 

است. 
و  توفان  این  بین  تشابهی  حاال چه 
روشن  بربنده  ماست   عزیز  بلبل 
اکتبر   در۲8  بلبل  توفان  نیست.  
۲۰۱۹ شکل گرفت و تا اواسط نوامبر  

ادامه داشت.
سال  در  بار  اولین  برای  توفان  این 
۱۹6۰  در رده بندی توفان سهمگین 
ظهور   دومین  این  و  قرارگرفت 
توفان بلبل است که کشتاروخرابی 

برجای می گذارد.

زبرگترین معبد بودایی

»شیمیدو  بودایی   معبد  بزرگترین 
پایا« نام دارد که  درشهرباگو واقع 
در میانمارساخته شده است. ارتفاع 
این معبد ۱۱۴ متراست  وبزرگترین 
بزرگترین  و  درجهان  بودایی  معبد 
شمار  به  میانمار  کشور  در  معبد 

میرود. 

گاه ومقبره آرام
آرامگاه در زبان های غربی ماسول 
گفته   mausoleum ماسولیوم  یا 
ماسولیوس  یا  ماسول  شود.   می 
های   وساتراپ  پادشاهان  از   یکی 
امروز  که  بود  درکاریا  هخامنشیان 
در خاک ترکیه قراردارد. آرامگاهی 
ایرانی ساخته  پادشاه  این  برای  که 

هالیکارناسوس  آرامگاه  بودند 
هفتگانه   عجایب  از  و  داشت  نام 
رفت.  می  بشمار  روزگارباستان  
همه  برای  پادشاه  این  نام  بعدازآن 
شود  می  ساخته  که  هایی  مقبره 
وارد زبان های غربی شد. درفرانسه 

به آن مازوله می گویند.
تصویر خیالی معبد  هالیکارناسوس 

را درستون قبلی می بینید.
آرتمیس  دستور  به  را  مقبره  این 
کرده  برپا  ماسول   خواهر   دوم 

بودند.

کارافتخاری هم

در  روزی  بزرگ  ی  نابغه  اینشتین 
اگر  که  کرد  اعالم  مصاحبه  یک 
میل  راازسربگیرد  قراربودزندگی 

داشت لوله بازکن خانه هاشود.
روزبعد  نماینده سندیکای کارگران 
شناسی  حق  بعنوان  بازکنی  لوله 
وکارت  رفت  اینشتین  دیدار   به 
او  به  سندیکارا  افتخاری  عضویت 

اهدا کردوگفت:
کار  عنوان  به  مارا  شغل  ازاینکه   -
آینده  خودانتخاب  کرده اید خیلی 
خوشحالیم وازهم اکنون  شمارا  به 
قبول  خود  افتخاری  همکار  عنوان 

می کنیم .

گلستان اولین اریانی ردان
می گویند اولین ایرانی که در سال

۱۲38 میالدی به  انگلستان قدم نهاد
ازطرف عالء الدین محمد فرمانروای 
انگلستان  به  الموت   اسماعیلی  
اعزام شده بود تا از پادشاه انگلستان  
هنری سوم  برای مقابله با مغول ها  
او  به درخواست  اما  بخواهد.  کمک 
اورا  خالی  دست  و  ننهادند  وقعی 
ایران کردند. متأسفانه تاریخ  روانه 
این فردرا فراموش کرده است. نام 

ل دفن آاق محمدخان
مح

پادشاهی  قاجار  آقامحمدخان 
بود.  ظن  پُرسوء  و  شکاک  بسیار 
به  وحتی  کسانش  ترین  نزدیک  به 
برادرش هم اعتماد نداشت و به آنها 

رحم نکرد.
جسداورا   ، شدن  بعدازکشته 
درقلعه شوشی دفن کردند  اما بعد 
بدستور  فتحعلی شاه که درحقیقت 
بود   ولیعهدش  و  او  برادرزاده 
باقیمانده جسدرا  به تهران آوردند  
به  قمری    ۱۲۱۲ األول   ودرجمادی 
نجف اشرف تشییع کردند  واکنون  
درنزدیکی  آقامحمدخان   جسد 

مرقد  امام اول شیعیان  قراردارد.

وژیگی اهی تهران 
که  ندوشن  اسالمی  دکترمحمدعلی 
)عمرپربارش  دارد  سال   ۹۴ اکنون 
»گفتیم  بنام  کتابی   درازترباد( 
ونگفتیم « را درسال ۱36۲ درتهران 
گزیده  حاوی   رسانیدکه  چاپ  به 
نوشته های اوست. مطلبی ازاین کتاب 
را بنام تهران برای شما نقل می کنیم:

» تهران مانند زنی است که پاهایش را 
روی هم  می گرداندوسیگار »کنت«  
می کشد، »عینک دودی« می زند و 
»ودکاالیم«  می خورد:  »بیکینی«  می 
لی  وسبک مغزی  وحمق  پوشد ، ازاُمُّ
ووقاحت   وشلختگی   وپرمدعایی 
ملول  تاسرحدمرگ  آدم  او،  ووراجی 

می شود.
که  شهرهایی  هستند  کم  دردنیا 
دراین  ده پانزده سال اخیر، به اندازه 
شده  خرج  پول  آنها   توی  تهران  
باشد، اما  می توان یقین داشت که 
این پول، صرف   حتی یک ده هزارم 
رشد معنوی او نگردیده. می دانیم که 
هرشهری درقبال رشد جسمانی خود  

رشد معنوی ای  دارد، وگرنه بصورت

 
شاخ  بی  ی  الخلقه  عجیب  موجود 
ودمی درمی آید  که کله ای به بزرگی 
طبل ومغزی به کوچکی  فندق داشته 

باشد.و تهران چنین است.
شهر  ندارد،  معنوی  افق   تهران 
معنوی  ازنظر  ؛  است  پنجره  بی 
گلیم  خودش  شخصی  اگر  
کشیده؛ کشید،  ازآب  خودرا 
نمی  فریاداو  به  شهر   هرگز  وگرنه   
می  منقبض   درتهران  روح،  رسد. 
دود  که  هایی  دودکش  مثل  شود، 
بگیرد. هیچ پناهگاهی  نیست که روح 
درآن کمی پروبال بازکند، هوای پاک 

بخورد، احساس جنبش بکند.

-۱3۴۴ ازمقاله » تهران«

انرصالدین شاه شارع

شعری  طبع  قاجار  ازشاهان  برخی 
داشته ودیوانی ازخود بیادگار گذاشته 
اند. ازجمله فتحعلیشاه و ناصرالدین 
شاه  ناصرالدین  سالی  گویند:  شاه. 
بود  گردیده  مبتال  سخت  مرض  به 
میسر  تهران  در  معالجه اش  که 
درصورتی که  کرد  نذر  نگردید. 
کفش داری  روز  پانزده  یابد،  بهبود 
امام  مقدس  صحن  جاروب کشی  و 
لذا  بگیرد؛  به عهده  را  هشتم)ع( 
حاصل  او  برای  سالمتی  که  وقتی 
این  به  و  آورده  به جا  نذر  می شود، 
و  سروده  را  زیر  شعر  مناسبت 
کفش کن  باالی  را  آن  داد  دستور 
کتیبه  رضا)ع(  حضرت  مطهر  حرم 

کنند:
دارم زمین  شهنشاهی  کجاهوای 
که کفشداری سلطان هشتمین دارم
جزا بروز  برشهان  فخرکنم  سزدکه 
امام رضا دین  کفشداری سلطان  به 

پوریای ولی
برابر  هجری   هشتم  قرن  دراوایل 
پهلوانی  میالدی  چهاردهم  قرن  با 
محمود  بنام  زیست  می  درایران 
ولی.  پوریای  به  معروف  خوارزمی  
بقول ادبا آنچه همه پهلوانان درطول 
به تنهایی   او  اند  ایران داشته  تاریخ 

دارابوده است.
ویژگیهای  بر  عالوه  ولی  پوریای 
بود  شاعرهم  داشت  که  پهلوانی 
ورباعیات وغزلیات ویک مثنوی بنام 
»کنزالحقایق« یا گنجینه ی حقیقت ها

 ازوی باقی مانده است.
می گویند وقتی پیروان  وشاگردانش 
او  به  دیدند  مرگ  دربستر  اورا 
گفتند»وقت رفتن است، دلت را چه 
درمی باید؟«واو بالفاصله این رباعی را 

در پاسخ آنان سرود:
چه  پرسی چه می بایدت وقت مرگ؟

بجز وصل جانان چه می بایدم
جدایی مبادا مراازخدای

دگر هرچه پیش آیدم شایدم 
پوریای ولی درسال ۷۲۲ هجری برابر 
با ۱۲۲۲ میالدی درگذشت ودر خیوه 

خوارزم مدفون گردید.

گار یک زن وهس خواست
خانم » کاترین کرال« ازاهالی »نوتووی«
ویرجینا بود. درجوانی سه خواستگار

داشت که بااصرارازاو می خواستند که 
با آنها ازدواج کند. 

ازقضای روزگار کاترین درحدودسال   
آقای  خواستگاراولی  ازدواج  ۱۷6۰به 
بنجامین وارد درآمدوازاو صاحب یک 
ماند  آنقدرزنده  دخترویک پسرشد. 
با  اولی   خواستگار  ازمرگ  پس  که 

خواستگار دومی بنام دانیل جونز در

سال ۱۷8۴ ازدواج کند. ازاین ازدواج 
دوپسرودودخترشد.  صاحب  نیز 
،کاترین  همسردوم  ازمرگ  پس 
فیتز  ویلیام  باخواستگارسومش 
ازدواج  درسال۱۷۹۷  جرالد 
یک  صاحب  نیز  ازدواج  کردوازاین 
دخترویک پسرشد. تازه پس ازمرگ 
سالها   درسال۱8۱8  شوهرسومش  
ودرسال۱833درویرجینا  بود  بیوه 

درگذشت.

کاخ داریوش شاه
کاخ مجللی که پنج قرن قبل از میالد 
تخت  در  دستورداریوش  به  مسیح 
سالن  بود   شده  ساخته  جمشید  
اجتماعاتی داشت  که  می توانست  
جای  درخود  هزارنفررا  ده  از  بیش 
دهد. این کاخ مجلل همان کاخ آپادانا 

است که امروز ستونهای آن در تخت 
جمشید  مورد بازدید مردم قرار می گیرد.

درتصویر باال ستونهای بازمانده از کاخ 
آپادانارا مشاهده می کنید.

گنجشک اهی مقاوم

یکی از اسرار ازدیاد جمعیت گنجشک 
درحقیقت  جهان   درسراسر  ها 
مقاومت  سرسختانه ی آنها  دربرابر  
پرنده  این  وهواست.  آب  تغییرات 
کوچک قادراست  دربدترین شرایط 
خودادامه  زندگی  به  وهوایی   آب 
بین  هرسال   ماده  گنجشک   دهد. 
سه تا چهاربار برروی تخم می نشیند 
وبعداز۱۴ روز  جوجه هایش  از تخم 
چندهفته   وبعداز  آیند  می  بیرون 
ازالنه بیرون رفته  و به زندگی مستقل 

خودادامه می دهند.

زهینه اهی کمرشکن ملکه 
بعدازآنکه درسال ۱65۴ ملکه سوئد 
استعفاکرد،  خود  ازمقام  کریستینا 
اعالم  وزیر  نخست  استیرنا  اکسن 
کرد  که ولخرجی های این ملکه  بیش 
اززیان  وارده از هردشمنی  درتاریخ 
داشته  هزینه  مملکت  برای  سوئد  

است. 
حتما شبیه این ملکه  مؤنث را در میان 
رهبران مذکر  کشوری درخاورمیانه 
بیش  که  بگیرید  سراغ  توانید  می 
اشغال  تحت  کشور  به  ازهردشمنی 

خود  خسارت واردکردند .

ی  واندن واته وخ ک

هنری سوم
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علمی وپاسخ پرسش
آرتیشو چیست؟

آرتیشو کلمه ای است فرانسوی که 
ازکلمه ایتالیایی »آرتچیوکو« گرفته 
شده که ایتالیایی هاهم از کلمه عربی 

»الکارشوف«  اقتباس کرده اند.
آرتیشو از خانواده سبزیجات  است 
که ساقه گیاه آن یک متر طول دارد 
ومیوه آن ر ا پخته  ومی خورند. آرتیشو  
ازسبزیهای مفید است وعالوه برآنکه  
جنبه غذایی دارد  درداروسازی  نیز 
وقرص  قطره  رودوبصورت  می  بکار 
معالجه  کلسترول  وهمچنین  برای 
می  مصرف  ادرارآور  داروهای   جزو 

شود.

درایران آرتیشورا کنگرفرنگی هم می 
گویند.

سرطان پروستات

بسیار  بارشدی  پروستات  سرطان 
کند همراه است ودر بسیاری ازموارد 
تحقیقاتی  اخیراً   است.  قابل درمان 
بر  که  گرفته   صورت  انگلستان  در 
مبنای آن  برای تشخیص این بیماری 
ازطریق  آزمایش ادرار بنام )PUR(  که 
 Prostate Urine Risk     مخفف کلمات
است امکان پذیر است. این آزمایش  
می تواند به پزشک بگوید که شخص 

پروستات  مداوای  به  آزمایش  مورد 
تشخیص  از  پس  سال   5 خودتا 

سرطان درآن  نیاز دارد یاخیر. 
برداری  نمونه  به  نیاز  آزمایش  این   
)Biopsy(  را که ممکن است عوارضی 
برای بیمارداشته باشد  ازبین می برد.

تولید استخوان جدید 

درشهر  ماساچوست  دردانشگاه  
)Lowell(درایالت ماساچوست  پژوهش

مرغ  تخم  پوسته  افزودن  با   گران 
به   دارد  درخود  کافی  کلسیم   که 
نوعی هیدروژل توانسته اند محیطی
ایجاد  جدید   استخوان  تولید  برای 
کنند. باافزودن سلولهایی از استخوان  
می  فوق  مخلوط  به  بیمار  سالم 
وسالمی  جدید  استخوانهای  توانند 
استخوانهای  جایگزین  بسازندو  را 

سرطانی کنند.
ممکن  شده  حاصل  پیشرفت  بااین 
از  بسیاری  بتوان  درآینده  است 

سرطانهای استخوان را درمان کرد.

سرطان سینه

مورد  زنان  که   ۱۹8۰ های  ازسال 
آزمایش مموگرافی  سودبرده اند  بیش 
از  ۴۰ درصد مرگ ومیر براثر سرطان 
سینه کاهش یافته است. اما تکنیکی 
که برای مموگرافی بکار برده می شد  
که  بود  آزاردهنده  و  دردناک  بسیار 
گریزان می  ازآن  را   اززنان  بسیاری 
کرد. اکنون شرکت جنرال الکتریک  

دستگاه جدیدی را بانام » دوتا« 
ببازار عرضه کرده است که می تواند 
تصاویری روشن تر با ناراحتی کمتر 
را  دردسترس پزشک قراردهد. این 
دستگاه که درسال ۲۰۱۷ عرضه شد 
ودرچند ایالت آمریکا مورد استفاده 
 ۹۱ که  است  داده  نشان  قرارگرفت  
با روش  ازبیماران درمقایسه  درصد  
قبلی  مموگرافی را بسیار راحت تراز 

گذشته  تجربه کرده اند.

زوال عقل

بیماری آلزایمر یا زوال عقل با لغزش 
فراموش  شود.  می  آغاز  جزئی  های 
می کنید دسته کلید خود را درکجا 
تلفن  شماره  باگرفتن  اید.  گذاشته 
اشتباه با کسی تماس می گیرید. کلمه 
مورد نظر شما در نوک زبان شما است ،
 اما هرچه بخود فشار می آورید نمی 
احساس  شما  بیادآورید.  آنرا  توانید 

پیری نمی کنید  اما احساس می کنید 
تغییراتی درشما بوجود آمده است.

 محققان معتقدند که این می تواند 
نشانه ای جدی ازآغاز  بیماری آلزایمر  

باشد.

مطالعاتی که در ژانویه ۲۰۱۲ در مجله 
پزشکی بریتانیا منتشر شد ، نتیجه 
گرفته است که کاهش حافظه مربوط 
پیش  آنچه  از  زودتر  خیلی  سن  به 
بینی می شود آغاز می شود: برخی 
بیماری  این  به   ۴۰ دهه  اواسط  در 
دچار می شوند. و ناراحت کننده تر ، 
این که  افزایش فراموشی با نرخ های 
بسیار غیرقابل پیش بینی می تواند 
پیشرفت کند. دانشمندان تشخیص 
داده اند که استیل کولین ، یک انتقال 
ایجاد  ، وظیفه  اصلی  دهنده عصبی 
مسیرهای  تقویت  و  اتصاالت جدید 
به  دارد.  عهده  بر  را  مغز  در  عصبی 
ذهن  حافظ  ماده  ،این  دیگر  عبارت 
این  شدن  کم   ، حال  این  با  ماست. 
انتقال دهنده عصبی کلیدی، مغز را 
در معرض خطر قرار می دهد. وحجم 
مغز کاهش می یابد. در این مرحله ، 
ترمیم آسیب می تواند بسیار دشوار 

باشد.

برای اکثر ما ، میزان استیل کولین با 
افزایش سن و به سرعت پس از ۴5 

سالگی کاهش می یابد.
اما این فقط سن ما نیست که مقصر 
است.  مغزما مانند یک عضله ، برای 
تمرین  به  دلخواه  شکل  در  ماندن 
را  ما  مدرن  جامعه  دارد.  نیاز  مداوم 
از تمرینات ذهنی اساسی محروم می 

کند.
تا می توانید از تماشای تلویزیون که 
است  آلزایمر  درایجاد  اصلی  عامل 

دوری کنید.

بهترین ساعت برای ورزش

ازدیرباز پزشکان  توصیه کرده اند برای 
روزانه   خون  قند  نگهداشتن  پایین 
حداقل نیمساعت ورزش کنید.  اخیرا 
کردن  ورزش  زمان  که  اند  دریافته 
دیگر   بعبارت  مؤثراست.  بسیار  نیز 
مشخص شده است ورزش درساعات 
بعدازظهریعنی  دوسه ساعت پس از 
بهتری  نتیجه  تواند  می  نهار،  صرف 
داشته باشد و میزان قندخون را برای 
مدت باقیمانده درروز  پایین نگهدارد.
پس  ساعت  یک  ورزش  درحالیکه 
می  عکس  نتیجه  صبحانه  ازصرف 
دهدومیزان قند خون دربقیه روز  باال 

وپایین خواهدرفت.

پیش بینی سکته مغزی

دستگاه جدیدی ساخته شده است 
که می تواند روی سر بیمار نصب شود

تا بکمک آن  پزشکان  احتمال سکته 
چند  ظرف  در  را  اشخاص  در  مغزی 
ثانیه پیش بینی کنند.  این دستگاه 
استفاده  مورد   ۲۰۲۰ سال  تا  که 
قرارخواهدگرفت  تا حدود ۹۲ درصد 
می تواند  بروز سکته مغزی را  پیش 

بینی کند.

دردزانو
احساس درد درناحیه زانو بیشتر به 

دلیل   اختالالتی است که در غضروف 
های موجود در انتهای استخوان  ساق 
اند   قرارگرفته   زانو  درمحل  که  پا  
بهم سائیده شدن  آید.با  بوجود می 
استخوانهای این محل بیمار احساس 
ی استوانه  کند.  می  شدید  درد 
دارد  نام   calypso که   گیری  ضربه   
درداخل زانو  کاشته می شود تا فشار 
زیادی که براین قسمت اززانو وارد می 
شودرا جذب کند. دراین صورت دیگر 
بود.  نخواهد  زانو  تعویض  به  نیازی 
نخستین بیمار در آمریکا بااین روش 

مورد مداوا قرارگفته است.

درمان نقرس

و دوک  دردانشگاه  پژوهشگران  
کلمبیا  به روشی دست یافته اند که 
می توانند  ماده شیمیایی که از بیمار 
نقرسی مترشح می شود  ومی تواند 
به  کند  ایجاد  را  شدیدی  دردهای 
سروتنین تبدیل کنند و درد را کاهش 
موشها  برروی  آزمایش  این  دهند. 
صورت گرفته و قراراست تا اوایل سال 
۲۰۲۰ برروی انسان نیز تجربه شود.
سروتنین ماده ای است که دربدن ما 
. دارد  ای  وپیچیده  زیاد  کاربردهای 
 بعضی آن را مادشیمیایی خوشحال 
کننده می نامند که درپایین آوردن 
اثرات مخرب  افسردگی  کاربرد دارد.

تأثیر روشنایی دربیمارستان

چراغهای  نور  از  ازبیماران  بسیاری 
باعث که  دربیمارستانها  فلورسنت 

کسل شدن آنها می شود گله دارند.
المپ  نوعی  تا  شده  باعث  امر  این 
ساخته شود که همانند خورشید عمل 
می کند. بدین معنی که هرچه به شب 
نزدیک تر می شویم نورچراغ کمتر 
نزدیک  خورشید  طلوع  به  هرچه  و 
می شویم نورچراغ زیاد تر می شود 
بااین ترتیب ریتم وآهنگ زمان برای 
بیماران  بصورت عادی بر می گرددو 
بیمارستانها  و  سالمندان  های  خانه 
از فضایی دلچسب تر برخوردار می 

گردد.

احساس گیاهان

شناس  زیست   L.Taiz، تیز  لینکلن 
بازنشسته در یک دهه اخیر گیاهان را 
درزمینه رو به رشد »عصب شناسی 

گیاه« مورد مطالعه قرارداده است.
این زمینه بحث برانگیز ، که در مقاله ای

 Trends of" درمجله  ۲۰۰6 سال  در   
این  بر   ، شد  منتشر   "Science Plant
عقیده است که گیاهان - که مغزی 
را  اطالعات  وجود  این  با   - ندارند 
های  سیستم  شبیه  هایی  روش  به 
منتقل  حیوانات  پیشرفته  عصبی 
این  بر  داللت  تفکر  این  کنند.  می 
دارد که گیاهان می توانند احساس 
درد  یا  اندوه  و  غم  یا  خوشبختی 
و  بگیرند  عمدی  تصمیمات   ، کنند 
حتی دارای هوشیاری باشند. اما تیز 
و همکارانش در یک مقاله نظرخواهی 
در حوالی اول اوت۲۰۱۹ نوشتند: اما 
»بسیاراندک  چیزی  چنین  شانس 

است«.
تیز از دانشگاه کالیفرنیا ، سانتا کروز 
می گوید: »هیچ چیز در گیاه از راه 
قابل  مغز حیوانات  پیچیدگی  با  دور 

مقایسه نیست.هیچ چیزی.« 
از  بعضی  حال  بااین  گوید  می  تیز  
ای  پیچیده  های  واکنش  گیاهان  
دارند. یک برگ آسیب دیده می تواند 
و   بفرستد  پیام  گیاه  اندام  سایر  به 
آنهارا ازآفتی که به گیاه سرایت کرده 

باخبر کند.

سگ یارفداکارانسان 

سگها حداقل ۱۴۰۰۰ سال است  که 
برروی زمین بسر می برند و در این 
اند.  ما شده  فداکار  یاران  آنها  مدت 
دو کتاب جدید منتشرشده است که 
دونظریه متفاوت درباره ی وابستگی 
دهد.  می  راتوضیح  انسان  به  سگ 
کتاب اول با نام Dog Is Love  نوشته ی

را  نویسنده  خواننده،  الین،  کلیو    
او  کند.  می  تعقیب  باور  تا  شک  از 
دارند  دوست  مارا  سگها  گوید  می 
برای  آنان  وخواست  ظرفیت  ولی 
همزیستی با انسان است که سگهارا 
منحصر بفرد می کند. الین نتیجه می 
گیرد که بخاطر همین دوست داشتن 
یار وفادار  است که سگ می کوشد 

ماباشد.
 Our Dogs, Ourselves کتاب دوم بانام
نوشته ی الکساندر هوروویتس روابط 
انسان وسگ را بصورتی پیچیده تر 
مورد بررسی قرار می دهد.اومی گوید 
این رابطه به روشی که افراددر برابر 
سگها بکار می برند ، اسم روی آنها 
می گذارند ، آنهاراآموزش می دهند 
آنها صحبت  با   ، کنند  معالجه می   ،
می کنند و نگاهی که به سگها دارند 
بستگی دارد. او جنبه سبک تر این 
فرهنگ را بررسی می کند ، از جمله 
تثبیت ما با لوازم جانبی سگ - همه 
بدن  اسپری  و  سگ  حمام  از  چیز 
آنها.اما  کردن  عقیم  تا  گرفته  سگ 
هوروویتس آن روی سکه رتهم می 
از خواسته  بعضی  نویسد  ومی  بیند 
شده  باعث  ما  ی  خودخواهانه  های 
است که سگهارا برای مقاصد خاصی 
خودخواهی  واین  کنند  می  تربیت 
گونه های  نقائصی در  بروز  باعث  ها 
مختلف سگ ها شده است برای مثال 
جرمن شپردها از نقص لگن خاصره 
خالدار  سگهای  ویا  برند  می  رنج 
درمجرای  واختالل  شنوایی  فقدان 

ادراررا تجربه می کنند.  
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قدس  شهر  فرماندار  واثقی،  لیال 
در  که  گفته  ایران  روزنامه  به 
این شهردر  تظاهرات مردم  جریان 
انتظامی  نیروی  آبان،   ۲5 روز 
کند  مقابله  مردم  با  نمی خواست 
را  آنجا  هم  فرمانداری  نیروهای  و 
خالی کرده و رفتند: »...فقط تعداد 
فرمانداری  مرد  پرسنل  از  کمی 
رفتند  مهاجمان  بودند...  مانده 
زدند  آتش  را  ثاراهلل  بنزین  پمپ 
که  رسیدند  وقتی  برگشتند...  و 
انتظامی داخل  نیروهای  از  تعدادی 
حفاظت  مسئول  که  فرمانداری 
بودند رفته بودند اطراف شهرداری 
برای محافظت. یک تعداد محدودی 

اینجا در فرمانداری ماندند و وقتی 
جمعیت را با آن خشم دیدند، از در 
آمدند.  عقب تر  فرمانداری  ورودی 
سینه  و  شکستند  را  در  معترضان 
می توانید  اگر  گفتند  و  کردند  سپر 
ما را بزنید چون می دانستند نیروی 
ندارد...«  شلیک  دستور  انتظامی 
به  خودش  که  کرده  تصریح  واثقی 
هر  به  داد  دستور  انتظامی  نیروی 
کس وارد فرمانداری شد تیراندازی 
وقتی  که  کرده  اضافه  او  کنند. 
تصرف  را  فرمانداری  معترضان 
کردند، به سپاه پاسداران رفت و با 

نیروهای امنیتی بازگشت.

میلر،  اسکات  ژنرال   :BBC
آمریکایی  نیروهایی  فرمانده 
اسداهلل  و  افغانستان  در  ناتو  و 
با  دفاع  وزارت  سرپرست  خالد، 
معاون  دوستم،  عبدالرشید  ژنرال 
در شهر  افغانستان  رئیس جمهوری 
دیدار  جوزجان  مرکز  شبرغان، 

کردند.
در  دیدار  این  از  پس  دوستم  آقای 
این  در  گفت  رسانه ها  با  صحبت 
شمال  امنیت  “روی  بیشتر  دیدار 

افغانستان” صحبت کرده اند. او 

انتخابات  “بحث  گفت:  همچنین 
مربوط به کمیسیون انتخابات است 
را  این بیشتر مردم  از  و کمیسیون 
نگران نسازند، زودتر به یک نتیجه 
کمیسیون  را  اولیه  نتایج  و  برسند 

اعالم بکند.”
آقای میلر هم به رسانه ها گفت که 
در  نظامی  عملیات های  مورد  در 
شمال و هماهنگی در این زمینه با 

ژنرال دوستم حرف زده است.
نشان  میلر   ژنرال  دیدار  دراین 

ناتورا به ژنرال دوسُتم  اهداکرد.

ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از بازهم انتشاربوی بد درپایتخت ایرانخانم فرمانداردستورشلیک به مردم داد

سلحشوری:  وجود نوجوانان دربین کشته شدگان

 پمپئو: مردم ایران جانشان به لب رسیده

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، 
ضمن اشاره به اعتراض های اخیر در 
به  جانشان  ایران  مردم  گفت  ایران 
لب رسیده است. به گفته او ایرانی ها 
شاهد دزدیده شدن منابع مالیشان از 
سوی آیت اهلل ها هستند. به گفته وزیر 
حکومت  مقام های  آمریکا،  خارجه 
میلیون دالر  ده ها  ده ها  ایران  دینی 

پول مردم ایران را به تاراج برده اند.
دوشنبه  روز  خارجه  امور  وزیر 
سخنرانی  یک  در  آذرماه  یازدهم 

دانشگاه لوئیزویل گفت: »مردم ایران 
با این اعتراض ها می خواهند بگویند 
که دیگر بس است.« به گفته پمپئو، 
میان  این  در  متحده  ایاالت  نقش 
است  آنجایی  تا  آزادی ها  از  حمایت 
که بتواند. او گفت  معترضان عراقی 
و  هستند  ایران  نفوذ  قطع  خواهان 
لبنان  حزب اهلل  می خواهندنیروهای 
و ایران، در جایگاه نیروهای سرکوب 
گذاشته  کناره   کشورشان  اداره  از 

شوند.

 تظاهرات مردمی  درعراق ادامه داردمالقات ژنرال دوستُم وژنرال میلر

عراق  امنیتی  منابع  رادیوفردا: 
می گویند، تظاهرکنندگان شنبه 3۰ 
نوامبر۲۰۱۹  در جنوب نجف در درب 
ورودی آرامگاه محمد باقر حکیم را 
به آتش کشیدند و نیروهای امنیتی 
با شلیک گاز اشک آور کوشیدند آنها 

را متفرق کنند.
در همین حال، به رغم این که عادل 
عبدالمهدی استعفای خود را تحویل 
همچنان  اما  است،  داده  پارلمان 
تظاهرات اعتراضی در عراق در روز 

شنبه تلفاتی داشته است.
می گویند،  بیمارستانی  منابع 
اعتراضات ضد دولتی بغداد و جنوب 
عراق در روز شنبه دستکم سه کشته 

و 58 مجروح برجای گذاشته است.
گزارش ها حاکی است اعتراضات در 
ادامه  عراق  جنوب  در  ناصریه  شهر 
داشته است و تظاهر کنندگان یک 

پاسگاه پلیس را محاصره کرده اند.

میزان  می گوید،  رویترز  حال  این  با 
شنبه3۰  روز  در  خشونت  و  تلفات 
گذشته  روزهای  به  نسبت  نوامبر 

کاهش داشته است.
اعتراضات در عراق و از دو ماه پیش 
بیکاری،  فساد،  علیه  شعارهایی  با 
در  ایران  نفوذ  و  دولت  ناکارآمدی 
عادل  استعفای  درخواست  و  عراق 
عبدالمهدی نخست وزیر کشور آغاز 
شد و گفته می شود دستکم ۴۰۰ نفر 

در این اعتراضات کشته شده اند.
به گزارش رویترز، در روزهای اخیر 
معترضان در شهرهای نجف و ناصریه 

بیشترین کشته را داشته اند.
در همین حال، کابینه دولت استعفای 
عادل عبدالمهدی و پست های کلیدی
به  این سند  و  تایید کرده است  را   
است  قرار  و  شد  فرستاده  پارلمان 
تصمیم  آن  درباره  عراق  پارلمان 

گیری کند.

باز هم انتشار بوی بد در تهران . رسانه های ایران از انتشار مجدد بوی بد 
در مناطق مختلف تهران خبر داد ه اند.

شهردای  زیست  محیط  مدیرکل  می نویسد ،  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
تهران از اعزام گرو ه  های کارشناسی جهت بررسی این موضوع به هفت  

منطقه ای که بوی نامطبوع در آنجا احساس می شد خبر داده است.
شینا انصاری می گوید: »در مناطق دو، چهار، شش، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱3 انتشار 
بوی نامطبوع گزارش شده و اداره کل محیط زیست شهرداری تهران در 

این مناطق در حال بررسی موضوع است.«
به گفته او، این بوی نامطبوع از جمله در محله های فردوسی، شمس آباد، 

انقالب، امام حسین و آزادی حس شده است.

پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون 
نوجوانان  وجود  ایران  مجلس  امید 
اعتراضات  کشته شدگان  میان  در 
خواند  تأسف آور”  “بسیار  را  اخیر 
و گفت: »کشور در شرایط خوبی به 

سر نمی برد.«
به گزارش ایران، او با اشاره به لزوم 
حقیقت یاب  کمیته  یک  تشکیل 
گفت،  اخیر  وقایع  مورد  در 
و  جان باختگان  به  مربوط  آمارهای 
دارند  فاحشی  “تفاوت  بازداشتی ها 
رخ  زمینه  این  در  که  قصوری  و 
دقیق  اطالع رسانی  عدم  می دهد 

است.”
را  صداوسیما  در  منتشره  اخبار  او 
»مردم  گفت:  و  خواند  “یک سویه” 

عصبانی و سرخورده هستند و در 

این چند روز تحقیر شده اند.«
را  مردم  گرفتن  نایده  سلحشوری 
و  کرد  قلمداد  خطرناک”  “بسیار 
بدانند  باید  »تصمیم گیران  گفت: 
دارد، شاید  عواقبی  چه  کار  این 
شوند  خاموش  مردم  مدتی  یک  تا 
باید  که  است  کینه  از  پر  دل ها  اما 

فکری کرد.«

 درآلمان میلیونها بابانوئل شکالتی ببازارآمد

پاپانوئل  میلیون   ۱5۱ تولید 
در  کریسمس  ایام  برای  شکالتی 
صنایع  اتحادیه  گزارش  آلمانبه 
آلمان،  بن  شهر  از  شرینی جات 
برای ایام کریسمس در مجموع ۱5۱ 
و  تولید  شکالتی  پاپانوئل  میلیون 

روانه بازار شده است.
میلیون   ۱۰۰ گزارش  این  براساس 

آلمان  بازار  برای  شکالتی  پاپانوئل 
بخش  است.  شده  گرفته  درنظر 
باقی  پاپانوئل  میلیون  اعظم  5۱ 
اتریش  فرانسه،  بازارهای  به  مانده 
است.  این  شده  صادر  بریتانیا  و 
استرالیا،  در  شکالتی  مجسمه های 
آمریکا و کانادا نیز طرفداران زیادی 

دارد.
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دکتر همایون آرام - نیویورک

واکنش التـهابی
 دکترسیمین  ملک افضلی

نـتی) خواص بعضی از گیااهن دارویی)
ُ

طّبس

ازگیاهان  مورد  چند  جابه  ودراین 
بعنوان  که  ها  آن  وخواص  دارویی 
های  ونوشیدنی  نوش  دم  چای، 
استفاده  آنها  از  توانید  می  مفید 

کنید ذکر می شود.

هل ـسبز

از هل سبز به عنوان ادویه درایران 
استفاده می کنند. اما در کشورهای 
دیگر به صورت پودر ویا روغن آن 
مصرف می شود. این گیاه درمصارف 
گیاه پزشکی وصنایع غذایی کاربرد 

دارد .
ازهل می توان در چای استفاده کرد 
واز خواص آن سودبردو عالوه براین  
چای را  با عطر فوق العاده هل  لذن 

بخش تر کرد.
خواص هل سبز:

 

بعدازغذا  دانه های هل   * جویدن 
باعث هضم غذا می شود.

تقویت  را  وروده  معده  سبز  هل   *
اشتها می  وباعث تحریک  کند  می 

شود.
باعث  آن   ی  کرده  دم  نوشیدن   *
حالت  هاضمه،  سوء  نفخ،  تسکین 

تهوع وبی حالی می شود .
ترشح  مانع  سبز  هل  کرده  دم   *

اسید معده است.
* نوشیدن دم کرده آن  از تشکیل 

خلط درگلو چلوگیری می کند
* باعث بهبود روحیه و بازیابی انرژی 
شود. می  ونگرانی  اضطراب  ورفع 

* باعث تقویت کلیه ها می شود.
* برای درمان شب ادراری کودکان 

مفید است.

دمنوش گیاه بابوهن

ترکیبات: بابونه  ۱ قاشق غذا خوری
خواص بابونه: 

*طبیعت آن معتدل، ودربابونه های 
وخشک  گرم  سمت  به  صحرایی 

است.
* ضد بلغم وصفرا است.

ویژه  به  اعصاب،  بخش  آرام   *
تقویت  و  وروده   معده  اعصاب 

کننده  آنهاست.
* شستشو دهنده بسیار قوی کلیه 
سیستم  کلی  کننده  هاوتقویت 

عصبی است.
* ضد تب، ضد انگل ، ضد یبوست 

و اشتها آوراست.

دمنوش گیاهی دارچین
قطعه  چند   ، دارچین  ترکیبات: 

آسیاب نشده.
خواص دارچین:

دارچین  وخشک   گرم  طبیعت    *
اعصاب  عالی  محرک  یک  آن  از 
دارابودن   ضمن  که  است  ساخته 
دلهره  ورفع  آوری  نشاط  خواص 

است،
* شستشو دهنده  کلیه است،

* دفع کننده  اخالط رطوبتی  است،
در  باه  ی  قوه  ی  کننده  تقویت   *

مردان است.
از  ناشی  پادردهای  درمان  در   *

رطوبت، بسیار  مؤثر است. 
کبد  تقویت  بر  عالوه  دارچین   *

ومعده، اشتها آور نیز هست.
* بوی بد دهان را  برطرف می کند.

نظر  بدانید طبق  که  است  * جالب 
اطبای قدیم ، اثر مثبت دارچین بر 
اعصاب ، تا ۱5 سال  دربدن ماندگار 

است.
است  بهتر  باردار  زنان  توجه: 
احتیاط  کمی  دارچین  درمصرف 

کنند.

دم نوش گیاهی زنجبیل:

ترکیبات: زنجبیل قلم)نکوبیده( دو 
قطعه ی متوسط.
خواص زنجبیل:

وخشک  گرم  طبیعتی   ، زنجبیل   *
دارد.وضد بلغم وصفرا،است.

*باالبرنده ی قوی فشارخون است
)برای اشخاصی که فشارخون پائین 

دارند(.
* مقوی اعصاب است.

* تقویت کننده ی حافظه است.

* تنظیم کننده  جریان ادرار است.
* ضد رطوبت  مزاج است.

* خون ساز است.
* ضد درد مفاصل است.

* تقویت کننده قوه باه است.
* تقویت کننده  دستگاه گوارش است.
* حل کننده  سنگهای صفراوی است.
* ضد مسمومیت های غذایی است

بسیار خوب  تب  * درمان کننده  
مالت   به شمار می رود.

* ضد سرطان است.
آن  زنجبیل   درمصرف  مهم   نکته 
آن   درمصرف  روی  زیاده  که  است 
می تواند  باعث افزایش فشارخون 

وضعف نیروی جنسی شود.

دم نوش گیاه آویشن
ترکیبات: یک قاشق غذاخوری

خواص آویشن:
ضد  معتدل،  باطبیعتی  *آویشن 

صفراست.
*باالبرنده ی فشارخون است.

* مقوی اعصاب وافزاینده ی قدرت 
بینایی است.

روده  مزمن  های  التهاب  دررفع   *
گوارشی  های  انگل  دفع   ، بزرگ 

مؤثراست.
کلی  وتقویت  اشتها  افزایش  در   *

جهازهاضمه  مفید است.
* کلیه را شستشو می دهد.

* رطوبت بدن را دفع می کند
* غلظت خون را  کاهش می دهد.

آسم  و  سرفه  زکام،  دردرمان   *
مؤثراست.         بقیه درصفحه ۴8

التهاب یا تورم ، واکنشی است که بدن 
برای مقابله بابیماریها بوجود می آورد. 
کارشناس   Dana Di Renzo گفته  به 
جان  ازدانشگاه  مفصلی  بیماریهای 
هاپکینز، التهاب درسالمت کلیه افراد  
دارای نقش است. حتی یک بیماری 
شیمیایی  ترکیبات  میزان   ، ساده 
می  افزایش  رادرخون   بیماری  ضد 
دهد. بطورمثال دربدن بیمار  مبتال به 
بیماری ویروسیFlu ، یا قرمزی وتورم 
قوزک پا به علت ضربه، موادشیمیایی 
برای ترمیم آسیب وارده به انساج ، 
بوجود می آید.هنگامی که سلول های 
بدن آسیب می بینند ازخودترکیبات 
شیمیایی که هشدار دهنده دستگاه 
ایمنی می باشد آزاد می کنند. سلول 
های سفید خون وارد عمل می گردند 
وسلولهای  ها  ویروس  ها،  وباکتری 
آسیب دیده وموادزائد را می بلعند. 
سلولهای  باشد  شدید  آسیب  اگر 
سفید کمکی ازنوع نوتروفیل ، فعال 
گشته وهرچه را درسرراه باشد  ازبین 
می برنددرواقع التهاب، واکنشی است  

دربرابر آسیب سلول ها.
موقت  است  واکنشی  حاد  التهاب 
ومفید که درنتیجه ضربه یا یک بیماری 
شدن  وبابرطرف  آید،  می  بوجود 
ی کند.بگفته  می  فروکش  بیماری 
 Robert H. Shmerlingh رئیس بخش 
 Israel بیمارستان      روماتولوژی 
مزمن  التهاب   ، Deaconesدربوستن  
بادستگاه ایمنی  ارتباط داشته  وبدن 
را به مدت طوالنی درحال آماده باش 

در می آورد.

برروی  مزمن  التهاب  اثرات 
اعضای بدن

فراموشی،   ، کارفکری  نقصان  مغز: 
بیماری آلزایمر، افسردگی ، خستگی 
مفرط، بیماری پارکینسون، وبیماری 
 Multiple.ام.اس به  موسوم  اعصاب 

Sclerosis

قفسه سینه: آسم ریوی، بیماری قلب 
ریه  مزمن  انسداد  بیماری  وعروق، 

 Cystic Fibrosis وبیماری )COPD(
مختلف،  های  سرطان  شکم:  درون 
بیماری قند نوع ۲، سندرم متابولیک،

معده،  داخل  جدار  تورم  چاقی، 
التهابی روده، چربی کبد  بیماریهای 

وبیماری Celiac )ازبیماریهای روده(.
تورم  وتحتانی:  فوقانی  اندامهای 
مفاصل نوع روماتوئید، تورم مفاصل   
)از   Lupus Osteo arthritisوبیماری 
بیماری هایAutoimmune  : مصونیت 

به خود(

علل التهاب مزمن

رژیم  نامناسب:   زندگی  نحوه ی   -۱
غذایی نامناسب، چاقی، فشارروحی، 
درنوشیدن  افراط  سیگار،  کشیدن 
خوابیوعدم  بی  الکلی،  مشروبات 

تحرک جسمی.
۲- بیماری های عفونی مزمن وصعب 
  Cازنوع کبد  تورم  مانند  العالج 
وبیماریLyme ، واکنش التهابی ناشی 
آسیب  موجب  ویروسی  عفونت  از 

انساج می گردد.
3- وراثت:  بیماریهای قند وسرطان 
دو بیماری ارثی هستند که درنتیجه 
التهاب وفعال شدن  ژن های مربوطع 

عارض می گردند.
آلودگی  محیطی:  زیست  عوامل   -۴
هوا، کیفیت آب، وآلرژی های محیط 

زیست.
خطر  درمعرض  بیشتر  سالمندان  
غذای  الکل،  فشارروحی،  ها،  سم 
می  مزمن  های  وبیماری  نامناسب 
باشندواستعداد  بیشتری به واکنش 
توان  براین   عالوه  دارند.  التهابی 
دستگاه ایمنی بدن نیز درسنین باال 

کمتر می شود.

درمان های ضدالتهاب

مناسب  زندگی   نحوه ی  از   پیروی 
تحرک  سالم،  غذایی  رژیم  شامل 
جسمی، تزریق به موقع واکسن های 
ضد بیماری، شستن دست ها، خواب 
بهترین  فشارروحی  وفقدان  کافی، 
التهابی  باواکنش  مقابله  برای  روش 

وعفونت های  میکربی است.

ارتباط التهاب بارژیم غذتیی

تیره  های  ومیوه  ها  سبزی  انواع 
ترکیبات  باداشتن  ولوبیاها  رنگ 
های   ویتامین  مانند   ضداکسیدان  
اثر  دارای  وسلنیوم  A,C,E,لیکوپن 
آسیب  واز  بوده  قوی  ضدالتهابی 
ازالتهاب  ناشی  بدن   سلولهای 

جلوگیری می کنند.
غذاهایی  کمتر  مصرف  کارشناسان 
قرمز، شگر وغذتهتی   مانند گوشت 

پرچر بی را توصیه می کنند.
غذاهای سرشار ازمواد لیفی  فعالیت 
میکربهای مفید رودهرا که برای هضم 
غذا ضروری هستند بیشتر کرده وبه 
کاهش التهاب کمک می کنند. بیشتر 
بخصوص  شده  فرآوری  غذاهای 
وموادشیمیایی  ازشکر  مملو  دسرها 
کمتربوده  آنها  لیفی  هستندوماده 
وبرای روده ها زیان آورهستند. نان 
لیفی  ماده  کم  مقدار  حاوی  سفید 
روده  آور  زیان  های  وباکتری  است 
را فعال تر می کند درنتیجه سم ها 
گوارش  دستگاه  ازراه  اینکه  بجای 
شوند.  می  وارد  بدن  به  شوند  دفع 
ماست دارای میکربهای مفید  موسوم 
به پرو بیوتیک می باشد وبه درمان  
بیماریهای  التهابی ومزمن روده کمک 

می کند.
کامل   دانه  وغذاهای  گوشت  پختن 
وسرخ   ، باال  حرارت  Whole Grainبا 
مرغ  وگوشت  زمینی  سیب  کردن 
موجب  تولید ترکیبات  التهاب آور 
می گردد. چربی  های مفید  درروغن 
خطربروز  وگردو   آووکادو   ، زیتون 

بیماریهای قلبی را کاهش می دهند.

ارتباط التهاب بافشارروحی

افزایش  سبب  مزمن  فشارروحی 
کورتیزول  مانند   هورمونها  بعضی 
هورمونها   این  گردد.  می  وآدرنالین 
التهاب می گردند.  موجب  مستقیماً 
شدید   فشارروحی  مثال   بطور 
)نوعی   Psoriasis به  مبتال  دربیمار 
بیماری مزمن پوست( منجر به شدت 

التهاب می گردد. 

ارتباط التهاب با چاقی

چاقی شکم  باالتهاب  وچربی اضافی 
اعضای درون بدن همراه است. به باور  
دی. رنزو  این چربی ها مولکولهایی 
تولید می کنند  که التهاب را تشدید 
ازجمله  جسمی  تحرک  کند.  می 
را  التهابی  ورزش های یوگا  واکنش 

کاهش می دهد.

درمان  دارویی واکنش التهابی

قلب  بیماریهای  متخصصین 
جدید  بررسی   دریک  دربوستن  
سن  با  بیمار  هزارنفر  ده  برروی 
اثر  کشور  در3۹  سال   6۱ متوسط 
Canakinumab ضدالتهاب   داروی 
نشان  قلبی  بیماریهای  دردرمان   را 
که  آشکارگردید   همچنین   دادند. 
این دارو  میزان مرگ ومیر  به سبب 
سرطان ریه را  ۷۷ درصد کمتر کرده، 
وعالئم بیماریهای  التهابی نقرس وورم 

مفاصل را تخفیف می دهد.
تأثیر هیچیک ازداروهای  ضدالتهابی  
مانند آیبوپروفین یا ادویل  دردرمان 
اثبات  به  مزمن  التهابی  بیماریهای 

نرسیده است.
آیبوپروفین سبب بروز عوارضی مانند 
وفشارخون  شده  معده  خونریزی 

راافزایش می دهد.
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 در اکتبر سال ۱۹6۴ میالدی ژان پل 
سارتر ، فیلسوف فرانسوی ، جایزه 
نوبل ادبیات را نپذیرفت... از طرفی 
پیش از آن در سال ۱۹58 میالدی ، 
بوریس پاسترناک ، نویسنده توانای 
روسی و خالق کتاب مشهور » دکتر 
ژیواگو « تحت فشار دولت روسیه ،

را  ادبیات  نوبل  جایزه  شد  مجبور   
رد کند ...

عشوه  و  زیبا  رقاصه  هاری  ماتا   
به  اول  گر در جریان جنگ جهانی 
ژنرال  یک  با  ارتباط  داشتن  جرم 
دولت  برای  جاسوسی  و  فرانسوی 
پاریس  در  دادگاهی  در  آلمان 
شد... محکوم  اعدام  به  و  محاکمه 
وی در لحظه تیرباران در ۱6 اکتبر 

۱۹۱۷ میالدی ، درخواست کرد که 

با  و  نزنند  بند  او چشم  به چشمان 
چشمان باز اعدامش کنند...

  در ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۹8 میالدی
موتور  بزرگترین   » گوگل   «  
شد  متولد  رسمًا  جهان  جستجوگر 

و به سرعت فراگیر گردید...

بنام آمریکایی  مهندس  یک 
 » پرسی اسپنسر « ، متخصص در 
میالدی   ۱۹۴5 سال  در  رادار  امور 

»مایکرو ویو « را اختراع کرد .

 

» اسکار شیندلر « ، صنعتگر آلمانی 
سال  در  آلمان  نازی  حزب  عضو  و 
سالگی   6۷ سن  در  میالدی   ۱۹۷۴

درگذشت.
دوم  جنگ  جریان  در  توانست  او 
جهانی جان ۱۲۰۰ یهودی را از مرگ 
حتمی نجات دهد... و به این خاطر 
لیست   « بنام  او  زندگی  از  فیلمی 
بزرگ  کارگردان  توسط   » شیندلر 
 » اسپیلبرگ  استیون   « هالیوود 
آن  اسکار  جوایز  که  شد  ساخته 

سال را درو کرد ...

سال  در   » سی  بی  بی   « کمپانی 
۱۹۲۲ میالدی تاسیس شد.

از  بطور زنده  برنامه رادیویی  اولین 
سیم  بی  تلگراف  شرکت  کارخانه 
مارکونی درشهر چلمزفورد  درژوئن 
۱۹۲۰  پخش گردیداما بنگاه سخن 
پراکنی بریتانیا  دردسامبر ۱۹۲۲ با 
 Johnny Charles Walsham مدیرکلی

Reith, آغاز بکارکرد.

شوروی   ،  ۱۹6۷ سال  اکتبر  در    
جو  به  ای  سفینه  بار  اولین  برای 
سیاره »ونوس « فرستاد ولی فشار 
با  مقایسه  در  سیاره  این  برابر   ۹۰
کره زمین باعث شد که این سفینه 
که نامش » ونرا ۴ « بود ، متالشی 
روسی   درزبان  ونرا۴  معنی  شود. 

همان ونوس ۴ است. 
ستون  )عکس  سفینه  این  ماکت 
فضایی  موزه  در  اکنون  هم  قبل( 
می  نگهداری  درمسکو   مموریال 

شود. 

  یک شب پیش از حادثه غم انگیز 
به  منجر  که  آبادان  رکس  سینما 
مرگ ده ها تن گردید ، یک سینما 
در ۱8 آگوست سال ۱۹۷۹ میالدی 
مرداد۱35۷در   ۲۷ شنبه  با  برابر 
شهر مشهد به علت پاشیدن بنزین 
آن  اثر  بر  که  شد  کشیده  آتش  به 

3 نفر در میان آتش جان باختند...

گله  مثل  باید  ها  هنرپیشه  با 
گوسفند رفتار کرد...!

سر آلفرد هیچکاک- کارگردان
) تولد ۱8۹۹ - وفات ۱۹8۰ میالدی(

در۱3  هیچکاک  جوزف  آلفرد  سر 
ماه اوت ۱8۹۹ درلندن متولدشد . 

که  سینمابود  بزرگ  کارگردان  او 
بیشتر کارهایش را در آمریکا تولید 
بنیاد  نظر سنجی  کرد.  دریک  می 
سرگیجه،  فیلمهای  آمریکا  فیلم 
و  غربی  شمال  از  شمال  روانی، 
 ۱۰۰ فهرست  در  را  پشتی  پنجره 
سینمای  اخیر  سال   ۱۰۰ برتر  فیلم 

آمریکا قرار داد.

روز  پیرامون  مطالبی  قبل  درشماره 
نجات آذربایجان  در آزادی  به چاپ 
رسید . خاطراتی که از آن زمان برایم 
مانده  دراینجا برای آگاهی خوانندگان 

عزیز  می آورم:
درآذرماه سال ۱3۲5 ارتش ، منطقه 
نجیب  ومردم  اشغال   را   زنجان 
تعدیات  از  را   ناحیه  آن  وستمدیده 
واوباش  اراذل  حکومت  یکساله  
)دموکرات ها( نجات داد ودرخردادماه 
۱3۲6، نزدیک به ۷3 سال پیش  پس 
از رفع غائله  آذربایجان ، من بعنوان  
خبرنگار  رادیو تهران  با قطار راه آهن 

همراه شاه  به آذربایجان  رفتم.
 . نوپابود  رادیوتهران  روزها  آن 
بس   همین  تهران  رادیو  دراهمیت 
کاغذ   روی  هرشب  اخباررادیو   که 
استنسیل  تکثیر می شد  وبه تمام 

جرائد  فرستاده می شد.
من  که  پارس  خبرگزاری  درحقیقت 
به  آن  اعزامی   وخبرنگار  نماینده  
رسمی  خبرگزاری  بودم  آذربایجان  
دراختیار  آن   مطالب  که  بود   ایران 
تمام  خبرگزاری های مهم دنیا  قرار 
انعکاس  جهان   گرفتودرسراسر  می 

پیدا می کرد.
بدینگونه بود  که جمله ی برگزیده ای 
ایران  درمصاحبه ی   که شاه جوان 
رادیویی  با من متذکرشد درسراسر 
بود   عاملی  و  گردید  منتشر  جهان  
برای محبوبیت  جهانی محمدرضاشاه، 
ذوالفقاری   برادران   ، درشهرزنجان 
میزبان شاه  وهمراهان بودند  که در 
پذیرایی سنگ تمام گذاشتند  وچون 
نشینی   عقب  هنگام  ها   دموکرات 
تهران  قطار  که  را   دختر  پل  وفرار، 
تبریز  ازروی آن می گذشت  منفجر 
کرده بودند  دنباله مسافرت تا تبریز  

با اتومبیل  انجام شد.
درتمام مسیر راه ، طاق های نصرت  
برپابود ، صدها گاو وگوسفند  جلوی 
درشهر  قربانی شد. حتی  شاه   پای 
خواست  می  روستایی  یک  میانه  

پادشاه   که  کند  راقربانی  فرزندش 
مانع کاراوشدند. 

این  وقتی  تهران   به  درمراجعت 
مسعود   محمد  برای  را   موضوع 
مدیرروزنامه مردامروز  تعریف کردم 

به من گفت:
چرا به آن  دهاتی که چاقو به دست  می 
خواست سرفرزندش راازبدن جداکند 
نگفتی ؛ عمواوقلی، مردحسابی  این 
به شکم غالم  را می خواستی  چاقو 

یحیی و پیشه وری فروکنی !
ودهکده  شهرها  مردم  سفر  دراین 
ها  بدون اینکه کسی  جلوی آنهارا 
می  گفتگو  باشاه  مستقیماً   بگیرد  
را  عریضه  صد  از  وبیش  کردند  
خودشان شخصاً  بدست شاه دادند. 
محافظ  دارباشی  اسلحه  خان  یداهلل 
مخصوص رضاشاه  دراین سفر تنها  
محافظ و به اصطالح  امروزی ها )بادی 
گارد(  اعلیحضرت بود.واو چون عادت 
کرده بود  ازدور مواظب رضاشاه باشد  
همواره  نیز   محمدرضاشاه   درمورد 
او  مردانه   بود.وچهره ی  ها  درسایه 
باسبیل های کلفت  و خوش طرحش  
را هیچ کس درهیچیک از عکس های

رسمی درکنار شاه ندید.
درآن زمان  منصورالملک  استاندار 
بختی   شاه  وسپهبد  آذربایجان 

فرمانده لشگر آذربایجان بودند.

سناتور آموزگار  نیز جزو همراهان  بود 
واغلب  با منصورالملک  صحبت می کرد.
جوان  دردوران  روزگار   تصادف  از   
دونفر   این  فرزندان   هردو   ، گرایی 
وحسنعلی  آموزگار   جمشید  یعنی 

منصور   نخست وزیر ایران شدند.
سروان قره باغی و سروان شفقت  که 
هردو بعدها  ارتشبد شدند  نیز جزو 
همراهان بودند. ازاینان گذشته  بقیه 
همراهان  همگی ُمسن بودند  ازقبیل 
: شکوه الملک  رئیس دفتر مخصوص 
تشریفات  کل   رئیس  گزلو   قره   ،
عدل  منصورالسلطنه   ، سلطنتی 
،  غالمحسین خان  فروهر وزیر راه 
وتعدادی  واالتبار   الدوله  حشمت   ،
دیگر  که نام آنها  بخاطر گذشت زمان  

فراموشم شده است.
در هیئت همراهان شاعری بود  بنام 
دیهیم که کسالت داشت ونتوانست  
کند   اجرا  خودرا  همیشگی   برنامه 
ودرزیر طاق نصرت  زیبایی که ازطرف 
شعرش  بود   برپاشده  ماکویی  خانم 

رابخواند.
پلک   روی  راه   گردوخاک  هنوز 
خاتمه  از   پس  که  بود   چشمانمان 
ماکو،  هنگ  فرمانده  گزارش 

اعلیحضرت فرمودند:
پس دیهیم کو که بیاید شعرش را بخواند!
عمرخان  مهاباد   شهر   درمدخل 

شکاک سواربر اسب سفید  با صدها 
تن  از پیروان خود  که همگی سواربر 
اسب  ودریک خط مستقیم ایستاده 
نمودند   استقبال  شاه  از  بودند  
همراهان   تمام  که   بود  ودراینجا 
لبخند رضایت  شاه را  از دیدن  آن 

مرزبانان  رشید مشاهده کردند.
دراین شهر بودکه شاه صورت  یک 
نشان  بهداری   وزیر  به  را   کودک 
دادوگفت : آقای وزیر این لکه  سفید  
که برصورت این بچه است چیست؟ 
وزیر بهداری که  گویا لقمان ادهم بود  
پاسخ داد قربان  ازآفتاب زدگی این 
لکه های  سفید  برروی صورت ظاهر 

می شود.
شاه گفت  خیر ، اشتباه می کنید  این 
لکه ها  از کمبود ویتامین است . او 
درست تشخیص داده بود . درهمه جا  
فقروسیه روزی  که حاصل حکومت  
یک ساله  دمکرات هابود  بچشم می 

خورد.
درشهر رضائیه  بازدید از  دبیرستان  
دخترانه شاهدخت  نیز جزو  برنامه 
همراهان  تمام  تقریباً   ولی  بود 
از  وسالشان   سن  که  اعلیحضرت  
شصت هفتاد  متجاوز بود  در حیاط 
با  جوان  وشاه  ایستادند   دبیرستان 
چندنفر  ازپله ها  باال رفت  تاازکالس 
وسوم   دوم  درطبقات  درس   های 

بازدید نماید.
این  متوسطه  پنجم   درکالس 
دبیرستان بود که تمام دختران  هفده 
هیجده ساله  بدست وپای شاه افتادند  
وبدون استثناء  صورت اورا بوسیدند.

با  ای  مصاحبه  طی  سفر  دراین 
اگر  پرسیدم:  ازایشان  اعلیحضرت 
خواست   می  دلتان  نبودید   شاه 

چکاره بودید؟
مشت  بریک  سلطنت   گفت:   شاه 
مردم فقیر ، ضعیف، رنجور  ومحروم 
از عدالت  مورد مسرت  وخوشوقنی 

و افتخار من نیست.

گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

     ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

جسته وگریخته

نپذیرفتن جایزه نوبل

اعدام  ماتاهاری باچشمان باز

آغازکارگوگل

اختراع ماکروویو

لیست شیندلر

تولد بی بی سی

انفجار سفینه  درونوس

آتش انقالب درسینما رکس

گفته های شنیدنی

دبیرستان دخترانه شاهدخت در رضائیه
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       ردرپندنیلی    شعروزغ ل

اسماعیل نواب صفا

را که درسال ۱3۲۷ خورشیدی این غزل  بهروزی   آقای کیخسرو   بنابفرموده 
 ساخته ام بیادگار بایشان  تقدیم می کنم

 رضای خاطرما باشد آنچه اوخواهد   که اوست جلوه ای ازآنچه آرزوخواهد
برنگ وبوی خودای گل نناز زانکه چوگل   قرین خارشود  هرکه رنگ و بوخواهد
براه عشق شدم غرق آبرو چوزشمع      زعشق سر نکشد هرکه  آبرو   خواهد
کجا سزای چومن  بلبل خوش الحانیست            گلی که نغمه ی مرغان هرزه گو خواهد 
فدای پیر مغانم نه شیخ شهرآشوب  که مست عشق نکو بیند و نکو خواهد
درون سینه ی مادشمنی بنام  دلست   »صفای« ماست که آسایش  عدو خواهد

در  )۱۹88 نوامبر   3۰(  ۱36۷ آذرماه  نهم  چهارشنبه  روز 
اسمعیل   « نام  زنده  با  داشتم  دیداروگفتگویی  آنجلس   لس 
نواب صفا« واین عکس را گرفتم .            » کیخسرو بهروزی«

پرویز خائفی

خاک  خواب است هنوز...
برگ، برزورق پائیز نشست

رفت تا ساحل باد
راز، پرسید کسی،

                             گفت: خموش!
دفترسبز بهاران را

دزد کوالک ربود
شعر می خواست، کسی،

                             گفت: دریغ!
خاک خواب است هنوز،

فصل روئیدن  نیست!

پرویز خائفی متولد۱6 آذرماه ۱3۱5  درروز دوشنبه ۲5 شهریور۱3۹8 دربیمارستانی 
در زادگاهش شیراز  پس از یک دوره طوالنی بیماری  درسن ۹3 سالگی درگذشت.  

»باز  با عنوان »حصار« در سال ۱3۴۲ منتشر شد.  پرویز خائفی  اولین مجموعه شعر 
انگیزد«،  تر  تابناک«، »کی شعر  »این خاک  یقین«،  تا  لحظه  »از  است«،  آبی  آسمان 
»پنج کتاب در یک کتاب«، »پیرار و پار«، »یاد و باد«، »آخرین آغاز« و »کنار لحظه های 

عمر« دیگر کتاب های منتشرشده این شاعرند.
خائفی همچنین پژوهش هایی در زمینه شعر کالسیک و به خصوص حافظ منتشر کرده 
و از جمله کتاب هایش درباره حافظ »حافظ در اوج«، »مقاالت و مقابله ها« و »نگاهی به 

غزل حافظ« است.

رضاصفایی

انم تو
 انم رتا

هب استواری البرز
ردرسزمین عاطفه

کاشته ام

اتردبهاران عشق
سبز رگدد

هب وسعت چمنزار بیکران زندگی

فضل اهلل روحانی

زماهن ی گویا
زمانه اکنون دیگرالکن نیست

مگر نمی شنوی؟
که بادهای مهاجم

غوغای مرغ های مهاجررا
به گوش مشتاقان می ریزند؟

شیخ بهایی

رسو قبا پوش
درپیرهن ازذوق نگنجیده ام امروز تاسرو قباپوش تورادیده ام امروز 
ازطرز نگاه تو، چه فهمیده ام امروز من ودانم ودل، غیر چه داند که دراین بزم 
تا باد صبا،  پیچ  سر زلف  تو  وا کرد  برخود، چوسرزلف توپیچیده ام امروز
زان باده که ازدست تونوشیده ام امروز هشیاریم افتاد به فردای   قیامت 
این ژنده پُر بخیه که پوشیده ام امروز صدخنده زند  بر جبل  قیصر و دارا 
شیخانه  بساطی که فروچیده ام امروز افسوس که برهم زده خواهدشد ازآن روی 
آن طره طرار که من دیده ام امروز برباددهد توبه ی  صد همچو » بهایی« 

 

سیاوش کسرایی

    
  سنگ         

بیادت هست آن شب را که تنها
ببزمی ساده مهمان تو بودم؟

تومی خواندی که » دل دریا کن ای دوست«
من اما غرق چشمان تو بودم.

  
تومی گفتی که: پرواکن  صدافسوس   

مرا پروای نام وننگ رفته است   
من آن ساحل نشین سنگم، چه دانی   

چه ها برسینه ی این سنگ رفته است   

» مکش دریا بخون« خواندی وخاموش
تمناگر کنار من نشستی
چو ساحل ها گشودم بازوان را
توچون امواج درساحل شکستی

حسن اجتهادی*

معشوق ردیایی

نام شراب وبوسه ی تو-
وقتی -

رفتار آن صبوحی باشد-
که روزرا-

ازموج وخشم وحادثه  ایمن باشم-
معنای نام تو-

میخانه های دریایی است.
ای کاش -

ایوان آب را-
آیینه ی بزرگ دریاباشی.

ودرخیال من -
وصل سبو وروح صبوحی.

و  شاعر  شیراز(  در   ۱3۹۷ خرداد  درگذشته8   - کازرون  در   ۱3۲5 دی  *زاده3 
ادیب معاصر ایرانی بود. برادر بزرگتر او سید محمد )ناصر( اجتهادی با نام مستعار 

»شبیه الشعراء کازرونی« از طنز پردازان معاصر بود.

مرضیه شاه بزاز
برای نلسون ماندال

کهکشان ما
به هر چندصدسال

ستاره ای
خورشیدی می شود،

وغروب می کند

شگفتی من اکنون،
ازخورشیدی است که می درخشد

وبی غروبی، 
یکباره از کهکشان ما

می رود

اندوه من اما،
ازستاره ای است که نیمسوز

پدید می آید
وکورسوز،

بی آنکه کسی را خبری شود
ازبِر  ما می رود.

یوفاال، نوامبر ۲۰۱3
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که  ای  راگماشته  میزناشتایی    
چیده  باسلیقه  داشت  درمنزل 
ای درکاسه  که  را  کاچی  بودومن 
روی  بود  شده  ریخته  گلدار 
پشت  جهانگیر  وزمانیکه  میزنهادم 
بالبخند ساختگی به  میزقرارگرفت 
کاچی!نگاهی  گفتم:بفرمایید  کنایه 
مظلومانه به من کردوگفت،شرمنده ام
بروم،  اداره  زودتر  هرچه  باید   
پخت  دست  کاچی  حتمًا  امشب 
مادرجان تان را خواهم خورد.                                                                                 
بود که          کاچی پختن رسمی 
به  داماد  یا  عروس  ی  خانواده 
دادکه  می  انجام  زفاف  خاطرشب 
چیزی شبیه به حلوابوداما  ُشل تر.

        گفته اش را باورکردم وگفتم 
که  برگرد  خانه  به  زودتر  :هرچه 
برای  معمول  رسم  بنابه  است  الزم 
ی  خانه  سالم،به  پدرومادرزن 
وطاعتًا  سمعًا  گفت:  پدربرویم، 
ساعتی  چهار  الی  سه  از  پس  ،او 
برگشت وباهم به خانه ی پدر رفتیم
 ومن باتظاهر به خوشحالی،باتمامی 
کردم  وبش  خوش  خانه  اهل 
از  تکّدری  کمترین  انگار 
نداشتم!                                                                                                                                           گذشته  شِب  ماجرای 

    
        پس از خوردن ناهاروعصرانه 
به منزل برگشتیم،به محض رسیدن 
ازبوسیدن  پس  منزل،جهانگیر  به 
درکف  اسکناس  ام،ُمشتی  پیشانی 
بسیارازتو  وگفت،  نهاد  دستم 
ممنونم که ازبابت دیشب چیزی به 
کسی ابرازنکردی وچهره ات درهم 

نبود. 
نبودوبیش  باآنکه پول کمی          
افسرجزِء  یکماهه ی یک  از حقوق 
را  بود،پولش  ویاشهربانی  ارتش 
نپذیرفتم وبه اورّدکردم وگفتم، من 
چیزها  واین  وجواهر  پول  دنبال  به 
که  بود  من  ی  وظیفه  این  نیستم، 
دیشب  وازبابت  کنم  آبرو  حفظ 

نگویم،سپس  کسی  به  چیزی 
ای  گفتم،مسأله  ساختگی  بالبخند 
میشودقابل  بعدجبران  شب  که 
من  که  نیست،آنچه  شدن  مطرح 
ومحّبت  آن هستم عشق  دنبال  به 

است.
       با شنیدن این گفته ی منیره  که 
بود،  کرده  اشاره  ومحّبت  عشق  به 

لبخند تلخی برلبانم نشست .
تلخ  لبخند  معنای  منیره           
لبخندتلخ  وگفت:  دریافت  مرا 
با  کنم،حق  می  شمارادرک 
ومحّبت  عشق  شمااست،اگر 
وغیر  زشت  رفتار  میشد،آن  سرم 
کردم،آنگاه  نمی  باشما  را  منصفانه 
بیرون  سینه  سردازعمق  آهی 

کشیدوگفت: ای جوانی،ای جوانی،
جهانگیر کردم!!  چقدرناپختگی 
خیلی اصرارداشت که آن پول را ازاوبه 
خودداری  همچنان  من  ولی  پذیرم 
ترتیب  این  به  ،گفت  میکردم 
بیش  گفتم  مرارّدمیکنی؟  دست 
درجیبت  را  اصرارنکن،پولت  ازاین 

بگذارهمین رفتارمهربانانه ات ازبرایم
 کفایت میکند.

        شب فرارسید وپس از خوردن 
بنابرقرارهرشب  را  شام،گماشته 
دستهایش  دیدم  کرد،  مرّخص 
رادرحالیکه دراتاق ازاین سو به آنسو 
می رفت،بهم می مالد،احساس کردم 
مطلبی را می خواهد به من بگویداما 
میکشد،پرسیدم  خجالت  آن  ازابراز 
به دنبال چیزی میگردی یا چیزی می 

خواهی بگویی؟
        با دستپاچگی گفت:نه،نه، مسأله ی

 مهمی نیست.
        گفتم: پس مسأله ای هست،اما 
چیست  مسأله  نیست،آن  مهم 
بهم  را  دستهایت  شده  سبب  که 
به  اتاق  سوی  بارازاین  وچند  بمالی 
وآن  رفتن  ور  ازاین  آنسوبروی؟من  

وررفتنت سر گیجه گرفته ام!

        جهانگیر مذبوحانه با لبخندی 
ی  درخانواده  پرسید:آیا  ساختگی 

شما کسی تریاک می کشد؟
        با تعجب پرسیدم: تریاک!؟نه، 
برای چه این پرسش را کرده ای،بین 
داماد،حرف  وتِوتازه  عروس  تازه  مِن 
وحدیثی دیگرقحط آمده که کشیدن 
اعضاء  از  بعضی  تریاک  یانکشیدن 
این  پُرسی!؟آیا  می  را  ام  خانواده 
زفاف  درشب  ازنوعروس  را  پرسش 

بایدکرد!؟
        گفت: شرمنده ام ازپرسشی که 
کرده ام،آِخر درخانواده ی مااز جوان 

تاپیرتریاک میکشند.
        گفتم: به من چه ربط داردوباشب 

زفاف چه مناسبت!؟
        گفت: آِخر منهم سالهاست که 
به  نیز  من  ام،کاردیشب  شده  آلوده 
نکشیده  تریاک  که  خاطربود  همین 

بودم.
سخنان  شنیدن  از  اگرچه          
ناراحت  جهانگیر  ی  منتظره  غیر 
خانه ی  به  ازآنجاکه  اما  بودم  شده 
شوهررفتن وباکره ماندن وبچه دار 
نشدن ،خود مسأله ای دیگر بودکه 
با فرهنگ وعرف ما جوردرنمی آمد، 
از  پس  او  که  امید  این  روبه  ازاین 
خواهد  همخوابگی  تریاک  کشیدن 
خواهی  می  که  هرکاری  کرد،گفتم 
زیانبارو  عاقبت  حساب  اما  بکن 
ای،آیا کرده  اعتیادرا  این  ننگین 
بویی  تو  گرفتاری  از  تو  رؤسای 
بازهم  حرفم  این  برد؟وبا  نخواهند 
که  بود  خاکی  ناپختگی  ازروی 

برسرم می ریختم.
چقدرخوبی،فدای  تو  گفت:          
وخوشگل  اخالق  خوش  زِن  تو 
را  خودم  کردی  موافقت  که  بروم 
بسازم،سپس افزود: گمان می کنی 
بسیاری  کشم،  می  تریاک  تنهامن 
مابه  ی  اداره  وکارکنان  افسران  از 
جمع  مشغولند،خیالت  کار  این 

نمی  من  همکاران  از  باشد،کسی 
داند که من تریاک می کشم.

        گفتم: خیلی عجیب است ،
فکر  چطور؟آیا  ما  منزل  گماشته 
بابت  این  از  کسی  به  او  میکنی 

چیزی نگفته است!؟ 
هم  کاررا  این  گفت:حساب          
کشم  می  تریاک  ام،زمانی  کرده 
نباشد،تاجایی  درخانه  گماشته  که 

بازگو کند. 
عبارات،  این  گفتن  اوضمن          
ویکدستگاه  رفت  ُکمدی  سوی  به 
چیز  ویک  کوچک  برنجی  منقل 
بودم  ندیده  روز  آن  تابه  که  دیگر 
بیرون  ذغال  از  پُر  کوچکی  وپاکت 
ای  گوشه  در  آنهارا  وهمه  کشید 
بساط  قراردادوپرسید:این  ازاتاق 
ای،آنگاه  ندیده  کنون  تا  راگویا 
بدون آنکه منتظرابرازنظریاپرسشی 
باشدگفت:اسم  بوده  من  سوی  از 
که  و...،من  وافوراست  دستگاه  این 
حوصله ام ازوّراجی هایش درگفتن 
نام آن آالت ومکانیزم آنها سررفته 
نام  دانستن  به  نیازی  گفتم  بود 
وکاربُرد آنها ندارم ،بهتر است هرچه 
خودت  خودت،  ی  گفته  به  زودتر 
که  بودم  شنیده  رابسازی،اگرچه 
تریاک  کشیدن  معتادبه  کسانی 
کشیدن  وسایل  از  ولی  باشند  می 
آن ناآگاه بودم و برای نخستین بار 
بودکه شاهد چنین صحنه ای شده 
تریاک  ودود  ذغال  ازبوی  بودم، 
وسردرد  میشدم  خفه  داشتم 
درچنین  مرا  وقتی  او  گرفتم،  می 
باز  را  اتاق  ی  پنجره  دید  حالی 
کردوگفت:ازاینکه ناراحت شده ای
ی  لحظه  چند  خواهم،  می  پوزش   

دیگر هوای اتاق عوض خواهد شد.
        گفتم: فکر می کنی گماشته 
تاکنون به وجود این منقل واین ُگرز 
واین پاکت ذغال وتنوره پی  نبرده 
خبر  واین  باشد  بُرده  پی  است،اگر 

برسدچه  من  پدرومادر  گوش  به 
آبرویی برای من وپدرم خواهد ماند؟                                                                                                                                      
        گفت : جای کمترین نگرانی 
ی  همه  ای  دیده  نیست،بطوریکه 
می  قرار  ُکمد  دراین  بساط  این 
هم  وکلیدآن  شود  می  گیردوقفل 

درجیب من است.
قانع  مرا  تو  گفتم:حرفهای          
می  چه  تریاک  بوی  کند،با  نمی 
باخبر  همه  روزی  کنی؟باالخره 
خبری  خانه  دراین  که  شوند  می 
ازبرای  آبرویی  هست،آنگاه 
ببار  ماندورسوایی  نخواهد  ما 
خواهند  گوها  خواهدآمدولیچار 
را  چشمش  دختره  این  که  گفت 
جهانگیر  شغلی  وشرایط  لباس  به 
دختر  هیچ  بودوگرنه  دوخته 
مردی  با  شود  نمی  حاضر  جوانی 
ومعتاد  دارد  ،سن  دوبرابرسنش  که 
از  ازدواج کند،البُد  تریاک است  به 
هول هلیم به دیگ افتاده است،پدر 
دامادآینده  درباره ی  ومادرش چرا 
نکردند،چطور  تحقیق  کمی  شان 
باآنهمه تجربه ودنیا  آقا جواد  حاج 
جهانگیر  اعتیاد   ِ متوّجه  دیدگی 
نشد وبسیاری ازاین دست حرفهای 
اینهمه  با  من  دار،آنوقت  نیش 
کنم  برسرم  خاکی  چه  شرمساری 
گویی  ولیچار  متلک  وچطوردربرابر 

این وآن تاب بیاورم؟
نخستین  که  بود  دراینجا          
ام رادریافت  نادانی  تلنُگر  ضربه ی 
گشادی  کاله  خاطر  وبه  کردم  می 
جوانی  یاد  بودبه  رفته  برسرم  که 
جالل  بنام  وصدیق  ومنزه  پاک 
مسّبب  که  پدرم  واز  افتادم  الدین 
شکنی  وعهد  بیوفایی  آن  اصلی 
واشک  شدم  دلگیر  سختی  به  بود 
دیدم  رابُریده  ام  چاره  ریختم،اما 
وراه برگشت نداشتم،فکر می کردم 
دامادرا  تازه  ازاعتیاد  اگرشکایت 
نزد  پدرم ببرم،جای تردید نبودکه 
طالقم را ازجهانگیر به هر قیمتی که 
بود می گرفت چون او از تریاکی ها 
که  ازبرایم  بودواین  بیزار  شدت  به 
دوسه روزی بیش نبود که به خانه ی
پز  آنهمه  درپی  بودم   رفته  شوی   
افکندگی  سر  بسیارجای  ها  وافاده 
وتحقیر بود،چاره ام را بریده دیدم 
وراه برگشت را بسته،ناچار به خودم 
کرد  خواهم  کاری  که  دادم  وعده 

تااودست ازاین کارلعنتی بردارد.
ازکنارش  تنگ  ُخلقی  با          
انجام  دنبال  ظاهربه  وبه  برخاستم 

که  رفتم،زمانی  بیرون  ازاتاق  کاری 
اتاق  به  دوساعتی  گذشت  از  پس 
درکنارمنقل  برگشتم،جهانگیررا 
دیدم  عمیق  خواب  در  آنچنان 
که  سروصدایی  ی  باهمه  که 
بودم،ازخواب  انداخته  براه 
بیدارنشد،شانه اش راگرفتم وتکان 
محکمی دادم،از خواب پرید وگفت: 
را  امشب  بگذار  شکلت،  تصّدق 
ی همه  جبران  شب  فردا  بخوابم 
کرد.                                                                                                                                              هاراخواهم  کوتاهی  این 
توضمن  گفتم  تندی  به             

حرفهایت گفته بودی این ماده ی
برطرف  را  ات  گرفتاری  لعنتی   
خواهدکرد،چون به آن معتادهستی 
ازبرای  ات  وبیحالی  ُچرت  این  پس 

چیست!؟
حرفهای  همان  اودوباره          
من  واز  تکرارکرد  را  پیش  لحظات 
خودش  حال  تااورابه   خواست 
به  که  بعد  بگذارم،بامدادروز 
دربرابرچشمان  ظاهر  حفظ  خاطر 
میز  پشت  گماشته،  جستجوگر 
بودم،آمدوپس  نشسته  ناشتایی 
مرا  خواست  بخیر  صبح  گفتن  از 
ببوسد،دستهایم را روی گونه هایم 
رابزن،تو  ُچرتت  برو  وگفتم  گرفتم 

بااین حال چرا زن گرفتی!؟ 
به تو حق میدهم          گفت: من 
ناراحت شوی ولی  از دست من  که 
اگر اجازه بدهی من ناراحتی تورا به 

گونه ای دیگرجبران خواهم کرد.
آدم  یک  گفتم:تو          
دروغگوومعتاد بیش نیستی،چگونه 
پایمال شده  به گونه ای دیگرغرور 
مرد  کرد،هم  خواهی  جبران  را  ام 
به  بودی  معتادی،ُگل  وهم  نیستی 
شدی،نمیدانم  آراسته  نیز  سبزه 
وبستگانم  دوستان  پیش  چگونه 
باآرزوی  ومادرم  کنم،پدر  بلند  سر 
من  های  بچه  درانتظاردیدن  زیاد 
به  تو، چه جوابی  وتواند،بااین حال 

آنان خواهی داد!؟
        گفت: حق باتواست وشرمنده ام،

من ناگزیر به ازدواج بودم.
        گفتم: چه زوری پشت سرت 
بود که مرابه روز سیاه بنشانی،سی 
بازهم  کردی  صبر  سال  وشش 
بخت  ومراسیاه  کردی  می  صبر 
توبرخالف  به خاطر  کردی،من  نمی 
عهدوپیمانم  وجوانمردی،  انصاف 
راباجوانی که مرا ازعمق دل دوست 
ناپسند  واخالق  کار  هر  واز  داشت 
خودم  از  واورا  بودشکستم  بری 

به  آتش  که  است  سهل  رنجاندم، 
چه  بینم  می  افکندم،حال  جانش 
خطای بزرگی مرتکب شدم و.پیش 
ام،ایکاش  شرمنده  سخت  وجدانم 
در مخالفت با ازدواج باتو زیر ُمشت 
وهمسرت  ُمردم  می  پدرم  ولگد 
نمی شدم وپس از ادای این عبارات 
نتوانستم جلوی هق هق گریه ام را 
بگیرم وبرای اینکه گماشته متوجه 
ِگریه من نشود از پشت میزصبحانه 

برخاستم وبه اتاقم رفتم. 
من  دنبال  به  جهانگیر          
میکرد  سعی  ودرحالیکه  آمد 
گماشته  گوش  به  صدایش 
س  حسا ا ا ر تو د ر د : گفت سد نر
زندگی  بامن  سال  یک  میکنم،اگر 
ندهی  بروز  کسی  به  مرا  راز  کنی 
آنقدر پول وجواهر زیرپایت خواهم 
ریخت تا بتوانی پس از یکسال که 
ازهم جدا خواهیم شد،زندگی خوب 
درست  خودت  ازبرای  وآبرومندی 
جوانهابرای  از  بسیاری  که  کنی 
خواهند  سرودست  باتو  پیوند 

شکست.       
از  پس  نوشدارو  گفتم:          
می  درد  چه  به  سهراب  مرگ 
خورد،باکدام جوان،جوانی که چشم 
به مال وثروت زن داشته باشد،کاله 
همسرشایسته  یک  نه  برداراست 
ُمفتگی  وثروت  پول  دنبال  به  ومن 
همسر  یک  طالب  ،من  نیستم 
کسی  همان  واین  وباشرفم  عاشق 
است که اوراازدست داده ام ودیگر 
یافت.                                                                                                                                             نخواهم  اورا  چون  کسی 

   
جوانی  نزد  حاضرم  گفت:         
وبه  بروم  است  توبوده  عاشق  که 
همینکه  را  معشوقت  اوبگویم 
پاک  گروتودارد  در  دل  دانستم 
داشتم،منتها  نگاه  ازبرایت  وپاکیزه 
به دالیلی تایکسال در خانه ی من 

خواهد بود.
به  بنازم  گفتم:  زهر خند  با          
ی  همه  از  ماشاءاهلل  غیرت،  این 
بهره  وخوب  پاکیزه  اخالقهای 
ــ  نیستی  ای،مردهستی،که  بُرده 
هستی،  نیستی،که  افیون  معتادبه 
افزوده  محاسنت  به  هم  بیغیرتی 
ام  برسراوآورده  من  که  شد!بالیی 
تاآنجا که به منش واخالق اش آشنا 
کرده  تنّفرپیدا  ازمن  هستم،آنقدر 
که محال است برای باردیگر عشق 
یکسال  اگر  ویژه  به  پذیرد  به  مرا 

دراین خانه ی جهّنمی باشم ،

بیرون  ازسرت  را  خیال  این  برو 
کن،که عنقا را بلند است آشیانه ،

کاری  پنهان  اینهمه  نمیدانم   
ازبرای چیست،نّیت تو ازازدواج چه 
دچارضعف  دانستی  نمی  بود،مگر 
نمیدانستی شایستگی  هستی،مگر 
روز  به  نداری،چرا  را  همخوابی 

سیاهم نشاندی؟
        گفت: همین امشب  همه ی راز 
باتودرمیان خواهم  نهانم راصادقانه 
حرفهایم  ازشنیدن  وپس  گذاشت 
کاماًل  من  باشی  به جدایی  اگرمایل 

دراختیارتوخواهم بود. 
که  ازشام  پس  شب  آن          
خوردن  برای  اشتهایی  کمترین 
کرد  پهن  را  منقل  نداشتم،بساط 
وازمن خواست تا درکنارش بنشینم 

وبه رازاو گوش کنم. 
        گفت: نخستین بار بود که بازنی 
بیش  شدم،باآنکه  آشنا  خودفروش 
احساس  نداشتم  سال  بیست  از 

کردم نمی توانم وظایف غریزه ای
 خودرا انجام دهم،شرمنده ازخانه ی

شاید  آمدم،گفتم  بیرون  زن  آن   
با  که  بود  بار  نخستین  برای  چون 
هیجان  دچار  روبرومیشدم  زنی 
یک  به  ابتدا  باردوم  برای  شدم،لذا 
مشروب فروشی رفتم وچندگیالس 
آن  ی  خانه  ی  روانه  وسپس  زدم 
نخست  بار  برای  شدم،چون  زن 
نهاده  ُمشتش  در  خوبی  پول 
استقبال  من  بازاز  بودم،باآغوش 
کرد،اما این بارنیزباهمه ی کوشش،

ناموفق وسرافکنده تراز پیش ازآن 
خانه بیرون آمدم.

به  پُک  چند  هنگام  دراین          
ازتِه  وار  راحلقه  ودودش  وافورزد 
بار  دوسه  وبا  داد  بیرون  به  گلو 
از  پر  اتاق  فضای  تکراردرحالیکه 
دودتریاک شده بود،پس ازنوشیدن 
چای وزدن چند پُک به  سیگاری که                                                                                                                      
که  من  به  داشت،رو  دردست 
درکناری دور از بساط تریاک کشی  
نشسته وبا تنّفر به آن منظره نگاه 
نمی  چای  کردم،پرسید،چرا  می 
خوری؟ وبدون آنکه منتظر شنیدن 
پاسخم بوده باشد،استکانی را پر از 
ازگز  پر  بشقاب  یک  وبا  کرد  چای 
ازنوشیدن  من  نهاد،ولی  دربرابرم 
چای خودداری کردم وبایک دنیا غم 
وگلویی پراز بُغض ونفرت برخاسته 
فریبی  از  وپشیمانی  ازاووکارهایش 
بودم،درانتظارشنیدن  خورده  که 
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جواب اقنع کننده
آپارتمان  زنگ  شب  نصف  نزدیک 
درآمد.  صدا  به  خان  حسنعلی 
حسنعلی خان وحشت زده بطرف  اف 

اف رفت وپرسید:
- کیه؟

صدایی ازآن  طرف بگوش رسید که 
می گفت:

فقیر  من  به  عیالوارم،   ، عاجزم   -
آبرومند بیچاره کمک کنید.

حسنعلی خان با عصبانیت گفت:
- مردحسابی ، خجالت نمی کشی؟ 
این وقت شب چه موقع گدایی کردنه؟
زندگی  خرج  قربون.  چیکارکنم    -
زیاده، مجبورم شبها اضافه کاری کنم.

گفتگوی دوستاهن

اولی: چطوری رفیق؟ مثل اینکه حالت 
خوب نیست.

دومی: آره ، حالم خوب نیست. دارم 
میمیمرم.

خوب  میمیری  زودتر  انشااهلل  اولی: 
میشی

شارعومارع
اولی: ازبدشانسی چندوقته زنم طبع 
شعر پیداکرده وهرروز صبح ساعت 
پنج منو از خواب بیدار می کنه ومیگه: 

وقت سحراست ، خیز ای مایه ی ناز.
دومی: خوش بحالت، قدرزنت رابدون. 
زن من هرروز صبح ساعت پنج منو 
خبر  ومیگه:  میکنه  بیدار  ازخواب 
مرگت چقدر کپه ی مرگتو میذاری، 

پاشو گورتو گم کن ، دیرت شده.

راه حل
مرکزی،  بانک  حسابداری  رئیس 

صندوقدار راصداکرد وگفت:
 دررسیدگی به حساب صندوق معلوم 
شده است که سیصد  میلیارد تومن  
کسر است. دراین باره چه می گویی؟

باتوجه به این که غیر ازمن  وتو کسی 
هم کلید صندوق را ندارد.

صندوقدار: )باخونسردی( گفت:
بنده  بنظر  فرمایید.  می  صحیح   
پنجاه  ازما  صدو  هرکدام  بهتراست 
میلیارد تومن  توی صندوق بگذاریم 

وسروصدای قضیه راهم  درنیاوریم.

آردسـ
این آدرس رو  : آقا، بی زحمت  اولی 

برای من بخونید.
دومی:  ببخشید، حاال نمی تونم. اگه 

شب بود برات می خوندم.
اولی)باتعجب(: یعنی چه؟

توی کالس  اینکه من  یعنی  دومی:  
های شبانه درس خونده ام، فقط شبها 

می تونم بخونم!

آدم سخت گیر
ازبنگاه  که  جدیدی  خدمتکار  با  آقا 

کاریابی آمده بود صحبت می کرد.
آقا: برای من عزت نفس از هرچیزی 
مهمتر است درموارد دیگه سخت گیر 

نیستم.
بعدازدیدن  آقا.  بله  خدمتکار:   
خانمتان خودم فهمیدم که شما آدم 

سخت گیری نیستید.

تخم رمغ اهی رزی

مرد بسیار بلند قدی برای خرید تخم 
مرغ وارد خواربار فروشی شد. خواربار 
جلوی  مرغ  تخم  شانه   یک  فروش 
اوگذاشت. مردبلندقد بااعتراض گفت:
- آقاجان این ها که ازتخم گنجشک 

هم  کوچکتره.

خواربارفروش: )باخونسردی( داداش 
ازآن باال که تو داری نگاه میکنی اگه 
تخم فیل هم جلوت بذارن ازاین گنده 

تر نمی بینی.

میهمان کم توقع

ای دوست، مرابه خانه ات مهمان کن
یکدنده مباش وجان من سخت نگیر

تو ارزانی  بّره  کباِب  و  شیشلیک 
وپنیر نان  بده  وبربنده  کن  غیرت   

کار رپوفسور رفاموش

راکه  دانشگاه  پروفسوراستاد  آقای 
به  بود  دریا  در  شدن  غرق  درحال 
منجی  دادند.  نجات  ازدریا  زحمت 

غریق به او گفت:
-شما شنا بلد نیسین؟

- نخیر.
- پس چرا رفتین اون وسط؟

- چون یادم رفته بود.
- چی چی یادتون رفته بود؟

- این که شنا بلد نیستم.

گار روزی یک سی
خان   موسی  ی  معاینه  بعداز  دکتر 
به سیگار  ایشان لب  قدغن کرد که 
نباید بزند. ولی وقتی دید مریض او 
طاقت اجرای یک چنین دستوری را 
ندارد، اجازه داد که فقط روزی یک نخ 

سیگار بکشد.
شب یکی ازرفقای موسی خان که به 
منزل او رفته بود باکمال تعجب  دید 
که  موسی خان سیگار  پشت سیگار 

آتش می زند و می کشد. به او گفت:
- مگه دکتر دستورنداده که فقط 

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

روزی یک  سیگار بکشی؟
موسی خان) درحالیکه  سیگار تازه 

اش ر ا روشن می کر د(:
اجرا  دارم  دستوراورا  هم  من  چرا   -
که  سیگاری  این  منتهی   . کنم  می 
اآلن روشن کردم مال بیست وهفتم 
آبان ماه  سال هزاروسیصدو بیست و 

هشته. 

تلفن

حسین آقاباتلفن شماره ای راگرفت 
وگفت:

- اصغرجون خودتی؟
 ، آقا  نه  داد:  جواب  مخاطب  صدای 

تصور می کنم اشتباه گرفته اید.
حسین آقا: جان من راست میگی؟

مخاطب: آخه قربون، من کی تا حاال 
به شمادروغ گفته ام که این دفعه ی 

دومم باشه؟ 

مسابقه دو
روستایی به شهری: آقا ببخشید، اینها 
برای چی توی خیابان دارن می ُدَون؟
نفراول یک  به  که  این  برای  شهری: 

مدال جایزه میدن.
روستایی: خوب، پس بقیه برای چی 

دارن میدون؟

گودبای اپرتی
تون  به خونه  بعدازظهر  دیروز  اولی: 

تلفن کردم نبودی
گودبای  مجلس  یک  به  آره  دومی: 
پارتی رفته بودم که تازه میزبانش هم 

حضورنداشت.
جور  چه  دیگه  این  چطور؟  اولی: 

مجلسی بود؟
دومی: مجلس ختم!

بام وربف
دوش دیدم پیرمردی کله پهن

پنج شش موی سپیدش برسراست
خواست وضعش را جوانی گفتمش

هرکه بامش بیش برفش کمتراست
» خلیل سامانی«

زری ساهی ات
یک روستایی بنام َکل ُقلی درگرمای 
ی  سایه  وزیر  شد  خسته  تابستان 
االغش نشست تاکمی استراحت کند. 
همسایگانش  از  یکی  موقع  دراین 
کرد  می  عبور  ظانجا  از  داشت  که 

تورادیدوگفت:
به به کل قلی ... کجاهستی؟

کل قلی طبق عادت همیشگی جواب 
داد:

- ای ... زیر سایه ات ... همین جا!

پدر دست ودل باز
اگه  وگفت:  کرد  اش  بچه  به  رو  پدر 
شلوغ  توخونه  باشی،  خوبی  ی  بچه 
نکنی، ویه جا آروم بشینی ، مشقتو 
برم  می  تورا  جمعه   روز  بنویسی،  
های  بچه  خوردن  بستنی  که  پارک 

مردم را تماشا کنی.

گلهای همساهی
پسربچه بایک دسته گل ، نفس زنان 

وارد خانه شد.
مادر: پسرم ، این گلهارا ازکجا آوردی؟

پسر: ازباغچه همسایه چیدم.
تو  گلهارا  که  میدونه  خودش  مادر: 

چیده ای؟

پسر: آره مامان، چون تاسرکوچه هم 
دنبالم دوید.

رددادگاه
هاتو  بچه  دیگه  دزدی  موقع  قاضی: 

برای چی برده بودی؟
دزد:برای دیدن دوره کارآموزی.

موش اه وآدم اه
موش  مرگ  مقداری  من  مشتری: 

میخوام
فروشنده: باخودتون می برین؟

نه... موش هارا می فرستم  مشتری: 
بیان ببرن.

ردتیمارستان
از  یکی  به  سرکشی  برای  بازرسی 
تیمارستان ها رفت. رئیس تیمارستان 
واول  افتاد  جلو  او  راهنمایی  جهت 
درآن  که  کرد  اتاقی  وارد  را  بازرس 
نظامی  احترام  حالت   به  ای  دیوانه 
به  تیمارستان  رئیس  بود.  ایستاده 

بازرس گفت:
ارتش  ژنرال  کند  می  خیال  این   -

است.
دیدن  محض  به  مذکور  ی  دیوانه 
را  پرتقالی  پوست  آمد،  جلو  بازرس 
که دردست داشت روی دکمه ی کت 
کرد.  نصب  مدال  عنوان  به  بازرس 
بازرس ورئیس تیمارستان  ازآن اتاق 
ای  دیوانه  رفتندکه  دیگری  اتاق  به 
خودرا وارونه  به سقف آویزان کرده 

بود. بازرس پرسید: این دیگه کیه؟
رئیس تیمارستان گفت: او خیال می 

کند لوستر سقف است.
چون   ، پائین  بیارینش  زود  بازرس: 

بهش صدمه میرسه.
رئیس تیمارستان پس گردنی محکمی 

به بازرس زدوگفت:
- عجب  آدم دیوانه ای  تو هستی، 

اگه پائینش بیاریم پس اتاق را باچی 
روشن کنیم؟!

معذرت می خواهم
اولی: چطوری؟

دومی: خیلی بد دارم میمیرم.
اولی: خیلی معذرت میخوام که مزاحم 

شدم.

مشکل مسکن

وزیر مسکن: بحمداهلل دردوره ریاست 
مشکل  روحانی   آقای  جمهوری 
امروز  شده.  حل  ما  جوانان   مسکن 

بیش از صد جوان به دخترمن گفتن:
» خونه خالی داریم«!

شیر می خوردم
مردی درعالم مستی میمیره. تواون 

دنیا ازش می پرسن چی شد مردی؟
میگه : داشتم شیر می خوردم ناگهان 

ُمردم.
میپرسن شیرش فاسد بود؟

میگه : نه گاوه یهو نشست روم خفه 
شدم.!!

غضنفر دکتر میشه

غضنفر دکتر میشه. اولین بیمار میاد 
به مطب. میگه: آقای دکتر من بقدری 
خوابم سنگین شده که حتی درخواب 
نمیشم.  بیدار  ولی  کنم  می  ادرار 
نزدیکی های ظهر که از خواب بیدار 
خیس  رختخوابمو  بینم  می  میشم 

کردم.
نویسد  می  ای  نسخه  غضنفر  دکتر 
وبه بیمار میگه: این قرص رو میگیری 
یکی قبل ازخواب می خوری، یکی هم 

قبل از بیدارشدن!!

زن ذلیل
یعنی  ذلیل  زن  پرسن:  می  ازجاهله 

چه؟
جاهل: یعنی همونیه که درس خونده 

ها بهش میگن تفاهم!!
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دو یاسه روز  از خانه هایشان  بیرون 
بسر ببرند؟

افندی باتمام قوا می کوشید برخشم 
وبیزاری  که درقلبش شعله می کشید، 
به جبل کرد   باألخره رو  غلبه کند.  

وگفت:
- من به آنچه خواسته ای  قول شرف 

می دهم. کارت راشروع کن.
درحالی  خوردند،  یکه  باجگیران  
آنچه  داد   نمی  اجازه  موقعیت  که  
درسرداشتند  برمال کنند، اما دلشان  
امر  به همه  عزم کشتارداشت. جبل 
کرد  به انتهای باغ بروند وجلوی خانه  
و خانه را  برای او  باز بگذارند. سپس 
لباسش رادرآوردومانند روزی شد  که 
باران  پرازآب   درگودال   اورا   خانم 
دید. ازجایی به جای دیگر  واز اتاقی  
به اتاق دیگر می رفت وآرام سوت می 
زد  ونامفهوم زمزمه می کرد. زقلط به 

ناظر نزدیک شد  وبه او گفت:
- او همان کسی است  که ماربه خانه 

های  مافرستاده است.
ناظر به او اشاره کرد  که ساکت باشد 

وزیرلب گفت:
-  بگذارمارهارا بیرون بیاورد.

ماری که درنورگیر  اتاق پنهان شده 
بود ، از جبل اطاعت کرد  ویکی دیگر 
را از اداره ی  اوقاف بیرون آورد. دومار 
مهتابی  وبه  پیچید  بازوانش  دور  را 
وآنهارا  درکیسه اش گذاشت.  رفت 
لباسش راپوشید ومنتظرشد  تا همه 

جلو آمدند وبه آنان گفت:
- حال به خانه های شمابرویم وآنجارا 

پاک کنیم. و رو به خانم کرد وگفت:
- اگر بخاطر سیه روزی مردمم نبود 
، هیچ شرطی  برای خدمتگذاری  به 
ناظر  وبه  کشیدم.  نمی  پیش  شما  
نزدیک شد ودستش را  به نشانه ی 

احترام  بلند کرد و با دلیری گفت:
- انسان  آزاده به قولش عمل می کند.
ازآنجا بیرون رفت وجمعیت  ساکت به 

دنبالش روان شدند.

۴0
موفق  مردم   چشم  جلوی  جبل 
کند.  پاک  ازمارها  را   کوچه  شد  
 ، کرد  می  اطاعت  ازاو  ماری  هرگاه 
فریادهای شادی وتشویق  بلند می 
شد  ومهارت او  ازخانه ی  بزرگ تا 
جمالیه  برسرزبانها  افتاده بود. وقتی 
طرف  به  و  کرد  می  تمام  را   کارش 
خانه می رفت ، پسربچه ها وجوانان  
دورش جمع می شدندوکف می زدند 

و می خواندند.:
جبل یاری رسان تنگدستان

جبل مارآورد درزیرفرمان
حتی  زدن  وکف  خواندن  آواز 
واین  یافت  می  ادامه  بعدازرفتنش  
باعث عکس العمل  بی رحمانه  دربین 
الیثی،  حموده،  شد؛  می  باجگیران  
ابوسریع، برکات بالفاصله به  تشویق 
کنندگان  حمله می کردند  وبا دشنام 
می  متفرق   را  آنان  ولگد   وکشیده 
بازگردند  هایشان  خانه  به  تا  کردند 
وخیابان را به سگها، گربه ها و مگس 
ها  واگذار کنند. مردم به این حمله ها  
مشکوک شده بودند  ومی پرسیدند 
چرا  باجگیران  عمل سودمند  جبل 
کنندگان   تشویق  به  حمله  با   را 
تالفی می کنند؟ آیا افندی سرقولی 
که به جبل  داده، ایستاده است؟ آیا 
انتقامی   شروع  باجگیران   ی  حمله 
از  پرسشها  این  است؟  گستاخانه 
مردان  بنابراین  گذشت،  جبل  ذهن 
اقامت  که  ای  رابه خانه  آل حمدان  
درهمین  درست  فراخواند.  داشت  
وقت  زقلط  به دیدار ناظر  وهمسرش 

رفت وبااصراروخشم گفت:
نخواهیم  زنده  را  هیچکدامشان    -

گذاشت.
خوشحالی درچهره ی افندی  پیدابود 

اما خانم پرسید:
می  چه  داد  ناظر  که  شرفی  قول   -

شود؟
صورت  زقلط آنچنان  درهم رفت  که 

ازهرآدمیزادی  کریه ترشد وگفت:
- مردم از قدرت اطاعت  می کنند نه 

ازشرف.
خانم با نارضایتی گفت:

-آنان خواهند گفت که ما زیر قولمان 
زدیم.

- آنان  هرچه دلشان خواست بگویند .
 مگر  درباره ی شما  وما ساکت شده 
اند؟  هرشب در  حشیش کش خانه 
ومسخره   وراجی  سروصدای  شان  
کردن ما بلند است. اما وقتی ما  به 
زیرند.  به  رام وسر  رویم  خیابان می 
آنان ازترس  گرزهای ما  سلطه پذیرند 

نه به احترام شرف و بزرگواری ما.
افندی غضب آلود به او نگاه کرد:

- جبل کسی است  که از پس توطئه 
توانست   وباآن  برآمد   مارها   ی 
شرطهایش را به ما  تحمیل کند. همه 
این را می دانند ! چه کسی می تواند  
ازمن بازخواست کند  به قولی که  به 
احترام   ، ام  داده  شیاد   گری  حیله 

بگذارم؟

زقلط با  لحنی هشداردهنده  وصورت 
زشت گفت:

- خانم بخاطر داشته باش ، اگر جبل 
موفق  به پس گرفتن  حق  آل حمدان  
از امالک شود ، هیچکس از اهل کوچه ،

نخواهد  آرام   ، نگیرد   را  حقش  تا   
گرفت. دراین صورت  امالک  از دست 
خواهد رفت  وما همه مغلوب  شده 

ایم.
افندی  آنچنان  تسبیح را دردستش  
فشارداد  که صدای ترق وتروق دانه 
های آن  شنیده شدوسر زقلط دادزد:

- هیچ یک ازآنان  را زنده مگذار.
باجگیران  ودوستانشان  به خانه ی 
وخبرآن   شدند   فراخوانده  زقلط  
به دهان  گشت که  درکوچه دهان  
آل  درانتظار  آمیز   مخاطره  امری 
ها  سرازپنجره   زنان  است.  حمدان 
جمع  خیابان  در  ومردان  درآوردند  
شدند. جبل  نقشه اش را آماده می 
کرد. مردان درصحن  خانه ی میانی  
گردآمدند  پرازسنگ   سبد  باگرزو 
، درحالی که زنان  روی پشت بامها  
گرفتند.  موضع  ها  اتاق  وبعضی  
بعهده  ای   وظیفه  آنها   از  هرکدام 
داشت وهرخطاولغزشی  درانجام کار  
یا اشتباهی دراجرای نقشه  به معنی  
هالکت ابدیشان بود. به همین سبب 
درغایت دلهره  واضطراب  دراطراف 
جبل  جا گرفتند. حالت روحی آنان  
ازنظر تیزبین  جبل  دور نمانده بود، 
جبالوی(   واقف)  حمایت  بنابراین  
که   کسانی  به  پیروزی  ی  وعده  و 
نیرومندندرا، یادآورشد.  او روحیه ی 
آنان را  بعضی با ایمان  وبعضی مأیوس 
یافت.  خوشبین  و  اعتماد   قابل  اما 
رضوان شاعر  در گوش حمدان گفت:

- ازآن می ترسم  نقشه مان  موفق 
دررا  بهتراست   کنم  فکر  نشود، 
ازپشت  ببندیم وازپشت بام وپنجره 

ها  به آنان حمله کنیم.
حمدان با تندخویی شانه باال انداخت  

وگفت:
- مگر می خواهیم  خودمان را محکوم  
به محاصره  کنیم واز گرسنگی بمیریم!

وبسوی جبل رفت  وگفت:
- بهتر نیست دررا باز نگهداریم؟

جبل گفت:
- بگذارید  همینطور که هست باشد 

وگرنه آنان  مشکوک می شوند.
بادی سرد زوزه کشان وزیدن گرفت 
وابر ، آسمان راپوشاند. انگاری احتمال 
باران می رفت. آنان ازخودشان  می 
پرسیدند  آیا باران خواهدبارید؟ جیغ 

وداد جمعیت ازبیرون  شنیده شد که 
معو معوی گربه ها و عوعوی سگها 
فریاد  تمرحنه  کرد.  محو  رادرخود 

هشدار برآورد: » شیاطین آمدند!«
دربین  اش  خانه  از  زقلط  درحقیقت 
باجگیران وطفیلی هایش  گرز بدست 
خارج شد. آنان  آرام به طرف  خانه 
سوی  به  رفتندوسپس  بزرگ  ی 
محله ی آل حمدان پیچیدندوبافریاد 
شدند.  روبرو  مردم  زدن  شادیوکف 
آنان که هورا می کشیدندو کف می 
گروه   : بودند  گوناگونی  افراد  زدند  
کوچکی اظهار شادی می کردند زیرا 
ازاحتمال زدوخورد ومشاهده ی  خون 
ریزی  تسلی می یافتند؛ درحالی که 
عده ای دیگر  به آل حمدان حسد می 
بردند  زیرا آنان  ادعای شأن ومقامی 
داشتند که به دیگران داده نمی شد 
ازباجگیران  بااینهمه  بیشتر آنان   ؛ 
آزرده خاطر بودند ، اما بیزاری خودرا  
پنهان نگه می داشتندوبه علت ترس  
وریا کاری  تظاهر  به تأیید آنان می 
بود   اعتنا  بی  آنان  به  زقلط   کردند. 
وراهش را  به سوی خانه ی حمدان  
ایستاد   درخانه  وجلوی  داد  ادامه 

وفریادزد:
بیاید  شماهست  بین  مردی  اگر   -

بیرون .
صدای تمرحنه  ازپشت پنجره آمد:

- قول  شرف تازه ای بده اگر کسی 
بیرون آمد فریب نخورد.

زقلط ازشنیدن  قول شرف درغضب 
شد ودادزد:

که  نیست  بدکاره  غیرازتو  کسی   -
جواب بدهد؟

تمرحنه باصدای بلند گفت:
-خدا ازسر گناهان مادرت  بگذرد!

زقلط با جیغ وداد به مردانش دستور 
حمله  به درراداد .مردان به در هجوم 
سنگ  پنجره   به  ای  وعده  بردند 
جرأت  هیچکس  اما  کردند،  پرتاب 

بازکردن پنجره ومقابله نداشت.
شدند   جمع  در  جلوی  مهاجمان  
وباشانه وقدرت هرچه تمامتر  به در 
در  که  باشدت  آنقدر  آوردند،  فشار 
لرزید. دست آخربانیروی بیشتر  در 
به ترق وتروق افتاد واز جایش تکان 
وبا  رفتند  عقب   اندکی  خورد.آنان 
آنچنان  نیرو  دررا فشاردادند   تمام 
که در تکه تکه ولنگه های آن بازشد. 
درانتهای  داالنی دراز ، درحیاط پشت  
خانه ی جبل  ومردان آل حمدان  با 
گرزهای باال نگهداشته شده  دیده می 

شدند.                   بقیه درصفحه ۴8
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دراین بین واقعه ی عجیبی  درکوچه 
فریادزنی  روز  یک   . افتاد  اتفاق 
اش  خانه  زیرزمین  از  کمک   برای 
بلندشد. ظاهراً ماری ازبین پاهلیش 
خزید  و دررفت. مردان باچوبدستی 
به  مار  جستجوی  برای  داوطلبانه  
مارگشتندتا  اورفتندودنبال  ی  خانه 
آن رایافتند. آنقدربه آن چوب زدند 
کوچه  کف  رابه  شدوآن  کشته  تا 
رایافتند  آن  ها   پسربچه  انداختند. 

وذوق زده با آن به بازی پرداختند.
ای  سابقه  وبی  ناآشنا  پیشامد  این 
نگذشته  ساعتی  اما  نبود.  درکوچه 
بود  که جیغ کمک خواهی دیگری  
شد.  شنیده  جمالیه  ی  ازسرکوچه 
ازیکی  ای  ضجه  نرسیده  فرا  وشب 
بلندشد؛  عده  ازخانه های  حمدان 
ای ماری رادیده بودند  وپیش ازآنکه 
پنهان   ، کنند  دنبال  را  آن  بتوانند  
شده بود. تالش مردم برای یافتن آن  
بی فایده بود. دراین موقع حود جبل  
داوطلب شدتا بابکارگیری  مهارتی که 
نزد بلقیطی  کسب کرده بود، آن را 
پیدا کند. آل حمدان درباره ی اینکه 
.بازبانی  ایستاد  درحیاط  لخت  جبل 
مرموز ماررا خطاب کرد وماربی چون 
بیرون آمد، گفتگو می کردند.  وچرا 
روز  صبح  بود   ممکن  حوادث  این 
درخانه  تااینکه  شود  فراموش  بعد  
های مردم صاحبشأن  نیز تکرارشد. 
شنیده شد ماری حموده ی باجگیررا  
وقتی از دهلیز خانه اش می گذشت، 
فریاد   دلخواهش  اوبرخالف  گزید، 
زده بود تا اینکه  صدایش را شنیدند  
شایعه  باعث  این  دادند.  ونجاتش 
پراکنی  بین مردم شد وهمه درباره ی 

مار صحبت می کردند.
فعالیت  مارها همچنان ادامه داشت 
حشیش  پاتوق  ازمشتریان  بعضی   .
بین  را  ماری  باجگیر  برکات  کشی 

تیرهای سقف  دیدند که نیم دقیقه 
ظاهرشد  وناگهان پنهان گردید. همه 
ازجاپریدند وباترس ولرز فرارکردند. 
شسعرا   حکایات  مارها   اخبار 
الشعاع  تحت  ها  خانه   رادرقهوه 
مهار  مارها   وجوش  جنب  قرارداد. 
نشدنی بود. تا آنجا که  ماری بزرگ  
شد.  دیده  ناظر  حضرت  ی  درخانه 
خدمه ی فراوان خانه برای  یافتن  مار 
درگوشه وکنار خانه پراکنده شدند اما 
هیچیک  موفق نشدند  اثری از آن 
بیابند. ترس بر ناظر  وخانم مستولی  
شده بود. تاآنجا که  جداً بفکر  ترک 
خانه افتادند تاوقتی که مطمئن شوند 
دراین  نیست.  درخانه  ماری  دیگر 
بین  که خانه  به هم ریخته  شده بود، 
صدای جارو جنجال  وفریاد از خانه ی 
دربان  بلندشد.  پاسدارکوچه  زقلط  
برای  اینکه ببیند  چه خبر شده ، رفت 
وقتی برگشت به آقایش خبرداد مار 
یکی از پسران  زقلط را گزیده وسپس  
پنهان شده است. ترس برهمه چیره 
شده بود. فریادهای درخواست کمک 
ازترس مار  از هرخانه ای  به گوش می 
رسید. بنابراین خانم  تصمیم  به ترک 

خانه گرفت.
جبل  گفت  دربان  حسنین   عمو 
مارگیر است وخبره  درافسون کردن 
مار وشکارآن استوتأکید کرد  او ماری 
حمدان  آل  های  خانه  از  ازیکی  را 
بیرون آورده است. رنگ از چهره ی 
افندیپرید ولی چیزی نگفت. اما خانم 
احضار  را  دربان دستورداد  جبل  به 
به  اجازه   کسب  برای  دربان   کند. 
آقایش نگاه کرد . افندی باعصبانیت  
کلماتی نامفهوم  زیر لب گفت. خانم 
پرسید بهتراست ازاو دعوت کند  یا 
مرد   به  افندی  کنند.  ترک  را  خانه 
غضب  از  ولی  برود  که  داد  اجازه  
وتلخکامی  می لرزید. جمعیت زیادی 
بین خانه ی ناظر  و زقلط جمع شده 
بودند. مردم سرشناس به پیشگامی  

وابو  الیثی  برکات،  خموده،  زقلط، 
آنان  رفتند.  ناظر  ی  خانه  به  سریع 
چیزی نمی گفتند مگر  درباره ی مار. 

ابو سریع گفت:
- بی شک چیزی درکوه اتفاق  افتاده 
که مارها به خانه های ما سرازیر شده 
اند. زقلط فریاد می زد. ازآنجا که نمی 
بااو  که  کند   پیدا  را  توانست کسی 

بجنگد، انگاری باخودش می جنگید:
- درسرتاسر عمرمان  همسایه ی کوه 

بوده ایم وهیچ اتفاقی نیفتاده.
پسرش   برای  که  اتفاقی  از  زقلط 
بود  وناآرام  سراسیمه   ، بود  افتاده 
.حموده  هنوز براثر زخم  پایش می 
لنگید. همه می ترسیدند  ومی گفتند  
خانه هایشان  دیگربرای  زندگی  امن 
نیست، به همین سبب همه درکوچه  

گرد آمده بودند.
جبل با کیسه ای خالی آمد  وبه همه 
واحترام  باادب  کردو  احترام  ادای 

روبروی ناظر وخانم ایستاد.
ناظر عاجز ازنگاه کردن به او بود، اما 

خانم گفت:
- جبل ، به ما گفته شده  که تو توانایی 

خارج کردن مار  ازخانه ی ماراداری.
جبل به آرامی گفت:

- ای شایسته ی احترام ، من این کاررا  
دربین کارهای  دیگر یاد گرفته ام.

- ازتو دعوت کردم  که خانه را ازمار  
پاک کنی.

نگاه  افندی  به  پرسشگرانه  جبل  
کردوگفت:

-  آیا حضرت ناظرهم  به من اجازه 
می دهد؟

پنهان   وناچاری  خودرا  ناظر خشم  
می کرد زیرلب گفت:

- بلی.
پیش  زقلط   واشاره ی  ایما  با  الیثی 

رفت وگفت:
-  وخانه ی ما و خانه ی دیگران؟

جبل گفت:
- مهارت من برای همگان یکسان است.  

بلندشد.  همه  سپاسگزاری   صدای 
جبل با چشمان  درشتش صورتهای 

حاضران را ازنظر گذراند، آنگاه گفت:
نباشد  یادآوری  به  حاجت  شاید   -
که هرچیزی قیمتی دارد، آنطور که 

دادوستد  درکوچه ی ما برقراراست.
خیره  او  به  زده  شگفت  باجگیران  

شدند . ادامه داد:
- چرا جا خوردید؟ شما ازاین  محله 
ها پاسداری می کنید  درمقابل به شما  
دستمزدپرداخت می شود . حضرت 
ناظر  اوقاف را اداره می کند درعوض 

درآمدآن را  دراختیاردارد.
دراین موقعیت بحرانی  از چشم آنان  
نمی شد فهمید  چه درذهنشان  می 

گذرد. فقط زقلط بود  که پرسید:
- درعوض کارت چه می خواهی؟

خواهان   اما  خواهم.  نمی  پول  من   -
قول شرف  برای احترام به آل حمدان 
وبازگرداندن  حقشان از اوقاف هستم.
سکوت  سایه افکند. تنفری خاموش 
درفضا متالطم بود . خانم مضطرب تر 
شد، درحالی که ناظر چشم به زمین 

دوخته بود. جبل ادامه داد:
حق  خواهم  می  نکنید   فکر   -
شمارا  محدود کنم ، بلکه  برقراری 
برادران  برای  است  وعدالتی  حق 
ستمدیده ی شما . ترسی که شمارا  از 
منزلگاهتان  بیرون کرده، فقط  جرعه 
شما   برادران  که  است  ناچیزی  ی 
هرروز  درزندگی فالکت بارشان  می 

نوشند.
چشمان آنان  لحظه ای مانند  صاعقه  
خاموش  بسرعت  و  درخشید  درابر  

شد.
ابو سریع فریادزد:

ازرفاعیه  را  کسی  توانم   می  من   -
روز   سه  یا  دو  بتوانید   اگر  بیاورم. 
بیرون ازخانه هایتان  بگذرانید تا او 

ازقریه اش برسد.
خانم پرسید:

- چطور  همه ی اهل کوچه می توانند  
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عصر  متفکران  بزرگترین  درمیان 
انقالب مشروطیت ایران ، یکی نیز 
در  که  است  طالبوف  عبدالرحیم 
زاده  درتبریز  قمری  هجری   ۱۲5۰
شورا،  درتمرخان  شدودر۱3۲۹  
بدرود  را   زندگی   ، درداغستان 
های  نوشته  که  درحالی  گفت؛ 
وتأثیر   او  گوناگون  ی  شده  چاپ 
ایرانی  ی  درجامعه  افکارش  عظیم 
همچنان به جا ماند. امتیاز خاص او 
عصر  آن  دیگر  متفکران  به  نسبت 
درمیان  ساده  زبان  به  علم  نشر 
این  درمیان  بودواو  عامی  مردم 
وبزرگ  اولین  ازنویسندگان  دسته 

ترین  آنهاست.
»سفینه ی طالبی  یا کتاب احمد«  
کتاب  وهمین  اوست.  کتاب  اولین 
هم ، اورا  مشهور خاص وعام ساخت. 
احمد ، قهرمان کتاب  به قول خود 
نویسنده ، مطالب  دیباچه ی خودرا 
» بیشتر اززبان  امیل نقل می کند« 
کتاب   « وکتاب خود مرهون  طرح 

امیل« ژان ژاک روسو نویسنده ی
هرحال  به  اما   . است  فرانسوی   
رنگ  عمیقًا  که  بکر،  است  کتابی 
درمیان  سرعت  به  و  یافت  ایرانی 

توده ی مردم ایران جا بازکرد.)۱(

***
که  کتاب  پیشگفتار  از  نقل   «:)۱(
مؤمنی  باقر  وحواشی  بامقدمه 
چاپخانه  در   ۲536 درتابستان 
انتشارات  توسط  ایران  فاروس 
دوم  چاپ  بعنوان  شبگیر 

منتشرشده است.
 مجله ی آزادی همه ی مطالب این 
بصورت  مزبور  ازنسخه  را  کتاب 

پیاپی چاپ خواهد کرد.«

***

افاده ی مخصوصه

آدمی  جبلت  وتعالی  سبحانه  حق 
رابرآن داشته است که همیشه ازپی  
دانستن اسباب هرچیز  برآید وزبان 

ازبهر پرسیدن  هرچیز بگشاید.
که  واسطه  همین  به   ، انسان  فقط 
وازپی  شود   می  سبب  جویای 
آید  برمی  اشیا  حقایق   استکشاف 
وممتاز  شرعی  تکالیف   موضوع   ،

ازجانوران  وحشی شده است.
انسان  آن روز انسان شد وتکالیف 
که   کشت  وارد  وقت  آن  براو  الهی 
وماهیت   گفتن  وچرا  چون  لفظ 

هرچیزی را جستن گرفت.
زبان  به  که  این  محض  به  هرطفلی 
الهی   تعلیم  یک  برحسب  آید،  می 
هرچه را می بیند  ازحقیقت وسبب 
آن  جویا می شود، کشف ماهیت آن 
را می خواهد. اگر مربیان  ومعلمان  
او دانا باشند وحقایق هرچیزی را به 
او خاطر نشان  کنند، به همان  طور 
آن نهال انسانیت  که تازه ازدل او 
میوه   ، گرفته  ونما  نشو   ، سربرزده 
آورد  می  بار  دل  وکام  سعادت   ی 
وآنچه ازکمالمنتظر وسعادت اصلی  
اراده  به  او   درباره  متعال   خداوند 
کایل  به آن  ازلی مقدرفرموده   ی  

می گردد.
واولیای  مربیان   به عکس  اگر  ولی 
یک  بحکم   ، بیچاره  طفل  آن 
جاهل   مردمان  آسمانی   بدبختی 
درچشم  سوزن  باشند   خبر  وبی 
طلب  خنگ  برروی  وتازیانه  دانش 
چشم  زده،  بدبخت  کودک  آن 
بصیرتش را کور وپای سمند طلبش 
را  لنگ ساخته، ونهال  برومند امید 

اورا ازریشه بر می َکنند.
خود  درزمان   که  پیشین   علمای 
درمیدان  سعادت   سمند  همه  آن 
را  وعالم  جهانیدند،  جهان  معرفت 
ازانوار علم وهنر  روشن ساختند ، 
نتیجه  وعلوم وفنون اعصار اخیره  
ی  واسطه  به  است  ایشان  آثار  ی 

این بود که متعلمین خود چنان 

میدان مناقشه رابازکرده  وفراخنای 
داده   راوسعت  وجواب  سئوال  
هرگاه  ایشان   شاگردان  که  بودند 
عقاید  استاد خود رااز روی براهین  
ودالیل  رد می نمودند ومسلکی  به 
کردند  می  اخذ  استاد  خود  خالف 
بیشتر طرف  تحسین ومورد آفرین  
شدند،  می  واقع  خودشان   استاد 
بودند   دانسته  خوبی   به  که  زیرا 
وحکمیات   معارف  ترقی  سبب  که 
آزادی افکار وافتتاح باب سئواالت  

است.
نیرزنده،   هیچ  ی  بنده  این 
تبریزی  ابوطالب  بن  عبدالرحیم 
روی  معرفت  انوار  که  عصر  دراین 
زمین را فراگرفته  مگر وطن عزیز 
به واسطه ی  پاره  ما که بدبختانه  
فیوض  ازاین  نگفتنی  اسباب  ای  
که  است  سهل  مانده  محروم 
را  سؤال  ابتدائیه   تعلیمات  ابواب 
بسته  کودکان  اذهان   روی  به  نیز  
بنابراین  محض به جهت ملت  اند  
عنوان   به  کتابی   خواست  خواهی  
مقدمات  حاوی  که  وجواب   سؤال 
مسایل  علم وفنون  جدیده واخبار  
اززبان  باشد   صحیحه  وآثارقدیمه 
اطفال  درلباسی که  متعلمان  رابه 
افزاید   رابصیرت  کارآید  ومبتدیان 
واسطه   بدین  شاید  بدهد،  ترتیب 
تعلیم   درابتدای   ابنای وطن   ذهن 
 ، شده  وروشن  باز  الجمله    فی 
عالیه  فنون  تعلیم  ازبرای  درآتی 

مستعد شوند.
لهذا باوجود زیادی مشغله ی حقیر، 
که برهمگان معلوم است، این نسخه 
را که موسوم است به » کتاب احمد« 
یا » سفینه ی طالبی« با چند نسخه 
نموده  وتألیف  ترتیب  دیگر  های 
مطالعه  وازعموم  ساخت،  منتشر 
کنندگان امید اصالح وعفو وتمنای 

دعای خیر دارم.
عبدالرحیم تبریزی

***
بنام خداوند بخشنده مهربان

دارد.  سال  هفت  احمد   من  پسر 
الحجه   ذی  ماه  اول  دوشنبه  روز 
بازی  و  باادب  طفل  شده.  متولد 
سن   باصَغر  است.  ومهربان  دوست 
همیشه صحبت بزرگان  ومجالست 
ازبرادرانش  است.  راطالب  مردان 
وازخواهرانش زینب  اسد ومحمود  
هردو  که  را  وماهرخ  اسد  وماهرخ، 
می  دوست  زیاد  کوچکترند،  ازوی 
دارد. استعداد  وهوش غریبی  ازوی 
بپرسی  هرچه  شود؛  می  مشاهده 
دهد.سخن  می  جواب  سنجیده  
مکرر  نفهمد   گوید،آنچه  می  آرام 
مضحک  بسیار  کند.  می  سؤال  
است؛ کم می خندد وبهانه ی جزئی 

کافی است که نیم ساعت بگرید.
نماید  وفا  وعمرمن  بماند   زنده  اگر 
فقط  که  را  پدری  ی  ذمه  فرض  تا 
تربیت وتعلیم اطفال است درحق او  
معروف  اشخاص  از  البته  ادانمایم. 

عهد خود خواهد بود.
من دراین کتابچه آنچه تاروز رفتن 
وخواهم  دیده  ازوی  مکتب  به  او 
خواهم  ترتیب  بی  را   همه  شنید  
پرسیده  ازمن  وآنچه  نوشت. 
که  قدری  به    ، شنیده  وجواب 
اطفال   درفهم  گنجایش  سهولت 
تحریر  ی  رشته  به  باشد،  داشته 
درذیل  وآنهارا  کشید،  خواهم 
چند»صحبت« مندرج خواهم نمود.

صحبت ۱

وکعبه  مکه  چیست؟  عبادت  معنی 
کدام  عمده  مذاهب  درکجاست؟ 
چند  وادب  علم  دارای  زبان  است؟ 
می  صیادی  باگربه  آقااحمد  است؟ 

کند.
احمد امروز به قرار هرروز ازخواب 
خودرا  وروی  دست   ، برخاسته 
درازدیاد  راکه  ودعایی  شست، 
او  به  وشکر خداوندی  والدین  عمر 
یادداده اند خوانده، آمد به اتاق من  
مرابوسیده  بدهدودست  سالم  تا 
مراروبقبله  واردشد  چون  برود. 

زیراکه  ایستاد؛  دید،  نماز  مشغول 
مشغول   اگر  بیاید  من  نزد  هروقت 
باشم  ونوشتن  خواندن  نمازیا 
سرپت  هستم  متکلم  یاباکسی 
تامن  شود  می  ومنتظر  ایستد  می 
ازشغا خود فارغ شده اورا نزد خود 
وجوابش  راببوسم  بخوانم.رویش 
شدم  فارغ  ازنماز  چون  رابدهم. 
من  اودست  خواندم.  پیش  ]اورا[ 
گفت  بوسیدم.  اورا  روی  ومن 
آیم  می  حضورشما  که  گاهی  آقا 
شمارا مشغول می بینم. می خواهم 
نشستن  و  این خم شدن  که  بدانم 
شما  که  وترتیب  بانظم  وبرخاستن 

می کنید برای چیست؟
یعنی  عبادت،  برای  گفتم 
به  نمودن  وستایش  اظهاربندگی 
خداوندی که مارا خلق نموده واین 
گفت  است.  آفریده  را  عالم  همه 
پس چرا همیشه روبه این طرف می 
خدا  مگر  داد(.  نشان  را  کنی)قبله 

دراین طرف است؟
 ، نیست  طرف  درهیچ  خدا  گفتم 
اورا مکانی نباشد، همین که بانیان 
نمودن  مشخص  برای  هرمذهب 
برای  را   طرف  یک  عبادت  آداب 
پیروان خودشان قرارداده است که 
ایستاده وباحرکات  به آن طرف  رو 
مختلفه رسم عبادت را معمول می 
متوجه  من  که  طرف  این   . دارند 
ی  وخانه  مکه  شهر  طرف  ام  شده 
مسلمانان   ی  قبله  که  است  کعبه 
است. به خیالم که احمد بدین قدر 
اما  خواهدبرد.  اکتفانمودهتشریف 
نشد. گفت مکه وکعبه را نفهمیدم.

آنها  فهمیدن  به  توهنوز  گفتم 
مکلف نیستی. گفت اگر بگویید هم 
گفتم   دارم.  یاد می  فهمم وهم  می 
مکه  شهری است درقسمت حجاز، 
ای  خانه  وکعبه  عربستان.  مملکت 
اول حضرت   ، که درآن شهر  است 
خلیل   ابراهیم  ازآن  بعد  آدم، 
بار   بعدازآن  چندین  السالم،  علیه 
نموده   خراب  اولی  بنای  درروی 
مجدداً ساخته اند. وبرای ملت پاک 
شده  قرارداده  بزرگ  معبد  تسالم 

است.
گفت : آقا  این قرارها  را که گذاشته 
وکی گذاشته. گفتم پیغمبر مامحمد 
که   ، درقرآن  وآله  علیه  اهلل  صلی 
این  ی  همه  است،  آسمانی  کتاب 
ومقررفرموده،  خبرداده  را  احکام 
دهند.  می  یاد  مارا  اسالم  علمای 
نمی  یاد   من  به  چرا  پس  گفت 

چون  طفلی،  هنوز  تو  گفتم  دهند؛ 
نیز   ترا  برسی  وتمیز  رشد  حد  به 

تعلیم می دهند.
هر  بانی  شمافرمودید   آقا  گفت: 
مذهب  غیرازاسالم  مگر  و  مذهب 
ادیان  اگر  گفتم  هست؟  هم  دیگر 
زمین  روی  ی  سکنه  ومذاهب  
است.  بیشتر  ازصد  بشماریم  را 
است:  چهار  عمده  مذهب   ولکن 
واحد  خدایشان  اسالمکه  اول 
اهلل  محمدصلی  وپیغمبرشان 
است.  قرآن  وکتابشان  وآله  علیه 
واحد  خدایشان  که  یهود  دویم  
موسی  حضرت  پیغمبرشان   و 
وکتابشان تورات است. سیم نصارا 
که خدای واحد را دارای صورثالثه 
وکتب  دانند  راپسرخدا  وعیسی   ،
است.  اربعه  اناجیل  ایشان  تنزلی 
که  پرست  بت  مذهب  چهارم 
وگاهی  دو   گاهی  خدایشان  
خدایشان،  بعدد  کتابشان  متعدد، 
اقدم  ترینو  پست  مذهبشان 

مذاهب عالم است.
احمدرا دراین بین ماهرخ صدانمود 
، برخاست ازمن عذر طلبید، گفت 
وقت  ولی  بود   شیرین  عجب  
دیروز  گذرد.  می  گنجشک  صید 
 ، باغچه  رفتیم  ماهرخ  با  وقت  این 
گربه رازیردامن  خود پنهان نمودم. 
گنجشکها  آمدند. گربه را انداختم  
دو گنجشک صید کرد. حاال باز به 
زنده  را   اگریکی  رویم.  می  صید 
به  که  داد  خواهم  تعلیم  بگیرم  
فرمان من  پر باز نماید. احمد رفت، 

من هم مشغول شدم. 
بعداز نیمساعت  برگشت. رویش

خراشیده  شده ، معلوم گردید که 
 ، خودگرفته  دامن  زیر   را  گربه 
را  گلویش  صدابکند  خواسته  می 
ضایع  صیدش   ، ودررفته  فشرده 
نموده   حبس  را  گربه  است.  شده 
برای  هم  من  نزدمن.  بود  آمده 

خاطراو  گربه را مقصر شمردم.
احمدآقاگفت آقا، شما گفتید قرآن 
است.  مسلمانان  آسمانی  کتاب 
قرآن ما به چه زبان  نوشته شده؟ 
گفتم به زبان عرب. گفت مگر زبان 
گفتم  ماست.  زبان  غیراز  عرب 
رابشماریم  عالم   مردم  زبان  اگر  
بیشتراز مذهبشان است. ولی زبان  
فارسی،   ، عربی  وادب  علم  دارای 
ونمسه،   ، وفرانسه   ، ویونان  ترکی، 
ازاین  است.  وروس   ، وانگلیس 
ازهمه  محسناتش   آنچه  السنه 
بیشتراست عربی وفرانسوی است، 
فارسی  است  زیاد  عیوباتش  آنچه 

وترکی است.
حاال  ما  پیغمبر  آقا،  احمدآقاگفت 
درشهرمکه  گفتم  درکجاست؟ 
سال   چهل  بعداز  متولدشده، 
مدینه  شهر  به  مبارک  ازوالدت  
سال   بعدازشصت   ، نموده  هجرت 
درمدینه   وچندروز   ماه  ویازده 
ورود   ازروز  فرمودند.  رحلت  ازدنیا 
که   ، مدینه  شهر  به  حضرت  آن 
اساس  تاریخ هجری اسالم است ، 
باتو  این صحبت را  اکنون  که من 
می کنم  هزاروسیصد و هفت سال 
، که مطابق  سنه ی ۱8۹۰ میالدی 

است ، می گذرد.
احمد گفت معنی سال را نمی فهمم. 

مادرم گاهی می گوید  اول قربان 

خواهدشد.  تمام  من  سال  هفت 
مشخص  برای  گفتم    . چه  یعنی 
نمودن  ایام گذشته وآینده بیست 
روز   شبانه  یک  را  وچهارساعت 
مخصوصی  اسم  گویند.وهرروز  می 
 ، هفته  یک  روزرا   هفت  دارد. 
ماه  ودوازده  ماه  رایک  وچهارهفته 
اینهارابه  گویند.  می  سال  یک  را  
که  اند  نموده  وضع  ترتیب  این 
تاریخ وقایع عالم وایام تولد ووفات 
دنیا  وکارهای  باشد  مشخص  مردم 

مجهول نماند.
اسم  که  ما  هرروز  گفت  احمد 
نیز  هرماه  البته   دارد،  مخصوصی 
اسم معینی باید داشته باشد. گفتم 
از  درست است. اسامی شهور قبل 
اسالم ما دیگربود ولی بعداز اسالم  
تاریخ  تجدید  اول  که   ، محرم  از 
الحجه  ذی  تا  است  قمری   سال 
ماه  گفت  احمد  است.  ماه  دوازده 
قربان نیز داخل شهور اسالم است؟ 
گفتم ذی الحجه  وقربان هردو یکی 
است؛ چون در دهم ماه ذی الحجه 
گوشت   ، کشته  حیوانی   مسلمین 
آن رابه اسم قربانی به فقرا قسمت 
می کنند لهذا درالسنه ی  عوام ذی 

الحجه  به ماه قربان معروف است.
به  روم  می  گفت  برخاست،  احمد 
مادرم می گویم که اول ذی الحجه  
هفت سال من  تمام می شود، ماه 
تشریف  از  من  است.  غلط  قربان 
خوشحال  خیلی  احمد   آقا  بردن  
شهور  اسامی  که  نبود  دور  شدم. 
آن   ، پرسید  می  را  اسالم  از  قبل 
وقت بایست همه ی  شهوروسنین 

قدیمه را به او تقویم نمایم.
ادامه دارد

کتاب احـمد یا سفـینه ی طالبی

ارث: عبدارلحیم طالبوف
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خلفای عباسی...)ادامه ازشماره قبل(

دراثر تشویق وبذل وبخشش خلفای 
موسیقیدانان  مقام  وارتقاء  عباسی 
از  رشته  این  برای  خوبی  ی  زمینه 
هنر  پدید آمد. موسیقیدانان  ایرانی  
بر  عالوه  عباسی   خالفت  دستگاه  
موسیقی  ، درعلوم دیگر نیز دست 
داشتندوغالباً ادیب ودانشمند بودند. 
داشتند   سعی  نیز  عباسی   خلفای 
درس  ی  آوازخوانها  مخصوصاً  که 
خوانده وادیب داشته باشند  تااشعاررا 
درست اداکرده وصحیح بخوانند. این 
خوانندگان  بخالف  رامشگران  حجاز 
و زمان امویان  که اکثراً  جزو امیران  
جنگی بودند  وکمتر بهره ای  ازدانش  
خوانندگان  بودند.هنر  داشتند، 
عملی  جنبه  بیشتر  وامویان  حجاز 
داشت وبرپایه ی علمی استوار نبود. 
خالصه اینکه ایرانیان  میهن پرست  
خالفت  دردستگاه  که  ودانشمند 
وبه  بودند   نفوذ  صاحب  عباسی 
زبانهای رایج عهد  ساسانی آشنایی 
کامل داشتند کتابهایی را که اززمان 
بزبان  بود   مانده  باقی  ساسانیان 
وموسیقیدانان   برگرداندند  عربی 
ارجمند  دانشمندورامشگران  
ایرانی  دستگاه خالفت عباسی چون

ابراهیم ماهان موصلی وفرزندش   « 
خاندان   این  ووابستگان   اسحق«  
 ، ایرانی   هنرمند  ودیگراساتید  
موسیقی علمی رابه زبان  عربی وبرای 
عرب  برپایه موسیقی عهد ساسانی  
استوارکردند.وبه آن رونق بخشیدند.
وعالوه بر  اختراع وتکمیل  سازهای 
نیز   سودمندی  کتابهای   ، موسیقی 

درموسیقی تألیف کردند.
»هادی«،  چون  عباسی   خلفای 
معتصم«،   « »مأمون«،  امین«،   «
سبب  به  واثق«  و»  متوکل«،   «
نوشی  وباده  بزم   مجالس  برگزاری 
که باسازوآواز همراه بود  به موسیقی 
وموسیقی دانان  توجه خاصی  نشان 
از  آنان   درزمان  دادندوبغداد   می 
ایران  موسیقیدانان   بزرگ  مراکز 
عباسی   خلفای  بود.  ازاسالم  پس 
مسابقه  رابرای  موسیقیدانان   غالباً 
ومناظره گرد می آوردند وبه بهترین  
دادند.  می  ومقرری  جایزه   آنها 
همچنین به آنها کنیز  وغالم و اسب 
واستر می بخشیدند وبه آنها احترام  
زیادی می گذشتند. چنانچه ابراهیم 
موصلی عالوه برانعام  ومقرری ماهی 
ده هزاردرهم  ازهادی خلیفه عباسی   
حقوق دریافت می کرد. درباب احترام

اند  نوشته  موسیقیدانان   به  خلفا   
خواننده   » زریاب   « ازآنکه  پس 
ازبغداد  ایرانی  معروف  وموسیقیدان 
عبدالرحمن   امیر  رفت،  آندلس  به 
می  خالفت  اسپانیا  در  که  خلیفه 
بیرون  او  استقبال   به  شخصاً  کرد  
که  است   کسی  همان  زریاب  آمد.) 
رواج  رادراسپانیا  ایران  موسیقی 
ازفضل  زیادی   های  داستان  داد(. 
درکتاب  عباسی   خلفای  وبخشش 
درزمان  است.  آمده  تاریخ   های 
ثروت  عباسی   نخستین  خلفای 
وتمول  بسیارشد وبخشش خلفا  نیز 
به میلیونها  میرسید. خلفای عباسی  
از  یا  بودند   نشاط  سر  که  موقعی 
چیزی خوششان می آمد  ازبخشیدن 
پول  وملک وباغ و مزرعه وحکومت 
مضایقه  ووالیات  وفرمانروایی  
نداشتند وبه شاعران وموسیقیدانان  
که باعث شادی وشعف آنها می شدند  
پولهای گزاف می دادندوحکومت می 
بخشیدند. مهدی عباسی دریک شب  
پنجاه هزار دینار به آواز خوان خود 
بنام »حماد« داد زیرا درآن شب حماد  
، مهدی خلیفه را  به رقص آورده بود.

وخواننده   نوازنده  موصلی  اسحق 
مشهور دوره ی عباسی  شبی دربزم  
محمد امین قصیده ای  درمدح وی  
درآورد.  وجدوطرب  به  واورا   سرود 
وی  به  درهم   میلیون  یک  لمین 
جایزه داد  ومقررداشت  چندفراش ، 
اسحق را روی دست گرفته  به خانه 
اش بردند. هارون الرشید  دراین مورد 
وزمانیکه  بود  ودلباز  دست  بسیار  
به وجد ونشاط می آمد  بخشش او 
تنها  چنانکه  نبود.  بینی  پیش  قابل 
اسماعیل   « شعروخوانندگی  بخاطر 
بن صالح« فرمانروایی  مصر را به وی 

واگذارکرد.
ازایرانیان  اغلب  که   ( رامشگر  زنان 

دردربار  بودند(   درآمده  اسارت  به 
خاصی  ازمنزلت  عباسی   خلفای 
کنیز  داشتن   برخورداربودند. 
اعتبار  جزء  عباسی  خلفای  دردربار 
و تشخص خانواده بحساب می آمد. 
این اعتبار وقتی باالگرفت که معلوم 
شد  مادر چندنفر ازبزرگان  طوایف 
ساسانی  یزدگرد  ازدختران  عرب  
ومنزلت   قرب  زمان   ازاین  اند.  بوده 
کنیزان  دردربار خلفای عباسی  باال 
عرب   ازسران  زیادی  وعده  گرفت 
اختیارنمودند   همسری  به  آنهارا 
وبیشترفرزندان  خلفا ازهمین کنیزان  
دارای  که  کنیزانی  بودند.  شده  زاده 
صدای خوش بودند  به مبالغ زیادی 
از  وپس  شدند  می  وفروش  خرید 
اینکه فرزند  بدنیا می آوردند  آزاد 

می شدند.
وکمال   جمال  که  کنیزانی  بهای 
صداوهم  خوش  هم  یعنی  داشتند  
نوازنده  چیره دستی بودند  ازسایر 
هارون  چنانچه  بیشتربود  کنیزان  
هزاردینار   صد  رابه  کنیزی  الرشید  
ودیگری را  به 36 هزار  دینار خرید. 
داستانهای بسیاری  درکتب مختلف  
مبسوطی   شرح  که  است  آمده 
اززندگی این کنیزان  درآنها مندرج 

است.
برای مثال  ابوالفرج اصفهانی درجلد 
پانزدهم  از مجموعه ی  » اغانی«  می 
نویسد: محمد امین  به جعفربن هادی 
بذل«   « بنام  کنیزخود  که  داد  پیام 
نمی  گفت  جعفر  بفروش.  من  به   را 
فروشم/ امین آنقدر بهای کنیزرا  باال 
برد  تا جعفر راضی شد  بدین صورت 
را درمقابل  وزن آن   قایق جعفر  که 
کنیز پراز طالکرد ند و آن طال بیست 
یک  از  بیش  یعنی  درهم  میلیون  

میلیون دینار  می ارزید.
خلفای عباسی  دردربارخود صاحب 
بطوریکه   بودند   بسیار  کنیزکان  
نوشته   الذهب«   مروج   « درکتاب 
کتاب  این  دوم  جلد  ودر  مسعودی 
متوکل  درحرمسرای   است   آمده 
میزیست.  کنیز  چهارهزار  عباسی  
همچنین درهمین کتاب آمده است  
الرشید   هارون  درحرمسرای   که 
دوهزار کنیز می زیستند که سیصد 
نفر ازآنهارامشگر بودند . زنان عرب 
نیز ازلحاظ تجمل  مبادرت به خرید  
زبیده«    « بطوریکه  کردند  می  کنیز 
کنیزان  الرشید   هارون   همسر 
مردانه  بلباس  وآنهارا   بسیارداشت 
ملبس می کرد. ..                ادامه دارد

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان
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 آغاز دوران بدبختی ایران با 
برنامه های استعماری انگلیس

اکنون نزدیک به نیم قرن از برگزاری 
جشنهای باشکوه دوهزاروپانصدمین 
سال بنیانگذاری  شاهنشاهی ایران 
می گذرد.اما هنوز  اثرات این جشن 
به  تاریخ معاصر میهن ما   بزرگ در 
چشم می آید. آن همه خدماتی که در 
طول برگزاری این جشنها شد و هزینه 
وآبادکردن  ساختن  برای  که  هایی 
ایران پرداخت گردید توسط  مغرضان 
و کارشکنی های ارتجاع سرخ وسیاه  
نوشته  جشنها   خود  هزینه  پای  به 
شد.و مبلغ نزدیک به دویست میلیون 
دالر هزینه این جشنهارا  بسیار باال 
این  بخاطر  را  شاه  و  کردند  توصیف 
انتقادهای  مورد  ها   وپاش  ریخت 
ما  نسل  و  قراردادند.   خود  گزنده 
که فریب این  تبلیغات دروغین و نا 
منصفانه را خوردند  نفهمیدند که تنها 
در همان ایام ۲5۰۰ مدرسه در سراسر 

ایران افتتاح شد.
اطالع  به  باید  بسیار  خوشحالی  با 
برسانیم که مجموعه  ایران  عاشقان 
جشنهای  آوردهای  دست  ازاین  ای 
استاد  کوشش  با  اکنون  ساله   ۲5۰۰
بانام  درکتابی  شمشیری   مهدی 
سال  دوهزاروپاتصدمین  جشنهای 
بنیانگذاری شاهنشاهی ایران  توسط 
چاپ  به  بیشتر  که  لولو   انتشارات 
منتشر  پردازد   می  انگلیسی  متون 
کتاب   ازاین  بخشی  در  است.  شده 
نویسنده  گریزی زده است به شرح 
ومی  سیاه   ارتجاع  سردسته  حال 

نویسد: 
زادٔە جاسوس  دو  هندی    فرزندان 
مذهب  سازآنان،  فرزندزادگان  و 

عامالن اصلی بدبختی ایران :   
هندی  مقصودعلی  الف-            
و پدربزرگ دو عالمۀ مشهور  )پدر 
قبیل  از  نوشته هائی  با  مجلسی 

حلیه المتقین(.
          ب - سید مرادهندی.

این  فرزندزادگان  و  فرزندان  که   
به  سومی  جاسوس  با  جاسوس  دو 
با  مازندرانی  میرمحمدصالح  نام 
ازدواجهای متعدد داخلی با سرعتی 
عجیب تکثیر پیدا کردند که اکثریت 
از  اسالم،  علمای!  اصطالح  به  عظیم 
)رهبران  مالباشی اصفهان  دو  جمله 
شاه سلطان حسین( در پایان صفویه 
وتمام امامان جمعۀ تهران و اصفهان 
وعالیمقام  اعلم  مجتهدان  اکثر  و 
شیعه!! تا انقراض مشروطیت, همگی 
از فرزندان و فرزندزادگان آن سه نفر 
بوده اند. اینان برای رهائی از شر جمع 
و  اصفهان  قدیمی  آخوندان  کثیری 
افزودن تعدادی مطلب دروغی جدید 
)از جمله خمس(، برای ایجاد درآمد 
به اعتقادات مذهب  نامشروع کالن، 
شیعه، در اوائل قاجاریه مرکز مذهبی 
تغییر  قم  به  اصفهان  از  را  شیعیان 

دادند.

 )اینکه میگفتند و میگویند که ریش 
   Madeهر آخوند را باال بزنی عبارت
   in Englandرا مالحظه خواهی   کرد 
در  بعالوه  است.(  نبوده  بی مناسبت 
این کتاب   داستان مستند راهپیمائی 
نفری  میلیون  به یک  قالبی مشهور 
ضد شاه, درتاریخ ۱3 شهریور۱35۷ 
)که یک خدعۀ آخوندی بود,( شرح 

داده شده است.
های فلسطینی در  -   نقش چریک 
ایجاد انقالب اسالمی به ویژه  کشتار 
میدان ژاله  در روز ۱۷ شهریور ۱35۷ 
و   آمدن  سیاه”  “جمعۀ  به  مشهور 
 ۲8 روز  در  ایران  به  یاسرعرفات 
بهمن۱35۷ )فقط 6 روز بعداز انقالب( 

برای دریافت مزد آدمکشی ها.
به راجع  موثق  و  کافی  دالئل    -
 نامعلوم بودن محل ها ی واقعی دفن 
اجساد علی ابن ابیطالب و حسین ابن 
علی و زینب دختر علی نیز در این 

کتاب وجود دارد.
 ضمنا به علت شتابی که مؤلف برای 
انتشارآن  و  کتاب  این  شدن  آماده 
تعدادی  است  داشته  آبان  روز ۴  در 
در  ویژه  به  آن  در  تایپی  اشتباه 
یافته  راه    “ کتاب  مطالب  “فهرست 
بعدی  درچاپهای  مسلما  که  است 

اصالح خواهدشد..
        این کتاب با 3۲5 صفحه، توسط 
لولو«  چاپ  انتشاراتی  “سازمان 
شده و توسط همان سازمان به مبلغ 
سایر  در  و  آمریکا  در  دالر   ۲۷  /5۰
کشورها به مبلغی معادل آن در آدرس 

زیردر آمازون به فروش میرسد:

 Mehdi  Shamshiri’s books  
and publications spotlight-
lulu 
ایران   خواندن این کتاب را به همه 

دوستان توصیه می کنیم.

پیاپی  چندروز  که  تظاهراتی  با 
ببهانه  ایران   مختلف  درشهرهای 
سیل  برپاشد  بنزین  گرانی 
مجازی  فضای  در  مردم  اعتراض 
تظاهرکنندگان  و  گردید  روان  نیز 
که  کردند  می  گله  هنرمندان  از 
چرا  دراین روزهای سرنوشت ساز 
هیچیک ازهنرمندان داخل وخارج 

ازاین تظاهرات پشتیبانی نکردند.
داخل  هنرمندان  هم  خوشبختانه 
وهم هنرمندان خارج ازکشور خیلی

و  پیوستند  داخل  هموطنان  به  زود 
های  رسانه  با  خود  های  درمصاحبه 
خارج ازکشور ویا در صفحات تویتر  یا 
تلگرام خود مراتب همدردی شان را 
با تظاهرکنندگان ابراز داشتند.دراین 
شده  ذوب  ازهنرمندان  برخی  میان 
تظاهرات  دیدند  که  بعداً  دروالیت 
مردم بظاهر سرکوب شد ابراز برائت 
بیانیه  پای  نامشان  ازاینکه  کردندو 
بود   آمده  ازمردم  حمایت  در  هایی 

انکار و یا ابراز ندامت کردند.

معرفی کتاب

جشنهای دوزهارواپنصدمین سال بنیانگذاری  شاهنشاهی اریان

باکوشش مهدی شمشیری

همدردی هنرمندان ایرانی بامردم ایران

اعتراض 2۰۰ سینماگر به توقیف وسانسور

به دنبال توقیف فیلم »خانه پدری« 
امضای  با  سینماگر   ۲۰۰ از  بیش 
خود  اعتراض  انتقادی،  بیانیه ای 
سانسور،  شغلی،  امنیت  نبود  به  را 
سرمایه های  ورود  فیلم ها،  قاچاق 
مشکوک و سوءاستفاده از ارزش ها 
به بهانه فیلم ارزشی مطرح کردند.

ایلنا  خبرگزاری  را  بیانیه  این 
منتشر کرده و سینماگرانی همچون 
اصغر  تقوایی،  ناصر  بیضایی،  بهرام 
جعفر  کیمیاوی،  پرویز  فرهادی، 
پناهی، رخشان بنی اعتماد، مسعود 
جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، 
خسرو معصومی، محمد رسول اف، 
حمیدنژاد،  عزیز اهلل  برزیده،  حسن 

رویا  روستایی،  سعید  مصفا،  علی 
فردین  رایگان،  تیموریان، مسعود 
نیکی  ساداتیان،  جمال  خلعتبری، 
نوید  نژاد،  فرخ  حمید  کریمی، 
محمدزاده و مهتاب نصیرپور امضا 
اعالم  تهران  دادسرای  کرده اند. 
به  توهین  پدری«  »خانه  که  کرد 
ایران  جامعه  مذهبی  اعتقادات 
دستور  اساس  آن  توقیف  و  است 
است.  بوده  تهران  دادستان 
دادسرا همچنین تاکید کرده عالوه 
فیلم،  این  پخش  از  برجلوگیری 
نیز  مقصرین  و  مرتکبین  کلیه 

تحت تعقیب قانونی قرارگرفتند.

یک فیلم مستند ازایران برای اسکار معرفی می شود

رسانه های ایران: مستند بلند »در 
تصمیمی  در  فریده«  جست وجوی 
ایران  نماینده  عنوان  به  بی سابقه 
بهترین  رشته  در  رقابت  برای 
انتخاب   ۲۰۲۰ اسکار  خارجی  فیلم 
آزاده  کارگردانی  به  فیلم  این  شد. 
چندین  عطایی  کورش  و  موسوی 
حقیقت  سینما  جشنواره  از  جایزه 
تازگی  به  و  بود  بُرده  گذشته  سال 

اکران عمومی شده است.
این نخستین بار است که ایران یک 
نماینده  عنوان  به  را  مستند  فیلم 
معرفی  اسکار  رقابت  به  خود 
انتخاب  هیات  همچنین  می کند. 
که  اخیر  سال های  سنت  خالف  بر 
اواخر شهریور و در آخرین روزهای 
آکادمی  به  معرفی  نهایی  مهلت 
اسکار رای به نماینده نهایی می داد، 
امسال یک ماه زودتر تشکیل شد 

و به جمع بندی رسید.
در متن منتشر شده از سوی بنیاد 
فریدزاده،  رائد  از  نقل  به  فارابی 
معرفی  هیات  سخنگوی  و  دبیر 
در  که  آمده  اسکار  به  ایرانی  فیلم 
 ۱۰ از  اولیه متشکل  فهرستی  ابتدا 
نماینده  انتخاب  جلسه  در  فیلم 
سینمای ایران به اسکار از میان ۷۰ 
الزم  شرایط  که  شده  اکران  فیلم 

را  اسکار  مراسم  در  شرکت  برای 
میان  از  و  شدند  انتخاب  داشتند، 
فهرست اولیه که شامل ۱۰ فیلم بود، 
پس از رای گیری و تجمیع نظرات، 
به یک فهرست متشکل از سه فیلم 
در  میرکریمی(،  )رضا  شیرین  قصر 
و  موسوی  )آزاده  فریده  جستجوی 
کوروش عطایی( و متری شش و نیم 

)سعید روستایی( رسیدند.
موجود  فیلم  سه  فهرست  میان  از 
»در  فیلم  انتخاب،  هیات  رای  با  و 
کارگردانی  به  فریده«  جستجوی 
عطایی  کوروش  و  موسوی  آزاده 
به عنوان گزینه نهایی و به عنوان 
مراسم  به  ایران  سینمای  نماینده 
اسکار سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد.

به  ایرانی  فیلم  معرفی  هیات 
هنرهای  و  علوم  فرهنگستان 
سینمایی اسکار ۲۰۲۰ از هنرمندان 
فرشته  سینما،  خانه  پیشنهادی 
فاطمه  کننده(،  )تهیه  طائرپور 
ابوالحسن  )بازیگر(،  معتمدآریا 
داودی )کارگردان(، تورج منصوری 
صدرعاملی  رسول  )فیلمبردار(، 
)طراح  اثباتی  امیر  )کارگردان(، 
کریمی  رزاق  مرتضی  صحنه(، 
دانش  مهرزاد  کننده(،  )تهیه 

)منتقد( تشکیل شد

 دومرجع تقلید ساختن فیلمی ازموالناراحرام دانستند

در حالی که طی روزهای اخیر اخبار مربوط به ساخت فیلم سینمایی »مست 
عشق« به کارگردانی حسن فتحی با بازی شهاب حسینی در نقش شمس 
تبریزی و پارسا پیروزفر در نقش موالنا منتشر شده، دو مرجع تقلید شیعیان 
ساخت چنین فیلمی را حرام اعالم کردند. جمعی از طالب از آخوند مکارم 
شیرازی درباره سریال شمس تبریزی پرسیده اند و وی پاسخ داده است: »با 
توجه به اینکه این کار سبب ترویج فرقه ضاله صوفیه می شود، شرعاً جایز 
نیست و باید از آن خودداری کرد.« همچنین  آخوند نوری همدانی ساخت 

فیلم شمس و موالنا را حرام اعالم کرد.
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بقیه : نازنین
چون مرا به آن حال دید بالبخندی 
ساختگی گفت: اگر چند پُک بزنی 

اعصابت آرام خواهد شد.
        گفتم : اعصابم جز با مرگ آرام 
نخواهدشد،دست ازاین کارت بردار 
پردازکه  به  رازت  بیان  به  وزودتر 
خسته  خیلی  ومنظره  حال  ازاین 

شده ام.
را  منیره  سخنان  دراینجا          
نیازی  وپرسیدم:چه  کردم  قطع 
نمایش  با  آنهم  رازش  شنیدن  به 
کشیدنش  ووافوروتریاک  منقل 
بهتر  شرایطی  درچنان  بود،آیا 
هایت  وگرفتاری  درد  آنهمه  نبود 
می  درمیان  ومادرت  باپدر  را 
کردی،  نمی  وسکوت  گذاشتی 
ازازدواج  بیش  چندروزی  که  هنوز 
دست  هنوز  بود،توکه  نگذشته  تو 
بودی،نگرانی  مانده  باقی  نخورده 
جدایی  از  پس  ات  آینده  تواز 
پرسشی  که  میدانم  بود،البته  چه 
از  کار  دیگر  که  ،چرا  است  بیمورد 
حالش  آدم  است،آخر  گذشته  کار 
می  بهم  کاری  ندانم  آنهمه  از 
خورد،پدرت باید به خاطرزورگویی 
ووادارکردنت به ازدواج با چهانگیر 

تاوان می داد.
چندبار  آنکه  از  پس  منیره          
تکان  وراست  چپ  به  را  سرش 
نادانی،حسابهای  خاطر  دادگفت:به 
ازهو  بیمورد  بیجا،ترس  غلط،غرور 

وتمسُخراین وآن،ازآبروریزی!
بی  از  ترس  کدام  گفتم:          
بودکه  ای  لقمه  این  آبروشدن؟ 
پدرت ازبرایت گرفته بودوبه گفته ی
تو  مشّوق  ها  وعمه  ها  خاله  تو   
بودند،اگر  جهانگیر  با  ازدواج  به 
آبرویی قرار بود بریزد ،آبروی آنان 
نیستم  باور  براین  تو،اگرچه  بود،نه 
چنان  خاطر  به  تو  جدایی  که  
شرایطی که جهانگیر داشت،مایه ی
وشرع  بود،قانون  می  آبروریزی   
به  حکم  شرایطی  چنان  نیزدر 

جدایی میدهد.
ازاشتباه          گفت: اگرچه پدرم 
کسی  نبود،چه  برکنار  وتقصیر 
اشتباه  اش  زندگی  دردرازنای 
کرد،اشتباهی  اشتباه  او  کند؟  نمی 
اکنون  هم  که  آنچه  قیمت  به  که 
است،تمام  نشسته  درحضورتان 
غرض  ازروی  اشتباهش  شد،ولی 
از  بیشتر  نبود،تقصیر  وبدخواهی 

ارتکاب  از  پس  که  بود  من  سوی 
سرد  پاسخ  یعنی  نخست  اشتباه 
من به شما، نمی بایست اشتباه دوم 
راکه ماندگاری درخانه ی جهانگیر 
زمانی  ویژه  میشدم،به  مرتکب  بود 
خودم  معتاداست،آری  دریافتم  که 
باد،اگر  برخودم  لعنت  که  کردم 
پدرم  به  چهانگیررا  گرفتاریهای 
می گفتم بدون تردید همانگونه که 
ازاو  را  ام،طالقم  گفته  ازاین  پیش 

می گرفت.
        آن زمان فکر می کردم اگرپس 
تنها  نه  جداشوم  ازاو  چندروز  از 
وشکسته  سرافکنده  شما  پیش 
زده  خجالت  شد،بلکه  خواهم 
بود،اِخرمن  خواهم  دربرابردیگران 
چهانگیررا به خاطرشغلی که داشت 
سنگین  نسبتًا  ی   هزینه  وتقّبل 
دِرباغ  واصوالً  عروسی  برگزاری 
سبزی که با خریدجواهرات وزینت 
داده  دیگرنشان  وچیزهای  آالت 
کشیده  بسیار  وآن  این  ُرخ  بود،به 
پدرومادرم  برای  دلم  بودم،ضمنًا 
پدرومادری  سوخت،هیچ  می 
نمی  را  شان  فرزندان  بختی  سیاه 
خواهند،اگر ازسیاه بختی ام به پدرم 
می گفتم معنایش این بود که بطور 
تلویحی واشاره ازاو انتقادوگله گی
از  من  ،ضمنًاطالق  کردم  می   
بودبرای  شکستی  جهانگیر 
عمده  از  دیگران،اینها  نزد  پدرم 
حسابهایی بود که من باعقل ناقصم 
مشکالت  به  زمانیکه  کردم،اما  می 
از دیگری  وناکامی هایی یکی پس 
که  ،دیدم  شدم  گریبان  به  دست 
اشتباه  محاسبات  این  ی  جمله 
که  است  بود،سهل  اندراشتباه 
حماقت محض بود،بایددرهمان قدم 
میشدم،خودکرده  ازاوجدا  نخست 

راتدبیر چیست؟وآنگاه درادامه ی
از  پس  شب  افزود:آن  گفتارش   
شنیدن گرفتاری .جهانگیر از جهت 
به  باتوجه  همخوابگی،پرسیدم 
نزد  معالجه  چرابرای  گرفتاری  این 
پزشک متخصص نرفتی تافکری به 

حالت کرده باشد؟
کشیدم،  می  گفت:خجالت          
برای  فکرمیکردم  سالها  درآن 
سرشکستگی  جای  مردجوان  یک 
خواهد بود اگر به پزشک بگوید که 

دچار چنین بیماری شده است،

ادامه د ارد

بقیه : بچه های کوچه ما
زقلط باحرکتی وقیحانه  دست تکان 
زد.  آمیز  تمسخر   ای  وخنده  داد 
سپس داخل  داالن شد ومردان پشت 

سرش.
بودند   نرسیده  میان داالن   به  هنوز 
که ناگهان  زمین زیر پایشان  بازشد 
به حفره ای عمیق درافتادند.  وآنان 
های  پنجره  آور  شگفت  باسرعتی 
کوزه  از  وآب  بازشد  داالن  دوطرف 
به  ها  ومشک  ها  تشت  ظرفها،  ها، 
بال  حمدان   وآل  شد  سرازیر  حفره 
به حفره  را  درنگ  سبدهای سنگ 
ریختند. برای نخستین بار  اهل کوچه 
باجگیران  را شنیدند   وناله ی  جیغ 
ودیدند که خون ازسر  زقلط  فوران 
برکات   ، حموده  برسر  گرزها   . زد 
والیثی وابوسریع  فرود می آمد وآنان  
درآب گل آلود  دست وپا می زدند. 
برسر  چه  دیدند  که  همدستانشان 

گذاشتند  فرار  پابه  آمد  باجگیران  
نامعلومشان   سرنوشت  به  را  وآنان 
رها کردند. ریزش آب وسنگ  ادامه 
می  فرود  رحمانه  بی  وگرزها  داشت 
خواهی   کمک  فریاد   مردم  آمد. 
که  شنیدند   را  کسانی  واستغاثه  
هرگز درطول  حیات  دهانشان  جز 
به دشنام وتهدید باز نشده بود. دراین 
که  میان  صدای رضوان  شاعربود  

باصدای  بسیار بلند فریاد می زد:
- هیچیک از آنان را  زنده نگذارید.

آب گل آلود باخون  آغشته شده بود 
. حموده اول  به هالکت رسید. اللیثی  
وابوسریع  باصدای بلند می نالیدند  
زقلط محکم به دیوار حفره چسبیده  
بودوتقال می کرد ازآنجا بیرون بیاید 
بود  تنفربرافروخته  از  چشمانش   .
درماندگی  و  برضعه  بود   نزدیک   ،
مانند  که  درحالی  کند  غلبه  اش 
گاو ماغ می کشید. اما ضربات  گرز 
گرفت.  باریدن  ودستهایش  براو 
دستهایش از دیوار کنده شد ودرآب 
افتاد ، مشتهایش پراز گل بود! سکوت  
جنبنده   هیچ  برقرارشد.  برحفره 
وصدایی درآن نبود ورویه ی آن  به 
رنگ خون  وگل درآمده بود. مردان 
نفس نفس زنان بهم نگاه می کردند 
ورودی جمع شده  در  دم  . جمعیت 
بودند ومات ومتحیر  به حفره نگاه می 

کردند. رضوان شاعر فریادبرآورد:
- این است عاقبت ظالمان!

زبانه  درکوچه  آتش  مانند   خبر 
جبل  گفتند  می  مردم  کشید. 
باجگیران را مانند مارها به هالکت 
رعدآسا  های  بافریاد  رساند.همه 
برخالف  خواندند.  می  اورا   نام 
بادسرد ، شورواشتیاقشان  به آنان 
پاسدار  را  وجبل  بخشید  می  گرما 
نامیدند.  می  جبالوی  ی   کوچه 
می  را  باجگیران  جسدهای  مردم 
 . کنند  ُمثله  آنهارا   تا  خواستند 
می  ای  عده  حتی  زدند،  می  کف 
از  ای  لحظه  جبل  اما  رقصیدند. 
همه  بود.  بازنمانده  اندیشیدن  
شده  دیده  تدارک  چیزدرفکرش 

بود.
او خطاب به مردمش فریادزد:

سوی به  پیش  اآلن   همین    -
 خانه ی  ناظر!

ادامه دارد.

بقیه: طب سنتی

دمنوش میوه گل نسترن:

ترکیبات: میوه گل نسترن ۱5عدد.
خواص میوه گل نسترن:

 *این چای با طبیعتی معتدل و تا
سرشارازویتامین خشک؛  حدی 
و  ودرپیشگیری   است     ،Dو,C, B
مؤثراست. سرماخوردگی  درمان 
* میوه گل نسترن، فشارخون را کم 

می کند؛
* ورم و درد کلیه را التیام و آن را

 شستشو می دهد؛
واثرات  نماید  می  تقویت  را  * معده 

ضد اسهالی دارد.
امید که مطالب ارایه  شده موردتوجه
 توجه دوستان عالقمند قرار گرفته و
مورد استفاده باشد  وانگیزه ای باشد

در ادامه راه ......

Security for All or for 
None

Cairo Review of Global Affairs.
Iranian foreign policy guru Seyed Hossein 

Mousavian discusses nuclear weaponization and 

the need for a multilateral security network in the 

Middle East                         By Sean David Hobbs
 Leading Iranian diplomat 
and analyst Seyed Hossein 
Mousavian, 62, has served 
in a variety of diplomatic 
capacities, many of which 
were connected to Iran’s 
nuclear dossier. As a 
prominent international 
voice, many of Mousavian’s 
views are studied as an 
indicator of widely held 
views in Tehran, especially 
on the topic of nuclear 
weaponization.Since 2009, 
Mousavian has served as a 
Middle East Security and 
Nuclear Policy specialist 
at the Program on Science 
and Global Security in the 
Woodrow Wilson School 
of Public and International 
Affairs at Princeton 
University. His views 
and speeches are closely 
watched by American and 
Middle Eastern pundits and 
policymakers.He supports 
the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear 
Weapons (NPT) as well as 
an Islamic fatwa against 
nuclear weapons. Yet, 
given zero achievement of 
adherence to NPT over the 
past fifty years, Mousavian 
believes that only when 
Muslim-majority powers’ 
(such as Egypt, Iran, 
Turkey, and Saudi Arabia) 

 pursue weaponization and 
the nuclear bomb will Israel 
and the United States come 
to the table and negotiate 
in good faith an end to all 
WMDs in the Middle East.
Cairo Review Senior Editor 
Sean David Hobbs spoke 
with Mousavian in mid-
September 2019.

CR: What was the general 
state of mind during 
negotiations for the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) in 2014, as 
opposed to where we’re at 
now, five years later?

SHM: I think some points 
are clear for the international 
community. Iran and Egypt 
both initiated a nuclear 
weapons-free zone [in 
the Middle East] in the 
1970s. Since then, there 
has been zero progress on 
a realization of the United 
Nations Security Council’s 
calls for a nuclear weapons-
free zone in the Middle 
East. Therefore, we can say 
about forty to fifty years of 
international efforts for a 
nuclear weapons-free zone 
have totally failed. Zero 
progress. We have had 
many UN resolutions, many 
international conferences, 

and all have failed. And 
there is only one reason.
The reason for this failure 
is that Israel has nuclear 
bombs, and is neither ready 
to join the 1970 United 
Nations Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear 
Weapons, nor give up 
the nuclear weapons that 
it presently possesses....
CR: What about charges 
that Iran had broken 
international regulations 
and agreements on nuclear 
weaponization?
SHM: Iran is the most 
inspected country in the 
history of non-proliferation. 
Iran accepted in 2013 and 
2015 the JCPOA, the most 
comprehensiveThe reason 
for this failure is that Israel 
has nuclear bombs, and is 
neither ready to join the 
1970 United Nations Treaty 
on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons, nor give 
up the nuclear weapons that 
it presently possesses. As 
such, international powers 
have a complete double 
standard toward Muslim-
majority nations in the 
Middle East compared to 
Israel. The international 
community does everything 
to prevent Muslim 

countries from even having 
enrichment, while the 
United States and others 
work behind the scenes 
to support Israel having 
more weapons of mass 
destruction. This double 
standard is clear and the 
reason why we failed in the 
past, in 2014, and today.
CR: What about charges 
that Iran had broken 
international regulations 
and agreements on nuclear
weaponization?
SHM: Iran is the most 
inspected country in the 
history of non-proliferation. 
Iran accepted in 2013 and 
2015 the JCPOA, the most 
comprehensive agreement 
ever with the highest level 
of inspections, the most 
limits, which no other NPT 
member ever accepted. 
Nevertheless, the United 
States and Israel continue to 
blame Iran, and they have 
greeted Iranian transparency 
and acceptance of the 
International Atomic 
Energy Agency [IAEA] 
inspections with the most 
comprehensive sanctions 
ever. This is the reality.
What you read above  is 
chosen from long interviw 
with Mr.Mousavian.
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We have learned that Dr. 
Ahmad Ali Ahmadi, one of the 
great agricultural experts and 
one of the former ministers 
of agriculture in the former 
Iranian regime, passed away 
recently. With the condolences 
to his survivors, we had an 
interview with his friend, 
colleague and classmate 
H.E.Ardeshir Zahedi, as you 
read below:
AZADI: Your Excellency, I 
am very sorry for lost of your 
best friend, Dr.Ahmadi.
AZ: Thank you, Dr.Ahmadi  
and I sat on the same bench 
in the elementary school 
“15th Bahman” .Later,both 
of us studied Agricultural 
science and graduated from 
Utah State University.He 
became the member of  
Iranian administration, as a 
Minister of agriculture and 
Rural Development. He was 
a sincere minister, and at all 
meetings of the cabinet, he 
always said his words bluntly.
AZADI:How long he kept this 
position?
AZ: He was Minister from 
1977 till 1978,in Jamshid 
Amouzegar administration. 
After that he moved to 
Nashville,Tennessee and 
became the president  of 
International Resources and 
trade, engaged in market 
development for agricultural 
commodities produced 
in Tennessee and land 
development, untill 1982.
In abroad and far from his 
motherland he alwway had  
high ranking positions,like 
president of  some corporation, 
or hired as  Agribusiness 
Specialists in foreign countries 
like Kenya, Niger, Zanzibar, 
and some organization and 
foundation such as FAO,

World Bank. Sometimes  he 
worked in Foriegn countries 
as a US. envoy.
AZADI: What was  his field   
of Phd?
AZ:After getting M.S.,in 
Plant Breeding  from Utah 
State University in 1952, 
he graduated  in 1955 from 
Cornell University , at Ithaca,
New York as a phd in the field 
of Plant Breeding.
AZADI: May I ask you 
to speak generally, about 
Dr.Ahmadi and introduce him 
to Iranian young men who are 
not famillier with  him?
AZ: Off course, as I 
mentioned,I knew him from
Elementary school. If  I want
 to talk about him in general, 
I would say: He was a 
professional Agriculturist who 
has devoted 40-year career
 to national and international 
advancements in environ-
mentally sound agricultural
production and commodity 
processing/marketing.His 
contributions have been  
made in the private business, 
academic, and government 
arenas in Asia, the Middle East, 
Africa, and the United States.
 He served as President of The 
Agronomic Company Ltd. that 
was established  in association 
with the Hawaiian Agronomic 
International for the purpose 
of rendering services in 
agribusiness, engineering, and 
environmental management. 
He directed  the development of  
over 40,000 acres of irrigated 
land for multi-cropping and 
beef production in the southern 
province of Khuzestan; the 
planning, contracting, and 
supervising the construction of 
a cane sugar factory with  the 
capacity of refining 230,000 
tons of sugar per year; and the 

development of 100,000 ha of 
irrigated perimeter forwheat-
bareley-sugar beet production, 
with the necessary factories 
for sugar production in the 
Moghan plain situated in the 
northern part of Iran.
Dr.Ahmadi Spoke  English,
French, Persian (Native), and 
basic Arabic.
Unfortunately we missed him 
on 11/11/2019 in potomak 

Maryland.
My condolences goes 
to his dauther  Arianne 
Ahmadi Tavakolian, and his 
son:  Darian Ahmadi, and the 
other survivors.
Azadi: Your Excellency, 
thank you for your time and 
information provided our 
readers.
AZ:Thanks and appreciate 
it. A
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Winner of the 2018 Most 
Arts Festival Young Pianist 
Competition and a $10,000 
cash  prize, Christopher 
Zandieh bagan  his Suzuki 
piano studies at age 4 on 
Long Island,  and by age 6, 
enrolled at the school  for 
Strings in NYC as a  student 
of Marina Obukovsky.
He is presently  14 years old, 
in his fourth  year of  study 
at the Julliard School  as a 
student  of Ernest Barretta, 
and  a 9th -grade  student at 
syosset High School  Long  
Island, where he is also  the 
principal  alto saxophonist in 
the Jazz  Band.
Christopher had his  first 
performance at Carnegie 
Hall at age 6 and returned  
there  three years later as the 

Grand Prix Winner of 
the Concert  Festival  
International  Competition.

In October  2014, 
Christopher  was chosen  
from among  100 pianists 
as the  featured  solist to 
perform  for Mr. Lang as  
part  of the International  
101 Pianists Program at 
the Tilles Center on Long 
Island. In 2016, he was the 
1st prize winner of the Great 
Composers’ Competition, 
and, last year, was a semi-
finalist in the kaufman 
International Youth Piano 
Competition. In December 
2016 , Christopher  was 
featured solist at the Piano 
Showcase in Rochester,NY, 
for the annual NYS  School  

Music Association Conference. 
In the same month, 
Christopher won the 
annual piano competition 
at Juilliard’s pre-college 
Division and performed  
Mozart’s pianonConcerto 
No.21 with  the Juilliard Pre-
College Symphony at Peter 
Jay Sharp Theater in Lincoln 
Center. A month  later,  he 
was chosen  as a finalist for 
the Chappaqua Orchestra 
Concerto Competition, the  
Ensemble 212 Young Artist 
Competition, and the NY  
Chamber Players Orchestra 
Competition.
Most recently, he was  the 
2nd prize  winner of this 
year’s Chappaqua Orchestra 
Concerto Competition. Last 
year ,  Christopher  was the 
Grand Prize winner  of the  
2018  Most Arts Festival,

which has led to this year’s 
performance of the Chopin 
Piano Concerto No. 1 at the 
2019 opening Gala.
Christopher has participated 
in several masterclasses 
within the past few years with 
renown pianists, including 
Lydia Artymiw, Andreas 
Klein and international 
virtuoso Lang Lang. Besides 
his solo piano performances, 
Christopher is also a member 
of the Zandieh Trio, and the 
principal alto saxophonist at 
his school’s Jazz Band.
What all this talent on stage 
what more is possible? 
Well, of course, the 
return the always highly 
anticipated “Young Pianists 
Competition.” The constant 
never fail to bring a tear to 
the eye and the audience to 
its feet as they share their 
rare musical gifts.Returning 
this year to perform the 
opening night of the festival 
is last  year’s competition 
winner Christopher Zandieh.
His prize- winning  
performance of Mozar’s 
Piano Concerto No.21, 
garnered him a fifteen 
minute standing ovation. 
The excitement in the hall 
was so comelling that left the 
theater with a renewed belief 
in art,music and the future. 
Thank you Christopher.

STAR IS BORN:
CHRISTOPHER
ZANDIEH

HIS EXCELLENCY ARDESHIR ZAHEDI IN THE 
GRIEF OF A CLASSMATEˈS DEATH
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 example of fraud, rapine, and 
cruelty, and compel them to 
live with you in a state of war; 
and yet you complain that they 
are not honest or faithful! You 
stupefy them with stripes, and 
think it necessary to keep them 
in a state of ignorance; and yet 
you assert that they are incapable 
of learning; that their minds 
are such a barren soil or moor, 
that culture would be lost on 
them; and that they come from 
a climate, where nature, though 
prodigal of her bounties in a 
degree unknown to yourselves, 
has left man alone scant and 
unfinished, and incapable of 
enjoying the treasures she has 
poured out for him!—An assertion 
at once impious and absurd. Why 
do you use those instruments of 
torture? Are they fit to be applied 
by one rational being to another? 
And are ye not struck with shame 
and mortification, to see the 
partakers of your nature reduced 
so low? But, above all, are there 
no dangers attending this mode of 
treatment? Are you not hourly in 
dread of an insurrection? [...] But 
by changing your conduct, and 
treating your slaves as men, every 
cause of fear would be banished. 
They would be faithful, honest, 
intelligent and vigorous; and 
peace, prosperity, and happiness, 
would attend you.”
At the age of twenty he 
was bought for some 15 
pounds by an American 
merchant trader, a Quaker 
in Philadelphia. He soon 
discovered the talents of 
the young boy and got him 
involved in his activities, 
paying him a very small 
commission for what he 
earned in business. He then 
suggested to Equiano that he 
could buy his freedom for 40 

pounds if he so wished and 
work for himself. Equiano 
who knew the conditions of 
the black men in America, 
whether slave or freed, 
and had much heard about 
a growing abolitionist 
movement in England, 
decided to make his way to 
London. There were three 
essential groups that had 
initiated the anti-slavery 

movement in England, the 
Quakers, some intellectuals 
and women. They were 
determined to use all their 
force to end human trade. 
By good chance the growth 
of the great achievements of 
the Industrial Revolution in 
the domains of production 
and distribution of goods 
was also making the British 
industries less dependent on 
manpower and they could 
employ technology to replace 
the slave labour.As soon 
as he returned to England, 
he joined the liberation 
movement and started to 
write, speak and preach his 
cause. With the help of his 
wife, an English woman he 
married in 1792, he began to 
assume a significant role in 
the abolitionist movement.  
His colour, the sufferings 
he had gone through in his 
life, his intelligence and 
oratory skills soon made 

him known and respected 
by his companions of the 
movement. The publication 
of his autobiographical 
novel “The Interesting 
Narrative of the Life of 
Olaudah Equiano”, the first 
great narrative on slaves and 
slavery had a great influence 
on public opinion, won him 
a new reputation and global 
sympathy. It became one of

 the corner stones of the 
abolishing the slave trade 
(Slave Trade Act 1807). 
The last years of his life 
was devoted to persuading 
members of the British 
Parliament, the House of 
Lords as well as the House of 
Commons to open their eyes 
to the realities of history and 
to approve the bill to abolish 
slavery. In the dedication 
of his work to the members 
of the British Parliament, 
Equiano writes:
“TO THE LORDS 
SPIRITUAL AND 
TEMPORAL, AND THE 
COMMONS OF THE 
PARLIAMENT OF GREAT 
BRITAIN. My Lords and 
Gentlemen, Permit me, with the 
greatest deference and respect, 
to lay at your feet the following 
genuine Narrative; the chief 
design of which is to excite in 
your august assemblies a sense of 

compassion for the miseries which 
the Slave-Trade has entailed on 
my unfortunate countrymen. By 
the horrors of that trade was I 
first torn away from all the tender 
connexions that were naturally 
dear to my heart; but these, 
through the mysterious ways of 
Providence, I ought to regard as 
infinitely more than compensated 
by the introduction I have thence 
obtained to the knowledge of the 
Christian religion, and of a nation 
which, by its liberal sentiments, its 
humanity, the glorious freedom of 
its government, and its proficiency 
in arts and sciences, has exalted 
the dignity of human nature. I am 
sensible I ought to entreat your 
pardon for addressing to you a 
work so wholly devoid of literary 
merit; but, as the production of 
an unlettered African, who is 
actuated by the hope of becoming 
an instrument towards the relief 
of his suffering countrymen, I 
trust that such a man, pleading 
in such a cause, will be acquitted 
of boldness and presumption. May 
the God of heaven inspire your 
hearts with peculiar benevolence 
on that important day when 
the question of Abolition is to 
be discussed, when thousands, 
in consequence of your 
Determination, are to look for 
Happiness or Misery! I am, MY 
LORDS AND GENTLEMEN, 
Your most obedient, And devoted 
humble servant, OLAUDAH 
EQUIANO, OR GUSTAVUS 
VASSA. Union-Street, Mary-le-
bone, March 24, 1789. »
When in 1796 he lost his 
beloved wife, Susannah, 
he decided he should join 
her and died a short while 
after at the age of 52. The 
government denied him a 
proper burial, and no one 
knows where his body lies. 

The British were afraid of 
his image as a hero and the 
example he had set. In his 
youth Equiano was deprived of 
his land, his home and family, 
his nationality and identity. 
Like other slaves he was 
nobody, just physical power as 
animals, not even a horse for 
horses were considered noble. 
A century after his death, the 
world started to recognize 
and praise the strength of his 
character, his contributions 
to ending one of the most 
shameful experiences of 
human history. He was soon 
appraised as a distinguished 
writer and entered on the list 
of famous writers. Now the 
Nigerians were claiming that 
he belonged to their nation, 
the Americans wanted him to 
be listed amongst their great 
writers, the British and the 
BBC woke up and began to talk 
about him as a British citizen. 
But all these came very late 
for him, at a time when he was 
no more there to appreciate 
and share the posthumous 
honours bestowed upon him. 
In his life he was robbed of 
everything he had, including 
human dignity now they try 
to restore it, but the marks of 
shame are registered on their 
faces. He concludes his great 
autobiography: “I offer here the 
history of neither a saint, a hero, nor 
a tyrant. I believe there are few events 
in my life, which have not happened 
to many: it is true the incidents of it 
are numerous; and, did I consider 
myself a European, I might say my 
sufferings were great: but when 
I compare my lot with that of most 
of my countrymen, I regard myself 
as a particular favourite of Heaven, 
and acknowledge the mercies of 
Providence in every occurrence of 
my life.”

Bagh-e Sangi (Stone 
Garden), 40 km of southeast 
of Sirjan in southern Iranian 
province of Kerman, is a 
building with hexagonal 
design and belongs to 
Darvishkhan Esfandiari. 
After land reform in Iran 
about five decades ago, 

Esfandiari in protest to such 
policy left horticulture and 
let the trees in his garden be 
dried; then he hanged stones 
from all remaining trees and 
took care of them as if they 
were natural, November 30, 
2019. IRNA/Amin Rahmani

***

Pictures on this page are taken 
by Amin Rahmani of IRNA 
Iran News Agency

STONE GARDEN IN 
KERMAN



54
صفحه

  ۱۱
ره ۹

شما ی- 
زاد

   آ

55
صفحه

  ۱۱
ره ۹

شما ی- 
زاد

   آ

A
za

di
,V

ol
.1

1,
 N

o 
10

 p
ag

e 
3

I had never experienced anything of 
this kind before; and although, not 
being used to the water, I naturally 
feared that element the first time I 
saw it, yet nevertheless, could I have 
got over the nettings, I would have 
jumped over the side, but I could not; 
and, besides, the crew used to watch 
us very closely who were not chained 
down to the decks, lest we should 
leap into the water: and I have seen 
some of these poor African prisoners 
most severely cut for attempting to 
do so, and hourly whipped for not 
eating. This indeed was often the case 
with myself.”

 ************* 
The new economic 
opportunities in the emerging 
independent America and 
the Industrial revolution 
that led to the expansion 
of the British Empire and 
global commerce, had made 
the trade of human slaves 
both inevitable and highly 
profitable. The British 
were leaving America and 
installing in the West Indies. 
They had discovered the 
plantations there were worth 
much more than the colony 
they had and that was called 
America. Sugar, cotton, 
tobacco and other products 
of the region were in high 
demand in Europe and 
could potentially conquer 
the markets throughout the 
globe and fill the treasury 
of the Empire.  “We do 
not need America, to hell 
with America,” wrote 
Oliver Goldsmith, the great 
playwright and poet of the 
time. Everyone knows the 
success of the Industrial 
Revolution and the 
foundations of the Empire 
were built upon human 
exploitation, no matter 
whether it was Africa, the 
Americas or India.Equiano 
was young, strong and 
handsome, very attractive 

to the market. He was sold 
and resold several times, 
transported to Barbados 
before finding himself in the 
then colony of Virginia and 
sold to a Royal Navy officer 
as a personal slave with 
an opportunity to travel in 
the company of the British 
“master, owner”.  He was 
trained to fight by the side 
of the Royal Navy against 
the enemies of the kingdom, 
the French and some 
African rebels. The master 
finally retires and returns to 
England. He takes his slave, 
Equiano, with him and sends 
him to school to learn to read 
and write so he could better 
serve him. Being enthusiastic 
and clever Equiano mastered 
the language of Shakespeare 
much faster than the master 
could imagine. Every other 
master would have refused 
such opportunity, knowing 
how dangerous education 
could be. Literacy was in 
fact the very weapon that 
served the slaves of the 
colonies to rise and rebel 
against colonization and 
human injustice bringing the 
most powerful empire in the 
course of history to defeat and 
humiliation. Once he could 
read and write he asked for 
the permission of his master 

to attend the Sunday prayers 
at the Church. He was soon 
attracted by Christianity and 
was baptized, not for any 
moral and spiritual reasons, 
as he had seen the Christian 
Missionaries working 
hand in hand with the 
slave owners and profited 
from the human trade, but 
simply because he found the 
promise of a life after death 
and the hope of paradise 
attractive. In this world he 
had lived in hell, maybe he 
could now expect something 
after death, a salvation, a 
freedom from the chains. 
Death was now a blessing 
to him, and he was all ready 
to embrace it. The master 
who knew that his slave is 
worth a lot more money than 
he had originally paid for, 
decided to sell him again. 
Materialistic calculations, 
the desire for profit making, 
taking gold for God were 
natural characteristics of the 
age of commercialism, part 
of human greed if not his 
nature.
In his masterpiece “The 
Interesting Narrative 
of the Life of Olaudah 
Equiano,” published in 
1789, a few years before his 
death, he gives a moving 
description how under the 

West India Code women and 
children were considered 
the property of slavers. The 
brutal, inhuman treatment 
they received, left them 
without name, without 
property without family or 
identity. He is right when 
he says, “Slavery brutalizes the 
slavers more than it brutalizes the 
slaves……. Such a tendency has 
the slave-trade to debauch men’s 
minds and harden them to every 
feeling of humanity! For I will not 
suppose that the dealers in slaves 
are born worse than other men—
No; it is the fatality of this mistaken 
avarice, that it corrupts the milk 
of human kindness and turns it 
into gall. And, had the pursuits 
of those men been different, they 
might have been as generous, 
as tender-hearted and just, as 
they are unfeeling, rapacious 
and cruel. Surely this traffic 
cannot be good, which spreads 
like a pestilence, and taints what 
it touches! which violates that 
first natural right of mankind, 
equality and independency, and 
gives one man a dominion over 
his fellows which God could never 
intend! For it raises the owner to 
a state as far above man as it 
depresses the slave below it; and, 
with all the presumption of human 
pride, sets a distinction between 
them, immeasurable in extent, 
and endless in duration! Yet how
mistaken is the avarice even of 
the planters? Are slaves more 
useful by being thus humbled 
to the condition of brutes, than 
they would be if suffered to 
enjoy the privileges of men? The 
freedom which diffuses health and 
prosperity throughout Britain 
answers you—No. When you make 
men slaves you deprive them of 
half their virtue, you set them in 
your own conduct an
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 We should not hesitate to 
consider William Shakespeare 
as the first great author who 
defended the honour and 
dignity of individuals without 
consideration of age, race or 
gender. In an age when black 
people were regarded as 
subhuman slaves and the few 
ambassadors from Africa who 
were black had to live outside 
the peripheries of London and 
pay a special tax, he creates 
a black hero, Othello, a great 
man of noble mind and heart. 
Othello is in Venice to save the 
European civilization from the 
threats 
of the invaders. But the 
first major black writer we 
have known goes back to 
the 18th.Century, a former 
slave, Olaudah Equiano, 
who had no right to speak 
suddenly becomes one of the 
distinguished writers of the 
age of great revolutions. He 
plays a major role in abolishing 
of slavery and initiates great 
changes in the British Empire. 
 Equiano even when he had 
proved his talents, had no 
right to exist or be known. The 
masters could not possibly 
tolerate a black man claiming 
to have an identity, pretending 
to exist, let alone to think and 
to speak. 
He was born, we discovered 

much later, in 1745 in 
Essaka, Nigeria. He lived his 
childhood in a small village 
where everyone knew and 
respected each other. There 
was no crime, no insecurity 
no need for money. People 
had high standards of virtue, 
respected and loved each 
other. He describes himself: 
“I was named Olaudah, which, in 
our language, signifies vicissitude 
or fortune also, one favoured, and 
having a loud voice and well spoken.”

When he was about eleven 
playing in the field with 

his younger sister he was 
kidnapped to be sold as a 
slave. “One day, when all our 
people were gone out to their works 
as usual, and only I and my dear 
sister were left to mind the house, 
two men and a woman got over our 
walls, and in a moment seized us 
both, and, without giving us time to 
cry out, or make resistance, they 
stopped our mouths, and ran off with 

us into the nearest wood.”

He was taken to the port 
and carried away in a 
“slave boat”. When he sees 
the attitude of the white 
“masters” he fears that 
they are cannibals and will 
ultimately eat him. Their 
behavior is inhuman and 
savage, Equiano is well 
behaved and noble. He lives 
in a state of permanent shock 
and fear. Later on, he writes 
that he continued to pray for 
his only friend “death” to 
come and relieve him. 

“The first object which saluted my 
eyes when I arrived on the coast 
was the sea, and a slave ship, which 
was then riding at anchor, and 
waiting for its cargo. These filled 
me with astonishment, which was 
soon converted into terror, which I 
am yet at a loss to describe, nor the 
then feelings of my mind. When I was 
carried on board I was immediately 
handled, and tossed up, to see if 

I were sound, by some of the crew; 
and I was now persuaded that I had 
gotten into a world of bad spirits, 
and that they were going to kill me. 
Their complexions too differing so 
much from ours, their long hair, and 
the language they spoke (which was 
very different from any I had ever 
heard), united to confirm me in this 
belief…………………… 

Soon after this the blacks who 
brought me on board went off and 
left me abandoned to despair. I now 
saw myself deprived of all chance 
of returning to my native country, 
or even the least glimpse of hope 
of gaining the shore, which I now 
considered as friendly; and I even 
wished for my former slavery in 
preference to my present situation, 
which was filled with horrors of 
every kind, still heightened by my 
ignorance of what I was to undergo. 
I was not long suffered to indulge 
my grief; I was soon put down under 
the decks, and there I received such 
a salutation in my nostrils as I had 
never experienced in my life: so that, 
with the loathsomeness of the stench, 
and crying together, I became so 
sick and low that I was not able to 
eat, nor had I the least desire to 
taste anything. I now wished for the 
last friend, death, to relieve me; but 
soon, to my grief, two of the white 
men offered me eatables; and, on my 
refusing to eat, one of them held me 
fast by the hands, and laid me across 
I think the windlass, and tied my feet, 
while the other flogged me severely. 

OLAUDAH  EQUIANO
*A slave who accelerated abolishing 
of slavery and changed the course 
of the British Empire.
“Slavery, properly so called, is the establishment of a right 
which gives to one man such a power over another as renders 
him absolute master of his life and fortune.” Montesquieu
“It corrupts the milk of human kindness and turns it into gall.            
                                                                                O. Equiano     
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