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

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

خودرابرای ما  ایمیل کنید:

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

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

ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما 
درارتباط باشید

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

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

قابل دسترسی است : 
www.parsmassmedia.org
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 میخوانید

ماه بهمن درتقویم سیاسی کشورما 
اخیر  سال   ۶۰ در  انقالب  دو  شاهد 
بوده است:  انقالب سفید یا انقالب 

شاه ومردم و انقالب اسالمی.
انقالب سفید برخالف همه انقالبهای 
دنیا که از پائین ترین طبقات مردم 
اجرا  به  و  ریزی  طرح  کشور   یک 
شخص  باالترین  از   ، آید  می  در 
ریزی  طرح  پادشاه  یعنی   مملکت 
و پیشنهادشد و بعد تا پائین ترین 

طبقات مردم ازآن حمایت کردند.
پائین  سوی  از  اسالمی   انقالب  اما 
تاریک  از  که   ، جامعه  قشر  ترین 
به  برخورداربود  فکری  افق  ترین 
قشر  حمایت  ومورد  اجرادرآمد 

روشنفکرمملکت قرارگرفت.
انقالب سفید برای بهترشدن وضع 
پیشنهادشدوهرروز  مردم  زندگی 
شدیم  می  دور  بهمن  ششم  از  که 
اثرات سازنده ی این انقالب بیشتر 
انقالب  اما  شد.   می  ظاهر  وبیشتر 
اسالمی از همان آغازبا آتش  وخون 
 ۲۲ روز  از  هرچه  و  ثمررسید  به 
که  وهرسال  دورترشدیم  بهمن 
اثرات مخرب  انقالب گذشت  ازاین 
و برباددهنده آن بیشتر نمایان شد.
که  هرروز  ومردم  شاه  انقالب 
مردم  میگذشت   سالروزش  از 
میکرد  جلب  خود  به  را  بیشتری 
از  بسیاری  سرانجام  بطوریکه 
اندیشان   تاریک  با   که  چپگراها 
اسالمی همگام شده بودند تا شاه را 
ازصحنه سیاسی ایران  خارج کنند  
اعتراف  انقالب  این  سازندگی  به 

کردندو بویژه طرح سپاه دانش ،
که  پنجم  اصل  و   بهداشت  سپاه   
اصالح قانون انتخابات و آزادی زن 
ایرانی در انتخابات بود و اصل سوم 
درسود کارگران  شدن  سهیم  که 

 کارخانه ها بود را بسیار مترقی و

 سازنده خواندند.
اما انقالب اسالمی ، نه تنها دراداره 
و  نداشت  سودی  کارخانجات 
سوء  براثر  کوتاهی  مدت  از  پس 
وسودآورترین  بزرگترین  مدیریت، 
ورشکسته  را  مملکت  کارخانجات 
کرد بلکه ، کارگر ایرانی را با اسفبار 
زندگی  حتی   - زندگی  وضع  ترین 
بخورونمیر-  روبرو کرد. آماری که 
بخاطر   ایرانی  پدران  خودکشی  از 
نیازهای  تأمین  در  توانایی   عدم 
منتشر  رژیم  توسط خود   ، خانواده 

شده است گواه  این مدعاست.
خواستار    ، ومردم  شاه  انقالب 
وآبادانی  درعمران  سریع  پیشرفت 
فرهنگ  واعتالی  ترویج  و  مملکت 
انقالب  درحالیکه  بود.   ایرانی 
فرهنگ  نابودی  به  کمر  اسالمی 
ومفاخرایرانی   ، است  بسته  ایرانی 
دروغین   های  برچسب  با  را  
در  حتی  کندو  می  خواروخفیف 
دوران  ما  مدارس  تاریخ  دروس 

شاهنشاهی را حذف کرده است.
درجهان  هررژیمی  است  بدیهی 
مخالفین خودراداردورژیم پادشاهی
 ایران نیز  یکی از این رژیم ها بود. 
با   پادشاهی  رژیم  برخورد  اما 
منصفانه  و  منطقی  مخالفینش  
با  برای مثال دانشجویانی که   بود. 
خارج  به  دولتی  بورس  از  استفاده 
ازکشور میرفتند و توسط  عواملی  
می  تشویق  پادشاهی   رژیم  برضد 
شدند  شعار نویس هایی می شدند 
لندن  شهرهای  دیوار  درو  بر  که 
رژیم  علیه  پاریس   و  ونیویورک 
نام  هم  رژیم   . نوشتند  می  شعار 
ونشان همه این شعارنویسان را می 
دانست ، اما هیچ اقدامی علیه آنها 
نمیکرد و آنان را از تحصیل محروم 
نمی ساخت. اما دررژیم اسالمی  اگر 

ستاره  خودشان  بقول  دانشجویی 
تنها خودش  سرانجام   نه  دارشود  
از تحصیل محروم می شود بلکه تا 
اش خانواده  نیز  بعدازاو  نسل  چند 
بود.  خواهند  رژیم  تنبیه  مورد   
بدست  نوجوانش  پسر  که  مادری 
عوامل مزدور رژیم کشته می شود 
ندارد.  وعزاداری  کردن  گریه  حق 
که  مذهبی  مراسم  برگزاری  حق 
خودآخوندها آن را تبلیغ وتشویق 
پدرو  سرانجام  و  ندارد  کنند  می 
مادر داغدار  بخاطر عدم تمکین از 
افکنده  زندان  به  رژیم   دستورات  

می شوند. 
رهبر انقالب شاه ومردم  بخاطر اینکه 
ریخته  زمین  به  هموطنش  خون 
و  کند  می  ترک  را  مملکت  نشود  
رهبر انقالب اسالمی  دربرابر دوربین 
تلویزیونها افتخار می کند که با کشتن  
مردم  جان بلب رسیده  تظاهرات را  
پایان داده و بقای رژیمش را تضمین 

کرده است.
رهبر انقالب سفید در آخرین روزهای  
انقالب  صدای   « گوید  می  قدرتش 
شمارا شنیدم« و رهبر انقالب سیاه 
می گوید شما که اعتراض می کنید  
خس وخاشاک و  افراد شرور هستید. 
رسمی  مذهب  گذشته    دررژیم 
ایران شیعه دوازده امامی بود و شاه 
تنها  پادشاه  خودرا  همواره   ایران 
رژیم  خواند.  می  جهان  کشورشیعه 
کرد  می  مبذول  خودرا  تالش  همه 
و  صلح  مذهب  را  شیعه  مذهب  تا  
معرفی  برادری  و  وعدالت  آرامش 
هم  مسلمان،  خانواده  دریک  کند. 
مادر چادری داشتیم و هم فرزند بی 
معروف  طرح  که  پوششی  با  حجاب 
مساجد  بود.  جهان  طراحان  ترین 
فعال بودند و با ۱۵۰ هزار روحانی  به 
تبلیغات وسیع خود علیه رژیم  ادامه  
ارشاد  حسینیه  وقتی  دادند.  می 
با  ها  روزنامه  شد  افتتاح  درتهران 
پیشرفته  بکارگرفتن  از   وتاب  آب 
دراین  الکترونیکی   وسایل  ترین 
آغاز، وازهمان  خبردادند.  مسجد  
شاهنشاهی  ضدرژیم  فعالیتهای 
درآنجا   اعمال می شد. امروز  برخی 
اهل  از  ازآنها  بسیاری  که   ، ازمردم 
مسجد  داشتن  حق  هستند   سنت 
درویشان  ندارند.  خودرا  مخصوص 
خودرا  های  خانقاه  به  رفتن  حق 
ندارند. و رژیم  تاریک اندیش هنوز از 
عدم آزادی دررژیم شاهنشاهی  می 
گوید. شیعه ، دینی  سرشارازخشونت 

آن  پیروان  و  است،  شده  معرفی 
گروههای  به  وابستگی  به  درجهان 
تروریست  متهم هستند. اگر هدف 
انقالب اسالمی را  حفظ حرمت دین 
و کرامت انسانی شیعیان  فرض کنیم 
باید بگوییم  انقالب اسالمی  درست 
در جهت بباد دادن حرمت و قداست 

مذهب شیعه گام برداشته است.
زدودن  برای   اسالمی  انقالب  اگر 
فساد و دزدی و بی عفتی به پیروزی 
کوتاهی   مدت  در  متأسفانه   رسید  
توانست از میان کارمندان اداری که 
گذشته   دررژیم  دزدیشان  حداکثر 
اداره  اتومبیل  از  استفاده غیرقانونی 
دزدان  به   ، بود  اداری  تسهیالت  یا 

میلیارد دالری تبدیل کند.
در  گذشته  دررژیم  خودفروش  زنان 
بسیار  تعدادشان  آبادان    یا  تهران 
معدود بود ودرمحلی محصور نگهداری 
می شدند و هرهفته توسط پزشکان 
دولتی به رایگان مورد معاینه قرار می 
گرفتند تا بیماریهای آمیزشی را  در 
سطح شهر شایع نکنند،اما اکنون به 
وضعی گریه آور  و رقت بار  بدل شده 
اند. قلعه  را که محل نگهداری زنان 
خودفروش دررژیم گذشته بود  رژیم 
تخریب  روزها  نخستین  در  اسالمی 
کرد و زنان نگون بخت ساکن آنجارا 
بیرون  ازآنجا  کردو  وشتم  ضرب 
تهران   خیابانهای  همه  اکنون  راند. 
درحکم قلعه  زنان خودفروش است. 
امروز  تا  اسالمی  حکومت  آغاز  از 
زنان  تعداد  کاهش  بجای  هرسال 
خودفروش، سن فحشا کاهش یافته 
حکومت  خودفروشان   است.دربین 
اسالمی ، دختران دوازده ساله دیده 
می شوند.زنان شوهرداری دیده می 
شوند که بخاطر کمک به هزینه های 
خود   شوهر  اجازه  با  خود  زندگی 
انقالب  آیا  کنند.   می  خودفروشی 
اسالمی شرف و غیرت را از ملت ایران 

گرفته است؟ 
مطمئن باشید که مردوزن ایرانی  هرگز 
نمی  ازدست  خودرا  اصالت  و  شرف 
است.  نزدیک  پیروزی  صبح  دهند. 
امید خودرا از قدرتهای بزرگ  قطع 
کنیم . درانتظار حمله آمریکا نباشیم.
کنیم  فکر  ایران   ملت  فردفرد  به 
ماست. شجاع  مردم  ازآن  پیروزی 
برهمگان  سفید   انقالب  سالروز 
سیاه  انقالب  وسالروز  مبارک 

برمردم ایران تسلیت باد.

مرتضی پاریزی

یسه ی مقا

نقالب دوا
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جناب  برنوشتار  ای  تکمله   
آقای ناصر امینی.

      یاد واره نگاری از سوی کسانی 
سیاسی،  درامور  زیرهرعنوان  که 
ویا  حضور  اجتماعی  و  فرهنگی 
بسیار  کار  اند،  داشته  دستی 
آگاهانیدن  جهت  از  ای  شایسته 
یا  زمینه  درآن  که  است  مردمانی 
این  مجموع  که  آگاهند  هانا  زمینه 
است  درسهایی  یا  درس  ها  آگاهی 
که جامعه از فرا راه آن به مصداق» 
گذشته چراغ راه آینده است«، در 
و  سیاسی  و  تاریخی  های  زمینه 
اجتماعی و فرهنگی گذشته و حال 
آموزد  می  مردمانش  و  خود  میهن 
با دیده ای روشن بین درباره ی  تا 
به  داوری  به  میهنش  تاریخسازان 
فریب  وسادگی  آسانی  وبه  پردازد 
و  بیمورد  هیجانات  ودچار  نخورد 

گاه ُمخّرب نشود.  
جناب  نوشتارهای  سلسله         
آقای ناصر امینی نیز از جملۀ همین 
و  جالب  بسیار  که  هاست  آگاهی 
آموزنده است، اما از آنجا که بدون 
چنین  در  آنهم  ایشان  تردیدغرض 
سن وسالی که نگارش مطلب حال 
خواهد،  می  ویژه  ای  حوصله  و 
آگاهانیدن امثال من و ما، در جهت 
ازرویدادهای  بخشی  به  خدمت 
از  بخشی  در  مااست،  میهن 
نوشتارشان در شمارۀ پیاپی۱۱۹اول 
۱۳۹۸زیرعنوان»گوناگون«  دیماه 
دموکراتها  چون   ...«: است  آمده 
پل  فرار،  و  نشینی  عفب  هنگام 
از  تبریز   – قطارتهران  که  را  دختر 
کرده  ُمنفجر  گذشت،  می  آن  روی 
بودند، دنباله ی مسافرت تا تبریز با 
اتوُمبیل انجام شد...«. که در تکملۀ 
نوشتارشان لزومًا اشاره می کنم که 
: پس از پایان یافتن کار احداث راه 
جنوب،  به  شمال  سرتاسری  آهن 
برداری  بهره  و  شهریور۱۳۱۷  در۴ 
بزرگ،  رضاشاه  دستور  به  آن،  از 
راه  شبکه  کارساختمان  بالفاصله  

ازتهران  تبریز-  به  تهران  از  آهن 
به مشهد و ازتهران به بندر عباس 
آغاز  وکرمان  ویزد  انارک  طریق  از 
تجاوز  با  آنها  همگی  که  گردید 
نیروهای نظامی شوروی و انگلستان 
ناتمام ماندند که این ناچیز در گفتار 
دوم کتابی زیر نام» رضاشاه در آینه 
به  نیز  آن  دوم  که چاپ  اسناد«  ی 
چاپ  به  اخیراً  پاریزی،  آقای  هّمت 
رسیده و منتشر شده است،به گونه 

ای مشروح به آن پرداخته است.
 – تهران  راه آهن  باره ی         در 
شرح  به  بنا  امینی  آقای  تبریزکه 
لزومًا  اند،  کرده  اشاره  آن  به  فوق 
خط  این  که  سازد  می  خاطرنشان 
به  شهریور۱۳۲۰  سوم  از  پیش  تا 
زنجان  کیلومترتا   ۳۱۵ درازای 
اواسط  از  که  بود  شده  ساخته 
برداری  بهره  ی  سال۱۳۲۱آماده 
گردید، ودر سال ۱۳۲۳ این خط به 
تبریز  تا  آن  ادامۀ  اما  رسید،  میانه 
متوقف شد و راه آهن میانه تا تبریز 
پایان  اردیبهشت۱۳۳۷به   ۱۴ در 
رودر  این  از  رسید،  برداری  وبهره 
از  همراهان  و  شاه  حرکت  زمان 
میانه به تبریز، در خردادماه ۱۳۲۶،  
خاطر  به  تا  نبود  دایر  آهنی  راه 
استفاده  دخترناگزیربه  پل  انفجار 
 – ک  احترام،  با  شوند.  ازاتوموبیل 

هومان ۲۰آذرماه۱۳۹۸

یادداشت ماه پیش

با درودهای گرم 
ضمن عرض شادباش بمناسبت حنوکا 
به خوانندگان کلیمی، وتبریک بخاطر 
کریسمس  به خوانندگان مسیحی، و 
تبریک سال ۲۰۲۰ به همه خوانندگان 
شما که درخارج ازکشورندوبااین سال 
میالدی سروکاردارند، و عرض خسته 
با  که  عزیزانی  شما  همه  به  نباشید 
به خانه های  را  زحمت خود  آزادی 
ازیادداشت  خواستم   آورید  می  ما 
  . کنم  ستایش  شما  پیش  شماره 

اصوالً یادداشت های شما چون از دل 
برمی آید بردل می نشیند. همیشه 
می  اشک  گاهی  و  خوانم  می  را  آن 
بمناسبت موضوع  و گاهی هم  ریزم 
نشیند.   می  برلبهایم  لبخندی  آن 
همانطورکه نوشته بودید چهل سال 
است که ما گرفتار  برخی ازاین رسانه 
قبال  که  هستیم  زبان  فارسی  های  
هفته ای یک ساعت بود و اآلن بیست 
وچند سال است  ۲۴ ساعته هم شده 
اند. وبا اینهمه دستک و دنبک هنوز 
نتوانسته اند یک اپوزیسیون قوی و 
تأسف.  زهی  آورند.  بوجود  منسجم 
رویم  می  ها  برنامه  خط  روی  وقتی 
آقا  آوریم  برزبان می  را  گله  وهمین 
یا خانم برنامه ساز ناراحت می شود 
پخش  شمارا  نظرات  ما  گوید  می  و 
سازمان سیاسی  یک  ما   . کنیم  می 
کار  اپوزیسیون  .ساختن  نیستیم. 
نمی  مربوط  بما  و  است  تشکیالتی 
این  کار  وبفرمایند  کنند  لطف  شود. 
منظوری  بچه  چیست؟  ها  رسانه 
هرسال میلیونها دالر از جیب ایرانی 
سرازیر  ها  آمریکایی  جیب  به  ها 
دیگر  اآلن هم  که  کنند.بگذریم  می 
مخاطبانشان روزبروز کمتر و کمتر می 
شود. من اکنون فقط به رادیوی صدای 
مردم  بااجرای آقای قائم مقامی گوش 
می کنم .  بنظر من این رادیو که روزی 
مفید  دارد   زنده  برنامه  ساعت  سه 
ومختصر همه چیزرا بازگو می کند..

شماهم ازایشان حمایت کنید.
باسپاس  محمد.م. بوستون
مدت  بنده  سپاسگزارم.  مهرشما  از 
نزدیک به سه سال برنامه های آقای 
ازرادیوی خودمان در  را  قائم مقامی 
بوستن  رله می کردم. واین به دلیل 
داشته  ایشان  به  که  است  اعتقادی 
به  نیازی  مردم  صدای  رادیو  ودارم. 
تبلیغ ندارد وهمه آدرس اینترنتی یا 
ماهواره ای آن را می دانند.  معذلک 
برروی  اگر  که  کنم  می  یادآوری 
نام   خود  مرورگر  در  خود  کامپیوتر 
کنید  تایپ  را  مردم  صدای  رادیو 
این  صدای  به  توانید  می  مستقیما 

رادیو درتمام مدت ۲۴ ساعت گوش 
کنید. موقع را مغتنم شمرده به جناب 
می  نباشید  خسته  هم  مقامی  قائم 

گوئیم.

چی شد؟

آبان  آخر  هفته  در  مردم  خیزش  با 
تمام  چیز  همه  گفتیم  خود  با  ماه  
بازخواهیم  ایران  به  بزودی  و  شد 
تظاهرات  روز  بعدازپنج  اما  گشت. 
تنها   وبردباری  استقامت   . شد  تمام 
کلید درهای قفل شده برروی آزادی 
است.وقتی ۱۵۰۰ کشته دادیم ونتیجه 
ای نگرفتیم، یعنی این مسیررا دوباره 
باید طی کنیم. امیدوارم مردم بدانند 
و  درترس  آنها  از  بیشتر  رژیم  که 
با  حتی  مردم  قدرت   . است  نگرانی 
وتانک  توپ  قدرت  از  خالی  دست 

بیشتر است.
به امید موفقیت. 

احمدعلی-ل. ویرجینیا
دوست عزیز کم لطفی نفرمایید. چطور 
می گویید نتیجه ای نگرفتیم؟ اتفاقًا 
نتیجه خوبی گرفتیم . نزدیک ترین 
یعنی  امت  خونخوار   این   دوستان 
اتحادیه اروپا نیز  با شمارش کشته ها 
تصمیم گرفت دیگر به دنبال  برجام 
ژاپن  وهمینطور  نباشد.  آن  واحیای 
خواهش آقای روحانی را که حضوراً 
دردفتر نخست وزیر آبه برای دریافت 
دالرهای نفتی اش که از ژاپن طلبکار 
است مطرح شده بود رد کرد. بعدهم 
. شده  تمام  چیز  همه  نکنید  فکر 
 بقول خود این امت خونخوار ، نهضت 
ادامه دارد. بزودی قیمت سوراخ موش 
و کانال های فاضل آب افزایش خواهد 

یافت.

دوتار  ساز افغانی یا ایرانی؟

که  اند  کرده  اعتراض  افغانها   اخیراً 
بیشتر  و  نیست  ایرانی  ساز  دوتار 
افغانی است.  وقتی متولی احترام امام 
زاده را نداشته باشد نتیجه همین می 

شود که همه آثارو شواهد فرهنگی ما 
بنام دیگران غارت می شود. آیا می 
مملکت  روزی  که  امیدواربود  توان 
صاحب  رهبرانی شود که دلشان برای 

فرهنگ وهنراین مملکت بسوزد؟
منیژه افتخاری- شرق آمریکا
دوست عزیز  این موضوع بخصوص ،

 ارتباطی به رهبران مملکت ندارد .
ازایران  جزیی  زمانی  افغانستان    
بوده است  ومسلم است دربسیاری 
همسان  فرهنگی  باایران،  موارد   از 
دوتار  که  مورد  دارد.دراین  ومشابه 
ساز افغانی است  یا ایرانی باید گفت  
خاستگاه  این  سازمهم است .زمانی که 
افغانستان جزیی ازایران بود دوتارهم 
 . بود  متداول  بزرگ   خراسان  در 
ندارد.  دعوا  معروف  بقول  دیگر  این 
درافغانستان  که  فرهنگی  عامل  هر 

شاهدیم خاستگاه ایرانی دارد.

نوشته دردناک
تادراین پیکر فانی، جان است

قبله و کعبه ی من ایران است
باشایسته ترین درودها بشما وباسپاس 
»سهم  ماه  این  یادداشت  ازشما، 
اپوزیسیون خارج ازکشور دربرکناری 
رژیم اسالمی « را چندین مرتبه خواندم. 
بازهم  میخواهم  دست شمارا بفشارم، 
قلم شماراببوسم که این چنین درنوشته 
خود چهل سال گذشته  وچهل سال 
آینده راازنظرما اپوزیسیون خارج ازایران 
خوب ترسیم کرده اید! نوشته شمابسیار
 دردناک و  سوزآوربود  بطوریکه من 
وسایرهمرزمان  راوادارکرد که دربرکناری 
این حکومت اسالمی وجنایتکاران آن  
فعالیت بیشتری  انجام دهیم. برماست 
که مکان آینده دزدان رژیم را بدانیم 
وبانکها وحسابهای آنهارا  پیگیری نماییم 
مهرتان افزون.              پرویزکالنی آلمان

حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 50    دالر
کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱50 دالر
خاورمیانه         ۱60 دالر
استرالیا         ۱۸0 دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

نفیس رتین وردعین حال ارزان رتین عیدی را هب دوستان خود بدهید.

شماره وژیه آغاز یازدهمین سال انتشار ماهناهم آزادی د راول اسفند ماه ۱۳۹۸ منتشر می شود.

ورداول رفوردین هم شماره وژیه نوروز را هب خاهن اهی شما می آوریم. ازهم اکنون می توانیداشتراک 
یمیل  مشترک شوید

آزادی را بعنوان یک عیدی ماندگار هب دوستان خود هدهی کنید. فقط با یک تلفن یا ا

توضیح الزم

اکنون بیش از ۹ سال است که اشتراک سالیانه  مجله آزادی به مبلغ ۵۰ 
دالرثابت مانده است. دراین مدت هزیه های پست تقریباً دوبرابر شده 
است و ازهم اکنون به ما خبرداده اند که باز ازاول سال میالدی  یعنی از 
همین شماره حدود ۷/۵ درصد بر بهای پست افزوده می شود. بر بهای 
کاغذ در سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزوده شد.  چاپخانه نیزعالوه بر 
باالبردن هزینه کاغذ  حدود ده درصد بر هزینه چاپ افزوده است. وما 
هنوز قیمت  مجله را افزایش نداده ایم. دلیل آن هم این است که انتشار 
»آزادی« منبع درآمدی برای تأمین هزینه های زندگی ما نیست وهرگز 
چشم داشتی برای درآمد مجله نداشته و نخواهیم داشت. حتی بسیاری 
از موارد از حقوق بازنشستگی خود ویا بالطف دوستان وعالقمندان این 

مجله،  هزینه هارا جبران می کنیم.    
اما از دوستانی که نامه های مارا برای پرداخت حق اشتراک خود دریافت 
می کنند و پاسخی نمی دهند، گله داریم. به همین دلیل ازاین پس برای 
هرمشترکی که نامه ارسال شود  چنانچه ظرف ۱۵ روز  چک آنهارا دریافت 
نکنیم ارسال مجله قطع می شود ولی بدهی آنها همچنان بقوت خود 
باقی خواهدبود و باید پرداخت کنند.اگر به فرهنگ و هنر مملکت خود 

عالقمندید بر مهرخود نسبت به » آزادی« بیفزایید.  
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محرمانه  اسناد  انتشار 
درباره جنگ افغانستان

تعدادی اسناد محرمانه و مدارک 
توسط  آمده  دست  به  دولتی 
دهد  می  نشان  پست  واشنگتن 
آمریکایی  ارشد  مقامات  که 
افغانستان  در  جنگ  حقایق 
از  کارزار  سال   ۱۸ طول  در  را 
و  اند،  داشته  نگه  پنهان  مردم 
با اظهارات دروغ و پنهان کردن 
بدون  جنگ  نتیجه   شواهد، 

برنده را ازمردم مخفی کردند.
پروژه  یک  توسط  اسناد  این 
های  بررسی شکست  که  فدرال 
درگیری  ترین  طوالنی  اساسی 
ایاالت  تاریخ  در  مسلحانه 
متحده رابرعهده داشته  است ، 
جمع آوری گردیده است. اسناد 
صفحه   ۲،۰۰۰ از  بیش  شامل 
یادداشت هاو مصاحبه های قباًل 
است  افرادی  با  نشده  منتشر 
جنگ  در  مستقیمی  نقش  که 
داشتند ، واز ژنرال ها و دیپلمات 
و  امدادی  کارگران  تا  گرفته  ها 
می  رادربر  افغانستان  مقامات 
در  متحده  ایاالت  دولت  گیرد. 
محافظت از هویت اکثریت قریب 
این  برای  که  کسانی  اتفاق  به 
تقریبًا  اند  شده  مصاحبه  پروژه 
همه اظهارات آنها را پنهان کرد. 
پس از یک نبرد قانونی سه ساله،
 اسناد تحت قانون آزادی اطالع 

رسانی منتشر شد.
 ۴۰۰ از  بیش   ، ها  مصاحبه  در 
در  آنچه  از  نفرازافرادخودی 
چگونگی  و  داده  رخ  افغانستان 
در  متحده  ایاالت  درگیرشدن 
انتقاد   ، جنگ  دهه  دو  تقریبًا 

کرده اند.
سه  ژنرال   ، لوت  داگالس 
کاخ  ازطرف  که  ارتش  ستاره 
و  بوش  دولت  دوران  در  سفید 
اوبامادرجنگ افغانستان  خدمت 
از  »ما  است:  گفته   ، کرد  می 
درک اساسی در مورد افغانستان 
عاری بودیم. وی افزود: »درسال 
۲۰۱۵ ازخود می پرسیدیم  ما در 
اینجا چه کاری انجام می دهیم؟ 
بودن  قصد  از  تصوری  هیچ  ما 
باید   که  وکاری  درافغانستان  

انجام دهیم را نداشتیم. «
مردم  گوید:»اگر  می  لوت  ژنرال 
را  اشتباه   این  عظمت   آمریکا 
»ارتش  کنند...وبدانند  درک 
اداری  وقایع  دلیل  به  آمریکا 
وزارت  و  پنتاگون   ، کنگره  در 
خودرا  سرباز  خارجه۲،۴۰۰  امور 
کسی  »چه  است  داده  ازدست 

خواهد گفت این بیهوده بود؟«
از سال ۲۰۰۱ ، بیش از ۷۷۵،۰۰۰ 
بارها  و  بارها  آمریکایی  سرباز 
اند.  شده  اعزام  افغانستان  به 
از   ، دفاع  وزارت  آمار  براساس 
آنجا  در  نفر   ۲۳۰۰  ، تعداد  این 
در  نفر   ۲۰.۵۸۹ و  درگذشتند 

عملیات زخمی شدند.

طیف  طریق  از   ، ها  مصاحبه 
گسترده ای از صداها ، شکست 
به  تا  که  را  جنگ  اصلی  های 
می  بیان   ، دارد  ادامه  امروز 
که  کنند  می  تأکید  آنها  کند. 
 - جمهور  رئیس  سه  چگونه 
اوباما  باراک   ، جورج دبلیو بوش 
فرماندهان  و   - ترامپ  دونالد  و 
وعده  اند  نتوانسته  آنها  نظامی 
در  پیروزی  برای  را  خود  های 

افغانستان تحقق بخشند.
این  شدن  فاش  از  پس  امروز 
حقایق مشخص می شود که چرا 
هرچه  است  مایل  ترامپ  دانلد 
را  آمریکایی  سربازان  زودتر 
و  بیاورد  خانه  به  افغانستان  از 
برای همین در مذاکره با طالبان 
کشور   درآن  صلح  وبرقراری 

شتاب دارد.

آیا پمپئو استعفا می دهد؟

پمپئو،  مایک  اینکه  احتمال 
ایاالت متحده  امور خارجه  وزیر 
از  نزدیک  آینده  در  آمریکا 
به  روز  کند،  استعفا  خود  سمت 
که  اتفاقی  می شود؛  بیشتر  روز 
ایران را بیش از هر کس دیگری 
که  زیرا  کرد،  خواهد  خوشحال 
پمپئو یکی از ستون های اساسی 
ترامپ  دونالد  دولت  سیاست 
بر  حداکثری  فشار  اعمال  برای 
خوب  خبر  این  اما  است،  ایران 
هم  بد  خبر  سه  ایرانی ها  برای 

اینکه پمپئو  اول  به همراه دارد. 
قصد دارد از ایالت کانزاس برای 
شود  کاندیدا  آمریکا  سنای 
سنا  جمهوری خواهان  وزن  تا 
همه  اینکه  دوم  و  شود  بیشتر 
جانشینان  عنوان  به  که  آنها 
شده اند،  معرفی  پمپئو  احتمالی 
ایران  قبال  در  نیز  او  خود  از 
سرسخت ترند و اما خبر سوم که 
برنامه ریزی  است،  بدتر  همه  از 
در  شرکت  برای  پمپئو  مایک 
ریاست جمهوری  انتخابات 

آمریکا در سال ۲۰۲۴ است.
مایک  اینکه  درباره  گمانه زنی هایی 
خارجه  امور  وزیر  منصب  پمپئو 
ایاالت متحده آمریکا را ترک کند، 
او در ۳  براین اساس  و  وجود دارد 
کاندیدای  عنوان  به   ۲۰۲۰ نوامبر 
ایالت کانزاس وارد انتخابات مجلس 
سنا خواهد شد. او پیش از پیوستن 
ایالت  نماینده  ترامپ،  دولت  به 
نمایندگان  مجلس  در  کانزاس 

ایاالت متحده آمریکا بود.
پمپئو  پست  واشنگتن  گزارش  به 
ولی  کرده  رد  را  گمانه زنی ها  این 
چه  اگر  که  می گویند  او  نزدیکان 
تصمیم  هنوز  امورخارجه  وزیر 
رقابت   ولی  نگرفته  را  خود  نهایی 
مهم ترین  روی  نشستن  برای 
در  و  آمریکا  در  سیاست  صندلی 
دیپلماسی  سکان  گرفتن  اختیار 
نشانه  این  و  شده  آغاز  کشور  این 
درباره  گمانه زنی ها  بودن  درست 

سرنوشت پمپئو است.
که  می نویسد  پست  واشنگتن 
آتش  بر  هم  ترامپ  دونالد  خود 

نام  روز  هر  و  می دمد  رقابت  ها  این 
وزارت  برای  گزینه هایش  از  یکی 

امورخارجه را فاش می کند.
براساس شروط حضور در انتخابات 
کانزاس،  ایالت  از  سنا  مجلس 
ژوئن  ماه  اوایل  تا  باید  کاندیداها 
کنند  ارائه  را  خود  نامزدی  اوراق 
زمان  هنوز  پمپئو  که  یعنی  این  و 
گرفتن  و  اندیشیدن  برای  زیادی 

تصمیم نهایی دارد.
کرده  گزارش  پست  واشنگتن 
اکثریت  رهبر  کانل،  مک  میچ  که 
همراه  به  سنا  در  جمهوری خواه 
و  مقامات  از  دیگر  تعدادی 
قانونگذاران جمهوری خواه به پمپئو 
انتخابات  در  که  کرده اند  اصرار 
مبادا  کند،  شرکت  سنا  مجلس 
در  جمهوری خواه  کوباچ  کریش 
شود  پیروز  مقدماتی  انتخابات 
ولی در انتخابات نهایی، بازی را به 

حریفی از دموکرات ها ببازد.
منابع دیگری در آمریکا گفته اند که 
پمپئو در حال بررسی امکان شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
است. میچ مک کانل، رهبر اکثریت 
نیز کوشیده  جمهوری خواه در سنا 
در  حضور  که  کند  قانع  را  پمپئو 
برای  راه  بهترین  سنا،  مجلس 

رسیدن به کاخ سفید است.
که  ماه گذشته گفت  ترامپ  دونالد 
که  گفته  و  آمده  او  نزد  به  پمپئو 
امور  وزارت  پست  در  می خواهد 
گفت  ترامپ  بماند.  باقی  خارجه 
که  احساس شود  این خطر  اگر  که 
جمهوری خواهان کرسی خود را در 
پمپئو  ببازند،  دموکرات ها  به  سنا 
نظر خود را تغییر خواهد داد »و به 
شکل قاطعی پیروز خواهد شد، زیرا 

که او در کانزاس محبوب است.«
پمپئو  مایک  خود  دیگر  سوی  از 
ارسال  گیج کننده ای  پیام های  نیز 
جاری  ماه  آغاز  در  او  می کند. 
از  توئیت هایی  انتشار  به  شروع 
که  کرد  جدیدی  شخصی  حساب 
تصویر حساب، عکس یک کشاورز 
ابهام  این  بود.  کانزاس  ایالت  در 
مسئوالن  از  بسیاری  شده  سبب 
ارزیابی شانس  به  آمریکایی شروع 
صندلی  روی  نشستن  برای  خود 

وزیر امور خارجه کنند.
گمانه زنی ها  گرفتن  باال  با  همزمان 
بازار گمانه زنی  پمپئو،  درباره رفتن 
داغ تر  نیز  او  جانشین  درباره 
مشاور  اوبراین،  روبرت  از  می شود. 

بولتن  جان  جای  که  ملی  امنیت 
محتمل ترین  عنوان  به  گرفت،  را 
به  هم  ترامپ  می شود.  یاد  گزینه  
اوبراین شدیدا عالقه مند است و از 
زمان روی کار آمدن به جای بولتن، 
او  به  جدیدی  اختیارات  روز  هر 

تفویض می کند.

منوچین،  استیون  پست  واشنگتن 
را  آمریکا  خزانه داری  امور  وزیر 
گزینه ها  محتمل ترین  از  یکی  نیز 
مقامات  برخی  که  زیرا  می داند، 
منوچین  گفته اند  آمریکایی 
دارد،  پمپئو  صندلی  به  نیم نگاهی 
برخی دیگر نیز می گویند اگرچه او 
خیلی برای پیروزی تالش نمی کند، 
ولی به هر حال وارد این رقابت شده 
ناظران  برخی  مقابل  سوی  است. 
شانس اندکی برای منوچین قائلند، 
سنا  سوی  از  دارد  احتمال  که  زیرا 
تایید  خارجه  امور  وزیر  عنوان  به 
نشود. او زمانی که در سال ۲۰۱۷ به 
عنوان وزیر امور خزانه داری معرفی 
رای   ۵۳ کسب  با  توانست  شد، 
موافق در مقابل ۴۷ رای مخالف، به 
سختی پذیرفته شود. دموکرات های 
سنا درباره بی تجربگی و اینکه هیچ 
نگران  ندارد،  ذکری  قابل  سابقه 

هستند.
آمریکا  سفیر  گرنل،  ریچارد  از 
از  یکی  عنوان  به  هم  آلمان  در 
خارجه  امور  وزارت  گزینه های 
از  بارها  آلمان  دولت  می شود.  یاد 
کرده   شکایت  او  خصمانه«  »روش 
از  موضوع  این  واقع  در  ولی  است 
نظر دونالد ترامپ یک امتیاز مثبت 

به شمار می رود.

اقدام  گروه  مسئول  هوک،  برایان 
آمریکا،  خارجه  امور  وزارت  ایران 

مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه 
سناتور  کاتن،  تام  و  فلوریدا  ایالت 
جمهوری خواه ایالت آرکانزاس نیز 
برای  شده  مطرح  نام های  دیگر  از 

جانشین پمپئو هستند.
اگر پمپئو از سمت خود استعفا دهد، 
گذشته  هفته  که  بایگن  استیون 
عنوان  به  سنا  مجلس  سوی  از 
سرپرست وزارت امور خارجه تایید 
عنوان  به  را  باقی مانده  دوران  شد، 
امور خارجه طی خواهد کرد،  وزیر 
زیرا ترامپ زمان بسیار اندکی برای 
کسب  و  جدید  وزیر  یک  انتخاب 
خواهد  سنا  مجلس  از  تاییدیه 
تا  را  بایگن  موضوع  این  و  داشت 
رو  پیش  ریاست جمهوری  انتخابات 
نگاه  خارجه  امور  وزارت  پست  در 

خواهد داشت.

پمپئو از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ نماینده 
ایالت کانزاس در مجلس نمایندگان 
ایاالت متحده بود و در آن سال از 
سوی ترامپ به عنوان رئیس آژانس 
مرکزی اطالعات )سیا( انتخاب و در 
۲۶ آوریل ۲۰۱۸ به عنوان جانشین 
وزیر  هفتادمین  تیلرسون،  رکس 

امور خارجه آمریکا شد.

توقیف یک نفت کش دیگر 

نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران 
روز دوشنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ یک 
نزدیکی  در  را  خارجی  نفتکش 
قاچاق  اتهام  به  ابوموسی  جزیره 

نفت توقیف کرد.
که  کرد  اعالم  سپاه  دریایی  نیروی 
که  دارد  سرنشین   ۱۶ نفتکش  این 
یک  و  هستند  مالزی  تبعه  همگی 
سوخت  لیتر  هزار   ۳۱۲ و  میلون 

قاچاق می کردند.
علی عظمایی، فرمانده منطقه پنجم 
خبرگزاری  به  سپاه  دریایی  نیروی 
کشتی  ششمین  »این  گفت:  ایرنا 
سوخت  قاچاق  اتهام  به  که  است 

توقیف می کنیم.«
رسانه های ایران ضمن اعالم توقیف 

نکردند که  اما مشخص  این کشتی 
برفرازکشتی  کشور  کدام  پرچم 

افراشته است.
مانور  انجام  با  همزمان  کشتی  این 
و  روسیه  ایران،  دریایی  مشترک 
و  هند  اقیانوس  آب های  در  چین 

تنگه هرمز توقیف شد.
نفتکش  یک  ایران  نیز  اوت  ماه  در 

خارجی را در آب های خلیج فارس
توقیف و اعالم کرد این نفتکش که 
لیتر  هزار   ۷۰۰ دارد،  سرنشین   ۷
براساس  می کند.  قاچاق  سوخت 
کشتی  این  پاسداران  سپاه  بیانیه 
توقیف  فارسی  جزیره  نزدیکی  در 
شد.  اسکورت  بوشهر  بندر  به  و 
را  کشتی  این  زمان  آن  در  تهران 
متهم به قاچاق سوخت برای برخی 

کشورهای عربی کرد.
در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹ ایران در اقدامی 
امپرو  ستینا  نفتکش  انتقام جویانه 
بریتانیا را هنگام عبور از تنگه هرمز 
توقیف کرد. پس از توقیف نفتکش 
خامنه ای،  علی  آیت اهلل  ایرانی، 
ژوئیه   ۱۶ روز سه شنبه  ایران  رهبر 
توقیف این نفتکش در جبل الطارق 
و  کرد  توصیف  دریایی«  »دزدی  را 
با تهدید به اقدام متقابل گفته بود: 
» جمهوری اسالمی و عناصر مؤمن 
بی جواب  را  خباثت ها  این  نظام، 
نمی گذارند و در فرصت خود و جای 

خود پاسخ خواهند داد.«
پس از خروج ایاالت متحده آمریکا 
تحریم ها  سرگیری  از  و  برجام  از 
به  اقدام  کشور  این  ایران،  علیه 
ناامن سازی مسیرهای دریایی کرده 
انرژی  صادرات  روند  کرد  تهدید  و 

جهان را مختل می کند.

هشدارترامپ به اردوغان

رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
ایاالت متحده آمریکا، روز پنج شنبه 
تُرکش  همتای  به   ۲۰۱۹ ژانویه  دوم 
دخالت  درباره  اردوغان  رجب طیب 
نظامی در لیبی هشدار داد و گفت 
را  لیبی  اوضاع  خارجی  دخالت  که 

پیچیده تر می کند.
دوم  پنج شنبه  روز  ترکیه  پارلمان 
ژانویه ۲۰۲۰ با ارسال نیروی نظامی 
را  سندی  و  کرد  موافقت  لیبی  به 
رئیس جمهوری  به  که  کرد  تصویب 
به  سرباز  ارسال  اجازه  کشور  این 

لیبی را می دهد.
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ایران  به انقالب نمیرود. چرا؟ 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   -
ممنوع  را  نظامی  حکومت  برقراری 
وقتی  زیرا   »۷۹ اصل  است.»  داشته 
اصل   « طبق  سپاهی«   »حکومت 
نوع  هیچ  به  نیاز  دارد  وجود   »۱۴۹
حکومت دیگر ضرور شناخته نشده 
است.وبسیار شنیده شد که: » یک 
خدا ویک کشور، یک رهبر، یک سپاه 

کفایت امراهلل می کند«.
طبق همان قانون اساسی: وبرابر اصل 
نظامی  پایگاه  استقرار هرگونه   «۱۴۶
بعنوان   هرچند  درکشور  خارجی 
ممنوع  آمیزباشد  صلح  استفاده 

است.«
اما چنان که شاهد آن بوده وهستیم:

نظامی  پایگاه  هرگونه   استقرار   «
دردیگر  اسالمی  جمهوری  ازسوی 
کشورها شدنی است. البته با رضایت 
بهانه  به  یا  به عنف  یا  دولت مربوط 

داعش یا » دشمن«.
ازاین بابت شباهتی است  بین آمریکا  
وپایگاههای نظامی اش. وایران والیی 
وپایگاههایش. جز این که اولی  جهانی 

است ودومی محدود ومنطقه ای.
سی  بعداز  برجام   نافی  آمریکای 
ترامپ   بعهد  صبوری  سال  چهل  
ناگهان به » کشف حکومت سپاهی« 
رسید ووحشت کرد وسریعاً سپاه را  
تروریستی   های  سازمان  درفهرست 

خود گنجانید. پس با سه حربه ی:
- نفی سپاه
- نفی برجام

را  والیی  ایران   حداکثری  تحریم   -
رفاهی-  مالی-  مضایقات  آبستن  
وآمریکای  ایران   : وامروز  ناامنی کرد. 
ترامپ  صمیمانه، خاضعانه، فروتنانه 
از مبادله زندانیان می  درسویس دم 
زنند. یعنی دو دولت پنجره ای  برای 
زیارت  سیمای همدگر بروی هم می 
»حکومت  سران  اقدام  این  گشانید. 
بی  آیدکه  نمی  خوش  را  سپاهی«  

مشارکت ورأی ،مشاورت بااین حکومت 
سپاه کاری صورت گیرد. چرا؟  پس 
باران بدگویی  وهتاکی برحکومت  یک 
نفری روحانی ازسوی حکومت سپاه 
دراین ایام تبدیل به سیالب ها  شده 
است.وعجبا که نه ازسوی موسوی ونه  
ازسوی کروبی  اسیر » حصرخانگی«  
کلمه ای علیه  » حکومت سپاهی«  
شنیده ویانوشته ودیده  نشده است. 
درماجراهای خونباری جاری . وهمین 
رویه را دراظهارات آقای محمد خاتمی  

شفاف تر شاهدیم.
دارد  درنظر  عمیقاً  بقای خودرا  نظام 
بهای   چه  رفتنش   داند  می  وخوب 
سنگینی دارد  وچه ننگی  دردنیای 
که  تشییع  درجهان  وخاصه  اسالم 
پیوسته  درهدف نفی ودراتهام ابداع 
تشییع  نزددیگران بوده است ، ببار

خواهدآورد.
باید  بماند،  باید  که  نظام  این  پس 
برود.  انداختن  پوست  به  محترمانه 
به  بمعنی   انداختن   پوست  واین 
که  ازآنچه   ترشدن  وسفت  سخت 
ازیاران  برقشری  و  نرود است.  هست 
قدیمی بدنه نظام تکیه کند که معین 
ومفید نظام بوده وهستندو هرگز به 
نفی نظام لب تر نکردند چه رسد به  

تضعیف  یا تغییر نظام.

دوصدادرایران  امروز بلند است: یکی 
صدای فرماندهان  سپاه و دوم  صدای 
مردان  شهیر نشسته در  انتباه وحصر 
خانگی. درگذشته روحانی  هم پیش از 
آنکه  به ریاست جمهوررود  اظهاراتی 
از  دلجویی  ضرورت   بر  مبنی  کرد  
اهالی حصر خانگی ووساطت ها نزد  
رهبر  درشرایطی که  آمدن روحانی  
ضرورت بسیارداشت رهبراورا ازتالشی 
سران  حیثیت   ی  اعاده  برای  که 
نشسته درحصر خانگی  بود مأیوس 
نکرد . اما رفته رفته  شرایطی راقائل 
شد  که انجام آن با حیثیات  مردان 
حصر خانگی  وبعضی سران اصالح 
بود. نشدنی  پس  درتضاد  طلب  
وروحانی گفت این کار بسیارسختی 
است. یعنی که شفاعت آنها نزد رهبر 
به تعبیر ها منتهی شده است. پس 
اندکی  به نرمی رفت ورهبران  رهبر 
کشیدن  نفس  به  ارزنی  بقدر  حصر 

رفتند.
ضرورت  ایام  درآن  که  چراروحانی 
سرکارآمدن او محسوس رهبر بود  به 
برائت  اهالی حصر  خانگی قادر  نشد؟ 
زیرا روحانی  باسپاه  به درافتادن  ها 
رفتوخیال می کرد به توفیق می رود. 
فرماندهان سپاه  ابتدا  به مالیمت ها

رفتند ونیز زورزدن های اورا  به عکس 
العمل  ها نکشاندند  و بعد سالی با 
وحتی  کردند  اوراآرام  مصوبه   یک 
ازآن   وپس  بازدیدها.  به  بردندش 
روحانی ازسکه افتاد. ورفت به سکوت  
تک   « استراتژی  به  رفت  وسپاه 
تیراندازیها« وسپس بعدازهرتظاهرات  ،

سپاه رفت به انتقادازدولت.
انتقاد سپاه  متوجه دوسه نکته بود:

با  مذاکره  صرف  زیاد  وقت  دولت   -۱
خارجی ها می کند.

امضاء  نیت  حسن  بر  دولت   -۲
کنندگان برجام  باوردارد                      

 ۳- دولت زبان مردم را نمی داند.
برای مشکالت  ۴- دولت راه حل ها 

درونی ندارد.
۵- دولت رهبررا نمی فهمد.

انتقادهای رهبر  رفته رفته  راه را برای 
انتقادات سپاه بازترکرد.

رکن   دو  این  نزد  تفاهم   هیچ  امروز 
وجودندارد.

***
افزایش  طرح  از   رهبر  که  درتأییدی 
بهای بنزین  کرد نکته ای  نهفته است. 
رهبر گفت آنها ارکان تصمیم گیرنده 
این طرح اندومن ناگزیر  از تأیید آن 
مجریه  قوه  من  که  یعنی  هستم. 
نیستم ومایل به درافتادن ومخالفت 
با آنها نیستم. پس تأیید می کنم  به 

حرمت تصمیم آنها دروضع امروزی. 
که  دریافتند  سپاه  سران  وناگهان 
رهبر ازدولت رضایتی ندارد ورفتند  به 

برافروختن مردم.
سپاه دربرافروختن مردمان  به بهانه  
گرفتن نبض جامعه همیشه  دست 
شده  شناخته  کالً  آن  داردومکانیزم 
است. ودرهرشورش  انتقاد می کند از 
ناشی گری ها ی دولت وموجب  دست 

وپا گم کردن قوه مجریه می شود.
***

وضع بد اقتصاد یات  ایران از یکسو ، 
نیاز به نرم نرم رفتن  بسوی آمریکا در 

همزمانی اند بسبب  دور دوم  ترامپ 
که درآرزوی  یک پیروزی بزرگ  است 
این  والیی   باایران  بهتراست  وچه 
شمالی  باکره  آیدتا  بدست  پیروزی  
 که  هنوز قدری  دست چین است.
وآمریکا   ایران  کشور   هردو  اینک   
دارند.  وفوتی  فوری   احتیاجی  بهم 
یعنی مایلند  فرصت  از دست نرود. 
است  تغییراتی  از  ناگزیر  ایران  نظام 
تحویل  بعداز  ترامپ  ولحن  دردرون 
بود  این  درسویس   زندانی  گرفتن  
رضایت  مذاکرات  به  امیدواراست  که 

بخشی برسند.
مردان  ویاران   طلبان   اصالح  اینک 
تازه  وافق  سپاهند.  درفهم  حصر  
می  وبرون  دردرون  جدید   رادرسال  

گشایند. 
بدون شک اروپای متحد با آمریکای 
ترامپ، به همکاری ها می روند.وهدف ، 
به قطعیت  ها رسیدن آنها ستدرامر  

هسته ای  وتولیدات آن. 
شاهد  ایران   که  فعلی   درشرایط 
همدستی  اسرائیل  با امرای  خلیج 
با  شدن  نرم  شک  بی  است  فارس 
تحریمات   نسبی   لغو  برای  آمریکا  

اولویت دارد.
نظام  مستعد تحول است  ونه دروضع 
تحول  مستعد  نظام  بنیادی.  تغییر 
است  فقط بدلیل  کسررفاه مردمان  
که تن دادند  به انقالب وپیروی از  پیام 
های رؤیابرانگیز  رهبران روحانی  ونیز 
جذبه همه گروههایی که برمشارکت 
روحانیون  رفتند. نظام دربرابر  یک 
سلسله  امواج انقالبی نیست. مردم 
دارند  رفاه  قدری  تقاضای  مخالف  
سپاه  کیست.  کار  تحریم  ومیدانند 
سازمان  گروه  دو  تنها  واصالحگران  
و  ها   ودارایی  الگو   وصاحب  یافته  

پشتوانه هایند.
صاحب   گروه  هیچ  دو  این  دربرابر  
صاحب الگو  وسازمان یافته  وشناخته 
عام  وجود ندارد. سپاه در  برپاکردن  
وسهم  دست  تظاهرات   هرگونه 
دادن  وتوقف  خوابانیدن  داردودر 
تظاهرات نیز.بیادآوریم که درتظاهرات 
وسیع قبلی یکی از فرماندهان  سپاه 
گفت: » کافی است . بازی تمام شد. 
ایران  در   مردم   بنابراین  بروید.« 
والیی  بشدت درفشارهای  ترامپ اند  
ودرطلب  کاری ها ورفاه طلبی ها بسر 
میبرند. ولی درانقالب  ورویه لنقالب  
ودر تدارک انقالب نیستند.وآمریکای 
ایران  سقوط   درصدد  نیز   ترامپ 
بشیوه های انقالبی نیست. زیرا این 

نظام  را حداقل  درابعادی می شناسد  
ولی با ظهور  یک انقالب نمی داند  با  
چگونه  نظامی سیاسی روبروست. این 
است که ترامپ  آرزومند  یک مذاکره  
حداقل  برای رفتن  به یک مصالحه  
بدتراست. محافل سیاسی =  کمی  
نظامی  - اطالعاتی  آمریکای  امروز 
موافق  یک حرکت  تند علیه ایران 
وبنیه   ازقدرت  نیستند.زیرا  والیی 
از عکس  باخبرندو  خرابکاری سپاه  
العمل روسیه ی پوتین  که درمنطقه  
بسیاررگ وریشه دوانده است بسیار 

می ترسند.
نیزبا  عرب   وملوک  متحد  امرای 
ایران والیی  مایل  به هرنوع سازشند 
سرمایه  دالیل   به  جنگ  هرنوع  وبا 
نهی های  آنها درمنطقه وبیرون ازآن 

مخالفند.. 
هست   درنظام  ضعف   آثار  دردرون  
انتقاد  نیست.  انشقاق  از   ونشانی 
صریح  بعضی از متولیان  از کارکرد 
دولت  عادی استو معممان  در هدایت 

توده ها یند.
***

 پدیده  تفاوت نقطه نظرهای  درون 
وبرون  مخالفان  حیرت انگیز است. 
تمایل  به براندازی  دربرون مرز  نزد 
مردمانی   زیرا  است  عادی  مخالفان 
هستند برکنده از وطن مألوف  جاوید 
خود  ، به اجبار و به عنف، ونه هرگز  
اندو  کشیده  زجر  آنها  دلخواه.  به 
اند. درحالیکه  درایران  تحقیر شده 
کردند.  جنگ  کردند.  انقالب  مردم 
والیی  وستم  ظلم  بارقربانی  دهها 
آنهارا   فقط  شدندوفشارتحریم  ها 
پس  است.  برده  وتقاضا   طلب  به 
یا  تبلیغات   بسبب  اما  معترضند. 
محال  فردی  تشخیصات  بسبب  

است از بیداد آمریکا دور شوند..
محبوب  که  داند   می  خوب  ترامپ 
ونظر  نیست.  مرز  درون  ایرانیان 
باو  یکبار   ماه  هردوسه  ها  سنجی 
میرسد. بنابراین ترامپ  بی آمادگی 
برباتالق  قدم   ، درون  عمومی   افکار 

جامعه فعلی نمی نهد.
رسمی هست نزد استراتژ های آمریکا 
رابرلیست   افرادی   یا  سازمانی  که 
تروریست ها می افزایند  تا بعد آن را 
به گردونه دوستی  با آمریکا بکشانند. 
این روش  درمورد سپاه کارساز نیفتاده 

است.
***

شود  می  شد  درباالگفته  برآنچه  آیا 
این  در  نه  ولی  حتماً  افزود؟  چیزی 

صفحات  روزنامه.  

پاپ بسیار سفر می کند . همیشه 
اندرز به صلح می دهدولی من هرگز 
مسیحی  متخاصم  درکشور  ندیدم 
بخاطر گل جمال  پاپ به صلح رفته 
باشند . شاید خاطرات  عملکرد های 
جنگ های صلیبی  کذایی تاریخی  ، 
دعاهای  رهبران  دین مسیح راازتأثیر  

انداخته است. 
اما پاپ  فرانسوا که بی شک خدماتی 
بی سابقه به کلیسا کرده ومی کند  
تازگی ها بمناسبت ُکشت وکشتارهای 
اندرز به صلح ورفتن  بغداد  عمیقاً  
اهلل  آیت  درحالیکه  داد.  آرامش  به 
سیستانی رهبر شیعیان عراق  گفت:

- من مؤید یک نخست وزیر  متکی 
ازقطع  وحرف  نیستم-...  غیر  به 
اینهمه زخمی  نهادن  وبجا  کشتارها 
ومعلول  نزد. البته آیت اهلل سیستانی    
درنظرات خود  ازآقای خمینی خیلی 
دوراست. ولی بعدازصدام واشغال عراق  
به دست بوش دوم  دردفاع از حکومت 
بدست شیعیان  - که ما چهل سال 
وخیری  هستیم  آن  درتجربه  است 

ازآن ندیدیم، بسیار فعال است.
نه دعای پاپ ، نه حکومت  براساس 
دین اکثریت  چاره ایران وعراق نیست. 
هرچند حکومت  ایران  والیت فقیهی 
وباحکومت  شیعیان  درجمع  است  
شیعیان که درعراق تجربه شد فرق 

دارد.
دینی   های  نظام  نارسایی  باوجود  
ها  سادگی   این  به  مردم  سیاسی  
زیرا  کشند.  نمی  دین  از  دست 
درفرهنگ آن دین موردقبول خود ، 
می زیند.وامروز  باوجودی که درجهان  
مسیحیان ،  دولت دین ورز نداریم  ، 
مردم به دلیل همان فرهنگ  دینی 
درهرگونه انتخابات  کشورشان مؤثرند.
جنگ لفظی وقلمی  بین الئیسیته و

عدم  دخالت دین  در سیاست  بسر 
را  ادیان   کل  وامروز  است  رسیده 
اند   اصالحاتی   عازم  بنگرید   که 
تا  است  جاری  دین   دراحکام  که 
که  وتعصباتی  ها  مغزی  خشک  از 
موجب تروریسم  شد ومانع رفتن  به 
آسوده زیستی  ها درعین دینداری ، 

یا درعین حرمت دین  است بکاهند.
تالش  مدیون   حرکت  دراین  باید 
کسانی  باشیم که امر جاافتاده  وضد 
انسانی تبعیض  بین زنان  ومردان را 
بردندبه افشاگری ها. این کار آسانی 
نبودوما جز درمرحله توفیقاتی اولیه 

نیستیم.
اینک   دینی   درمحافل  اینکه  اما 
پذیری  ومسئولیت   مشارکت 
درکلیسا  مختلف   درسطوح  بانوان  
است.  شده  باب  مسجدوِکِنشت  و 
ازفروزان ترین ارزش هاستومادرآغاز آن 

هستیم. 
درسالهای ۲۰ تا ۱۳۳۰ بانویی دراصفهان  
درانجام  روحانیت   عالی  درردیف 
و  ومحبوب  مشهوربود   . بود  وظیفه 
این  علیه   حرفی  مردم  عالیقدرونه 
وخوب  مراجع.   ونه  داشتند   پدیده 
، آن  زنان تحصیلکرده  بیاددارم  که 
پدیده را  حرمت می نهادندوداشتن  
صاحب  یعنی  مجتهد   بانوی  یک 
وعزت  موجب حرمت   اجتهاد   حق 
ماندیم  که  وعجبا   شد.  روحانیت  
 « فکری  ارتجاع  شدیم   وشاهد 

روحانیت مترقی«  را.
برابری  قانونی زنان  ومردان  درماده 
هشتم  متمم قانون اساسی  مشروطه   
بود   شده  گنجانده  ظریف   بصورتی 
ومتأسفانه  بی عبورازآن  وبدون یاد  
وروحانیت  هارفتیم  تصویب   به  آن 
سیاسی  اخوان المسلمینی ووالیت 

فقیهی با                  لطفاً ورق بزنید.

ه9 ح ماره ۱۱۷ صف صفحه8   آزادی- ش
 ۱۱۷

اره 
شم ی- 

زاد
   آ

۱-ایران به انقالب نمیرود. چرا؟
2- حق بانوان  درکنشت وکلیسا و مسجد

2- حق بانوان  درکنشت وکلیسا و مسجد



ه11 ح ماره ۱۲۰ صف صفحه10   آزادی- ش
  ۱۲

ره ۰
شما ی- 

زاد
   آ

نفی آن حق  و  نهی  به  با خشونت  
شناخته شده رفت.

وکل   درجزء  زنان   حقوق  که  وامروز 
 ، هاست   ونهضت  دستمایه حرکات 
بی شک  امیدی همه جانبه  درافق 

هاست.
یکصد سال پیش بشریت  مسلح شد 
به طرزفکری که مردم جهان را باور می 
داد  به رفتن ورسیدن به حقوق  حقه 
بشری  وزیستن  درامنیت وصلح. این 
خود  پیروزی بود. ذخیره ای وسرمایه 

ای بود  . افسوس بباد رفت.
وامروز:

واطالع  علم  با  بهلول   کهینه  بانو 
ندا  اسالمی   وفرق  برشعب  بسیار  
می دهد  برتحوالتی ناگزیر  که چرا  از 
اسالم هیوالیی ساخته اند. وی قبل از 
هرچیز  می گوید: اسالم  منعی ندارد  
برامامت زنان  درنمازها. باید به قرائت 
ازقرآن   ومسجدانه  نادرست   های 
وشرع دست ساخت مردان  پایان داد.

انگار تحقیرها  موجب بیداری ؛ دراو 
ونسل اوشده است. وی شرح می دهد  
که پنج سال پیش مانع ورود  او به 
مسجدی شدند . به این بهانه  که ورود 
ازآن  هم  است.  قدغن  آن  به  بانوان  
روز  قصد آینده دیگر برای  اسالم می 
کند  ومیرود به پژوهش ها و فعالیت  
درشبکه های اجتماعی. توفیقات او  
موجب تهدیدها  ازسوی متعصبان می 
شود  اما او به آنها اعتنا ندارد . علم او 
هادی اوست .وکاروحرفه او  مانع مبارزه 
صمیمانه  این بانوی بزرگ  الجزیره ای 
نیست  .  برخواست جامعه  و تقاضا 
ها یقین دارد.از معاشرت با  کاتولیک 

واهالی دیگر ادیان نمی هراسد.
این یک نمونه است . درهرجا شاهد 
ها  وتزکیه  مؤمن   روشنگران   بروز  

هستیم.
درایاالت متحده  ودربلژیک  ودرکانادا ،
چین   در  وحتی  ومالزی  درآلمان   
نماز ها  امامت  بانواندرکار  اکنون  هم 
بهلول   کهینه  مورد   وبجز  هستند. 
سنای   ومون  صوفی   آن  درفرانسه  
و اِوا  جاناَدن  دراقامت وهدایت  نماز 
گزارانند. نزد سّنی ها  امام یا پیشنماز  
نزد  نمازهاست.  کننده  هدایت  

شیعیان  امام  پیشواست.
و  معتبر   های   رسانه  استناد   به 
روشنگر  هم اکنون  در جهان  محافل 
موجب  زنان  ارتودوکس  ژودائیسم 
تحولی خزنده  آرام  درپس  حرکتی  
روحانیت   درسنن   سروصدا   وبی 
پدرساالر  وانحصار طلب   دین ورزانند،

 به ابتکار یهودیان روشنگر.
حرکت  ویادراسرائیل   درنیویورک 
مؤمنان  دوراز  خشک مغزی ها فر صت
رسمی   بطور  زنان   تا  است  داده   
درسطوح  خودرا   جای  وغیررسمی  
مدیریت های محافل  دینی باز کنند. 
هنوز  زیرا  نیست  آسان  تالش  این 
متعصبان یهود درنماز صبح چنین 

می خوانند:
» می ستایم  ترا  ای ابدی  ازلی که 
مرا زن نیافریدی.« به نقل از  روزنامه 
مذهبی اعتدالی   La Croix ۱۹ نوامبر 

۲۰۱۹ پاریس.
مردان  امتیاز   بمعنی  آن   تفسیر 
برزنان  دربارگاه الهی است. پس عین 
تضعیف بانوان است.بنابراین شاهدیم  
مردان  وزعامت   پدرساالری  کل  که 
دربرابر برکات  دین یهود  ، امروز  روز  

نازکانه وبی سروصدا زیر  سؤال است.
اینگونه حرکات  که نوعی اصالح دین 
از خرافه  وتحمیالت  وپاکسازی آن  
فمینیست  به  ربطی   البته  است  
بودن  و تشعشات اجتماعی  درجوامع 
امروز ی ندارد. عامالن ومؤمنان  به این 
حرکت  مؤمن اند بررسالت دین ولی 
منکرند  براستبداد متعصبان  وخرافه 
noemi issan  گرایی ها. نئومی ایسان

که ازبرترین  مدارس عالی دینی بیرون 
آمده  درمصاحبه ای با La Croix می 
ودرانتظار   است  درراه  انقالب  گوید:» 

هیچ رهبری نیست.«
نویسد:  می  نوویل  دو  هلوئیز  
ژودئیسم  ارتودوکس  رسمی ، نقشی

 حاشیه ای  در انتقال  مفاهیم برای  
زنان قائل شده است. اما  درسال های 
بُعد،   انقالبات  کم  با  بانوان    ، اخیر  
وکوچک خود،  پدرساالران  سنتی را  
در  اند. درحقیقت  سنن  داده  تکان 
مذهب  یهود  اساس دین است ونه 

ریشه یابی در پیام و جوهر دین. 
در  یهودان   سنت  در   شوهردار  زن 
شخص همسرش  قابل تعریف است 
و چه بسا تعلیمات دینی  وپیامهای  
همسر   شخص  ازورای   را  مربوط 

دریافت می کند.
از ۱۹۸۰ حرکاتی بی سابقه درجامعه 
دراسرائیل  و  درآمریکا  یهود   بانوان 

مشهود است.
دراین دو کشور  اصالحاتی  درکاهش 
گرفته  دینی  صورت  ساعات  درس 
مردان  هنوز   درمتون   ولی  است 

عاملیت  دارند. 
هنوز  ها  گاه  وعبادت  ها   کنشت 

مردانه اند و ندرتاً   جز آن.
هلوئیز دونویل  وضع عبادت گاههای 
یهودیان  را درفرانسه  بسیار » قبل 
از تاریخ« یعنی عقب مانده می بیند. 
ازلحاظ رفتار ها و روش ها  وگفته  ژوئل  
برنهایم  بنیانگذار  مؤسسه  مطالعات 
ویکتوار   عبادتگاه  با  دررابطه  زنان 
درپاریس نقل می کند. وی می گوید  
کسی  نجنبند  خود  یهود  اگرزنان 

بجای آنها نخواهد جنبید.
احقاق حق نزد بانوان یهود  دربرخورد 
باقانون » هلخه«  یهوداست که خاخام 
ها  مدعی آنند. درمقابل  صاحبنظران  

روشنگر  مدعی اند که  قانون یهود  
جز  البته  است.  مساوات  براساس 
وانا   لیلیان  استناد   به  استثناها.  در 
متخصص   درحقوق عبرانی ، مشکل 
ها  ورهبان  ها  خاخام  که  است  این 
آنها   وتکیه  کنند  نمی  استدالل  
بررسوم جاافتاده است. دراین نوشته 
نمی شود  به شکافتن بیشتر  رفت 
هشیاراست. آن   برنتیج  خواننده   .
)الزم به توضیح است که در اسالم نیز  
بعضی از  دستورات دینی بر مبنای 

سنت  تعریف می شود.(
***

که  بسپاریم   بخاطر  خوب   باید 
مشارکت زنان  درامور دین  ودسترسی 
آنها به مدارج ومراتب اجرایی  دینی 
جز آغازی برتحول الزم برای رسیدن به 
دوری از خر افه ها وبدترازآن مدیریت  
انحصاری مردساالران  دین ورز نیست.
حرکات  رابادیگر   آن  نباید   البته 
اجتماعی  بانوان  اشتباه کرد . ولی  از 
هر منظر  بآن ورود کنیم می بینیم 
که درامتداد هم اند. ودرنهایت  برای 

هدف عالی برابری ها مفیدند
***

اساس  که  مسیحی  درجوامع  
مسیحیت را دردین یهود دارند اصالح 
زنان  درطی  ازباب  محرومیت  دین  
مدارج تأسیسات  ومقامات  هدایت 
کننده دین ، مدتها مشکل بود. امروز 
که حرکت  اصالحی دریهودیان  امکان 

یافته  و پاپ هم  پیشرو  حرکت ها
درجوامع مسیحی  است کار آسانتراز  
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ایفا جنادین و آن صوفی مون سنای دو زن بی حجاب که امام جماعت شدند!محل نماز بخاطر امنیتی فاش نشده است.

این  رودواتفاقاً   می  پیش  همیشه  
حرکات  به امید  بر اصالحات  دراسالم 
گفت  شود   می  پس  است.  افزوده 
خرافه  درمعرض  بزرگ  دین  هرسه 
زدایی ها  ودر احیای پیام های بنیادی 

هستند.
***

انقالب   آغاز  در  ایران  زنان   استقبال 
تحت تأثیر  تبلیغات زهرآگین  ، علیه  
، وارداتی  نیمه  به  تجدد   فرهنگ 
تبلیغاتی  استراتژی   یک  زاده   
صفویه   بعداز  از  که  بود  روحانیتی 
اسالمی   انقالب  رهبر  بود.  درافول 
در  پیروزی   برای  که  گفت   بارها 
خدعه  انفالب   به  منتهی  جنگ  
دراحکام  درجنگ    وخدعه  کردم. 
اسالمی ، مورد تأیید است. پس اینکه 
زنان ومردانی فریب خوردند به دلیل 
وسعت تبلیغات  گروه های مخالفان  
خالف  کنید   فرض  که  هرگرایش  از 
واقع نیست. ولی بانوان وحتی  قاطبه 
روشنفکران  همراه رهبر ر وقتی بیدار  
آن خدعه ها شدند  که بسیار دیر بود. 
این شد که نه فقط  مذهب شیعه  به 
اصالحات نرفت  ومردان منزه  همراه 
رهبر  مات شدند  بلکه زنان  عمیقًا 
درسالهای  اول انقالب بدست خود  ، 

خودرادرمحرومیت  نشاندند.
نظام قوانینی  برای آرام کردن  نسوان 
گذراند. ولی هرگکز  برابری زن ومرد را 

نپذیرفت.
البته رأی آنهارا گرفت وحق پوشش 
درایران  ما  اینک  نداد.  آنها  به  هم 
ازیک حرکت واقعی  زنان برای  رفتن 
به سطوح  هدایت  گر ، و مسؤل  نمی 
توانیم  حرف بزنیم اما بی شک شاهد 
انقالبات فکری فردی دراقشار مختلف  

جامعه بانوان  هستیم.
امادرخیل  بانوان  مبارز وروشنگر آنها 
که دراندیشه اصالح یا جداکردن پیام 
دین ومذهب از خرافه ها هستند و 
یا ازخود  میپرسند چرا من مسلمان  
طلبه، حق  رفتن به امامت  وتصدی 
مسئولیتی  درمدیریت های مذهبی 
ندارم، بسیارند.  درگذشته بانوان  رو 
به تجدد ما  در خفا یا در علن می 
گفتند  دین ما زبانش عربی است من 
نمی فهمم پس میروم به اخالقیات  
ما  ادبیات   به  که  دین  از  منشعب 

بصورتی دلکش رسوخ کرده است.
امروز بانوان  با دلخوری ها که از انقالب  
دارند  نگاهی مسئول  به دین ومذاهب 
منشعب  از دین دارند. نظام مشوق  
یکپارچه   نظام   . است  دین  ظواهر 

سیاسی وفردی است. من هیچکس 
ای   خامنه  رهبر  بقدر   که  ندیدم  را 
منکر  تعالی زن وحق دادن  به آنهادر  

اجتهاد وامامت  وغیره باشد.
بنام  ، فرمانداری دارد   وقتی رهبری 
لیال  واثقی  که به خود حق می دهد  
دستور شلیک  به مردم رابدهد  یعنی 
وحتمًا  کند  عمل  قانون  خالف  که 
تشویق هم بشود  وهمین روزها  به 
استانداری  رود  روشن است  که زمانه 
در اصالحگری ها نیست. اما هرزمانه 

هم زمانی دارد...

نیروی هوایی آمریکا به مواضع حزب اهلل حمله کرد
شبه  از  تن   ۲۵ و  ایرانی  جنگجوی   ۴۱
حمالت  در  الشعبی«  »حشد  نظامیان 
هوایی آمریکا به مواضع حزب اهلل عراق 

کشته شدند.
بامداد  عراق  در  »العربیه«  خبرنگار 
افزایش  از   ۲۰۱۹ دسامبر   ۳۰ دوشنبه 
هوایی  حمالت  شدگان  کشته  آمار 
عراق  اهلل  حزب  پایگاه های  به  آمریکا 
گفت  و  داد  خبر  ایران  حمایت  مورد 
افراد  از  تن  ایرانی و ۲۵  ۴۱ جنگجوی 
»حشد الشعبی« مورد حمایت ایران در 

این حمالت کشته شدند.
خبرگزاری  که  است  حالی  در  این 
کرده  گزارش  این  از  پیش  فرانسپرس 
یکشنبه  شامگاه  حمالت  پی  در  که 
شبه  پایگاه   ۵ به  آمریکا  جنگنده های 
و  سوریه  در  عراق  اهلل  حزب  نظامیان 
استان االنبار ۱۵ پیکارجو کشته شدند.
شامگاه  آمریکا  دفاع  وزارت  پنتاگون، 
کرد  اعالم  باره  این  در  یکشنبه 
جنگنده هایش به تعدادی از پایگاه های 
مورد  عراق  اهلل  حزب  شبه نظامیان 
حمایت ایران حمله کرده و تعدادی را 

کشته و زخمی کرده اند که ابوعلی 

این  ارشد  فرماندهان  از  الخزعلی 
پیکارجویان در میان کشته ها است.

را  حمالت  این  همچنین  پنتاگون 
اخیر  حمالت  به  اولیه«  »واکنشی 
محله ای  به  شبه نظامی  گروه های  این 
ائتالف  و  آمریکایی  نیروهای  استقرار 

بین المللی مبارزه با داعش دانست.
آمریکایی  نظامی  منبع  یک  گفته  به 
ارتش  اف۱۵  جنگنده  فروند  چندین 
در  عراق  اهلل  حزب  پایگاه   ۳ آمریکا 
در  دیگر  پایگاه  دو  و  االنبار  استان 

سوریه را بمباران کردند.
 ۱۰ که  شد  گفته  اولیه  گزارش های  در 
نفر   ۱۴ و  کشته  حمالت  این  در  نفر 
فرانس  بعدا  ولی  شدند  زخمی  دیگر 
اعالم  نفر   ۱۵ را  ها  کشته  تعداد  پرس 

کرد.
آمده:»اهداف  آمریکا  ارتش  بیانیه  در 
زاغه های  و  پایگاه ها  شده،  بمباران 
بوده اند  فرماندهی  مراکز  و  مهمات 
یک  شدن  کشته  به  واکنش  در  که 
در  آمریکایی  قراردادی  غیرنظامی 

عراق انجام شده است«.
جاناتان هوفمن، معاون وزیر دفاع 

پنتاگون  که  رسمی  بیانیه  در  آمریکا 
منتشر کرد، گفت: »حمالت آمریکا به 
واکنشی  حزب اهلل،  گردان های  مواضع 

به حمالت مکرری است که آنها علیه 
داده اند  انجام  عراق  در  پایگاه هایی 
در  بین المللی  ائتالف  نیروهای  که 
که  حمالتی  داشته اند...  حضور  آنها 
گردان های حزب اهلل چندی پیش انجام 
پایگاهی  به  حمله ای  شامل  داده اند 
که  است  کرکوک  نزدیکی  در  عراقی 
آمریکایی  شهروند  یک  مرگ  موجب 

شد.«
این مقام عالیرتبه ارتش آمریکا با بیان 

که این حمالت موجب تضعیف توان

مشابه  حمالت  انجام  برای  اهلل  حزب   
»آمریکا  گفت:  شد،  خواهد  آینده  در 
المللی  بین  ائتالف  در  همپیمانانش  و 
احترام  کامال  عراق  ملی  حاکمیت  به 
می گذارند و عراق نیرومند و مستقل را 

حمایت می کنند.«
تابع  و گردان های حزب اهلل  ایران  از  او 
نیروی  به  حمله  به  تا  خواست  ایران 
به  و  داده  پایان  آمریکا  و  ائتالف 

حاکمیت ملی عراق احترام بگذارند.
یکشنبه  شامگاه  نیز  عراق  دولت 
کرده  تایید  را  آمریکا  هوایی  حمالت 
حمالت  نتیجه  در  :»تاکنون  گفته  و 

هوایی آمریکا ۴ نفر کشته شده اند«.
عراق  الشعبی  حشد  شبه نظامی  گروه 
نیز وقوع این حمالت را تاکید کرده و 
آمریکایی  داشت:»جنگنده های  اعالم 
پایگاه هایمان در غرب االنبار را بمباران 

کردند«.
در همین راستا یکی از فرماندهان حشد 
در  حشد   ۴۵ لشکر  به  حمله  الشعبی 
شهرستان القائم عراق هم مرز با سوریه 
و مجروح  نیز کشته  و  االنبار  استان  در 

شدن دهها تن در این حمالت هوایی را 

تایید کرد
از طرفی فرماندهی عملیات بغداد هدف 
بغداد  نظامی در  پایگاه های  قرار گرفتن 

پایتخت عراق را تکذیب کرد.
در  را  خود  نیروهای  نیز  آمریکا  ارتش 
به  عراق  در  آمریکا  پایگاههای  تمامی 
درآورده  کامل  باش  آماده  وضعیت 

است.
گذشته  اوت  ماه  در  است  ذکر  شایان 
زاغه های اسلحه و مهمات ارسالی ایران 
در  الشعبی  حشد  شبه نظامی  گروه  به 
پایگاه بلد در استان صالح الدین عراق 

نیز هدف اصابت ۳ موشک قرار گرفت.

یک فروند هواپیمای اف -۱۵ ایاالت متحده آمریکا هنگام بمباران مواضع حزب اهلل دیده میشود- عکس از رویترز
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بخ روزی    روبه س کیخ
   

سـفر « هب ردون»

گفت وگوی کیخسروبهروزی با تورج رفازمند

خصوصیات  از  یکی   *
عشق ایثاراست.

*زمان مانند موج جای پای 
عاشق ومعشوق رادرساحل 

پاک می کند. 

دومین عشق ورسوایی

بهروزی: چگونه عاشق شدید؟
اول   سال  ساده.  خیلی  فرازمند: 
روزی  بودم،  فردوسی  دبیرستان 
از  ویکی  من  مدرسه،  راه  دربین 
دختر  چندتا  رفتیم،  می  دوستان 
دوستم  رفتند.  می  هم  ای  مدرسه 
دختری را به من نشان داد وگفت: 
هستم«.  دختر  این  عاشق  من   «
زیباترین  هم  من  برای  دختر  این 
من   « گفتم:  بود.  زمین  دخترروی 
حاال  هستم.«  دختر  این  عاشق  هم 
نمیدانم چون این دوست گفته بود 
عاشق  گفتم  منهم  اوهستم،  عاشق 
شباهت  دختری  به  آیا  ؟  هستم  او 
ساخته  دررؤیاهایم  من  که  داشت 
بودم؟ نمی دانم به چه دلیل. دوستم 
دیده  دختررا  این  مگر  تو  گفت:» 
اوشدی؟«  عاشق  توکی  بودی؟ 
اولین  بودم،  ندیده   ، نه   « گفتم: 
باراست که اورا می بینم.«  پرسید:» 
آخه چطور تودرهمین لحظه دریک 
این  گفتم:»  شدی؟«  عاشق  نگاه 
شالی که برگردن انداخته چقدربه 
او میاد، چقدراورا زیباترکرده«. شالی 
دوستم  سبزوزرد.  بین  بارنگی  بود 

گفت: » این دختری که من میگم 
عاشقش هستم شالی نداره« گفتم:»  
پس این دختری که تو میگی با آن 
که من میگم فرق میکنه. مادرباره 
دودختر مختلف صحبت می کنیم.« 
آقا ازفردای آن روز، هرروز من رفت 
کردم  می  تنظیم  راطوری  وآمدم 
بگیرم  قرار  دختر  این  سرراه  که 
واورا ببینم. وروزبه روز بیشتر عاشق 
وشیفته می شدم ومعشوق روزبه روز 
درذهن من ساخته می شد ورشد می 
کرد ولحظه ای نبود  که به او  فکر 
نکنم. درست مثل مجسمه سازی که 
روزبه روز روی یک پاره سنگ کار 
می کند ورفته رفته یک مجسمه ی 
زیبا  ازدب تخته سنگ بیرون می آید 
ساخته شد.  من  درذهن  دختر  این 
درست مثل داستان لیلی ومجنون که 
بعدها من با آن آشناشدم. هیچگونه 
میل  یا طلب جسمانی ووصل دراین 
عشق نبود.باآن که درآن زمان من 
آشنایی  مقداری  سکسی  مسائل  با 
کمترین  اگر  ولی  بودم،  پیداکرده 
اشاره ای درذهن من در مورد مسائل 
می  پدید  جسمانی  ومیل  جنسی 
آمد، پیش خودم شرمنده می شدم، 
ودرذهنم خطور نمی کرد که روزی 

دست به دست این دختربزنم.

نامه های عاشقانه

وقتی این عشق درمن به اوج رسید 
نامه  شدم،  متوسل  نوشتن  نامه  به 
های عاشقانه . منی که انشاء معمولی 
کالس را نمی توانستم بنویسم، و می 
هایی  نامه  نوشت.  می  مادرم  دادم 

می نوشتم که سنگ را بفریاد  در 
و  فکر  اندیشه،  احساس،  آورد.  می 
ها  واژه  شورعاشقی چنان  درقالب 
جاری  من  درذهن  سیال  وجمالت، 
آمد  می  کاغذ  روی  به  شدو  می 
که سعدی هم چنین قدرت وقوتی 
نداشت. نامه هایی که اگر به دست 
می  اورا  دست  رسید،  می  کسی 
وجمالت  ها  درواژه  عشق  سوزاند. 
میزد.  وفریاد  خورد  می  وتاب  پیچ 
ونمی  میکردم  تعجب  هم  خودم 
پشت  چطور  جمالت  این  دانستم 

سرهم روی کاغذ می آید.
بهروزی: یعنی ازاولین جمله ی اولین 
احساسات  آتشین  سیل  این  نامه 

عاشقانه برروی کاغذ جاری شد؟
فرازمند: بله ، باشروع اولین نامه

بهروزی: واولین نامه را به دست اودادید؟ 
فرازمند: بله نامه را تا کردم وبااشاره ای  
درکوچه ، با هزارترس ولرزوخجالت 

نامه را بدست اودادم.
بهروزی : گرفت؟

که  ودختری  گرفت.  بله،  فرازمند: 
با  بود  او مثل برگ گل  گونه های 
گرفتن  نامه شد مثل گچ، مثل میت.

بهروزی: کالمی هم ردوبدل شد؟
فرازمند: نه، فقط گفتم:» به من 

 ، کشید  طول  ودوروز  بده«  جواب 
دوروزی که قرن ها برمن گذشت. 
نه شب خواب داشتم ونه روز آرام 
می کردم  فکر  که  تنها چیزی  وبه 
به لحظه ای بود که او جواب  نامه 
مرا خواهدداد. وسرانجام آن  لحظه 
فررسید. درپیچ کوچه به من اشاره 
بیاوبگیر. حال چطور  این  کرد که 
نامه را بگیرم.، چطور نزدیک بشوم 

لحظه  درذهن  نقشه دریک  وهزار 
من خطور کرد ، بماند.وقتی نامه را 
گرفتم گویی دنیارا به من داده بودند 
، عرش را سیر می کردم. ازشدت 
هیجان دستم می لرزید. مثل این بود 
که تشنه ای درحال مرگ لیوانی آب 

زالل وحنک  به دست او بدهند.
بهروزی: وآرزوی شما برآورده شد.

دربهشت  من  چیه؟  آرزو  فرازمند: 
می  پرواز  درآسمان  بودم.  برین 
بندرپهلوی،  بلوار  توی  رفتم  کردم. 
این  به  مرتب  نشستم،  دریا  کنار 
کردم.  می  نگاه  طرف  وآن   طرف 
نکند کسی بیاید  وازاین رازبزرگ 

وعجیب آگاه شود.
بهروزی: متن نامه چطوربود؟

فرازمند: خط او برخالِف خط من  به
قشنگ  خط  بود.  میر  خط  زیبایی 
ها  جمله  قشنگ،  کلمات  شکسته. 
احساسات  استادی  ودرکمال  زیبا 
حاال  بود.  کرده  رابیان  خودش 
ماجرایی که سراین نامه پیش آمد 
براتون بگم. این عشِق نامه ای  ادامه 
داشت، ومن تمام این نامه هارا نگه 
می  هزاربار  را  داشتموهرکدام  می 
نامه های من را نگه  خواندم. اوهم 
داشته بود. درضمن این دختر خانم 
که من بانام مستعار نیکو ازاو یاد می 
کنم یک سال هم ازمن بزرگتربود، 
یک کالس ازمن باالتربود، او کالس 
هشت بود ومن کالس هفت وعجیب 
این که من غیر از مادلن که هردو 
بچه وهم سن بودیم وغیراز همسرم 
رهمیشه   ، جوانتراست  ازمن  که 
عاشق دخترهایی شده ام که ازمن 
بزرگتر بوده اند، شاید درجستجوی 

مهر مادری بوده ام، نمی دانم.

رسوایی

باری ، نیکو داستان عشق مارا بایکی 
درمیان  اش  صمیمی  ازدوستان 
مشتاق  دوست  واین  بود  گذاشته 
شده بود نامه های مرابخواند. ونیکو 
نامه های مرابه او داده بود. این خانم 
درمنزل مشغول خواندن  نامه ها بوده 
که برادرش ازدروارد می شود. می 
پرسد:» این چیه میخوانی؟«  ونامه 
هارا  از دست خواهر می گیرد و به 
او  برای  ها  نامه  این  که  این  تصور 
گوید.  می  پدرش  به  شده   نوشته 
پدرومادر  یقه ی این دختر بی گناه  
را می گیرند  وپدر می گوید : » باید 
بگویی این نامه هارا  چه کسی برای 
نوشته وااّل  تورا می کشم«. ودختر 

بیچاره از ترس جانش می گوید:
» این نامه ها برای نیکو نوشته  شده 
است.« پدرو مادر  نامه هارا بر می 
دارند  ومی برند  به مدیر مدرسه 
نیکو  اعتراض می کنند که:»  خانم 
این چه مدرسه ای است، دخترها به 
جای درس خواندن  عشقبازی می 
کنند، نامه پراکنی می کنند.« مدیر 
مدرسه  خانم جهانبانی خاله ی من  
که در جدی بودن  دست کمی از 
می  صدا   دختررا  نداشت  مادرم 
کند، نامه هارا  می گیرد می خواند 
وبازجویی را  شروع می کنند. خاله 
من  می بیند، اِ ،  نامه های خواهرزاده 
ازآنجایی  خاله  اما  است.  خودش 
بود حیران  وادیب  که  شعرشناس 
می ماند. قضیه را ماست مالی می 
کند و این هاراروانه می کند.وشروع 
نامه هارا  می کند دوباره یک یک 
قلمی،  عجب  بیند  ومی  خواندن  
عجب احساسی. البته نمی خواهم پُز 
بدهم . من اآلن  یک خط مثل آن 
نامه هارا نمی توانم بنویسم. نمی دانم 
این می  بود، چطور   بود، چی  الهام 

آمدروی کاغذ؟
بهروزی: به قول هوشنگ ابتهاج:» ای 

عشق همه بهانه از توست«
فرازمند: بله، بله، همینه. وخاله ی من 
معلم های مدرسه ی خودش  ومعلم 
های مدرسه ی مارا  جمع می کند 
ودرجمع نامه هارا می خواند. همگی  
به اتفاق  نظر می دهند که  محال 
نوشته  تورج  هارا   نامه  این  است  
باشد. باید ازکتابی ، جایی کش  رفته 

باشد. حق داشتند. من هروقت می

 خواستم انشاء بنویسم می رفتم به 
مادرم می گفتم  :» گفته اند درباره ی 
شما  بنویسید.  انشاء   ، موضوع  فالن 
یک خورده اولش را بگید. «  همین 
که اولش را شروع می کرد  باچونه 
زدن والتماِس من  همه ی انشاء را می 
گفتومن می نوشتم. یک جمله ازخودم 

نمی توانستم بنویسم.

ایثاردرعشق

باری، من از این جریان ها هیچ خبر 
نگفت؛   من  به  هیچ  خاله  نداشتم. 
باهم  امروزبیا  تورج  گفت:»  فقط 
برویممدرسه ی ما«. من هم ازهمه 
دیدم  دفتر  توی  رفتم.  خبر   بی  جا 
چهار-پنج تاازمعلم ها گوش تاگوش  
نشسته اند. جلسه رسمی شد ومحاکمه 
ی بنده  آغاز شد. من ساکت نشسته 
بودم. وقتی که تمام سؤال ها ، نصیحت 
ها، تهدیدها وشباهت ها  تمام شد، 
بلندشدم ایستادم. خیلی مصمم، محکم 
وجدی گفتم:»  گوش کنید. اول این 
که این نامه هارا من نوشته ام. دوم ، به 
شمابگویم اگر اسم این دختر  درجایی 
پدر  به گوش  بفمم  ومن  برده شود 
یا مادرش رسیده است که نامه ای 
نوشته شده ویاازطرف چه کسی نوشته 
شده، آنقدرشناکنان  دردریا می روم 
که دیگر برگشتی برایم وجود نداشته 

باشد، همین.«
بهروزی: ایثار

همین.  یعنی  ایثار  آفرین،  فرازمند: 
فکر   به  اول  باید  تو  که  این  یعنی 
معشوق باشی، اول باید مواظب باشی 
هیچگونه لطمه ای  به معشوق نخورد. 
اگر خطری هست، اگر تو عاشقی باید 

خودت را سپر کنی.
بهروزی: قدرت وقوت گفتار تأثیرکرد؟    
فرازمند: بله، تمام شد. دست وپاشون 
را جمع کردند. هنوزهم ازآن جسارت 
وشجاعتی که به خرج دادم  تعجب 
ما  بسیارخوب،  گفتند:»   کنم.  می 
این نامه هارا می سوزانیم،  صدایش 
دیگر  آوریموشماهم  درنمی  راهم  
بدهید«.  ادامه  نامه  نوشتن  به  نباید 
البته نامه هارا نسوزاندند. بعدهافهمیدم 
معلم ادبیات  ما گفته بود:» اسم نیکو 
وبصورت  کنیم  حذف  ها  راازنامه 
من   چون  کنیم.«  چاپ  کتاب  
درهرخط اسم نیکو راآورده بودم. یکی 
از خصوصیات  عشق تکرار نام معشوق 
است. دوست دارید باصدای بلند  اسم 
اورافریادبزنید. دائم  اسم اورا بشنوید. 
اسم اورا تجزیه وتحلیل  کنید. نصفه 
اش کنید، وارونه بنویسید. ومن بااین 

اسم بازی می کردم.

تبعید به تهران

باری، مهمترین تصمیمی که درباره ی
 من گرفتند این بود که من را به تهران  

برگردانند.
بهروزی:  فقط بخاطر نوشتن نامه خانه و

زندگی شمارا  بهم زدند؟
سرجایش  وزندگی  خانه  نه،  فرازمند: 
بود ؛ فقط من رافرستادند تهران پیش 

مادربزرگم.
بهروزی: ونامه نویسی قطع شد؟

کوتاه  نامه  یک  فقط  بله،  فرازمند: 
من  که  نوشتم  نیکو  به  ومختصر 
مجبورم به تهران بروم بزودی برمی 
گردم وتو تاابد مال منی وازاین حرفها 
که عاشق ها به معشوق می نویسند 
وزمان  همه را پاک ونابود می کند. به 
قول  ایومونتان آوازه خوان  فرانسوی 
درترانه ای می گوید:» زمان مانند موج 
جای پای عاشق ومعشوق را  درساحل 

پاک می کند.« عشق ماهم همینطور.
بهروزی: وبرای همیشه  بصورت عشق 

کتبی باقی ماند؟
فرازمند: بله.

بهروزی: ودیگر هرگزاوراندیدید؟
سالهابعددربندر   بعدها،  چرا،  فرازمند: 
این عشق  برخوردیم.  به هم  پهلوی 
اوهم  بود.  شده  تمام  هم  وعاشقی 
شوهرکرده بود. دست بچه ای گرفته 

بود.آمد...
بهروزی: باهم صحبت کردید؟

فرازمند بله. گفت » تقصیرازتوبودکه 
چندسال  من  ورفتی.  مرارهاکردی 

صبرکردم .باألخره مراشوهردادند.«
بهروزی: شماهم ازدواج کرده بودید؟

فرازمند: نه، بعدمن رفتم اروپا، ازاروپا
برگشتم ازدواج کردم.

 بقیه درشماره آینده

*عاشق شدن اختیاری نیست. * درعشق عقل نقشی ندارد.
* درعشق ، »انحصار«است ، معشوق باید مال عاشق باشد والغیر.

* دوست داشتن را نباید با عشق اشتباه کرد.

از راست به چپ: تورج فرازمند، دکتر محمودعنایت، علی دهباشی ناشر مجله فرهنگی -هنری بخارا درایران
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 مالقات جناب آقای اردشیرزاهدی با 
دکتر اشرف قربال 52/6/2 برابر با  
2۴ اوت ۱۹۷۴ درراه بین  ژنو و لوزان

اشرف  دکتر  امروز   ۱۲و۴۵  ساعت 
قربال  باهواپیمای مصری واردفرودگاه  
ژنو شد. یک روز قبل  آقای  سعید  
دراداره  قربال   با دکتر  که  ابوالخیر  
می  کار  مصر  جمهوری  ریاست 
وقباًل  دارد  اول  دبیر  مقام  وی  کند) 
درسفارت  مصر درواشنگتن  خدمت 

نموده است( وارد شده بود.
هیئت  رئیس   خلف  حسین  آقای 
به  درژنو   مصر   دائم  نمایندگی 
آقای  جناب  بود.  آمده  فرودگاه 
گرفتند  تصمیم  نیز  زاهدی  
وبنابراین   بیایند  فرودگاه  به 
استقبال   درفرودگاه  ازدکترقربال  
به دعوت   بنا  فرمودندوساعت ۱۳/۵ 
درلوزان   ناهار  زاهدی   آقای  جناب 
وآقای  خلف  آقای  البته  شد.  صرف 
اسدهمایون نیز ناهار دعوت داشتند.

مذاکرات دربین راه

الزیات  وزیر  *   آقای قربال  گفت 
خارجه مصر  به شما سالم مخصوص 
است   کرده  وخواهش   فرستاده 
را   ایشان  وبندگی  اخالص  مراتب 
عرض  همایون   حضوراعلیحضرت 
رئیس  همچنین   گفت  وی  نمائید. 
انورسادات  نیز  بشما سالم  جمهور 
فرستاده  وخواسته است به جنابعالی  
وتشکر   احترام  مراتب   که  بگویم  
شاهنشاه  حضور   را  جمهور  رئیس 
مأموریت   شما  به  که  نمائید،  عرض 
بیاورید   تشریف  اینجا  به  که  داده 
از  حاکی  این  نماییم.  مذاکره  وباهم 
عالقه شما به ما وعالقه به ایجادصلح

درخاورمیانه است. همچنین  رئیس 
به  جنابعالی   سفر   به  جمهور  
خارجه  باوزیر  که  مصرومذاکراتی  

مصر  نموده بودید  اشاره نمودند.
* قربال گفت  دیروز عراقی ها  مراکز 
را   وچکسلواکی  شوروی   فرهنگی 
دربغداد تعطیل نمودند. وی گفت این 
موضوع  راباید  بااهمیت تلقی نمود  
خوبی  روابط  باعراق   ها  روس  زیرا 
باعث تعجب  واین موضوع   داشتند 

است.
*  قربال گفت عراقی ها سعی کردند  
که بتوانند  ترتیبی  دهند  که روابط 
باایران  ومسئله خرید  اسلحه ایران  
رادرکنفرانس کشورهای غیر متعهد

  

درالجزیره  عنوان  ومطرح نمایند  ولی 
ما نظر مخالف  ابراز نموده ایم وسعی 
می کنیم جلو اقدام  عراق رابگیریم 

وبا اقدام آنها  مخالفت خواهیم کرد.
-- روابط مابا الجزیره  خوب وحسنه 
شده . الجزیره رفتارش  پخته  وواقع 
کنیم   می  ماسعی  تراست.  بینانه 
روابط حسنه  خودرابا الجزیره  حفظ 
خوب  روابط  اتیوپی   با  وهمچنین 
مانع   لیبی  باشیم.  داشته  وحسنه  
شرکت اتیوپی  درکنفرانس کشورهای  
آفریقایی بود ولی ما از اتیوپی حمایت 

کردیم.
رئیس جمهور انورسادات  به عربستان  
رود   می  قطر  به  وامروز  کرد   سفر 
نیز دیدن  کرده  خبراین  وازسوریه 
مسافرت  اعالم نشده  وبه شما هم  
Off the Recordعرض شد.  قرار شده 
است پس از مراجعت  انورسادات  به 
قاهره خبر مسافرت  وی به عربستان  ،
 سوریه،  وقطر اعالم شود.بنظر ما  این 
سفرها  ومالقات ها  مفید خواهد بود.

انورسادات برای شرکت  درکنفرانس 
به  کشورهای غیر متعهد  قراراست 
الجزیره  برود. ما معتقدیم  باید روابط

  خودمان را  باهمه ی این کشورها ی 
مسلمان  حسنه کنیم ولی باید  این  
روابط براساس منطق باشدو ما باید با 

پخته گی ومتانت عمل کنیم.
قذافی بچه گی می کند ومی خواهد  
کند  تحریک  کشورهارا   ی  همه 
نمیتوان  ازاین طریق   که  درصورتی 
به نتیجه رسید  باید کارها با مطالعه  
با داشتن  پول نمی  پیش رود. فقط 
توان  پیش رفت. متانت -رزانت وواقع 

بینی الزم است.
-- قربال گفت  ماازمدتها قبل متوجه 
شدیم.  ایران  با  روابط  اهمیت  لزوم 
بطور محرمانه  می گویم  که درتاریخ 
پس  روز   ۴ درست   ۱۹۶۷ ژوئن    ۹
ازجنگ  بااسرائیل  طی نامه محرمانه 
ای که خودمن  درتهیه ی آن دخالت  
داشتم به اهمیت ولزوم  ایجاد  روابط 
بود.  شده  تأکید   باایران  دوستانه  
که  بودم   کرده  استدالل   خود  من 
باایران   روابط  وحسن  ارتباط  ایجاد  
وقتی  وبعداً  است.  مصر  بنفع  خیلی 
روابط  بین دو کشور  برقرارشد من 
رفتم  ونزد»وکیل«  بودم   درآمریکا 
وگفتم  خیلی ازاین  جریان  واینکه  
ایران ومصر  ارتباط مجدد برقرارکرده 
اند  خوشحالم  واین روابط  باید بنحو 
احسن  ادامه یابد  زیرا به مصلحت  

هردو کشوراست.
فرمودند   زاهدی  آقای  جناب   --  *
روابط  بهبود   طرفدار  ماهمواره  

ومصر  ایران   . ایم  بامصربوده 
هستند   درخاورمیانه  دوکشورمهم  
که هردو تاریخ  کهن وفرهنگ ممتد 
این  کشورهای  همه  دارند.  وباسابقه 
ناحیه  باید باهم روابط خوب  داشته 
ولی  واقع بین باشند وآگاهانه عمل 
شما  دشمنان   متأسفانه   کنند. 
ازاقدامات  افرادی نظیر  قذافی  که
 روی مطالعه  وپختگی نمی تواند باشد
  سوء استفاده می کنند  وعلیه شما  
ازآن  استفاده می نمایند  واقداماتی 
که روی احساسات  تنها باشد بهانه 

بدست  مخالفین شما  می دهد.
-- قربال  تصدیق کرد وگفت  منهم 

باشما هم عقیده هستم.
درمورد   صحبت  ضمن   قربال   ---
کشورهای عربی  وروابط با آمریکا  به 

اردن اشاره کرد

مذاکرات مورخ بعدازظهر جمعه 
 ۱۹۷۳ شهریور  با  برابر  اوت   2۴
درمونتروVilla des Roses) ویالی 
اول  ی  جلسه  زاهدی(-  جناب 

ساعت 6/5 تا ۹ بعدازظهر

 Saunders ابتدا آقای دکترقربال از --
رئیس ا داره خاورنزدیک وجنوب آسیا 
درکاخ سفید صحبت نمود وگفت وی 
نسبت به اعراب نظر تقریباً مساعدی 
Quandtصحبت  وی  ازمعاون  دارد. 
نمود که قبالً  درکالیفرنیا  تدریس می 
کرد  واز اطالعات  او تعریف کرد. از نّدا 
و صفران متخصص خاورمیانه  وعده 
به کیسینجر  درمورد  ای دیگر  که 
خاورمیانه مشورت می دادند  صحبت 

نمود  .همچنین  از 
پس  راجرز  گفت  وی   .Akins
دادستان  آیزنهاور   زمان  ازاینکه  
کل بود  تاموقعی که وزیر خارجه شد  
ازسیاست دوربودوتجربه ی زیادی در

مسائل  خاورمیانه نداشت واختیاری 
نیز نداشت.

مبسوطی   شرح  زاهدی   جناب   --
ولزوم  خاورمیانه  اوضاع  درباره 
صلح  برای  حلی  راه  پیداکردن 
درخاورمیانه  وبادوام   شرافتمندانه  
شاهنشاه  مبسوط  عالقه  دادندواز 
ثبات   وایجاد   صلح  به  آریامهر 
درخاورمیانه ، عقب نشینی اسرائیل 
مسئله  حل  غربی،  های  ازسرزمین 
عادالنه پناهندگان  فلسطینی صحبت 
با  کردند وفرمودند  من درمذاکراتم 
اقدام   لزوم   به  ها همواره  آمریکایی 
برای صلح خاورمیانه  تأکید کرده ام 
وگفته ام  آمریکا نباید  فقط متوجه 
منافع اسرائیل  دراین  ناحیه  باشد. 
زیرا  نماید  توجه  دور  آینده  به  باید 
زمان  بسود اسرائیل  پیش نمیرود.
درمذاکرات خودم  با کیسینجر  نیز 
حل  راه  یافتن   لزوم   درباره  مکرر 
به  ام.  کرده  صحبت  خاورمیانه  
کیسینجر  درمذاکرات  خود گفتم  که 
ماباید  شجاعت داشته باشیم وباید  
Challengeکنیم. خودخواهی را کنار 
گذارده وازاینکه ممکن است  فوری 
به نتیجه نرسیم امید خودرا ازدست 

ندهیم.

اخیر   درسفر  آریامهر   شاهنشاه 
پرزیدنت  با  آمریکا  به  خودشان  
حل  لزوم   ی  درباره  وکیسینجر  
مسئله  خاورمیانه  وفشار  به اسرائیل  
عربی  های  ازسرزمین  خروج  برای 
ها  آمریکایی  وبه  فرمودند  صحبت 

حالی کردند که باید کاری کنند.
خودبا  درصحبت  خوداینجانب  
کیسینجر گفتم اعراب  دیگر  حرف 
شمارا  باورندارند وشما اعتبار خودرا 
اید. داده  ازدست  عرب  دردنیای 
وکیسینجر جواب داد : من می ترسم

ولی   . باشد  نداشته  نتیجه  اقدامات 
درمورد فشار  به اسرائیل  اگر موقع  
آن برسدشاید فشارهم وارد بیاوریم. 
که  موقعی  ویتنام   مسئله  درمورد 
جنوبی  ویتنام   به  رسید   آن  زمان 
قراردادآتش  تادرباره  آوردیم  فشار 
مجبور  را  وآن  نماید   موافقت  بس  
کردیم  ولی قرارداد  امضاء شد .کسی 
باور نمی کرد  که ما اینهمه  به ویتنام  

فشارخواهیم آورد.
-- دراین موقع جناب آقای زاهدی  
کیسینجر  ازطرف  که  را   ای  نامه 
قربال   دکتر  به  بود  شده  تهیه 
اصل  که  قراربود  دادندوفرمودند 
نامه را  بشما ندهم ومفهوم  ومطالب 
خواهم  می  ولی  بگویم  بشما  را  آن 
این  متن  نمائید.  مطالعه  که  بدهم 
یادداشت)memo( را بحضور شاهنشاه 

مخصوص  پیک  بوسیله  آریامهر  
فرستادم. استنباط وعقیده  من این 
است که آمریکایی ها  زیاد  عالقمند  
را  وضعیت  البته   هستند.  صلح  به 
تاآنجا که ممکن است برای آنها روشن 
کرده ایم. کیسینجر  کوشش نمود  مرا 
او  به  توانیم  می  ما  که  کند  متقاعد 

 اطمینان کنیم.
اعراب اختالفات   ازابتدای  ایران 

واسرائیل  طرفدارصلح  بوده. اقدامات 
من  درمدتی که وزیر خارجه بودم ، 
مالقاتهایی که با فوزی، ریاض وزرای 
خارجه ممالک  عربی چه درسازمان 
نظیر   درکنفرانسهایی  وچه  ملل  
کنفرانس رباط  داشته  ام این ادعارا 
ثابت می کند. همواره طرفداراین بوده 
ام  که کشورهای مسلمان  باید  همه 

چیزرا فراموش کنند  باهم

زیرا  باشند.  داشته  نزدیک   ارتباط   
بنفع  ما پیش می رود،  زمان بسود  
مسلمانها پیش می رود. بشرطی که 
عاقالنه ازآن استفاده کنیم. من بارها  
عربی-  مختلف   کشورهای  باگروه  
جنوبی  آمریکای  شرقی-  اروپای 
صحبت کرده ام تاراهی  برای کمک 
بشما بیابیم البته خیلی اوقات  بین ما

وبرخی از کشورها مثالً الجزایر تفاهم 
نبود. 

از Cause شما  من صراحتاً  همواره 
دفاع  کرده ام حتی به گلدبرگ  گفتم 

شما ازیهودی یهودی تر هستید.
هراتفاقی  هستیم.  مسلمان  ماهمه 
برای یکی ازما بیفتد  برای همه ماها 

افتاده است.
We are Muslim and anything 
happens,will happen to all of us.
من این رابه عرفات  درکنفرانس رباط  
شمابروید   بهتراست   گفتم  گفتم. 
ازراه  وما  بکنید  را  خودتان  مبارزه 
سیاست ودیپلماسی  اقدامات خودرا 

دنبال ]می[ کنیم.      لطفاً ورق بزنید

متن مذاکرات بکلی سری آقای اردشیرزاهدی و آقای اشرف قربال

ـتحکـیم روابط اریان ومـصر و

ایپدماهی آن

کیسینجر وانورسادات درسال ۱۹۷۴

برقراری صلح پایداربین اعراب واسرائیل همواره مورد نظر پادشاه ایران بود اما با روی 
کارآمدن عبدالناصر وقطع رابطه مصروایران این کار با مشکالتی همراه شدوسپس 
جنگ ژوئیه ۱۹۶۷ مانع آن گردید. پس از روی کارآمدن پرزیدنت انورسادات هردو 
کشور برای برقراری روابط مودت آمیز ابراز تمایل کردند ودرسفر رسمی شاه به 
واشنگتن ازسوی ایران اردشیرزاهدی وازسوی مصر اشرف قربال  مآمور مذاکره برای 

برقراری روابط بین ایران ومصرشدند. 
آنچه دراین صفحات می خوانید روند گفتگوهای طرفین در مونترو محل اقامت فعلی 
اردشیرزاهدی است که درسال ۱۹۷۴ صورت گرفته است وآقای اسدهمایون آنهارا 
یادداشت کرده است.. این روزها که مصادف با سالروزرویدادهای بهمن ۱۳۵۷ است 
باردیگر ملت ایران بیاد  بزرگواری ها و مهمان نوازی های انورسادات و حمایت بی دریغ 
او از پادشاه فقیدافتاده است .بهمین مناسبت »آزادی« این مذاکرات را چاپ می کند تا  
همگان بدانند اگر این کوشش ها بعمل نمی آمد ، آن مهمان نوازی ها صورت نمی گرفت. 
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ارتباط  ادامه  به  عقیده  من  نکردم. 
ومذاکره دارم. وقتی با  پرزیدنت سادات  
صحبت می کردم گفتند تاکنون هیچ 
 Tangible و    concreteپیشنهاد نوع 
 abstract   ازطرف آمریکا  نشده وهمه

بوده .
 We do not want good words, but good
will and good intention
*  به ما لغات  خوب را تحویل می دهند 
ولی به اسرائیل کمک نظامی - اقتصادی  

وسیاسی می کنند.
آمریکا  که  است  این  خبر  آخرین   *
راکت  اسرائیل   به  است   کرده  اعالم 
که  دهد   می  ومجهزی  مدرن   های 
بتواند  با آن  میک ۲۳ و ۲۵ را  نشانه 
را   این خبر  روی کند. سادات چگونه 
به   کمک   کند؟مصر  تعبیر  و  تلقی 

اسرائیل را چگونه تعبیر نماید؟
* ماهمه مایلیم  اگر پیشنهاد  مثبتی  
وازآن  بشنویم  باشد   آمریکا  ازطرف 
استقبال  نماییم. ماواقع بین هستیم. 
وازروی احساسات عمل نمی کنیم چه 
کسی می خواهد  سرزمینش که تحت 
اگر  آزاد نشود.   اشغال خارجی است 
صرف مذاکرات این باشد  که اسرائیل 
۳۰ کیلومتر یا ۴۰ کیلومتر  از کانال عقب 
برود نمی توان آن را قبول نمود ومانباید 

خودمان را گول بزنیم.
هنری  ویتنام  درباره  که  را  آنچه   *
صادق  خاورمیانه  درباره  است  گفته 
مبنای   اوضاع  درخاورمیانه  نیست. 
دیگر و اشکال متفاوتی از  ویتنام دارد.
ای  آمریکا چه رویه  دیدیم  * ماعمالً 
دارد. ۵ ماده جانسون - ۷ ماده راسک- 
ابتکار  اسکرانتون-   Evenhanded فکر 
آمریکا)American initiative( همه یکی 
اسرائیل  رفتند.  ازبین  ازدیگری  پس 
  STATUS(  صلح نمی خواهد. استاتوکو

)QUO
کردن   فراهم  آماده  آمریکا   ما  بنظر   
شرایط برای  صلح شرافتمندانه نمی 
خواهد  می  را  بس  آتش  وادامه  باشد 
واسرائیل  می خواهد تفوق کامل  نظامی 
نماید.  حفظ  آمریکا   بکمک  خودرا  
هم تفوق  نظامی وهم تفوق سیاسی 
نسبت به مصر.  چگونه می توان  این 
کرد؟ تعبیر  را  اسرائیل   سیاست 
ومهمتر  می  مهم  نفت   شده  امروز 
شود  ولی دراین مورد  کشورهای دیگر 

هستند  که باید تصمیم بگیرند.
 credibility آنچه که مسلم است  آمریکا

خودرا ازدست داده  و
We have undrestanding that we 
should not be dragged in to quitening 
discussion.

ما این فکرراداریم که سرمایه های عربی  
درمصر بکار  افتند... مااقداماتی دراین 
باب بعمل آورده ایم  که کشورهای عربی  
درمصر سرمایه گذاری  کنند  وتضمین 
هم  برای این سرمایه ها می کنیم تا 

بتوانیم  به توسعه کشور کمک کنیم.
 البته تضمین  می کنیم که سرمایه های  
می  وبااطمینان  نخواهدشد  ملی  آنها 

توانند  آن را  درمصر  بکار اندازند.
* نکته دیگری  را که درباره  روابط آمریکا 
که  است  این  بگویم  باید   واسرائیل  
آمریکا به اسرائیل اعتماد واطمینان  داده 
،  اسلحه داده  و امنیت داده ومخصوصًا 
نیکسون  تنها رئیس جمهوری است  
که به اسرائیل  امنیت  داده وکیسینجر 

مشاور سیاست خارجی او:
 Is a politician of real politics
نیکسون وکیسینجر طرفدار هدف های 
طویل المده هستند. درروابط با شوروی 
مطرح  کشور  آن  با  که  وقراردادهایی 
شده همه برای هدفهای  طویل المده 
است.آمریکا - شوروی وحتی چین همه 

چیزرا ازنظر   نگاه می کنند
* به هرحال  مااین یادداشت رابادقت 
مطالعه می کنیم تابه قصدونیت آن پی 
ببریم. ما می دانیم شما ازآمدن به اینجا 
ودادن این یادداشت بما قصد ونیت خوب 

دارید ومیخواهید بما کمک  نمایید.
There is no doubt ,you have good 
intention and you want to help us.

جلسه دوم مذاکرات  درتاریخ شنبه  
52/6/۳ برابر با 25 اوت ۱۹۷۳ 
در  ]مونترو[ Villa les Rosesساعت 

۱۱ صبح تا ۱/5 بعدازظهر

را  یادداشت  من  گفت  دکترقربال    *
دیشب بدقت مطالعه کردم. من معتقدم 
 Explanatory  همیشه هرموضوع یک
memoدارد. هدفی دارد وبنابراین فکر 
می کنم  برای درک  هدف این یادداشت  
بکمک شما احتیاج داریم زیرا شما  با 
هنری صحبت داشته اید واین یادداشت 
را بشما داده. با کمک شما می توانیم  
دراین زمینه  مطلب را به قاهره  تفهیم 
کنیم. وقتی قبل  از حرکت  نزد سادات 
رفتم موافقت کرد  تا آنجا که ممکن است  
به نظر  شاهنشاه ایران  وشما که ازطرف  
شاهنشاه به اینجا تشریف  آورده اید 
ما کمک  به  زیرا  نماییم  ودقت  توجه 

خواهد کرد.
* من یادداشت را مطالعه کردم.

There is element of good
 intention in it.
درآن از   total settlement  وبرداشتن  
نهایی صحبت  و  برای حل کلی  گام  
کرده ولی صحبت  ازچگونگی خروج  
ازبن بست  بمیان  نیاورده است. صحبت 
برای صلح  آمریکا   ومنافع  از عالقه  
وحل مسئله خاورمیانه   هست برای 
ماخوبست ومسلماً نشان  میدهد که 
اتخاذ   درباره  فشارشما  و  شما  عالقه 
سیاست evenhanded  درآنها مؤثر بوده 
ولی چگونه باید کاررامحرمانه شروع کرد 

وادامه داد که به نتیجه برسد.
How can use deal with this for from 
publicity?
ما نمی دانیم چگونه  به این یادداشت  
توجه کنیم. ازچه نظر و angle بآن نگاه 
کنیم وچگونه آنرا تعبیروتفسیر  کنیم؟ 
بدانیم وجدی  را عملی  آن  وباألخره  

بگیریم.
 )flexability( انعطاف   از  صحبت    *
وتاکتیک  ازطرف مصر  دراین یادداشت  
پیش کشیده شد. منظور ازاین انعطاف 
آمریکا  نظروعالقه   از  وبعد  چیست؟ 
صحبت می کند. من نمی دانم چگونه آنها 
می خواهند ما ازبن بست خارج شویم.

باهنری  که  حرفهایی  با  شما   اگر 
]کیسینجر[ داشته اید بتوانید بمن کمک 
کنید  بهتر می توانم مسئله را  دریابم 
ودروضع بهتری  خواهم بود که مطلب 
را  برای سادات وقاهره translate کنم  و 
بگویم   Reason of etude این یادداشت 

چیست.
این  فرمودند  زاهدی  جناب   --
 general وجنبه است  کلی  یادداشت 
دارد ولی درعین حال  خیلی چیزها 
توانید  می  آن  السطور  وبین  ازسطور 
  judgment دریابید. من بیشتر  آنرا روی
شما گذاشته ام. خودشما مدت ۴ سال 
چه  اید.  بوده  درآمریکا   )۷۲ تا   ۶۸(
را  جریان  درمصر،  چه   و  آمریکا  در 
ازنزدیک تعقیب مینمایید وبا سابقه ای 
که دارید  وبا]توجه به[ نزدیکی ]که[ به 
پرزیدنت سادات  دارید بیشتر به مسائل 
ومشکالت واقف  هستید وبخود شما 
واگذار می کنم. آنچه مسلم است  عالقه 
اعلیحضرت  شاهنشاه ودولت ایران برای 
حل مسئله خاورمیانه است. صلح دراین 
ناحیه است. بهمین دلیل  به آمریکایی 
ی  رویه  بیشتر  که  کردیم  حالی  ها 
منصفانه درپیش بگیرند وبیش ازاین 
لطمه  اعتبار خود  درعالم عرب   به 
امروز  که  گفتیم  آمریکا  به  نزنند. 
هرکس انتظاردارد  که آمریکا ابتکار 
بخرج بدهد. وضع دراروپا عوض شده 
هستند.  مصر  طرفدار   آنها  بیشتر 
البته شما بهتر می دانید . خیلی ها 
متوجه افکار وسیاست توسعه طلبی 

اسرائیل شده اند.
من ضمن صحبت با هنری  استنباط 
می  صلح  واقعاً  آمریکا  که  کردم 
ولی  است  تصورمن  این  خواهدوالبته 
یک موضوع قطعی است . شاهنشاه من 
از آنها خواسته است که دوبار به موضوع 
فکر کنند- خواسته است منصف باشند 
وبطور evenhanded درخاورمیانه  عمل 
نمایند. شاهنشاه آریامهر آمریکارا متوجه  
عواقب  کار کرده اند که اگر صلح نشود 
، اگر اسرائیل عقب نشینی کند ممکن 
است درآینده وضع بدی  پیش بیاید.

من به کیسینجر گفتم دیگر عربها  بشما 
اعتماد ندارند وبرای جلب اعتماد  آنها 

اقدام جدی ومثبتی بعمل آورید.. من 
بقیه درصفحه ۴۸

زاده  صاحب  درواشنگتن،  ایران  سفیر  اردشیرزاهدی  چپ:  به  ازراست 
مصر،  سفیر  ُقربال  اشرف  و   ، درواشنگتن  پاکستان  سفیر  خان  یعقوب 

درواقعه آزادکردن گروگانها درسال ۱۹۷۷

You should do the fighting and we 
should do our poltics.
من درکنفرانس  رباط  مایل به شرکت 
خواستم  می  زیرا  نبودم  هندیها 
وآنها   بشود   مسلمانها   به  منحصر 
بیشترباهم  متحد شوند ولی مسئله 
ورود هند  ومخالفت پاکستان  برای ما 

ایجاد  اشکال نمود.
ماموافق   گفتم  باو  عرفات   درمورد 
ایران   به  اورا  وحتی  هستیم   شما 
دعوت کردم. عقیده من این بودکه او 
نباید درکنفرانس رباط درمیان ماباشد 
زیرا موقعیت مارا تضعیف می کرد. 
-- دکترقربال  گفت نظر شمارا قبول 
دارم. ماباید همه باهم متحد باشیم. 
سویس  بسوی   حرکت  از  قبل  من 
پرزیدنت سادات رادیدم ومیخواستم  
ونظر  او  دستور  حرکت   از   قبل 

اورابدانم دستور ونظر مستقیم اورا.
خواسته  ازمن  سادات  پرزیدنت 
وی  مخصوص  وسالم  احترام  مراتب 
برسانم  همایون  اعلیحضرت  رابه 
اینجا  به  شمارا  که  کنم   وتشکر 
فرستاده وهمچنین  سالم ایشان را 

بشمابرسانم.
* پرزیدنت  سادات گفت شاهنشاه 
وبسیارفهمیده   خردمند  رهبر  ایران 
شاهنشاه  است.  بزرگی  وشخصیت 
می دانند  چگونه از آمریکا وشوروی  
توسعه  بگیرند وکشورخودرا   کمک 
وترقی دهند. مثالً روس ها  درمورد 
ذوب آهن  به ایران کمک می کنند  
نظامی  بنیه  تقویت   برای  وآمریکا 

وقدرت ملی ایران.
* پرزیدنت سادات به موقعیت ویژه 
اشاره  ودنیا  درخاورمیانه  شاهنشاه 
احترام  شاهنشاه  به  کردندوگفتند  
بسیارزیادی  قایل هستند ومعظم له  
را ستایش می کنند. پرزیدنت سادات  
بهمین دلیل  احترام  به شاهنشاه بود  
که در بیست ویکمین  سالروز انقالب  
طبق تقاضای خسروانی موافقت کرد  
برای رادیو تلویزیون  ایران بفارسی 

صحبت کند.
سفر   درباره  سادات  پرزیدنت   *
وزیر  با  ومذاکره  قاهره  به  خودشما 
باخودایشان   ومالقات  مصر  خارجه 
درموقعی که  جریان علی صبری برای 
او ایجاد اشکال کرده بود صحبت نمود 

وازشما تعریف زیادی کرد.
)He talked highly about you,talked 
with respect(
پرزیدنت  بیانیه  بگوید  باید  ضمناً 
سادات  به تلویزیون ایران اولین بیانیه  
زبان  به  آنهم  مصری  غیر  به]زبان[ 

پرزیدنت  ازطرف  که  است  فارسی 
سادات صادرشده .

ماوایران  گفت  سادات  پرزیدنت   *
ومذاکرات باایران  خوب  روابط  به 
Constructive  احتیاج داریم.زیرا برای 

هردو کشور خیلی مفید خواهد بود.

لزوم  درباره  خسروانی   خسرو   *
مبادله مالقات بین  مقامات مختلف  
وذکر  نوشت  بمن  ومصری   ایرانی 
کرده بود  که بین تهران وقاهره  این 
هایی  کیرد.ودعوت  انجام  مبادالت  
پرزیدنت  بود.  نموده  مصریها  از  نیز 
این  زیرا  کنید   قبول  سادات گفت  
بین   روابط  ها   ومسافرت  مبادالت  
می  وتقویت  تشیید  را  مصروایران 
جواب  خسرو   به  نماید.وبالفاصله  
دفاع  وزیر  اسماعیل  ازاحمد  دادم 

ومعاون او  سعدالشزلی  دعوت شد.
 Arnaud البته  پرزیدنت  ازمصاحبه *
de Borchgrave با شاهنشاه در مجله 
وبه  نموده   صحبت  نیز  نیوزویک  
اطالعاتی   نظامی  اطالعات   مبادله 
مانعی  چه  وگفت  اشاره  بااسرائیل  
نوع  این  باایران   ما)مصر(  داردکه 
داشته  وغیره    Intelligence مبادالت 
باشیم. پرزیدنت گفت ما مانعی برای 
زیرا  بینیم  نمی  مبادالت  نوع  این 

درتوسعه روابط  کمک می کند.
پرزیدنت سادات مخصوصاً گفت که 
بگویم روابط بین ایران ومصر  حسنه 
باید  ولی  است  خوشحالی  وباعث 
بیشتر توسعه یابد وفقط دراین مرحله 

باقی نماند.
* جناب آقای زاهدی  گفتند درباره 
آمریکا ورویه آن کشور  یک مسئله 
مهم  بنظر می رسد وآن اینکه )طبق 
استنباط من(  مایل به صلح هستند 
ولی ما نیز باید  مواظب باشیم وعاقالنه 

رفتار کنیم.
اخیر  شاهنشاه  درتشریف فرمایی  
خودشان  درواشنگتن  به احمد خلیل  

فرمودند  از اسلحه نفت  باید علقالنه  
 Counter وبجا  استفاده کرد بطوری که
فرمایش  همین  Productiveنباشد. 
را  به سفیر مصر  در یوگوسالوی نیز

فرمودند. نفت حربه خوبی می تواند
 باشد  ولی باید عاقالنه  ازآن استفاده

کرد نه ازروی احساسات.
ماباعربستان  گفت  قربال  دکتر   --
پیش   دوروز  داریم.  صمیمانه  روابط 
پرزیدنت سادات  بآنجا  سفر نمود. ازآنجا 
به سوریه و بعد  به قطر می رود. این سفر 
واین مالقاتها اتمسفر خوب ایجاد می 
کند)البته این سفر رسماً اعالم نگردید 

و بعداز انجام آن اعالم می شود.(
* از ماه فوریه )نمیدانم فوریه یا مارس( 
که حافظ )حافظ اسماعیل( با کیسینجر  
صحبت کرده اتمسفر همان است وهنوز 
تغییری نکرده است. واین راهم برای 

اطالع شما گفتم.
وطوالنی  کهن  سایقه  دارای  مصر    *
است. Infrastructure این کشور قوی وبا 
اساس است هم مقاومت دارد وهم قوی 
است. مصر نمی خواهد بااحساسات و 

Emotion پیش برود.
زیاد درباره حل مسئله  آمریکایی ها 
خاورمیانه صحبت کرده اند ولی روی 
لغات نمی توان  حساب کرد. عمل مهم 

است نه حرف.
Action is important not words
طرح راجرز)Rogerˈs plan( ازطرف خود 
آمریکا ودولت اسرائیل رد شد. امروز نیز  
حرفهای آمریکا  کمتر اعتباردارد.)قربال 
را  کوتاهی    memoکاخ سفید  مدت 
مطالعه کرد( مگر اینکه واقعاً نشان دهد  

که می توان  بآن اعتماد نمود.
* من رسماً مشاور مطبوعاتی پرزیدنت 
حافظ  درحقیقت  هستم.ولی  سادات 
ومن  درکلیه امور مورد مشورت قرار 
می گیریمودخالت داریم. ومن ازاین بابت 
خیلی با حافظ نزدیک هستم ویکدیگررا 

درجریان می گذاریم.

درمصر   سالحهارا  نیستیم  مامایل   *
انبار کنیم وفکر وقصد  توسعه طلبی 
نداریم وواقعاً اگر  راهی پیدا کنیم همه 
ما ومخصوصاً  پرزیدنت سادات وقدم اول  
آمریکارا مفید بدانیم اقدام خواهیم کرد. 
Total withdrawl اقدام وگامی که منجر به
بشود مادرقبول آن تردید نخواهیم کرد. 
اگر واقعاً  اولین گام آمریکا منجر به راه 
 The First Stepشود آن وقت Total  حل
Would Be The Last Step
دراواخر ۱۹۷۰ راکفللر ازمن سؤال کرد  
درباره کانال سوئزوبازکردن آن چه فکر 
می کنیم. جواب دادم فشاری که اکنون  
رود.  می  ازبین  هست   اسرائیل  روی 
اکنون خیلی از کشورها مایلند  کانال 
باز شود  اگر بازشود  اسرائیل می گوید  
ببینید کانال هم بازشد  دیگر مصر چه 

می گوید.
* باید بگویم که آمریکا نظرش معلوم 
نظرواقعی  کردیم  ماسعی   . نیست  

آمریکارا بدانیم ولی نتوانستیم. 
* آمریکا وشوروی  وچین به مسائل 
طویل المده  توجه دارند. مانتیجه گرفتیم 
که حافظ درصحبت با  آمریکایی ]ها[ به 
نتیجه مثبتی نمی رسد  ولی آن را  ادامه 
می دهد وراه  Dialogueراباز گذاشته ایم.
* درمالقات اول  بین کیسینجر وحافظ  
صحبت از Total withdrawl بودودرمرحله 
دوم از Interim Agreement صحبت بمیان 
 interim آمد. ما مخالف راه حل موقت
 Salame نشدیم ولی ما می خواهیم تمام
وقاش  شود  گذاشته  یکباردرمیان  
قاش شود نه اینکه هروهله یک قاش 
بریده وآورده شود مامی خواهیم تمام 
Salame  راداشته باشیم ودر حقیقت ما 
Commitment  برای  Total withdrawl می 

خواهیم نه لغات  خوب وچرب ونرم. 
لغات   بااین  پیشنهادات   این  عنوان  
درگذشته  نتیجه ای برای ما ببار  نیاورده است.
* مامایل  هستیم زیاد بشنویم مخصوصًا  
از ناحیه شما  وبوسیله شما  وازطریق 
شما ماحاضریم هروقت  وهرچیزی که 
باشد گوش کنیم اگر الزم باشد   و مایل 

باشید  حافظ می آید شمارا می بیند.
* حافظ وهنری )کیسینجر( بطوریکه 
قبالً گفتم باهم  مکاتبه دارند. آخرین 
نامه بین آنها  پس ازرأی  اخیر شورای 
درمورد   متحد  ملل   سازمان  امنیت  

اسرائیل بود.
و  وگفتگو  مکالمه  باب  ماهرگز   *
Dialogue راقطع نکرده ایم. درهنگامی 
که  درواشتگتن  مأموریت داشتم )در 
۶۸ تا ۷۲( مکالمه با  آمریکارا ادامه دادم 
حتی برخی از مواقع  قاهره باب  مکالمه 

را قطع کرد ولی من قطع

اردشیرزاهدی اشرف قربال
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هم  بدانیم  اینکه  است  گفتنی 
و  ها  ازواژه  نیمی  از  بیش  اکنون  
کلمات هم میهنان آذری ما فارسی 
است و در شماری از دیه ها و آبادی 
زبان   ( تاتی  زبان  به  نیزهنوز  ها 
در  که  ترک  غیر  اقوام  از  مردمی 
مورد ایرانیان بکار می رفته( گفتگو 
می  که  روست  ازاین  شود.  می 
گوییم زبان، سازنده ی  شناسنامه  
آذری،  نام  نیست،و  قومی  یا  ملتی 
آذربایجان  از سرزمین  گرفته شده 
آن  کنونی  رایج  زبان  از  نه  است 
سرزمین  این  بود  این  جز  اگر  که 
تاتارستان  یا  ترکستان  بایست  می 
نه  شد،  می  نامیده  ترکمنستان  یا 
آتورپاتکان.  از  ُمشتق  آذربایجان، 
نه  نام:»آران،  زیر  درکتابی  نگارنده 
آذربایجان – ترک زبان، نه ترک« که 
ومنتشرکرده  ۱۳۸۵چاپ  سال  در 
است، و همچنین درسال ۱۳۹۵ طّی 
های  شماره  در  نوشتاری  سلسله 
پیاپی ۷۶تا۷۹  این ماهنامه در باره 
زبان  شدن  گون  دگر  چگونگی  ی 
ترکی  به  آذربایجان  مردم  پهلوی 
نام  آبادی ها و مکان هایی  با ذکر 
پیشین  زبان  به  هنوز  آن  مردم  که 
اشاره  مشروحْا  کنند  می  گفتگو 
تکرارآن  به  لزومی  و  است  کرده 
 . نوشتارنخواهدبود  دراین  مطالب 
)خواستاران این کتاب می توانند از 
»آزادی«مراجعه  ی  ماهنامه  طریق 
که  هرگاه  متأسفانه  فرمایند(. 
شرایط  در  مردمانش  و  ایران 
بسر  اجتماعی  و  سیاسی  بُحرانی 
یکپارچگی  برند،دشمنان  می 
با  دیده  مناسب  را  موقع  ایران 
اقوام  تحریک  به  ها  گویی  بیهوده 
نیزجهت  کسانی  و  پردازند  می 
روشنفکر،  عنوان  بودن،زیر  مطرح 
و  پوچ  سخنان  این  به  ناآگاهانه 

نادرست می دمند.
به  درسفری  پیش  چندسال         
فرودگاه  در  حالیکه  در  آلمان، 

بودم،  گفتگو  مشغول  همسرم  با 
گفتگوی  بر  ناظر  گویا  که  جوانی 
پرسید  و  شد  مانزدیکتر  بود،به  ما 
بلی،  گفتم:  هستید؟  ایرانی  شما 
گفتم:  آیید؟  می  ایران  از  پرسید 
  : دادم  ادامه  انگاه  امریکا،  از  نه 
درآلمان  بینم  می  که  خوشحالم 
دراین سفر برای نخستین باربا یک 
من  گفت:  روبروهستم.  وطن  هم 
ایرانی نیستم، آذری هستم.  من به 
سوی  آن  اوازسرزمین  اینکه  گمان 
آذربایجان  جعلی  نام  که  ارس  رود 
نادرستی  به  و  است   نهاده  برخود 
نامند، گفتم: پس  خودرا آذری می 
هستید،  آذربایجان  جمهوری  اهل 
می  صحبت  فارسی  خوب  چه 
دانستم  تبریزم.  اهل  گفت:  کنید! 
گروهک  تبلیغات  نیزاسیر  او  که 
اوبه  با  است،  شده  خواه  جدایی 
او  به  مهربانانه  و  پرداختم  گفتگو 
که دشمنان  است  دهه  گفتم: چند 
تبلیغ  چنین  این  ایران  یکپارچگی 
می کنند، آذربایجان همواره بخشی 
از سرزمین ایران بود وهست و هم 
میهنان آذری در برقراری مشروطه 
میهنان  هم  دیگر  بر  بزرگی  حق 
آذربایجان  نام  همین  دارند،  خود 
تأیید  را  ام  گفته  است  فارسی  که 
می کند، همچنین است نام شهرها 
ووو،  ها  وکوه  رودها  و  روستاها  و 
گفت: اینها همه از ظلم فارسهاست 
اند. گفتم:  را گذاشته  نامها  این  که 
به  که  باره  دراین  بدهی  اجازه  اگر 
بیش از چند دقیقه به درازا نخواهد 
آذربایجان  ُمستند  تاریخ  کشید،به 
اشاره  شما  نیاکان  ایرانی  هویّت  و 
با  و  برآشفت  یکباره  کرد.  خواهم 
این  از  بیش  گفت:  درهم  ای  چهره 
ضّد  و  پوچ  سخنان  به  خواهم  نمی 
هویّت  توداری  کنم،  توگوش  آذری 
، اگر به خاطر  مرااز من  می گیری 
به  آنچنان  سیلی  دو  نبود  تو  سن 
ساعتها  تا  که  زدم  می  صورتت 

به  بلند شوی!ُخب  جایت  از  نتوانی 
قول عربها» اذا یأس االنسان، طاله 
لسانه« کسانی که زبانی برای گفتار 
از  برای  ندارند،  ُمستند  و  منطقی 
ناگزیربه  طرف  کردن  در  به  میدان 
روی  تهمت  و  ناسزاگویی  و  فحش 
همین  اینکه  تر  جالب  آورند،  می 
جدایی خواهان با همه ی بی طاقتی 
از  دم  مخالف،  سخنان  شنیدن  از 
زنند!مثاًل  می  دموکراسی  و  آزادی 
مجاهدین خلق، شاه  و  کمونیستها 
آزادی  ومخالف  دیکتاتوری  به  را 
که  کنند!  می  و  کرده  می  تبلیغ 
کمترین نشانه ای ازمسالمت جویی 
گفتار  و  رفتار  در  خواهی  آزادی  و 

آنها دیده نشده و نمی شود.  
زبان قومی  به مقولۀ آموزش         
توصیه  که  گردیم  برمی  محلی  و 
در  قومی  یا  محلی  زبان  شود  می 
مدارس  در  فارسی   زبان  کنار 
مورد  دراین  که  شود،  تدریس 
شده  دیده  بارها  که  گونه  آن 
وابراز  ها  ازتئوری  بسیاری  است، 
کاغذ  برروی  که  زمانی  تا   نظرها 
میشوند،اجرای  آورده  ویابرزبان 
می  وشدنی  نظربسیارساده  به  آن 
بااشکال  مواجه  درعمل  نماید،اما 
ابراز  این  درراستای  شوند.  می 
پیش  سال  چند  نظرویاپیشنهاد،  
ُمجری یکی از برنامه های تلویزیونی 
که پنجره اش رو به خانه ی پدری 
است ، در یکی از برنامه هایش  به 
نقل قول از یکی از چپ های آذری 
اینکه آیا یک  ُمّدعی روشنفکری ) 
 )  ideologue(لوگ ایدئو  انسان 
گنجد  می  روشنفکری  قالب   در 
نام  به  است(  جداگانه  بحثی  یانه، 
آموزش  لزوم  در  »براهنی«،  آقای 
که:»یک  بود  گفته  قومی  زبان  به 
نخست  درسال  نوآموزآذری 
تواند»سو«  نمی  ،چون  دبستان 
آموزگارش  از  بگوید،  را»آب« 
نتیجه  آنگاه  و  توسری می خورد«! 

زبان  آموزش  کنار  در  که  گیرد  می 
نیز  محلی  یا  قومی  زبان  پارسی، 
تدریس شود تا ازاین راه نوآموزان 
قومی بتوانند به آسانی زبان فارسی 
را در کنار زبان مادری یا قومی فرا 

بگیرند.
       دربرابرچنین دید گاه مغلطه 
ی  ناآگانه  ویا  اغواگرانه  آمیزو 
ایرانی  اقوام  در  ُشبهه  الغای  اودر 
ودیگرانی نیزکه چون او می گویند 
سازیهایی  زمینه  درپی  بعضًا  ویا 
پرسش   ، باشند  می  جدایی  ازباب 
کردنی  باور  آیا  که  است  این 
باشد  براین  قرار  اگر  اینکه  است 
کنار  در  قومی  یا  محلی  زبان  که 
آنگاه   شود،  تدریس  پارسی  زبان 
زبان  فراگیری  در  نوآموزآذری 
بود  نخواهد  مشکل  دچار  فارسی 
واژه ی »سو«  وخواهد دانست  که 
وآنگاه  یعنی»آب«  فارسی  زبان  به 
قرار  مگر  خواهدنوشت»آب«!؟ 
نیست که الفبای پارسی  همزمان با 
زبان قومی آموزش شود که دراین 
صورت،نوآموز آموزش دیده به زبان 
توانست  نخواهد  چگونه  پارسی 
چگونه  بنویسدآب!؟  یا  بگوید 
یادگیری  برای  که  نوآموزانی  است 
ویا  فرانسوی  یا  انگلیسی  زبان 
روسی وچینی ویا هرزبان دیگر که 
کمترین هم ریشگی با زبان فارسی 
و  تلفظ  در  چه  قومی  زبان  حتا  و 
ندارد،  زبان  دستور  و  درالفبا  چه 
به  را  زبانها  آن  که  اند  داده  نشان 
زمان  کمترین  در  روانی  و  خوبی 
فراگیری  در  اما   گیرند؟  می  فرا 
زبان  آموزش  دوراز  فارسی،  زبان 
ویژه  به  مانند!؟  می  لنگ  قومی 
که  اند  داده  نشان  نونهاالن  اینکه 
واالیی  استعداد  زبان  فراگیری  در 
برای  ترک  حکومتگران  آیا  دارند، 
پهلوی  که   براهنی  آقای  نیاکان 
فراگیری  جهت  از  اند،  بوده  زبان 
کنار  در  کالسهایی  ترکی،  زبان 

     پژوهشی از:ک- هومان 

آموزش زبان های قومی
قسمت دوم

کرده  برپا  آنان  ازبرای  پهلوی  زبان 
توان  می  که  روست  ازاین  بودند!؟ 
از  یا  وی  امثال  و  نامبرده  گفت  
تاریخ چیزی نمی دانند که شایسته 
مقوله  دراین  دیدگاه  ابراز  و  ورود 
سیاسی  اهداف  ویا  باشند،  نمی 
با  و  کنند  می  دنبال  را  ای  ویژه 
در  نادرست سعی  آوردن شواهدی 
اثبات  درستی دیدگاه ها و خواسته 

های خود دارند.
       مگر نه اینکه درآموزش زبان 
بکار  فارسی  الفبای  همین  قومی 
چگونه  صورت  چنین  در  رود،  می 
فارسی  الفبای  گیری  فرا  که  است 
از برای نوآموز قومی ساده وشدنی 
آب  نوشتن  الفبا  همین  با  است،اما 
و دانستن معنای آن برای او بسیار 
سویی  از  بود!؟  خواهد  مشکل 
قومی  نوآموز  یک  دیگرزمانیکه 
شود،  می  آشنا  فارسی  الفبای  با 
زبان  به  توانست  نخواهد  چگونه 
قومی بنویسد،اینهمه آثار موجودبه 
زبان قومی از نثر و ترانه و شعر، به 
کفایت  سند  و  شاهد  ذکر  عنوان 
نمی کند؟ همه ی اقوام ایرانی، چه 
اهل  چه  و  کرمانی  چه  و  خراسانی 
فارس و چه کرد ولُر و عرب ایرانی  
گیلک  و  وبلوچ  وترکمن  وآذری  
ما  میهنان  هم  دیگر  و  ومازندرانی 
یک  از  ایران،  وکنار  گوشه  هر  در 
کنند  می  استفاده  مشترک  الفبای 
که اگر به هریک ازهم میهنان ما از 
بنویس  شود  گفته  محل  و  قوم  هر 
حروف  از  که  است  بدیهی  :»زبان« 
:ز-ب-ا-ن،  فارسی)دری( استفاده 
نداند  اگربه فرض  کرد، حتا  خواهد 
که »زبان« به فارسی پعنی چه، که 
فارسی  ازالفبای  گیری  بهره  همین 
بین همه ی اقوام یکی از نشانه های 
ی  همه  دراز  سالیان  همبستگی 

ایرانیان است.
       درسرزمین »آران«که پس از 
با کمک  سقوط تزار،حزب مساوات 
به  عثمانی  ترکیست  پان  دولت 
زودگذردست  حکومتی  تشکیل 
آذربایجان  جعلی  ونام  یافته 
تاجیکستان  و  بود  نهاده  برخود 
ی  سایه  زیر  های  جمهوری  ودیگر 
کشورتُرکیه  در  ویا  شوروی  دولت 
سالها  الفبای  اتاتورک،  زمان  در 
الفبای  به  ها  سرزمین  آن  در  رایج 
تغییر  التین  و  روسی)سیریلیک( 
خواهان  جدایی  از  پرسش  یافت، 
آذری که گوشه ی چشم به این دو 

هواداران  از  دارندوهمچنین  کشور 
تز آموزش به زبان قومی؛ این است 
که آیا فرا گیری الفبای تغییر یافته 
پیرو  این دو کشوراز  برای مردم  از 
الفبای  ازفراگیری  تر  آسان  جوان 
و  قومی  نوآموزان  برای  فارسی 
محلی است؟  اینهمه آشفته گویی 
برای  از  بافتن  وریسمان  آسمان  و 
تحریک  ویا  ناآگاهی  جز  چیست، 

اقوام ؟
بین  قومی  زبان  بکارگیری         
درازتا  سالیان  طّی  ایرانی  اقوام 
ضبط  تاریخ  ی  درسینه  که  آنجا 
دردست،همواره  شواهدی  و  است 
است  داشته  ورواج  بوده  معمول 
هیچگاه  ایران  اجتماعی   وتاریخ 
این  که  دهد  ونمی  نداده  نشان 
اقوام بخاطر گویش ویا خلق آثار به 
زبان خود،ازسوی پادشاهی،دولتی، 
حاکمی ووو، زیرفشار وتهدید قرار 
ُمّدعا  این  شاهد   ، باشند  گرفته 
های  واشعاروترانه  انتشارکتابها 
قومی  زبانهای  انگیزبه  ودل  شیوا 
تاکنون  دور  سالیان  از  که  است 
همین  وبر  ودارد،  داشته  رواج 
اساس است که زبانهای محّلی طی 
زنده  ما  اقوام  دربین  دراز  سالیان 
تا  است  امید  و  است  مانده  وپویا 
زنده  همچنان  درازی  بس  سالهای 
میهنان  هم  زبان  واگر  باشد  پویا  و 
زبانی  پهلوی(  فارسی)  از  ما  آذری 
اردبیلی  الدین  صفی  شیخ  که 

شمس ویا  سروده  شعر  آن  با 
ویا  خودرانوشته  مقاالت  تبریزی 
تبریزی  همام  و  تبریزی  قطران 
خاقانی  و  گنجوی   نظامی  و 
آن دیگربا  وبسیاری  شیروانی 

به زبان  اند،   زبان  سروده ونوشته 
است  یافته  تغییر  ترکی  کنونی 
در  سامان  این  مردم  نیاز  جهت  به 
مراودۀ اضطراری با ترکان حکومت 
نزدیک  وارتباط  مّدت  دراز  مداردر 
نشینان  مهاجروکوچ  ترکان  با 
زناشویی  و  دادوستد  امور  در  ترک 
ویژه  اخیرنیزبه  سالهای  در  بود. 
امکانات  که  دوم  پهلوی  زمان  در 
راه  تأسیس فرستنده  از  ارتبا طی 
درمراکز  وتلویزیونی  رادیویی  های 
استانها فراهم شده بود، دولت های 
اشاعۀ  در  که  دادند  برسرکارنشان 
زبان قومی از طریق پخش ترانه ها 
وبرنامه هایی به زبان محلی یاقومی 
سهل  نداشته  کوتاهی  کمترین 
استمرار  وُمشّوق  موافق  که  است 
اند،  بوده  زبانهای قومی  و  لهجه ها 
ترانه های دلنشین ترکی و گیلکی 
و  قشقایی  و  لری  و  مازندرانی  و 
دشتستانی  و  کردی  و  خراسانی 
دهه  طّی  ووو،که  بندری  و  وبلوچی 
ها چه از فرستندهای مرکزی و چه 
از فرستنده های استانی پخش می 
شد و می شود، همه وهمه ازمصادیق

می  محلی  یا  قومی  زبان  آموزش 
شنویم که عامدانه ویا از سرناآگاهی

وجه  بی  های  جویی  بارزبهانه   
طراحان  اززبان  که  است  ونادرست 
وقت  های  دولت  کارشناسانه؛  وغیر 
مرکزی را همواره مانع رواج و استعمال 
زبان قومی قلمداد کرده ومی کنند. به 
ویژه همانگونه که اشاره کرده ام، می 
بینیم که الفبای  همه ی اقوام ایرانی 
همین ۳۲حرف است که در پارسی به 

کار می رود.
      این چگونه استداللی است که اگر 
آموزش به زبان قومی یا محلی نباشد، 
فرا گیری زبان پارسی از برای نوآموز 
دبستان آنچنان مشکل آفرین خواهد 
بود که آموزگار ناگزیربه زدن توسری 
به نوآموز می شود! که همین گفته به 
گونه ی تلویحی تأییدی است بر عمل 
نادرست و غیر انسانی آن آموزگار! آیا 
با چنین ابراز دیدگاهی به شعوروذهن 
نوآموزان قومهای ایرانی توهین نمی 
شود؟ مگراینکه آقای براهنی خواسته 
است تلویحاً بگوید که برای فراگیری 
توسری  آموزگارش  از  آب  ی  واژه 
دریافت کرده بوده است؟ جای تردید 
سر  بی  طرح  چنین  این  که  نیست 
ویا  دار  هدف  آلودو  غرض  وگاه  وته 
غیر کارشناسانه و  ناآگاهانه ازسوی 
برخی زیر عنوان شورا یا روشنفکِر،  
به خاطرغیر ضروری بودن اجرای آن 
از  که  مشکالتی  و  موانع  وهمچنین 
جهت ویژگی  جامعۀ ما از هر قوم و 
طایفه وجود دارد فاقد هرگونه ارزش 

است                                  ادامه دارد

زنانی ازایل بختیاری
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دختران برزین

ماه آفرید- فرانک- شنبلید
را آن  که  داشت  مرغی  گور   بهرام 
 طغری نام نهاده بود و این مرغ هدیه
 پادشاه چین بود. روزی در شکارگاه
دور شاه  چشم  از  پرزنان  طغری   ، 
 شد و در میان درختان انبوه باغی از
 نظرها پنهان گشت. بهرام و عده یی
 از نزدیکانش برای یافتن طغری به در
 باغ آمدند . باغی دیدند مصفا و سبز و
 خرم و کاخی سر به فلک کشیده که
 در گوشه آن بنا شده بود. بهرام در باغ
 پیرمردی را دید که در کنار حوضی
ماهروی دختر  سه  و  است   نشسته 
 که هر یک جامی بلور در دست دارند
این نام  اند.  نشسته  کنارش  در   نیز 
 مرد برزین بود. با دیدن شاه رنگ از
 رخسار برزین پرید، شتابان و لرزان
 به حضور شاه شتافت و او را به باغ

.دعوت کرد
سرو نام برزین برآید به ماه

اگر شاد گردد بدین باغ شاه
 بهرام گفت در پی مرغ طغری نام بدین
 باغ رسیده ایم. برزین گفت مرغی با
 این نشانه بر سر درخت نشسته است.
 خدمتگزاری به باالی درخت رفت و
 طغری را نزد شاه آورد. شاه شادمان
پیدا شادی  به  گفت  برزین   .  گشت 
 شدن طغری خوب است شاه واالتبار
بهرام نشیند.  بزم  به  و  بنوشد   می 
 پذیرفت و برزین مجلس بزم آراست.
 چون شاه مست شد ، برزین دختران
آمده باغ  بدین  بهرامشاه  گفت   را 
 است. هر سه به پیشگاه او شتابید.
 دختران به نزد شاه آمدند. برزین آنان
یکی گفت  و  کرد  معرفی  شاه  به   را 
 چامه میخواند و دگری چنگ مینوازد
را سرگرم ما  با رقص خود   و سومی 
 میکند و نامشان به ترتیب ماه آفرید

.و فرانک و شنبلید است
مهین دخترم نام ماه آفرید

فرانک دوم و سیم شنبلید
چامه خوان چامه ای در وصف بهرام 
خواند و چنگ نواز به نواختن چنگ 
و  رقص  به  سومی  و  شد  سرگرم 
ای  گفت  بهرام  پرداخت.  پایکوبی 
برزین هر سه دختر رابه من ده که دلم 
گشت.  شادمان  بسی  آنان  دیدار  به 
برزین گفت رهی شاهم و این دختران 

پرستندگان شاه.
پرستش کنم تاج و تخت تو را

همان فر و اورنگ و بخت تو را
همان این سه دختر پرستنده اند

به پیش تو بر پای چون بنده اند
 شاه فر مان داد تا مهدهای زرین آماده
 سازند و هر سه ماه رابه مشکوی او

برند
آرزو

که  رسید  یی  بیشه  به  روزی  بهرام 
گوسفندان بسیار در آن به چرا مشغول 
از سرشبان پرسید که  بهرام  بودند. 
سرشبان  کیست؟  گوسفندان  این  
گوهرفروش  است  مردی  از  گفت 
دختر  یک  تنها  که  فراوان  ثروت  با 
دارد و گوهرفروش را جان بدو بسته 
است این دختر با چنگی که مینوازد 
و چامه یی که میخواند، مایه آرامش 
شب  هر  و  است  گوهرفروش  خاطر 
آواز چنگ از خانه او بگوش میرسد. 
و  مایل گشت  به دیدن دختر  بهرام 
بر اسبی  سوار شد و با غالمی سوی 
خانه گوهرفروش که نامش ماهیار بود 
روی نهاد. بزرگان و نزدیکان شاه از 
اینکه بهرام هر چند روز زیبارویی را 
به مشکوی خود میآورد دلتنگ بودند. 
ازدواج  که  داشتنند  عقیده  چون 
متعدد عمر را  میکاهد و حیف است 
پادشاهی چون بهرام اوقاتش چنین 
با خفت و خیز با زنان بگذرد. اما دم 
بهرام  رضای  جز  و  آوردند  نمی  بر 
چیزی نمی خواستند . بهرام در خانه 
گوهرفروش رسید و آواز خوش چنگ 
به گوشش رسید. از اسب پیاده شد 
سپرد  خود  خدمتگزار  به  را  اسب  و 
و در خانه ماهیار را به صدا درآورد. 
کنیزکی در گشود و از بهرام پرسید 
چیست؟  مقصدش  و  کیست؟  که 
بهرام گفت از سپاهیان شهریارم که 

اسبم از پای افتاده است و ناچار باید 
شب را در محلی به روز آورم اگر خانه 
خدای اجازه فرماید امشب را در این 
سرای بگذرانم سپاسگزار خواهم بود. 
کنیزک به درون سرای رفت و ماجرا 
بهرام  ماهیار  گفت.  گوهرفروش  به 
قیافه  و  باال  و  بر  و چون  پذیرفت  را 
از  باید  که  دانست  دید  را  او  مردانه 
در صدر  را  بهرام  باشد.  بزرگان  نژاد 
جای داد  و سفره ای شاهانه گسترد. 
چون شام خورده شد شراب آوردند و 
مجلس بزم آراستند. همینکه سرها از 
باده ناب گرم شد گوهرفروش به بهرام 
گفت نام تو چیست؟ بهرام پاسخ داد 
آواز چنگ  به  و  است  نامم گشسب 
بدینجا آمده ام. ماهیار به بهرام گفت 
که: است  من  دختر  نواز  چنگ  این 

همو میگسار است وهم چنگ زن
همان چامه گوی است و لشکرشکن
چنگ آرزو  بود.  آرزو  نام  را   دالرام 
 برداشت و به نزد بهرام آمد. چون او
 را چشم بر بهرام افتاد گفت برو باال و

رخسار تو بهرام را ماننده است
کسی کاو ندید است بهرام را

خنیده سوار دالرام را
نگه کرد باید به روی تو بس

جز او را نمانی ز لشکر به کس
 آرزو نخست چامه ای در وصف بهرام
چنگی شاه  آرزوی  به  وآنگاه   خواند 
 نواخت که هوش از بهرام ربود. شهریار
 به ماهیار گفت که دختر را به آیین و
 دین به من ده. ماهیار به آرزو گفت
 که گشسب تو را خواستار است، آیا
 او را میپسندی؟ آرزو به پدر گفت جز
را شایسته همسری  گشسب کسی 
و است  بهرام  گویی  دانم  نمی   خود 

دمی با او نشستن آرزوی دل و جان
چنین گفت با ماهیار آرزوی

که ای باب آزاده و نیکخوی
مرا گر همی داد خواهی به کس

همانا گشسب سوار است و بس
 ماهیار دوباره به بهرام گفت میدانی
است دینار  و  گوهر  بهرام  برابر   مرا 
نیست و بیش  از کم   اکنون صحبت 
 بلکه صحبت از این است که آیا این
دختر آنطور که وصفش را شنیده ای

حال  در  آن  بر  عالوه  نه؟  یا  هست   
مستی و بدون حضور پیران کاردان 

نمیتوان پیمان زناشویی بست. بهرام 
گفت او مورد پسند من است و فال 
به من  را  او  امشب  و همین  بد مزن 
تو  آیا  گفت  آرزو  به  ماهیار  بسپار. 
هم او را از دل و جان پسندیده ای و 
بدین زناشویی تن در می دهی؟ آرزو 
گفت آری او را پسندیده ام کار را به 
یزدان سپار و دل بد مدار. آرزو جفت 
بهرام گشت و ماهیار پیش از خواب به 
خدمتگزاران دستور داد که خوابگاه 
خوشبو  گالب  و  مشک  به  را  بهرام 
سازند و بامداد نیز برای او آبجو و یخ 
آورند و در خدمت گشسب سوار کمر 
بسته بایستند. بهرام کهه با نوشیدن 
آرزو مست  از دست  پیاپی  جامهای 
شده بود، به خواب سنگینی فرو رفت 
و آرزو هم به خوابگاه خود بازگشت 
خدمتگزار  گذاشت.  تنها  را  بهرام  و 
را  شهریار  تازیانه   بهرام  مخصوص 
بر در خانه ماهیار آویخت .) آویختن 
نشانه  خانه  در  سر  بر  بهرام  تازیانه 
بوده است(  بهرام در آن خانه  بودن 
سپاهیان برای یافتن بهرام به هرر بام 
و دری سر میکشیدند تا ببینند تازیانه 
او بر در کدام سرای آویخته است تا 
اینکه به خانه ماهیار رسیدند و تازیانه 
را آویخته دیدند. سپاهیان بر در خانه 
دربان  همینکه  شدند.  جمع  ماهیار 
آنهمه سپاهی جنگاور دید ماهیار را 
از خواب  بیدار کرد و گفت برخیز که 
هنگام خواب نیست و شهریار جهان 
مهمان توست. ماهیار بر او بانگ زد که 
شاه را با خانه من چه کار؟ دربان گفت 
تازیانه  شاه بر در است ،ماهیار شتابان 
بدان سوی رفت. همینکه تازیانه شاه 
را آویخته دید بسیار مظطرب شد که 
شاه  خوان  سر  بر  مست  دوش  چرا 
نشسته است. ماهیار به در اطاق آرزو 
آمد و به او گفت آن که دوش مهمان 
ما بوده است و قصد همسری با تو را 
دارد، شهریار جهان بهرام است اکنون 
برخیز و لباس شایسته بپوش و زر و 

گوهر شاهوار نثارش کن.
چو بینی رخ شاه چو خورشید فش

دوتایی برو  دست کرده به کش
مبین مرورا چشم در پیش دار

ورا چون روان و تن خویش دار
بقیه درصفحه ۴۸

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  سی و پنجم

زانن شاهناهم  

هربار  که  آشنا  م.ع.  ما  نازنین  همکار 
برگزیده ای از متون کتاب های مختلف 
»درالبالی  درصفحه  شما   برای  را 
کتابها«  عرضه می کند، از حال خوشی 

برخوردارنیست.
 او که اکنون دردهه هشتم عمر خویش 
بسر می برد ضمن ارسال مطلبی برای 
صفحه خودش  یادداشتی را ضمیمه 

کرده است که آن را باهم می خوانیم:

پری ملکی اولین زنی است که پس از 
برای زنها  انقالب آخوندها  در تهران 
سال  اومتولد  برگزارکرد   کنسرت 
۱۳۳۰ درتهران است. اخیراً دخترش 
»توکا«  بااو گفتگویی انجام داده وآن 
را بصورت کتابی خواندنی بانام »آوای 
کرده  بازارکتاب  روانه   » زندگی  یک 

است.
خانم ملکی  درمصاحبه ای با روزنامه 

همدلی درتهران می گوید:
توضیح  دخترم  اثر  این  مقدمه  در 
است.  داده  کتاب  این  درباره  جالبی 
او در آنجا نوشته که در طول سال ها 
شاهد ارتباط نزدیک من با خبرنگاران 
بوده است. او در همه این سال ها دلش 
می خواست خبرنگاران از من سواالتی 

را بپرسند که در ذهن داشته است. 
بارها و بارها با خودش کلنجار رفت 
که شاید گفت وگو با مادرش و نگارش 
نمود گفت وگو  آن  از  حاصل  کتابی 

» عزیزم...سالمی چوبوی خوش آشنایی
آرزوی دلم آن است که خوب وسالمت 

باشی. من حال خوشی  راندارم.
 چندروزی هم بیماربودم. باید بپذیرم ، 
سنم باالرفته . سلول ها فرسوده شده . 

باید دل کندورفت. «
استادبزرگوارم، همه خوانندگان  مطالبت 
آرزو می کنند راست قامت واستوارباشی .
مستدام. ات  تندرستی  درازو  عمرت 

باالخره  او  اما  باشد.  نداشته  جالبی 
تصمیم خودش را گرفت تا با نگارش 
پرسش هایی  پاسخ  به  کتاب  این 
برسد که شاید خیلی از عالقه مندان 
به موسیقی به خصوص موسیقی زنان 
از  باشند.  داشته  سر  در  ایران  در 
طرف دیگر گفت وگو با توکا و انتشار 
کتابی دراین باره برای من از این بابت 
هم که می توانستم درباره بسیاری از 
حوش  و  حول  مطرح شده  ابهامات 
بدهم،  پاسخ  خودم  فعالیت های 

جذاب بود.
خانم ملکی  درزیر عکسی ازخودش 
که درباال مشاهده می کنید این شعاررا  
نوشته است که بسیار ستودنی است:
» هرجا بخوانم نماینده زنان ایرانم.«

برای توکا که همکارمطبوعاتی ماست 
هنرمند   بانوی  ملکی  خانم  وبرای 

موفقیت های بسیار آرزو می کنیم.

زندگی سیاسی سپهبد زاهدی نخست 
وزیر  سابق ایران  به همت  پروفسور 
هوشنگ   نهاوندی درفرانسه  منتشر 
شد. این کتاب به زبان انگلیسی است 
از  این شماره   انگلیسی  و در بخش 

آزادی  آن را معرفی کرده ایما.
کتاب را می توانید به قیمت ۲۷ یورو 
که  کنید  درخواست  زیر  آدرس  از 
البته  هزینه  پست نیز به آن اضافه 

خواهدشد.
www.godefroydebouillon.fr

در  سالهاست  که  فرهادشیرزاد 
مریلند  بنگاه نشر  آیبکس را اداره 
می کند وتاکنون صدها عنوان کتاب 
و  معاصر  تاریخ  های   درزمینه  را 
منتشرکرده  ایران  بزرگان  خاطرات 
است جلد سوم کتاب خاطرات جناب 
کرده  چاپ  آماده  را   اردشیرزاهدی 
کتاب  ببازار  روزها  همین  که  است 

عرضه خواهدشد.

دوست وهمکار عزیز ما قاسم بیک زاده  
از ناشران و ویراستاران بسیارفعال است 
بنابراین تعجبی ندارد اگر درهرشماره 
نام اورا  ببینید. قاسم خان چهار کتاب 
از صادق هدایت و یک کتاب از علی 
اکبر حکمی زاده را باهم در یک کتاب  
خواندنی وباارزش ویراستاری ومنتشر 

کرده است. 

پیش  ماه  کتاب  این  فرانسه  نسخه 
منتشرشدو  نهاوندی  دکتر  باهمت 
نسخه انگلیسی آن نیز بزودی کمی 
آن   فارسی  نسخه  انتشار  از  پس 
توسط آیبکس منتشرمیشود.درضمن 
در  قراراست  که  مهم  ازاسناد  یکی 
زاهدی  آقای  خاطرات   چهارم  جلد 
آزادی   در  شماره  ازاین  شود   چاپ 

می خوانید.

ازنکات جالب  این که هر پنج کتاب 
درباره  است  تندی  نقد  درحقیقت 
از  که  مذهب شیعه  در  رایج  خرافات 
فرهنگ  در  تاکنون  پیش  سال   ۱۴۰۰
ماایرانیان رخنه کرده است و به نوعی 
برزندگی اکثریت ما تأثیر گذاربوده است. 
مهمترین تأثیرش رنج زیستن در حال 

وهوای امروز جمهوری اسالمی است.

کاران  هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

ـخبر 
درالبالی  لحظه ها

کتاب » آوای یک زندگی«  وبانوی خواننده  ایرانی

قاسم بیک زاده و پنج کتاب

جلدسوم خاطرات اردشیرزاهدی

زندگی سیاسی ژنرال زاهدی
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تیک تاک، تیک تاک
برای  که  آنانی  روان  به  پایان  بی  درود 
ایرانی  و  ایران  بهزیستی  و  بهروزی 

جان باختند
رخدادهای آبان ۹۸ و کشتار مردمی 
حقوق  و  حق  خواهان  بدرستی  که 
دوباره   ، میبودند  خود  شهروندی 
اهریمنان  پلید  چهره  چندباره  و 
داد.  نشان  جهانیان  به  را  اسالمزده 
و  بسیجی  امت  و  دولتی  های  گزمه 
حزب اللهی که قرنهاست شستشوی 
مغزی شده، با خشونت هرچه تمامتر 
به کشتار مردم دست زدند و با غل و 
زنجیر و شکنجه ، هرکسی را که می 
توانستند به بند کشیدند. چون این 
اراده  و  توانایی   ، دیوانه  عزادار  امت 
دادخواهی  ندارد  را  داری  مملکت 

مردم را با گلوله پاسخ میدهد وگرنه 
اگر

فهمید،  می  هم  چارپایان  اندازه  به   
کرد.  نمی  رفتار  مردم  با  اینچنین 
زجرکش کردن و دست و پا بریدن و 
دارآویختن به گواهی از مشتی قوانین 
و باورهای قبایل بیابانگرد شترچران 
عرب را ، به خورد امت پامنبری دادند 
تمامتر  چه  هر  گری  وحشی  با  که 
کنند. خفه  را  ایران  مردم  صدای 
بالهت این طایفه در اندازه ایست که 
با  به مخالفت  را  خواسته های مردم 
پیغمبر و خدا مقایسه میکند .غافل از 
اینکه دیگر دیر شده است. جمهوری 
نا ایرانی اسالمی چون سیاستهایش 
چیزی جز مغلطه و پشت هم اندازی 
و دشمنی و دزدی و آدمکشی نیست 
و سامانه ای هم نیز برای اداره کشور 
است.  رسیده  بست  بن  به  ندارد، 
و   سرکوب  و  خشونت  جز  راهی 
ندارد.  را  ایران  مردم  خواندن  اشرار 
مردمی که به خاطر همین سیاستهای 
و  هوا  و  آب  و  خاک   ، مالیخولیایی 
برای  امیدی  و  رفته  باد  به  مالشان 
آینده ندارند. رفتار ناهنجار اهریمنان 
ماردوش فقط در راستای حفظ بیضه 

اسالم شیعی میباشد و هیچ دلداگی و 
پایبندی به آب و خاکی که در آن زاده 
خودکشی  ندارند.  را  شده  پرورده  و 
تاریخی ۵۷ به سبک اسالمی با اون 
و  ُجلمبر  و دسته  دار  و  دجال  رهبر 
این  از  بهتر  ای  آینده  اوباش،  اراذل 
دستک  باشد.  داشته  نمیتوانسته 
دمبک والیت فقیه و نایب امام زمان 
و چرندیاتی از این قبیل از زمان همان 
امام خمینی گور بگور شده راه افتاده 
ترویج  راه  در  همتشان  همه  است. 
خرافات و ظهور  و موهومات و بزک 
این  قبر  سازی  بزرگ  با  آن  کردن 
امامزاده  فالن  و  امام  آن  و  حضرت 
میشود  صرف   ، سوریه  و  عراق  در 
و  پیاده  پای  با  سال  هر  مردم  که 
سواره  به زیارت و گریه زاری بروند . 
یا اینکه با انگولک کردن امت شیعه 
در جنوب لبنان برای نابودی اسراییل 
، بخاطر یک مشت  فالن فالن شده 
روایات بی سر و ته که فقط هدفش 
پایداری دشمنی و جنگ و جدال با 
قوم یهود است ، سرمایه مردم ایران 
را خرج کرده اند و برآیندش همین 
ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و اقلیمی میباشد که امروز 
نمایان است. مردم گرسنه و بیکار و 
نا امید را نمیشود با وعده سر خرمن، 
به بازی گرفت. چالشها و سختیهای 
کشور و مردم آنقدر زیاد است که آدم 
نمیداند از کدامین آنها آغاز کند. به 
در  وگذار  گشت  در  همیشگی  روال 
این  به  فضای مجازی، البالی خبرها 

تکه برخوردم.
شهر  شورای  رئیس  احمدزاده  رضا 
البرز خبر داد که  نظرآباد در استان 
شهر  شورای  مصوبه  اساس  :”...بر 
نظرآباد جمع آوری زباله های خشک 
به  نظرآباد  شهر  زباله  سطل های  از 
مساله  همین  شده.  واگذار  پیمانکار 
زباله گرد ها  از  گروهی  اعتراض  با 
مواجه شده است. تعدادی افرادی که 
شهر  شورای  جلوی  در  گذشته  روز 

نظرآباد تجمع کرده بودند، باالی ۲۰۰ 
گزارش شده که تعدادی از آنها اقدام 
به وارد کردن خسارت به شیشه های 
و  کردند...”  نظرآباد  شهر  شورای 
چنین شد سرنوشت مردم ایران که 
کار رسمی آنان زباله گردی گشت و 
زندگی آنان چنان وابستگی به زباله 
دارد که با احساس کوچکترین خبری 
به تظاهرات  از دخالت دولت، دست 
و حتی خشونت نیز میزنند. سیستم 
حکومتی آخوندی در راستای فساد 
همه گیر حتی از زباله هم نمی گذرد. 
استاد ما ادامه داد که :”... افرادی که 
از میان زباله های اقدام به جمع آوری 
پسماند خشک می کنند بر اساس این 
پیمانکار ساماندهی  نظر  زیر  مصوبه 
موظف  هم  پیمانکار  شد.  خواهند 
به  ضایعات  و  پسماند  این  خرید  به 
این  از  که  است  افرادی  از  خصوص 
راه ارتزاق می کنند و حتی این افراد 
باید بیمه شوند و آموزش ببینند...” 
البته برای همه روشن است که آوردن 
برابر  دولتی  کن  کارچاق  و  پیمانکار 
با ازبین رفتن تنها منبع درآمد آنان 
است. کدام آموزش؟ کدام بیمه؟ کدام 
سامانه؟ رژیم روضه خوانان برای هیچ 
کاری ، برنامه ای ندارد که بتواند آنرا 
اجرا کند. بعد این مقام شورای شهر 
اضافه کرد:”... تعدادی از این افراد در 
اعتراض به این موضوع به درب منازل 
مراجعه  شورا  اعضای  کار   محل  و 
کردند و نزدیک بود که عضو زن شورا 
نفر   ۲۰ کنند.حدود  وشتم  ضرب  را 
از این افراد که اقدام به بستن جاده 
نیروی  توسط  می کردند  فحاشی  و 
شدند...”  موقت  بازداشت  انتظامی 
وقتی  داشتند؟  تقصیری  چه  خب 
تنها محل درآمدشان  که  بینند  می 
از بین میرود و در مملکتی که حکم 
با  ندارد،  وجود  شهروندی  و  قانون 
دسته گل و سالم صلوات به پیشواز 
این خبر بروند؟ بالنسبت مغز خر که 
نخورده اند. این جماعت نابخرد نادان 

که حکومت کشور را در دست دارند 
 ، نمیخورند  هم  داری  طویله  بدرد   ،
مشکالت  دولتمردی.  به  برسد  چه 
مردم ایران ، یکی دو تا نیست. یکی 
مرم،  دردسرهای  هزاران  از  دیگر 
جریان آلودگی هوا میباشد که بخاطر 
کرمان،  مشهد،  های  آموزشگاه  آن 
خوزستان ، خراسان اصفهان ، تهران 
به  تعطیل شد.  و  و  و  البرز  استان  و 
تسنیم:”...  امتی  خبرگزاری  گزارش 
افزایش شاخص های آالیندگی تهران 
امروز  آن  اطراف  های  شهرستان  و 
شرایط  متوالی  روز  هفتمین  برای 
ایجاد  شهروندان  برای  را  ناسالمی 
مصوبات  که  جایی  تا  است،  کرده 
نخستین کمیته اضطرار آلودگی هوا 
و  است  نرسیده  ای  نتیجه  هیچ  به 
کماکان هوا مسموم است...” ما هیچ 
سیستم  که  نداریم  این  در  شکی 
آخوندی آنهم از روی ناچاری و ندانم 
کاری ، راه حلهای نیمبندی را طراحی 
و اجرا میکند .خالصه که این نخبگان 
دولتی چپ و راست جلسه اضطراری 
تشکیل میدهند و پس از تالوت آیاتی 
سالمتی  برای  ثنا  و  دعا  و  قرآن  از 
رهبر معظم و صرف چای و شیرینی 
، یک مشت مصوبات بی سر وته و بی 
میدهند  مردم  خورد  به  را  خاصیت 
میریزند. را  جلسه  بعدی  برنامه  و 
همچنین رئیس گروه سالمت هوای 
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
با اشاره آلودگی هوا در تهران اظهار 
داشت:”... ۲۸۶۳ نفر به علت آلودگی 
هوا و مشکالت تنفسی در این هفته 
به مراکز درمانی مراجعه کرده اند و 
بر این اساس ماموریت های اورژانس 
افزایش داشته است...” بعد از گزارش 
جلسه اظطراری اعضای آن دست به 
او  از  و  شدند   تهران  شهردار  دامن 
چاره خواستند. کوری عصاکش کوری 
دیگر و ایشان هم با منطق و استدالل 
علمی گفت :”...باد بیاد خوب میشه. 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

پس  بود..”  کم  باد  زمستان  امسال 
معلوم شد آلودگی هوا بخاطر چندین 
اتوبوس  و  کامیون  و  میلیون خودرو 
درب و داغون نفت سوز و موتورهای 
اشکال  نیست،  زا  آلوده  سوز  روغن 
کار این بود که باد زمستانی کم بود 
تقصیر  البد  اونم  که  نبود.  اصأل  یا  و 
دوسوم  و  اسراییل  و  استکبار  کفار 
کشورهای اروپایی و دشمنان اسالم 
میباشد که باتحریمهای ناجوانمردانه 
جلوی پیشرفت تکنولوژی و صنعت 
و  گرفتند  آخوندی  جمهوری  در  را 
چون دیدند که ابدا موفق نشده اند 
نامرئی جلوی  بادگیرهای  با  آمدند   ،
 . گرفتند  هم  را  لعنتی  بادهای  این 
چند وقت پیشها جلوی ابرهای بارور 
پیش  آبی  بی  که مشکل  گرفتند  را 
آمد و امروز جلوی باد را ، فردا جلوی 
نور خورشید و پس فردا هم اکسیژن 
نتیجه میگیریم مرگ  !!! پس  را  هوا 
عربستان  و  اسراییل  و  آمریکا  بر 
انسان  رژیم  آدم.  و  عالم  و  سعودی 
اراده  یا  و  چاره  هیچ  اسالمی  ستیز 
ای برای بهروزی و بهترسازی کشور 
نداشته و ندارد . در بخش دیگری از 
خبرها به این تکه برخوردم. نماینده 
در  صادقی  حاجی  آخوند  فقیه  ولی 
روضه  از  یکی  در  پاسداران  سپاه 
چنین  و  رفت  منبر  باالی  خود  های 
با  ایران  ملت  ما  کرد:”...  درفشانی 
امام شهیدان و خدای خود  و  شهدا 
پیمان می بندیم که تا نابودی استکبار 
و استقرار پرچم عدل الهی و حاکمیت 
ایستاد.  نخواهیم  پای  از  حجت خدا 
دشمن امروز تنها از بسیجیان ایران 
عصبانی نیست بلکه از حشدالشعبی 
بسیج عراق، از حزب اهلل بسیج لبنان، 
انصاراهلل  از  و  سوریه  رزمندگان  از 
بداند  باید  و  نیز عصبانی است  یمن 
که اگر روزی الزم باشد بسیج لندن 
و واشنگتن نیز سر بلند خواهد کرد 
و کاخ سفید را بر سرش خراب خواهد 
کرد...” این عقبماندگان ذهنی، مردم 
ایران را اشرار و دشمن و عامل خارجی 
میداند ، و بعد امت اسالمزده را ملت 
عدل  از  منظور  حاال  مینامد.  ایران 
الهی چیست خدا میداند. امروز آنچه 
که مسلم است قیام مردم منطقه بر 
علیه همین هیئت های عزادار دیوانه 
و  کفار  کشورهای  در  ولی  میباشد. 
استکبار ، امت فکلی و چارقد پوش 
شانل و لویی ووتان بر مبنای قوانین 

آزادی های فردی به خیابان میآید و
راهپیمایی اربعین عاشورا و تیاتری از

از  بخشی  خوانید  می  درزیر  آنچه 
جفرودی  کاظم  مهندس  گفتگوی 
رژیم  سران  با  نزدیک  از  که  است  
شاهنشاهی و حکومت اسالمی آشنا 
. او این گفتگورا با پروژه  بوده است 
دانشگاه   - ایران   شفاهی  تاریخ 

هاروارد انجام داده است:
احساسی   ۵۷ سال  ازاوایل  من   ...
پیدا کرده بودم که در مملکت الاقل  
این  البته   .. خواهدشد.  برپا  آشوبی 
یک  من  که  نیست  این  من  ادعای 
استنباط روشنی داشتم ازاینکه رژیم 

فرو می ریزد. نه معنایش این نیست.
... بعنوان مثال  ده روز قبل از تاسوعا 
درروزهای   که  بیاددارم  که  وعاشورا 
بود،   ۵۷ سال  ودوشنبه   یکشنبه 
مهندس  آقای  درمنزل  ای   جلسه 
بازرگان  پشت سفارت روس تشکیل 
شرکت  جلسه   درآن  من  شدکه 
آقای   طرف  از  پیشنهادی   داشتم. 
دایر  شد  بازرگان   مهدی  مهندس 
آن  که  فقید   اعلیحضرت  براینکه  
روز حیات داشت ، بعنوان ابراز  حسن 
نیت  دو یا سه روز قبل  جریان تاسوعا 
جریان   از  بعد   روز  ودوسه  عاشورا  
را   نظامی  حکومت  -عاشورا  تاسوعا 
درسراسر ایران لغو کند. آقایان دکتر

این قماش راه میاندازد. نمونه خیمه 
انجلس  لس  در  را  بسیج  بازی  شب 
مراسم  ظاهر  به   . دیدیم  تورانتو  و 
دینی است ولی در باطن همان ترویج 
و  نابخردی  و  موهومات  و  خرافات 
احمد  جانباخته  بقول  نادانیست. 
کسروی” ما یک حکومت به آخوندها 
بدهکاریم یعنی باید قدرت سیاسی 
به دست روحانیون بیفتد تا بعد ملت 
ایران دیگر دل از شعائر خرافه آمیز 
در  کند”  بر  صفوی  تشیع  قالب  در 
ضمن: تا یادمان نرفته، سالگرد انقالب 
باشکوه اسالمی ،با همت امت مجاهد 
و امت ملیـ  مذهبی و امت کمونیست 
و امت مارکسیست و امت قشری را به 
همه جهانیان تبریک میگوییم که به 
ایران و بقیه دنیا گند زد. همه را برق 
میگیرد ما را چراغ نفتی. زمان پاالیش 
فرا رسیده است ، تیک تاک ، تیک 

تاک

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/TeymourShahabi

علی امینی وعبداهلل انتظام  که هردو 
مورد اعتماد این آقایان بودند  مأمور 
شاه  عرض   به  را  مطلب  که  شدند  
از  تقاضارا   برسانندواین  مملکت 
اجرایش  بخواهند که دستور  ایشان 
را بدهند. چون من  به اتفاق یک نفر 
دیگر که به شاه مملکت فوق العاده 
شرکت  جلسه   دراین  بود  نزدیک 
داشتم واعلیحضرت فقید  میدانستند 
از  یعنی  دراز   سالیان  از  من   که 
نزدیک  دوست  آقایان   بااین   ۱۳۲۰
آن  فرمودند.  احضار  را  بنده  هستم 
اعلیحضرت  بین  مذاکراتی   جلسه 
من  از  بیاددارم  خوب  خیلی  ومن  
سئوال کردند که » مرادآقایان از لغو  
عرض  چیست؟«  نظامی  حکومت 
دراین  خواهند   می  آقایان   « کردم 
دوروز  آنچه در توانایی  وقدرت دارند  
تظاهراتی  مخصوصاً درپایتخت  انجام 
بدهند.« سئوال کردند که » بنظر شما 
،  جمعیت زیادی  دراین کار شرکت 
» بنظرم  دادم  جواب  کرد؟«  خواهند 
عده کثیری از مردم پایتخت  دراین 
جریان  شرکت  خواهند کرد« وعرض 
کردم » مرادم اینست که  همه کسانی 
اینها  طرفدار  کنند   می  شرکت  که 
بصورتی  وقایع  جریان  ولی  هستند. 
قبیل  دراین  زیادی  عده  که  است  
باطنی  نیت  اینکه  بدون  تظاهرات 
انقالبیون   عمل  بثمررسانیدن  شان 
فکر  من  کنند.«  می  شرکت  باشد 
حدود  وعاشورا  درتاسوعا  کنم  می 
از  نفر   پانصدهزار  و  میلیون   یک 
پایتخت  در تظاهرات خیابان   مردم 
این  کردند.وبدنیا   شاهرضا  شرکت 
نکته را ثابت کردند  که عده کثیری  
از مردم ایران  مخالف رژیم  هستند 
چون به ندای  اینها پاسخ مثبت دادند 
واین تظاهرات  بانظم وترتیبی  انجام 
شد که درایران سابقه نداشت. وانت 
حتی  آب،  سبک،  پرازغذای  های 
چای ، درمسیر تظاهرات  حرکت می 
کردند  به مردمی که تشنه بودند  یا 
احیاناً  گرسنه بودند  آشامیدنی وغذا 
میرساندند. بنابراین  با مقدمات بزرگی  
، بامقدمات مؤثری  این تظاهرات  در 
دوروز تاسوعاوعاشورا  انجام شد واز 
همانجا  هرآدم باتجربه ای  باید درک 

میکرد  که رژیم متزلزل شده است...
س- درسازماندهی آن دوروز  جبهه 

ملی دخالت داشت؟

ج- بودند، نه خیر بودند تردید نیست.
س- دخالتشان چه اندازه است؟

ج- ولی من اعتبارزیادی قائل نیستم.. 
قریب   انقالب  درسالهای  ایران 
روحانیت  عضو  هزار   صدوپنجاه 
این  است.  مسلم  رقم  واین  داشت. 
بهترین  روحانیت   جامعه   اعضای 
مبلغین  انقالب بودند درتمام ده کوره 
را   ومردم  بودند....  اینها  جا  همه  ها، 
ترغیب وتشویق می کردند ... ساواک 
هم که فی حدذاته  باید یک مؤسسه  
باشد   مملکت  بحال  مفید   بسیار 
وجوددارد  مترقی   ممالک  ودرهمه 
هیچوقت  رادرحدقانون   اش  وظیفه 
انجام ندادودردوسال  ۵۶ و۵۷  دالئلی 
وجوددارد  که وظیه اش را انجام نداد  
حوادث  بروز  به  حدی  تا  هم  شاید 
کمک کرد. بعنوان مثال در جلسه ای 
دربهمن ۵۷ درمنزل من بود که دراین 
جلسه ... ناصرمقدم روکرد به  آقای 
مهندس مهدی بازرگان  ازیک هفته 
قبل  محل هایی راکه  آقای مهندس 
بازرگان  شبهادرآنجا  مخفی میشد 
ذکر کرد ... بنابراین  گرفتن این آدم  
زمان  آن  مؤثر   عوامل  از   یکی  که 
سازمان  برای  کردنش  وتوقیف  بود  
امنیت  کارآسانی بود، انجام نشد. این 
یکی از نشانه هاست... درزندانی که 
خودم هم  درآن بسر می بردم شدیداً 
شایع شد که آقای دکتر تهرانی که 
وکیل مجلس وبعددرحکومت ازهاری  
وزیربود  پرونده سینمارکس  را داشت 
که بموجب  آن پرونده  ثابت می شد 
که  ایادی آقای خمینی سینمارکس 
پرونده   آن  بعلت  که  زدند  راآتش 
کردند.  اعدام  را  تهرانی   عاملی 
سینمارکس  مسلماً از حوادثی است  

که بدست انقالبیون  بوجودآمد...
به  امامی  شریف  مهندس  انتخاب 
سمت نخست وزیری  یک اشتباه بود.  
کرد   ایشان  که  را  کارهایی  تمام 
دردولت ایشان انجام شد، کمک کرد  

به تقویت عملیات انقالب. 
شرط  او   : دکترصدیقی  ...درمورد   
ماندن  را  وزیری  نخست  پذیرفتن 
هم  وشاه  بود   دانسته  درایران  شاه 
قبول کرده بود اما هیچیک از یاران 
صدیقی حاضر به همکاری بااو نشدند 

ودرنتیجه صدیقی کنار کشید.

درالبالی برگ های تاریخ معاصر
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زبرگترین کلیسا
کلیسای سن پی یر ُرم که ساختن 
آن  قرن ها بطول انجامید و نقاشی 
هاومجسمه هایی از رافائی و میکل 
ازبزرگترین   وجوددارد  درآن  آنژ 
ارتفاع   است.  جهان  کلیساهای 
گنبد این کلیسا  ۱۳۲ متر وپیرامون  
که   عظیمی  چهارستون   از  هریک 
آن  روی  کلیسا   اصلی   محراب 

بناشده  ۷۱ متر است.

قطب اهی زمین
دریای  دروسط  زمین  شمال  قطب 
اقیانوس  یعنی  قطبی  زده  یخ 
عمق  قراردارد  شمالی  منجمد 
متر   ۲۷۴۳ نقطه  درآن  اقیانوس 
گروئنلند   کیلومتری   ۷۰۰ استودر 
جنوب   قطب  درحالیکه  قراردارد. 
درزمین های یخ زده درارتفاع ۳۰۰۰ 

متری  قرارگرفته است.

قدرت اتر عنکبوت
از  بعضی  توسط  محاسباتی 
گرفته   صورت  کار  بی  دانشمندان 
با  چنانچه   دهد  می  نشان  که 
یک  عنکبوت   تنیده شده  تارهای 
میلیمتر  صدم  یک  قطر   به  نخ  
وزنه  یک  توان   می  کنیم  درست 
بدون  کرد  بلند  آن  با  را  صدگرمی 

اینکه نخ پاره شود.

تبت بام دنیا
تبت سالها قبل کشورمستقلی بود 
اما درسال ۱۹۵۰ ضمیمه چین شد. 
الفبای  در  که  بدانید  است  جالب 
واز  ندارد  وجود  »ف«  حرف  تبتی 
می  استفاده  زیاد  خیلی  »ر«  حرف 
»ر«  حرف  چینی  درزبان  اما  شود. 
وجود ندارد  و از حرف »ف« خیلی 

زیاد استفاده می شود.

ایوان زبرگ
 . داشت  ایوان  چند  کشورروسیه 
)۱۴۴۰-۱۵۰۵( سوم  ایوان  ازجمله 
پدرش  درکنار  سالگی   ۸ در  که 
 ۱۲ در  کرد  شروع  را   حکومت 
واز۲۲ سالگی  ازدواج کرد  سالگی  
پادشاه مطلق روسیه وصاحب جان 

گردید  سرزمین  آن  مردم  ومال  
ومردم ازترس ، اورا ایوان بزرگ می 
ایوان  به  نیز  چهارم  ایوان  نامیدند. 
مخوف معروف بود. او بعنوان اولین 
وی  می شود.  شناخته  روسیه  تزار 
پسر  و  بود  بی رحم  و  ظالم  بسیار 
عظمت  به  اما  کشت.  نیز  را  خود 
زیادی  کمک  روسیه  اقتدار  و 
 ۱۵۴۷ سال  در  چهارم،  ایوان  کرد. 
میالدی و در ۱۶ سالگی به سلطنت 

رسید.

گار دستگیری بخارط کشیدن سی
تا اواخر سال ۱۸۵۰ دربعضی نواحی  
سویس  قانونی اجرا می شد که بر 

مبنای آن اگر پلیس  می دید که 

مشغول  سال  بیست  زیر  جوانی 
داشت  حق  است  سیگار  کشیدن 
زندان  به  و  کرده  دستگیر  اورا 

بیندازد.

ای خوشا رسو هک ازبندغم آزادبود
»سرو«  بنام  غالمی  زند  خان  کریم 
امانتدارو  بسیار  غالم  داشت.این 
می  دست  به  .هرچه   بود  درستکار 
آورد بین  فقرا  تقسیم می کرد.  همه 
چراغ  که   کردند  می  سرزنش  اورا 
از  بخشی  و  نگهدار  ازبهرتاریکی 
مبادا  روز  برای  خدارا  دستاوردهای 
بگذار به خرجش نمی رفت. کریم خان

 بناچار در میان جمع به  او امر کرد  که 
ازاین پس باید اموالش را برای خودش 
خندید  سرو  نکند.  انفاق  نگهداردو 
وگفت من از مال دنیا به تنها چیزی 
که دل بسته ام کتاب حافظی است که 
همیشه باخوددارم. وهرشب آن را می 

خوانم.
کریمخان که او نیز به حافظ و دیوانش  
باورداشت  گفت: برو دیوان حافظت 
را بیاور تا برایت فالی بگیرم. خواهی 
دید که حافظ هم  ترا نصیحت می کند 
که اموالت را انفاق نکنی. وقتی سرو 
دیوان حافظ را آورد و  فالی گرفتند 

غزلی  آمد که مطلعش این بود:
درنمازم خم ابروی تو  دریادآمد

حالتی رفت که محراب به فریاد  آمد
زیر بارند  درختان که تعلق دارند

 ای خوشا سرو  که از بندغم آزاد آمد

ـتحریم موسیقی
درمورد تحریم موسیقی درادیان 

ی  واندن واته وخ ک
ی واندن واته وخ ک

کتاب   در  راوندی  مرتضی  مختلف  
هفتم   جلد  ایران   اجتماعی  تاریخ 

می نویسد:
»  درغالب منابع مذهبی  عهد عتیق، 
بشر   وذوقیات  وآواز  باموسیقی 
اعالم مخالفت نشده است. ازجمله 
سباوآمدنش   ملکه   درداستان 
آالت   بانام  سلیمان  حضرت  نزد 
می  آشنا  قدیم   دوران  موسیقی 
 ُ... یهود   درمذهب  حتی  شویم... 
ورقصیدن   نشده  تحریم  موسیقی  
بازن  زن   اینکه  بشرط  بود،  مجاز 
صفحه  برقصدومردبامرد.درتصویر 
را  وسلیمان  سبا  ملکه  دربار  قبل  
می بینید که خنیاگران  به نواختن 

موسیقی مشغولند.

سنت  ایپمبرو شب زافف
آخوندهای  از  مجلسی   محمدباقر 
درباری معروف زمان صفویه است. 
او سالها از  بیت المال  حقوق گرفت 
عنوان  به  وآنچه  نوشت  کتاب  و 
خرافات وارد دین کرد هرگز کسی  
اندازه او نکرد. اودر کتاب حلیه  به 

المتقین می نویسد:

است  منقول  معتبر  حدیث  »در 
اهلّل  صلوات  فاطمه  عقد  روز  در  که 
سدرۀ  فرمود  امر  حقتعالی  علیها 
فرو  داری  آنچه  که  را  المنتهی 
پس  فاطمه  حضرت  نثار  برای  ریز 
آنچه داشت از مروارید و مرجان و 
کرد پس  نثار  بهشت  براهل  جواهر 
حوران نثار را بردند و تا روز قیامت 
مفاخرت میکنند و بهدیه بیکدیگر 
نثار  این  که  میگویند  و  میفرستند 
شب  در  و  است  فاطمه  حضرت 
رسول  حضرت  اشهب  استر  زفاف 
صّلی اهلّل علیه وآله وسّلم را آوردند 
و  انداختند  آن  روی  بر  قطیفه  و 
سوار  فاطمه  ای  که  فرمود  حضرت 
شو و سلمان لجام استر را میکشید 
شد  روان  عقب  از  رسول  وحضرت 
ودر اثنای راه صدای مالئکه بگوش 

با  جبرئیل  رسید  حضرت  مبارک 
با هزار ملک  هزار ملک و میکائیل 
حقتعالی  که  گفتند  و  آمدند  فرود 
فاطمه  حضرت  زفاف  بجهۀ  را  ما 
و  جبرئیل  پس  است  فرستاده 
میکائیل اهلّل اکبر میگفتند و مالئکه 
با ایشان موافقت می نمودند و باین 
زفاف  شب  در  که  شد  سنت  سبب 

اهلّل اکبر بگویند.«
دکانداران  این  ازدست  واکبر   اهلل 

دین.

رژیم غذایی

میالد   از  قبل    ۴۵۰ سال  درحوالی 
متخصص   ، باستان  دریونان  مسیح 
دوره  دراین  وجودداشت.  تغذیه 
شهامت   برای  سپاه،  جنگاوران   ،
وشجاعت پیدا کنند ، قلِب شیر می 
خوردند وبرای آنکه بتوانند  سریع 
میل  غزال   جگر  بدوند  وسریعتر  
باین  تغذیه  متخصصین  کردند  می 
نتیجه رسیده بودند که ورزشکاران  
قوی   عضالت   صاحب  آنکه   برای 
واندام ورزیده  شوند باید ازگوشت  
گاو  نظیر   پرعضله   حیوانات 
شک   بدون  واین  نمایند  تغذیه  
سرآغاز  ترجیح گوشت  گاو توسط  
ورزشکاران بود که ازآن تاریخ تابه 

امروز  ادامه دارد.

انتخاب نیروی پلیس
نیروی  دراروپا   هیجدهم   درقرن 
پلیس را  ازبین افراد  مطرود جامعه  
انتخاب می شدند  بطوری که  تفاوت  

چندانی  بین آنها  وجنایتکارانی که 
نمایند  با آنها  مبارزه  بایستی   می 

نبود.

راه آهن هب سوی جهنم

نخستین    ۱۸۲۵ درسال  وقتی 
استفنسون   جرج  بخاری  لکوموتیو 
براه افتاد، اروپا لبخند  تمسخر برلب 
را  گناه وجهنم  بحث  کلیسا   . آورد 
همیشگی   شیوه  کشیدکه  پیش 
مذهب دربرابر  پیشرفتهای بشری 
طبابت   دردنیای  مرتجعین  و  است. 
های  سرعت  کردند   پیشگویی 
درساعت   کیلومتر   ۲۸ مافوق  
جسمی  لطمات   مدت   دردراز 
وارد  برانسان  زیادی   وروحی  
خواهدشد  آن  کردونتیجه   خواهد 
ابله  بیمار  مشتی  آینده   نسل  که 
آمد. خواهد  در  آب  از  وعصبی 

راه  به  وهمکارانش  استنفسون  اما 
خود ادامه دادند و آینده خط آهن 
تبعیت  به  ودنیارا  نهادند  بنیاد  را  

ازخود  ناگزیر ساختند. 

داهن اهی ربف

منحصر  انگشت  اثر  از  انسانها 
برف  دهای  دانه  برخوردارند.  بفرد 
باهم  انسان  انگشت  اثر  مانند  هم 
دونفر    ۱۹۳۱ درسال  دارند.   تفاوت 
از پژهشگران آمریکایی  به نام های  
کتابی   همفریس«    « و  بنتلی«   «
منتشر  برف«   های  دانه   « بنام 
هزار  سه  حدود  ودرآن  نمودند  
عکس  ازدانه های برف  که بوسیله 
میکروسکپ  گرفته شده بود  چاپ 
ثابت  ها  این عکس  با  آنها   . کردند 
برف  های  دانه  از  هیچیک  کردند 

شکل  هردانه  نیستندو  شبیه  بهم 
خاص خودرادارد.

رفش بی بی باف
در ایران قدیم تا حدود ۷۰۰ - ۸۰۰ 
هنوز  وشاید  بود  رسم  پیش  سال 
هم در بعضی از روستاهای این رسم 
باشد که دختران در هرخانواده ای   
درخانه  خود   جهیزیه  تهیه  برای 
از  و  بافتند  می  قالیچه  ویا  فرش 
جهیزیه  برای  الزم  پول  آن  فروش 
حتی  کردند.   می  فراهم  خودرات 
را  رسم  این  نیز  اشراف  دختران 
که  هایی  فرش  کردند.  می  رعایت 
توسط دختران اشراف بافته می شد 

به » فرش بی بی باف« معروف بود.

آل زدگی زائو
حتما شماهم داستان آل را شنیده 
اید که شب اول زایمان سراغ بعضی 
اوقات  بعضی  و  رفت  می  ها  اززائو 
که  نمیدانید  .اما  کشت.  می  آنهارا 
این آل زدگی چه نوع مرضی است. 
آل به معنی سرخ است .  زائو  پس 
از وضع حمل گاهی دچار تب شدید 
می  نّفاسی  تب  آن  به  که  شد  می 
گویندودرکشورهای فارسی زبان به 
آن آل زدگی می گویند. یعنی مبتال 
تب  بدن.  پوست  قرمزی  به   شدن 
بودن  آلوده  بخاطر  بیشتر  نفاسی  
در  عفونت   ایجاد   و  قابله   دست 

رحم زائو بوجود می آمد 
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
هچ موقع آب منفجر می شود

اکسیژن  ترکیب  از  آب  میدانیم 
آید. می  دست  به  هیدروژن  و 
درجه   ۵۵۰ حرارت  در  عمل   واین 
اگر  گیرد.  می  صورت  سانتیگراد  
آب  ازاین  بیش  حرارت  دردرجه 
بدست آید  ماده بدست آمده دارای 
خاصیت انفجاری بسیار شدیدی  می 
شودکه دانشمندان نام آن را  مخلوط 

»رعدوبرق « گذاشته اند.

ززلهل وکوههای آتش فشان
لرزه   یکهزارزمین  از  بیش  هرسال 
پیوندد  بوقوع می  زمین  کره  برروی 
بسیاری  وجانی  مالی  خسارات 
ببارمی آورد. زلزله براثر  جابجاشدن 
شدید طبقات زیرین زمین  اتفاق می 
درژاپن  ای  زلزله   ۱۹۲۳ افتددرسال 
افتاد که ۱۸۰ هزارنفررا کشت  اتفاق 
و۵۷۵ هزار خانه را ویران کرد. قدیمی 
ترین آتشفشان  اتنا درایتالیاست که 
برای اولین بار  در۴۷۵ پیش از میالد 

فوران کرد.
تراکم  دلیل  به  نیز  ها  فشان  آتش 
بنام  ای  محفظه  در  موجود  گازهای 
ماگما و فشار زیادی که براثر حرکت 
الیه های زیرین زمین صورت می گیرد

وراه یافتن  این گازها  به سطح زمین 
به وقوع می پیوندد.این گازها وقتی به 
سطح زمین می رسندحرارتی معادل 

۷۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد دارند.

سئواالتی ردباره خواب
خواب سنگین یعنی چه؟

خواب سینگین فقط درزبان فارسی 
متداول است درزبانهای دیگر بیشتر 

به آن  خواب عمیق می گویند.
چندنوع خواب داریم؟

خواب  و  عمیق  خواب  معموال   ما 
آنهاهم  که   داریم  خفیف  یا  سبک 
بررویهم چهارنوع خواب را پدید می 
آورند: خواب نوع اول خفیف ترین یا 
سبک ترین خواب است.دراین حالت  
زیر پلک های چشم تکان می خورد.
مرحله  دراین  دیدن  خواب  معموال 
صورت می گیرد.واین مرحله ازخواب 

برای سالمتی ما بسیار اهمیت دارد. 

از  ترکیبی  خواب  وسوم  دوم  نوع 
است  سبک  خواب  و  عمیق  خواب 
یا  سنگین  خواب  نوع   وچهارمین 
تمام  مرحله   دراین  است.  عمیق 
هورمونهایی که سبب تکثیر سلولها 
می شوند  درخون ، بحد اعالی خود 
مثال   برای  دلیل   بهمین  میرسند. 
سریعتراز  ما   بدن  پوست  سلولهای 

دوره بیداری  تکثیر می شوند.

عقب رفتن بسوی خاهن
به  که  ایم  دیده  بارها  را  ها   مورچه 
کوچک  ای  دانه  پیداکردن  محض 
آن را به نیش می کشند و به سوی 
با  نیز  گاهی  گردند.  می  بر  خانه 
برمی  سوسکی   یا  مگسی  الشه 
خورند که ده ها بار از جثه خودشان 
طعمه  این  دراینصورت  بزرگتراست. 
را  به نیش می گیرند و عقب عقب 

به سوی النه خود می کشند. سؤال 
چگونه  ها  مورچه  این  که  است  این 
دقیقًا  و  بینند  می  را  بازگشت  راه 
حرکت  عقب  عقب  آن،  جهت  در 
صرف  باکمی  دانشمندان  کنند.  می 
وقت متوجه شده اند که این موجود 
کوچک وبی آزار دانه کش  محدوده ی
 دید وسیعی دارد که می تواند عقب 

سرخودرا نیز ببیند. 

قدمت   تآرت

تا حدود دوقرن پیش از میالد جایی 
واگرچه  وجودنداشت  تآتر   بنام 
گروهای نمایشی در جاهای مختلف 
بود اما مکان ثابتی بنام تماشاخانه یا 
از  پیش  سال  نبود. حدود ۱۷۹  تآتر 
تآتر  برای  ثابت  میالد مسیح مکانی 
درُرم بوجود آمد ومردم نمایش هارا 
ایستاده   درحالت  تماشاخانه  دراین 
برروی  بانشستن  یا  زمین  روی  یا 
هایشان  خانه  از  که  هایی  چهارپایه 
البته  تماشا می کردند.  آوردند   می 
تآتر  بعدا در سال ۸۰ میالدی آمفی 
بوجودآمد  رم  در  کلوزیوم  معروف 
تماشاچی  هزارنفر   ۵۰ گنجایش  که 

راداشت.

اولین رپندگان روی زمین
اولین  ازروی فسیلهای بدست آمده 
پرندگان روی زمین شبیه خزندگان 
بودند که دم بلند و فک های  مجهز 

به دندان داشتند.

دکتر همایون آرام - نیویورک

علمی 
نستنی          اهی 

دا

خورشید
خورشید ۹۹/۸ درصد توده منظومه 
وسیارات  )خورشید  شمسی 
منبع  دهد.  می  تشکیل  را  دورآن( 
عظیم انرژی استوبزرگی آن بقدری 
می  را  زمین  میلیون  ده  که  است 

تواند درخود جای دهد.
از  پس  سال   بیلیون   ۵ تقریب  به 
گازهای  تصور   مافول  انفجار  یک 
 ، شده  متراکم  بتدریج  موجود  
یک  وبه  کرده  چرخش  به  آغاز 
صفحه )Disk( عظیم مبدل گردید. 
درمرکز این صفحه خورشید  اولیه  

)protosun( بوجودآمد.

راه شیری

 )Milky way(راه شیری کهکشان 
قراردارد  درآن  نتظومه شمسی  که 
بیلیون ستاره  به تقریب حاوی ۱۰۰ 
باسرعت  کهکشان   این  باشد.  می 
۲۵۰ کیلومتر درثانیه  بدور کائنات  
بار  یک  است.  چرخش  درحال 
به تقریب  گردش آن بدور کائنات  
۲۰۰ میلیون سال بطول می انجامد.

کهکشان  تعداد  شناسان   ستاره 
بیلیون    ۱۰۰ هستی  درعالم  هارا  
به  ها   کهکشان  اند.  زده  تخمین 
ودرمرکز  بوده  مختلف  های  اندازه 

 Black(غالب آنها  یک گودال سیاه
hole( وجوددارد. 

به  ها  کهکشان  ترین  نزدیک 
های   کهکشان   ، شیری  کهکشان 
ابرکوچک ماژالن . ابر  بزرگ ماژالن 

می باشند.

)Synovial(مایع سینوویال

سینوویال،  چسبنده  زالل  مایع 
غضروف  مفاصل،  درون  در  موجود 
وموجب  کرده  تغذیه  را  مفصلی 
تحرک   وسهولت  مفصل  نرمی 
مفصل  درتورم  گردد.  می  آن 
سینوویال   مایع   )Arthritis(
می  درد  بروز  وموجب  دچارالتهاب 

گردد.

زجاری النگر اهنس

مجموعه  النکرهانس  جزایر 
می  پانکراس  ی  درغده  سلولهایی 
در  موجود  بتا  سلولهای  باشند. 
بسیار   اهمیت  دارای  این مجموعه  
تولید  را  انسولین   وهورمون   بوده 
می کنند. عدم فعالیت این سلولها 
گشته   خون  قند  افزایش  موجب 
می  قند  بیماری  بروز  به  ومنجر 

گردد.

نوع جدید قورباهغ
زیست شناسان  اخیراً در کوههای 
غرب منطقه ی گاتس درهندوستان  
نوعی از قورباغه جدید  کشف کرده 
که یسار کوچک است  وطول  اند  
ورنگ  میرسد  اینچ  یک  به  بدنش 
بدنش قهوه ای با خالهای آبی رنگ 

می باشد.

شدن  کوچک  موجب  که  عواملی 
مغز میشوند

- فشار خون باال
-حاملگی

-کمبود موادغذایی
- سن باال

ماده  ازضخامت  سن  باافزایش 
مغز(  خارجی  )الیه  خاکستری 
توان  درنتیجه  شود.  می  کاسته 
اختالل  وقوه تشخیص دچار  مغزی 

می گردد.

که  است   داده  نشان  مطالعات 
آموختن   و  نیایش  جسمی،  تحرک 
خاکستری  ماده  ترمیم  موجب 

میگردد.

دوستی خفاش باگوزن
مینه  ایالت  سفید   دم  های  گوزن 
با   مقابله  برای  درآمریکا  سوتا 
مگس های گزنده بخصوص درفصل 
متکی  ها  خفاش  به  تابستان  
های  مگس  به  ها  خفاش  هستند. 
مزاحم پیرامون گوزنها  جلب شده 
وازآنها  تغذیه می کنند. گزش این 
میباشدوممکن  دردناک  ها  مگس 
است موجب  سرایت بیماریها گردد.

چنین   هم   دیگر  حیوانات  دربین 
گاه  شود  می  دیده  هایی  صحنه 
االغ  یا  اسب  برروی  پرندگانی 
های  مگس  و  نشینند  می  گاو  یا 
موجودبربدن آنهارا شکار می کنند.
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ازهمــــــــــه ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از اعتراض هراتی ها به یونسکو

تجزیه طلبان اهوازی وکمکهای کویت به آنها

رزمایش مشترک ایران،چین وروسیهشطرنج بازایرانی تابعیت ایران را ترک گفت

حمله به سفارت آمریکا دربغداد

رئیس جمهورعراق هم استعفامیکند

به  دوتار  ثبت  از  پس  هفته  دو   :BBC
یونسکو،  در  ایرانی  ساز  یک  عنوان 
در  هرات،  در  فرهنگیان  از  شماری 
نظر  افغانستان، خواستار تجدید  غرب 
فراخوانی  در  شدند.  تصمیم  این  در 
استراتژیک  مطالعات  موسسه  که  
که  آمده  کرده،  منتشر  افغانستان 
دوتار ساز مشترک منطقه یی است که 
افغانستان و تاجیکستان  ایران،  شامل 

می شود.
که  است  نکرده  اشاره  سی  بی  بی 
جزیی  زمانی  وتاجیکستان  افغانستان 
همان  آنها  وفرهنگ  اند  بوده  ازایران 

فرهنگ ایرانی است. 

 فعال ترشدن طرفداران رژیم پادشاهی
مدیرمسئول  گنجی،  عبداهلل 
به سپاه هم  وابسته  روزنامه جوان 
در  آذر   ۹ روز  که  یادداشتی  در 
نوشت  شد،  منتشر  روزنامه  این 
تهران  در  که  افرادی  درصد   ۲۵
بازداشت  اعتراض ها  جریان  در 
سلطنت طلبی«  »گرایش  شده اند، 
خبرگزاری  آذر،   ۲۲ روز  داشتند. 
در  نفر  چهار  بازداشت  از  فارس 
استان اصفهان خبر داد و آنها را از 
اعضای »شبکه فعال سلطنت طلب« 

این استان معرفی کرد.
هم  رضاپهلوی  شاهزاده  اخیراً   

برفعالیتهای خود افزوده است.

عالوه بر  شعارهایی که مردم ایران 
دادند  می  سر  اخیر   درتظاهرات 
به  سلطنت  بازگشت  خواستار  و 
از   حکایت  ها  گزارش  بودند،  ایران 
فعاالن  از  زیادی  تعداد  دستگیری 
سیاسی میکند که  خواستاربازگشت 
رژیم پادشاهی  هستند . عبدالرضا 
آقاخانی، فرمانده پلیس قم می گوید 
برای  »تبلیغ  اتهام  به  نفر   ۱۴ که 
بازداشت  قم  در  سلطنت طلبی« 

شده اند.
سخنگوی سپاه پاسداران هم میگوید 
حکومت  مورد  در  نتوانستیم 
نسل  کنیم،  آگاهی بخشی  پهلوی 
است شده  شک  دچار  جوان 

یورونیوز: مرزوق غانم« رئیس پارلمان 
عضو  کعبی«  »حکیم  با  اخیرا  کویت 
که  کرده  دیدار  االحوازیه  گروه  گروه 
عنزی«،  فهاد  »عبداهلل  آن  جریان  در 
حضور  نیز  کویت  پارلمان  نماینده 
با  دیدار  این  پایان  در  است.  داشته 
از آقای کعبی  اهداء نشان سپر رزمی 

تجلیل شده است.
کویت  در  ایران  سفیر  ایرانی،  محمد 
خود  یکشنبه  روز  دیدار  جریان  در 
خارجه  وزیر  معاون  جاراهلل،  خالد  با 
کویت مراتب نگرانی جمهوری اسالمی 
اعضاء  برخی  نشست های  برگزاری  از 
رسمی  مقام های  با  االحوازیه  گروه 

کویت را مطرح کرد.
تاکید  ضمن  جاراهلل  آقای  مقابل  در 
همواره  کشور  دو  روابط  که  این  بر 
بوده،  متکی  متقابل  احترام  پایه  بر 
اظهار داشت که کویت همواره به حق 

و  احترام می گذارد  ایران  حاکمیت ملی 
به هیچ وجه قصد دخالت در امور داخلی 

این کشور را نداشته است.
نشان  خاطر  کویت  خارجه  وزیر  معاون 
تصمیم  اساس  بر  دیدارها  این  که  کرد 
کویت  دولت  گرنه  و  شده  انجام  فردی 
را  اهواز  جمله  از  ایران  ارضی  تمامیت 

همچنان به رسمیت می شناسد.
 ۲۸ شنبه  روز  ایران  خارجه  وزارت 
سفارت  کاردار  احضار  با  نیز  دسامبر 
شدید  اعتراض  مراتب  تهران  در  کویت 
ابالغ  او  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

کرد.
»آزادی«  خوانندگان  از  بعضی 
درتماسهای تلفنی نگرانی شدید خودرا 
بامادرمیان گذاشته ومی پرسند » مبادا 
پیشکویی شاهنشاه فقید  درست ازآب 
درآید وایران تجزیه شود.« برخی نیز می 
گفتندرژیم سرانجام ایران را می فروشد.

فیروزجا  علیرضا  آلمان:  صدای   
پرچم  بدون  ایرانی  ساله  شطرنج باز۱۶ 
در  مسابقات جهانی شطرنج  در  ایران 
ورزشکار  این  می کند.  شرکت  مسکو 
واکنش  در  را  خود  تصمیم  ایرانی 
بازیکنان  با  مسابقه  ممنوعیت  به 
اسرائیلی گرفت. مقامات ایرانی با این 

تصمیم فیروزجا مخالفت کردند.

»سوپراستاد  تنها  فیروزجا،  علیرضا   
است  ایران«  شطرنج  تاریخ  بزرگ 
سر  به  فرانسه  در  که  است  مدتی  و 
می برد. در سایت مسابقات در پروفایل 
نیست  ایران  پرچم  از  فیروزجا خبری 
فیده  نام  او  فدراسیون  مقابل  در  و 
به  شطرنج(  بین المللی  )فدراسیون 

چشم می خورد.

نرگس محمدی درزندان شکنجه شد
و  برجسته  کنشگر  محمدی  نرگس 
داده  درز  نامه  در  بشر  حقوق  مدافع 
کرد  فاش  »اوین«  زندان  از  بیرون  به 
که وی توسط زندانبانان مورد ضرب و 
شتم شدید قرار گرفته است، در حالی 
دسامبر   ۲۸ شنبه  ایرانی  مقامات  که 
انکار  را  محمدی  گفته های  درستی 

کردند.
وب  طریق  از  که  پیام اش  در  وی 
بشری  حقوق  سازمان های  سایت های 
شتم  و  ضرب  است،  گفته  شد  پخش 
سازماندهی  برای  اقدامش  پی  در  وی 
تجمعی در داخل حیاط زندان به همراه 
هفت فعال دیگر و اعتصاب غذای آنها 

به مناسبت چهلم قربانیان اعتراضات 
آبان ماه گذشته در ایران بوده است.

و  اقیانوس هند  در شمال  روسیه،  و  ایران، چین  میان  دریایی مشترک  رزمایش 
آب های دریای عمان، از روز جمعه ۶ دی/۲۷ دسامبر، آغاز شد. غالمرضا طحانی، 
رزمایش  این  برگزاری  از  هدف  ارتش،  دریایی  نیروی  مشترک  عملیات  معاون 
به مدت  این رزمایش  امنیت و مبانی آن در منطقه برشمرد.  را تحکیم  مشترک 

چهار روز ادامه یافت.

برهم صالح رئیس جمهورعراق تهدید کرده 
که در پی معرفی اسعد العیدانی استاندار 
بصره از سوی ائتالف »البنا« که بزرگترین 
از  به شمار می رود،  پارلمان عراق  ائتالف 
پارلمان  از  می کندو  گیری  کناره  مقامش 

خواسته تا در این باره تصمیم گیری کند.
است:  آمده  صالح  برهم  استعفانامه  در 
از  جلوگیری  بر  که  تأکیدی  به  توجه  »با 
به  را  العیدانی  نمی توانم  دارم،  کشتارها 
عنوان نخست وزیر اعالم کنم و ترجیح 
می دهم استعفا دهم، تا اینکه کاندیدایی 
او مخالفند  با  تأیید کنم که معترضان  را 

تظاهرکنندگان عراقی، عصر چهارشنبه 
اول ژانویه ۲۰۲۰، حمله به سفارت آمریکا 
در بغداد را محکوم کرده و از این رفتار، 
تبری جستند. درهمین راستا شعارهایی 
این  با  شد  داده  سر  منطقه  چندین  در 
وارد  که  کسی  نیست  »ازما  که  محتوا 
مراتب  شعار  این  بشود«،  سبز  منطقه 
از  آمریکا  سفارت  به  حمله  محکومیت 
سوی معترضان را نشان می دهد که به 
کشوردر  سرافکندگی  »مایه  آنها،  بیان 

سطح بین المللی« شده است.
در  شب  چهارشنبه  تظاهرکنندگان، 
به سفارت  برای حمله  به تالش  واکنش 
آمریکا در روز سه شنبه و تکرار بی نتیجه 
شبه نظامیان  سوی  از  بعد  روز  در  آن 
»کتائب حزب اهلل العراق«، این شعار را از 

بصره تا میدان تحریردر بغداد سر دادند.
ویدئویی که توسط فعاالن در شبکه های 
می دهد  نشان  شده،  منتشر  اجتماعی 
جنوب  در  بصره  استان  معترضان  که 

عراق، حمله به سفارت را محکوم کرده و 
تظاهرکنندگان، این شعاررا سر دادند که 
»از ما نیست کسی که روز گذشته وارد 

منطقه سبز شد.«
معترضان میدان تحریر نیز تأکید داشتند 
آنچه در منطقه به شدت حفاظت شده 
سبز روی داد، نشانگر رویکرد آنها نیست 
مسالمت جویانه  خواست های  بازتاب  و 

آنها نمی باشد.
سفارت آمریکا چند روز پیش هدف حمله 
به  وابسته  عراقی  جناح های  هواداران 
ایران در حشد الشعبی از جمله »کتائب 
بیش  که  گرفت  قرار  العراق«  اهلل  حزب 
از ۲۰ عنصر این گروه در حمالت ایاالت 
متحده به یکی از پایگاه های آن در شهر 
قائم عراق و در خاک سوریه کشته شدند.

درهای  از  یکی  همچنین  معترضان 
پاسگاه  یک  و  زده  آتش  را  سفارتخانه 
امنیتی سفارت و دوربین های مراقبت آن 

را درهم شکستند.

وقتی پاپ عصبانی می شود...

کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
جهان روز چهارشنبه اول ژانویه ۲۰۲۰ 
با  همراه  و  فیزیکی  برخورد  دلیل  به 
عصبانیتش با زنی که در میدان سنت 
کشید،  را  پاپ  دست  واتیکان  پترس 

عذرخواهی کرد.
هنگامی که پاپ در میدان سانت پترس 
به عبادت کنندگان سالم می گفت، زنی 
بود،  ایستاده  امنیتی  موانع  پشت  که 
را  پاپ  دست  تبرک  قصد  به  کوشید 
بگیرد و او را به سمت خود بکشد ولی 
این کار سبب عصبانیت پاپ شد و پاپ 

چند بار روی دست زن زد.

به  رو  ایوان  در  چهارشنبه  روز  پاپ 
میدان سانت پترس گفت: »در بسیاری 
این  و  می شود  تمام  ما  صبر  مواقع  از 
بابت  من  می آید.  پیش  هم  من  برای 
من  از  دیشب  که  ناشایستی  رفتار 
از  سر زد، عذر می خواهم.« پاپ پیش 
را  کودک  چندین  زن،  این  به  رسیدن 
نزدیکی  به  بود ولی زمانی که  بوسیده 
را  خود  مسیر  رسید،  آسیایی  زن  این 
تغییر داد ولی زن دست او را به نحوی 
کشید که می توانست به زمین خوردن 

پاپ بیانجامد.
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    هب انتخاب  م.ع.آشنا

شناخت رنگ اه  رنگ ردمانی
طب  به  مربوط  مقاالت  درسلسله 
.از  باشید  داشته  بخاطر  اگر  سنتی 
انواع خوراک  و تاثیر آن در بدن انسان 
، در گذشته مطالبی ذکر شد والزم 
تغذیه.  تنها  که  شویم  یادآور  است 
خوراکی که مااز راه دهان به بدن خود 
میرسانیم و یکی از آن مواردی است 
که به راحتی قابل کنترل وبه اختیار 
.ولی  دارد  بستگی  انسان  وانتخاب 
آنچه که می بینیم  واز طریق چشم به 
بدن ما وارد میشود ، می تواند بر بدن 

با عملکرد های گوناگون اثرات
پیچیده ای داشته باشد که بخشی از 
آن در اختیار ما،و بخشی در کنترل ما 

نیست .
های  تکنیک  جمله  از  درمانی  رنگ 
درمانی طب مکمل و جایگزین است 
که گفته می شود برای درمان بسیاری 
روحی،  و  جسمی  های  بیماری  از 
این  دارد.  چشمگیری  کاربردهای 
شیوه  ترین  قدیمی  جمله  از  شیوه 
جهان  در  طبیعی  های  درمان  های 
است که در کنار تکنیک های دیگری 
چون نوردرمانی و سنگ درمانی در 
جمله  از  جهان  مختلف  کشورهای 
و  هندوستان  یونان،  باستان،  مصر 
انواع بیماری های  چین برای درمان 
جسم و روح به کار می رفته است. به 
اعتقاد متخصصان رنگ درمانی، رنگ 
ها تاثیرات متفاوتی بر ذهن و جسم 
صحیح  استفاده  و  دارند  ها  انسان 
یا  مثبت  تاثیرات  آنها  از  نادرست  و 
منفی ای در زندگی ما خواهد داشت. 
درمانگران و متخصصان رنگ درمانی 
با کمک رنگ ها درمان های منحصربه 
ویژه  به  سالمت  حوزه  در  را  فردی 
تعادل  ایجاد  و  روان  و  روح  سالمت 
فکری و روحی بیمارانشان ارائه می 
کنند. طبیعتا ممکن است این روش 
ها مورد تایید دانشمندان کالسیک 

هم  آنها  کردن  امتحان  اما  نباشد، 
ضرری نخواهد داشت . 

طبع رنگها ردطب سنتی

و  اعتدال  رنگ  آسمان  آبی  رنگ 
موافق با مزاج همه ی انسان ها است .
اکثریت مخلوقات حیوانی رنگ آبی 

آسمان را دوست دارند .
نیز رنگی معتدل است و  رنگ سبز 
آرامبخش  گرمی  سوی  به  گرایشی 

دارد .
هر گاه در معرض دید انسان های نا 
امید قرار می گیرید از پوشش سبز 

رنگ استفاده کنید .
انسان های افسرده را باید در مناظر 

سبز رنگ )طبیعت ( قرار داد .
موجب  و  است  سرد  سفید  رنگ 
انعکاس سردی در روح و روان و بدن 

می شود .
رنگ سیاه نیز سرد است .سردی رنگ 
سیاه بیشتر از رنگ سفید است از این 
رو می توان گفت رنگ سیاه سرد و 
خشک و رنگ سفید سرد و تر است .
تماشای مستمر این رنگ ها )سیاه و 
سفید( سردی اندیشه و نا امیدی و 

غمگینی می آورد .
گرمی   . است  گرم  رنگ  قرمز  رنگ 
گلزارهای  تماشای   . کننده  تحریک 
و  است  گرمابخش  قرمز  رنگ  با 
انرژی می دهد و شادی می آفریند . 
صحنه های سراسر با پوشش گلگون 
. حرارت زا و تحریک کننده بوده و 
موجب طغیان و فوران گرمی و انرژی 
گرم  های  انسان  برای  و   . شود  می 

مزاج زیان بخش است .
رنگ زرد . زرد روشن و زرد نارنجی 

نشاط بخش است.
رنگ آجری . رنگ خاکی . گندم گون 
رنگ   . تیرگی  و  روشنی  به  مایل   .

اعتدال و آرامش اند .
افراد باید به تناسب شرایط مزاجی . 
خود را در معرض تماشای رنگ های 

متفاوت قرار دهند و از تماشای رنگ 
ها یی پرهیز کنند . 

رنگ درمانی از گذشته تا امروز
مصریان باستان ، از رنگها برای درمان 
آنها   . کردند  می  استفاده  بیماران 
می  جداگانه  اتاقهای  یا  معبدهایی 
ساختند و هر یک از این اتاقها را با 
رنگ خاصی ، بنفش ، صورتی ، آبی 

نورپردازی می کردند .
برای  جایگاهی  را  معبد  این  آنها 
و  دادند  می  قرار  خدایان  پرستش 
این  در  بیماران  اگر  داشتند  اعتقاد 
خدایان  پرستش  به  رنگی  نورهای 
بهبود  دردشان  و  بیماری   ، بپردازند 

می یابد .
رنگها  از  تبار  هندی  های  امریکایی 
شکار  در  زخمهایشان  التیام  برای 
بوفالو و یا در جنگ بین قبایل استفاده 
می کردند . در یونان و چین از دانش 
می  استفاده  خوبی  به  درمانی  رنگ 
رنگها  درمانی  خواص  به  آنها   . شد 
پی برده بودند و از روشهای درمانی 
متفاوت مثل : تاباندن نورهای رنگی 
بر نخاع ، خوردن سنگهای رنگی یا 
همراه داشتن آنها و … استفاده می 

کردند .

اتریخچه رنگ شناسی :
قرن  در  ارسطو  بزرگ،  فیلسوف 
چهارم پیش از میالد، رنگ آبی و زرد 
را مانند قطبیت هایی چون خورشید 
انقباض،  و  انبساط  و زن،  ماه، مرد  و 
بیرون و درون ، یانگ و یین به عنوان 
رنگ اصلی دانست. عالوه بر این، او 
رنگ ها را با چهار عنصر آتش، آب، 
خاک و باد مرتبط می دانست و نظریه 
رنگ خود را با نگریستن به آسمان از 
طلوع تا غروب خورشید و رنگ هایی 
ارائه  پدیدار می شد،  در آسمان  که 

داد .
مقاله  اولین  نیوتن   ،۱۶۷۲ سال  در 
خود در مورد رنگ ها را منتشر کرد 

 opticks و چهل سال بعد از نظریه
را  سفید  نور  نیوتن  که  هنگامی  او، 
به یک منشور تاباند، متوجه شد که 
طول موج نور در زاویه های مختلف 
انعکاس می یابد، به طوری که او می 
تواند مولفه های جداگانه ای از رنگ 

طیف)رنگین کمان( را ببیند.
)رنگ  طیف  انتهای  اتصال  با  نیوتن 
بنفش( به ابتدای طیف )رنگ قرمز(، 

اولین چرخه رنگ را ایجاد کرد.
تاریخ،  مغزهای  بزرگترین  از  یکی 
یوهانس ولفگانگ فون گوته بود که 
کامال با تفسیرهای نیوتن مخالف بود. 
نظریه رنگ های گوته که در سال ۱۸۱۰ 
نوشته شده بود استدالل می کرد که 
آزمایش های منشور نیوتن نشان می 
دهد که نور به رنگ های مولکولی آن 
تقسیم می شود. او احساس کرد که 
اگر نظریه نیوتون درست باشد، پس 
باید نور سفید در هر شرایطی تقسیم 
شود، اما زمانی که خودش نور سفید 
را به یک صفحه نمایش در اتاق تاباند، 
صفحه  مرکز  در  نور  که  شد  متوجه 
باقی می ماند و رنگ ها فقط در لبه 
ها ظاهر می شوند. این مشاهدات، او 
را به عقاید ارسطو بازگرداند و معتقد 
بود که آبی، اولین رنگی است که از 
تاریکی ظاهر می شود )و بیشتر در 
شب قابل مشاهده است( و زرد اولین 
رنگی است که از روشنایی ظاهر می 
شود. از این رو، درک ما از خورشید، 
رنگ زرد و از آسمان، رنگ آبی است.

در حالی که مطالعات نیوتون به لحاظ 
علمی صورت گرفته بود، گوته بیشتر 
به اثرات روانشناختی رنگ ها عالقه 
شناخت  که  بود  معتقد  او  داشت. 
ها  رنگ  به  نسبت  انسان  واکنش 
مهم است و تحقیقاتش نشانگر آغاز 
با  بود.  روانشناسی های رنگ مدرن 
این وجود، تقریبا سیصد سال پس از 
نیوتن، هرچه بیشتر با رنگ کار میکرد،

بقیه درصفحه ۴۸

 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی

یکی   « نویسد:  می  افشار  ایرج 
۱۳۲۵که  سال  پائیز  روزهای  از 
می  درس  حقوق  دردانشکده 
که  کتابی  یافتن   برای  خواندم  
به  یافتم  ونمی  بودم  آن  خواهان 

میزی که آقای  دکتر دانش پژوه ،
بود  آن  پشت  کتابخانه   معاون   
وسردرکتابی فرو برده بود  نزدیک 
نام  ازآن  پیش  کردم.  وسالم  شدم 
ایشان را که برصدر چند مقاله  ای 
های  مجله  در  سالها  درهمان  که 
بود  شده  چاپ  نامه  ودانش  جلوه 
دیده بودم.اما هنوز ]باایشان[ روبرو 
نشده بودم وسخنی میانمان  نرفته 
بود. »دانش«  درآن روزگار  معاون 
استادمن  دکتر محسن صبا بود که 
الفتی  میانشان   شادباد.  روانش  
وجودداشت.  دوستی  درحّد  تمام 
ژرفی  به  که  را   دانش   من   سالم 
کتاب  درمطالعه   غرق   وشیدایی  
نگریست  باال   به  بخودآورد،  بود  
شنود   را   پرسشم  خوشرویی  وبه 
ومشکل را گشود.بدین صورت  که 
برخاست  وشماره کتاب را  در برگه 
مشهدی  مرحوم  وبه  یافت   دان  
به  بیاورد  را  کتاب  تا  داد   محمد 
هروقت  گفت   مهربانی  به  منهم  
به  داشتید   دشواری  اینگونه  
هم   کتابی  اگر  کنید   مراجعه  من 
را  آن  باشیم  نداشته  که   بخواهید 
سفارش می دهیم. وظیفه کتابخانه  
همین است پس ازآن  هربار که به 
ایشان  برخوردم سخنشان  بیشتر  
گرمی می گرفت و دامنه می یافت.

که  تاکنون  روزگاران   ازآن  و.... 
چهل وهفت  سال می گذرد)درزمان 
می  سال   ۴۷ متن  این  نوشتن 
است   نبوده  باری  است(  گذشته 
آمده  پیش   باایشان  صحبتی   که 
نوینی   باشد )حتی تلفنی( وآگاهی 

نیاموخته باشم. بقول شاعر:
 چه به از لذت  هم صحبتی  دانایی«

دانش ژپوه ، دانشمند و
گاری جهانی فهرست ن

بمنظور کسب اطالعات  کتاب شناسی 
بدستوردانشگاه  شناسی  ونسخه 
بغدادونجف  شهرهای   به  تهران  
درکشورعراق   وکاظمین  وکربال 
وشهرهای  مکه ومدینه  درعربستان 
به شهرهای  سعودی  درسال ۱۳۴۵ 
وتفلیس  ولنینگراد   مسکو 
وبخاراوسمرقند  وتاشکند  ودوشنبه 
ودرشهرهای   درکشورشوراها  
اوترخت  و  ولیدن  مونیخ   ، پاریس 
ودرشهرهای  دراروپا   واستانبول  
شیکاگو  .و...  بستن  و  کمبریج 
ماه  شش  درآمریکا   ونیویورک 
سفر  هاروارد   دانشگاه  بدعوت  

رسمی داشت.
دانش پژوه درشرح حال خود  می 
ازطرف   ۱۳۵۳ درسال  نویسد:» 
ام  شده  دعوت  شیکاگو   دانشگاه 
که دربخش ایرانشناسی  وکتابخانه 
وبیست  .ویکماه  کنم  کار  آنجا 
محضر  واز  ام  بوده  درآنجا  روزی 
کتابخانه  وازآن  آنجا  دانشمندان 
بمن   که  را  امووظیفه  برده  بهره  ها 
 ، ام  داده  انجام  بود  شده  محول 
لوس  دانشگاه  دعوت   به  سپس 
از   تا  ام   رفته  شهر   بآن  آنجلس  
وترکی  وعربی   فارسی  محفوظات  
که بالغ بر  هشتهزار مجلد  کی شود 
فهرست  بردارم. دوماه پنیم درآنجا 
بوده ام. نزدیک به پنجهزار  عنوان 
کتاب  ، یادداشت  برداشته ام وآنها
وباکمک   کرده  تحریر   دراینجا  را 
مراجع کتابشناسی ونسخه شناسی 
دهم.  تشخیص   آنهارا  توانستم  
مفصلی  فهرست  یک  خود  اینهم 

خواهد بود  وقرارشده است که با 

دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  کمک  
لوس آنجلس نشر شودو...

از   . ام  بوده  درایران  مرتبًا  باری  
کتابخانه های دانشگاهی وکتابخانه 
 ، وملک  وسنا   شورا  مجلس 
همچنین  از کتابخانه آستان قدس  
به  ها   راه  اموازاین  برده  ها  بهره 
فرهنگ گسترده  اروپای کهن  و نو 
هنگامیکه  ولی  ام.  شده  آشنا  هم  
بسیارارزنده  های   کتابخانه 
دیده  را  وآمریکا  اروپا   کشورهای 
به  تنه   یک  که  را  ودانشمندانی  
داشته  آشنایی  زبان   چندین 
بسیار   خودرا  ام   کرده  زیارت  اند  
بزرگلنین  کتابخانه  یافتم.  کوچک 
در مسکو  وکتابخانه  ملی درپاریس ،
بزرگ  وکتابخانه  بریتانیا  وموزه   
هاروارد   ودانشگاه  لیدن  دانشگاه 
دربرابرم  آنجلس   ولوس  وشیکاگو 
دریای بیکرانی بوده است، دریافتم 
که دربرابر فرهنگ کالسیک یونان 
وفرهنگ  هندی  وفرهنگ  ُرم  و 
، ما آنچه می دانیم  چندان  چینی 

بزرگ نیست..
هاروارد   دردانشگاه  روز  یک 
دانشمندی بمن گفت ما ترا بدینجا 
ایم که برای ما کاری کنی.  نیاورده 

به  بزرگ،  کتابخانه  دراین  بلکه 
ی  شیفته  که  منطق  کارتاریخ 
به  سری  من  بپرداز.  هستی  آن 
روزها  درالبالی  کتابخانه که جایم 
بذین  است  بوده  آن  های  قفسه 
چینی  منطق  ودنبال  منظورزدم 
که  دیدم  رفتم،  وهندی   وبودایی 
از چشم  تنها  درباره منطق چینی 
که  است  کتاب  چندین  هندوان  
می  عمری  خود  آنها   خواندن 
وهندی  چینی   منطق  خواهد. 
خاوری   درزبانهای  وُرم   ویونانی  
کاش  خوددارد.  جای  که  وباختری 
تاشاید  بودم  چندسالی درآنجا می 
وفرهنگ  دانش  بیکران  ازدریای 
من  نصیب  قطراتی  ها  سرزمین 
میشد.) شماره ۱۸ راهنمای کتاب(    

رشح حال  دکتر محمدتقی دانش ژپوه
در ۳۰ فروردین ۱۲۹۰ دردهکده ای

 . یافت  تولد  شهرآمل   نزدیک   
تنهافرزند  خانواده بود. در۱۸ سالگی  
پدرش راازدست داد. مادرش که اهل  
سوادکوه بود  فرزندش را به یادگیری 
تحصیالت   دانش  میکرد.  تشویق 
خودرادرآمل  وقم وتهران  آغازکرد،  
خانواده  از  بادختری   ۱۳۰۷ درسال 
مادریش  ازدواج کردوصاحب ۴ فرزند 
شد.همسرش تمام زندگی را  به پای 
دانش  محمدتقی  .آقای  ریخت  او 
پژوه  استاد دانشگاه ملی  وبنیانگذار  
بیمارستان دی درتهران بود. خدمت 
 ، زندگی  راازآغاز  ایران  فرهنگ  به 
آغازکرد. او سرانجام در روز ۲۷ آذر 
و  درگذشت  تهران  در   ،۱۳۷۵ سال 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در 
کنار یاران و دوستانش عباس زریاب 
احمد  مشکور،  محمدجواد  خویی، 
تفضلی و دیگران به خاک سپرده شد. 

روانش شاد وآرمیده  باد

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

یادی از استاد محمدتقی دانش ژپوه

فهرست نویس کتابهای خطیفهرست نویس کتابهای خطی

    هب انتخاب  م.ع.آشنا
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۱5 بهمن ماه ۱۳2۷

بد نیست بدانید  که طبق آماری که 
انجمن روزنامه نویسان فرانسویحدود 
۱۵ سال پیش  منتشر کرده اند  بعداز 
 ۳۰۶ کنون   تا  جهانی  دوم   جنگ 
مأموریت های  نگار  درجریان   خبر 
خبری کشته شده اند.مسلما اکنون 
این تعداد افزایش یافته است.) البته 
تعداد زیادی نویسنده وخبرنگار  که 
دراین سالها  درکشورمان کشته  ویا 

ناپدید شده اند دراین آمار نیست(.
روز پانزدهم  بهمن ماه  سال ۱۳۲۷  
سه  درساعت  قبل   سال   ۷۱ حدود 
ورودی   درب   جلوی  بعدازظهر  
دانشکده حقوق  دانشگاه تهران  به 
محمدرضا شاه سوء قصد شد وباوجود 
شدولی  کشته  درجا  ضارب  اینکه 
سایر خبر نگاران  که دراین مراسم 
سربازان  ازطرف  حضورداشتند  
گارد شاهنشاهی  مورد ضرب وشتم 
قرارگرفتند که اگر سرنیزه یک سرباز 
گارد که حواله سرمن شد  فقط  یک 
بود نخاع  تر خورده  پائین  میلیمتر  
من قطع می شد.وامروز  نه تنها  در 
خدمتتان نبودم  بلکه  رقم ۳۲۶  به 
۳۲۷  افزایش می یافت. البته به هیچ 

جای دنیا هم بر نمی خورد!
من آن روز  جلوی دِرورودِی دانشکده 
که  جوانی  با  تهران  دانشگاه  حقوق 
دوربینی خیلی ابتدایی ازنوع کداک  
داشت  دردست  بزرگ   ای  جعبه  با 
فخر  ناصر  نامش  اوگفت  آشناشدم، 
روزنامه  وعکاس  وخبرنگار  آرایی 
موحد   ازمحسن  است.  اسالم  پرچم 
من  پهلوی  که  اطالعات   خبرنگار 
می  اورا  آیا  پرسیدم  بود   ایستاده  
اولین  نه،   : گفت  درجوابم  شناسد 

باراست که اورا می بینم. 
درست ساعت  سه بعداطظهر بود  که 
شاه بالباس  رسمی نظامی  درحالیکه  

سرتیپ دفتری  همراه ایشان بود

دانشگاه  محوطه   وارد  بااتومبیل     
شدند. که پیش فنگ سربازان گارد  
علی  دکتر  داد.  اطالع  را  شاه  ورود 
وزیر  دانشگاه،  رئیس  اکبر سیاسی  
فرهنگ ونمایندگان  استادان  جلوی 
دِر ورودی  ، درانتظار  ایستاده بودند.
واعلیحضرت  به طرف  پله هایی که 
به در اصلی دانشکده حقوق منتهی 
افتاد. تمام عکاسان   به راه  می شد  
جز  کردند  عکس  گرفتن  به  شروع 
ناصر  فخرآرایی که پای پله ها  منتظر 
شاه  اینکه   به محض   . بود  ایستاده 
دوربین   پشت  اورسید  نزدیکی  به 
کوچکی   کمری  وسالح  رابازکرد  
به  وشروع  درآورد   آن  راازداخل  
تیراندازی   هنگام  کرد.  تیراندازی 
فاصله او  وشاه بیش ازیک متر نبود. 
اولین تیر  به کاله شاه خورد. من که 
خود   درجای  ها  زده  صاعقه  مثل  
درسمت راست  شاه میخکوب شده 
بودم  دیدم که دومین تیر  به باالی  
لب شاه خورد  وخون جاری شد ولی 
شاه  بدون اینکه  ازجایی که ایستاده 
بود  تکان بخورد  حرکاتی می کرد  
وبدنش را  بطرف چپ وراست خم می 

کرد . تیر سوم به پشت او خورد  که

 فقط  لباس  نظامی  اورا سوراخ کردوبه 
طرف زمین کمانه کرد. جای تعجب بود   
که دراین موقع تمام افراد گارد  نظامی 
متفرق  بودند وشاه درمقابل قاتل تنها 
بود. فخرآرایی درحالیکه شاه به چپ 
را   اسلحه  می شد  منحرف  وراست  
بطرف قلب  او نشانه گرفت  وشلیک 
کرد  که این گلوله  به شانه  شاه خورد  
تیر  رابرای  شلیک   اما وقتی ماشه 
ششم وآخر کشید  گلوله  درلوله گیر 
کرد  که ضارب  هفت تیررا  روی زمین 
پرت کرد  وقصد فرارداشت. هرچند 
شاه دستورداد  ضارب را زنده  بگیرند 
ولی سرتیپ صفاری رئیس شهربانی  
وقت با اسلحه کمری خود  به ضارب 
تیر اندازی کرد  واو نقش برزمین شد. 
ومبهوت  مات  همه  که  موقع  دراین 
بودند  فقط صدای دکتراقبال  وزیر 
بهداری  شنیده می شد که می گفت:

بماند   زنده  بگذارید  نکشید،  آقا   
ببینیم محرک او  کیست...

ولی  بردند  بیمارستان  به  را  شاه 
سربازان  گارد به جان  ما خبرنگاران  
بی گناه افتادند وبدون استثنا با قنداق 
تفنگ همه را لت وپار کردند که ناگاه 

براثر  سرنیزه ای که به سرمن  خورد

 نقش برزمین شدم وموقعی  بهوش 
بیمارستان   عمل  دراتاق  که  آمدم 
جنازه   درکنار  تخت   روی  شهربانی 
ناصر فخرآرایی، ضارب خوابیده بودم.
هردوی  به  که  بود  ها  ساعت  ظاهراً 
ما خون تزریق می کردند  اگرچه او 

همان بعدازظهر مرده بود.
بخاطر دارم  که ساعت  بزرگ دیواری  
بیمارستان  یازده شب  را نشان می 
داد  که با سروکله  باندپیچی  شده 
بدست   مسلسل  سرباز   همراه  سه 
موقت   درزندان  شدم.  زندان  روانه 
وچهار  نگار  خبر  هرپنج  شهربانی  
دردانشگاه  ظهر  بعداز  که  عکاسی  
حاضر بودند  از دیدن من  آن هم با  
وقیافه مضحک  وشمایل   آن شکل 
خوشحال وخندان شدند. چون  تا آن 
هنگام  فکر می کردند  براثر آن ضربه 

کاری کشته شده ام.
ضارب  شد   نمی  تصور  که  ازآنجا 
مارا   همه  بعد   روز  صبح  تنهاست، 
سرلشگر   بردند.  ارتش  بازپرسی  به 
بقایی  دادستان ارتش ودکتر پیراسته  
سؤال  اولین  بودند.  تهران  دادستان 

بازپرس نظامی ازمن این بود:
شما متهم هستید که  به ذات  مبارک 
ماده  اید.  کرده  قصد  سوء  ملوکانه  
کرده  معلوم  شمارا   تکلیف   ۳۷۱
ومحکوم به اعدام هستید. چون من 
قادر به حرف زدن نبودم بخاطر دارم  
درجواب بازپرس  نوشتم: من وسایر  
خبرنگاران  برای اولین باربود  که ناصر 
بیش  وحتی  میدیدیم  را  فخرآرایی 
ازنیم ساعت  خبرنگار عکاس کیهان  
واطالعات اورا  دست انداخته بودند  
که باآن دوربین عهد عتیق  جعبه ای
  چطوری می خواهد  عکس بگیرد.
تهران  رادیو  خبرنگار  من  درثانی 
هستم  شما به رادیو تلفن بزنید  آنها 
کرد.  معرفی خواهند  مرا خدمتتان  
خالصه  بعدازساعتها  کنکاش  دوروز 
بعد  من وسایر  خبرنگاران  اززندان 

آزادشدیم و        ادامه درصفحه ۴۸

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

توسط عال بعنوان شاهد واقعه ی ۱۵ بهمن بحضور شاهنشاه معرفی  می شوم

  شادی زود هنگام

در نوامبر سال ۱۹۹۲ میالدی ، پس 
از پیروزی بیل کلینتون و شکست 
انتخابات  در  بوش  دبلیو  جورج 
آمریکا ، در عراق به رهبری صدام 
حسین مردم به خیابان ها ریختند 

و شکست بوش را جشن گرفتند...
صدام شخصًا با اسلحه اش به روی 
بالکن آمد و ضمن شادمانی چندین 
اعالم  و  کرد  شلیک  هوایی  تیر 

داشت که دیکتاتور سقوط کرد...
گفته میشد که بوش زمانی شکست 
صورت  در  داشت  قصد  که  خورد 
بغداد  آمریکا  انتخابات  در  پیروزی 

را بمباران کند...

انتخاب آزاد

در  میالدی   ۱۹۹۹ سال  نوامبر   در 
مردم   ، عمومی  گیری  رای  یک 

استرالیا با آرای ۸۷/۵۴ در صد ،
 ، میدهند  ترجیح  که  دادند  رای   
ملکه  منظور   ( ملکه  در کشورشان 
تا  باشند  داشته   ) است  انگلستان 

رییس جمهور...

  مهاتما در حبس

مهندس   ، میالدی   ۱۹۱۳ سال  در 
آفریقای  در  که  گاندی  مهاتما 
جرم  به   ، میکرد  زندگی  جنوبی 
به  کشور  این  معدنچیان  تحریک 
اعتصاب عمومی ، دستگیر و روانه 

زندان شد...

برباد رفته

ژورنالیست  میچل   مارگرت 
آمریکایی ، متولد سال ۱۹۰۰ میالدی 

) سال تولد روح اهلل خمینی ! ( ،
به  را  او  تنها یک کتاب نوشت که   
شهرت جهانی رساند » برباد رفته «...
پولیتزر  جایزه   ۱۹۳۷ سال  در  وی 
 ۱۹۳۹ سال  در  و  آورد  دست  به  را 
هالیوود  فیلمهای  بهترین  از  یکی 
به همین نام ، با شرکت ؛ ویوین لی 
به  اسکار  ۱۰ جایزه  گیبل  و کالرک 

دست آورد...
در   ۱۹۴۹ سال  در  میچل  مارگرت 
حالیکه فقط ۴۹ سال سن داشت ، 
در تصادف با اتومبیلی کشته شد...

  حسادت و رقابت

لورن  سوفیا  و  بریجیدا  لولو  جینا 
ایتالیا و  از بدو شهرت در سینمای 
متعاقب آن در هالیوود همواره با هم

 در حال رقابت بودند و  چشم دیدن 
همدیگر را نداشتند و در مالعام از 

هم بدگویی میکردند...
در مراسم جشنواره سینمایی برلین 
عکس  سوفیا  با  نبود  حاضر  جینا 
میانجیگری  با  اینکه  تا   ، بگیرد 
کارلو  دو  ایوون  آمریکایی  ستاره 
عکس   ، گرفت  قرار  مابینشان  که 

مشترکی با هم گرفتند...!
سوفیا لورن که ۸۵ ساله است ، ۷ 
جوانتر  بریجیدا  جینالولو  از  سال 

است...

  شیطنت شیطان کوچک
در نوامبر سال ۱۹۷۹ میالدی ، روح 
لقب آمریکا  دولت  به  خمینی  اهلل 

 » شیطان بزرگ « داد...!

سفینه بدفرجام

سفینه   ، میالدی   ۱۹۵۷ سال  در 
روسی اسپوتینگ ۲ به فضا رفت و 
یک سگ ماده ولگرد به نام » الیکا «

 در این سفینه بود .

 این دومین سفینه ساخت بشر بود 
و این سگ فضانورد به علت حرارت 

زیاد در این ماموریت جان باخت...

شمار زیادی از سازمان های حمایت 
به  جهان  کشورهای  حیوانات  از 
به  ایمنی  اصول  رعایت  عدم  علت 

دولت روسیه اعتراض کردند...

اولین بیمه اتوموبیل 

سال  در   ، اتوموبیل  بیمه  اولین 
 » » دیتون  ۱۸۹۷ میالدی در شهر 

در ایالت اوهایو صادر شد...

•• گفته اهی شنیدنی
زندگی  و  خوشبخت  های  آدم 
هستند  شبیه  بهم  خیلی  هایشان 
خوشبخت  که  هایی  آدم  ولی 
هم  با  هایشان  بدبختی   ، نیستند 

متفاوت است...

لیو تولستوی - نویسنده روسی
) تولد ۱۸۲۸ - وفات ۱۹۱۰ میالدی ( 
رمان های جنگ و صلح و آنا کارنینا 
بهترین های  از  تولستوی  ی  نوشته 

ادبیات داستانی جهان هستند.

     ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

جسته وگریخته
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       ردرپندنیلی    شعروزغ ل
وژیه زمستان

رهی معیری

شوخی ربف
زی» لشکرک «به فصل زمستان  گذار کن

تــا بنگری به لشــکر خوبان  مبان  برف
نالــی عجب همی کــه زگلهای تازه رو

بشــگفته است تازه گلستان    میان برف
هرســو   نظر کنی  چه  برآئینه سیم ناب

سیمین تنی است باتن عریان  میان برف
رخســار آتشــین بتان بین  فراز کوه

 نشــنیده ای گرآتش سوزان  میان برف
 برچهره هم  چو الله وگل  خنده می زنند

 باشد عجب شکوفه ی خندان  میان برف
ر    بود رهگذار تو  گویــی بنفشــه  زا

ازبوی  گیســوان  پریشــان میان برف
غلطان دو یار دلشده همچون دوگوی عاج

ایــن در میان خرمن گل ، وان میان برف
ند  به دامان کوهســار صدبار گشــته ا

بهر دو بوســه دست وگریبان میان برف

منوچهر آتشی

خواب ربفی
ِکز می کند چنار

وُچرت میزند  صنوبر  خم گشته روی بام
.» افرا« و » نارون«

بی کاکل زمردی وچتر سبزشان
رؤیاهای سبز وفصل کج آیند را

به اهتزاز سبزی آینده
آسوده می مزند

وزریشه می خزند بآغوش یکدگر
وانگارشان چنین است

که سود می برند به پندار وخواب
زیر لحاف برف!

عزت اهلل فوالدوند

ربف
دست سرماست که می کاردبرف از شب دوش که می باردبرف 
باد می توفد  ومی آردسوز              ابر می گرید و   می آردبرف
باد   فرود آردبرف کز هوا     کردمگر  خزان  ابر   جنگل  
برف بیادآرد    زال   هیأت   بال   چوبگشاید  دماوند  به 
برف بینبارد    ازدره   سینه  مه  فروپوشد  روی  را  قله 
برف بسپارد   پوید  ره  هرچه  ابر  بیند  کند  کار  تا  چشم 
کت چومن گرسنه می دارد  برف های آزاده ی صحرا، ای گرگ!  
چه توان  کرد که نگذارد  برف من و تو درپی صیدیم  ولی 
برف وپروارد  بنوازد  چه  بین  وان سگ  هرزه ی  دم جنبان را  
برف بنگارد   که  سرب  قلم  جوهرازخون تو  می جوید باز 
به گلو پنجه چو بفشارد برف دادخود  زوزه کشان می خواهی  
بیم آن است که پندارد  برف لیک این گرسنگان را تندیس  
برف رد   بگما دیه  با درره  به قرق شبها،  ازخارعسس 
همه شب  موید و بشمارد برف نه ستاره که زنی چشم   براه 
کش بدان ببر بنسپارد   برف خون چکان  آهوازدشت گذشت 
برف بردارد    و  درپیچد  باد  کاش این   نطع به خون  آلوده  

خیام

رباعی
و آن تازه بهار زندگانی دی شد افسوس که نامه جوانی طی شــد 
افسوس ندانم که کی آمد کی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب 

کمال الدین اسماعیل اصفهانی )6۳۵-۵6۸ ه.ق(

ربف وپوستین
هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف

   گویی که لقمه ای است زمین دردهان برف
مانند پنبه دانه  که در پنبه تعبیه است 

اجرام کوههاست نهان درمیان برف
لرزه براطراف روزگار ناگه فتاد 

ناگهان برف ازچه؟ زبیم تاختن     
شدجویبار  بالش نقره چو ُخفت باغ

درآْب ُرفِت بستِر چون پرنیاِن برف
دربند کرد روی زمین را چوزال زر

بهمن به دست لشکر گیتی ستان برف 
درخانه ها زبس که فرودآمدست برف

نامد به حلق خانه  فرو هیچ نان برف
گرچه سپید کرد  همه خان ومان ما

یارب سیاه باد همه خان ومان برف
چون برف درسخن ، یدوبیضا نمودمی

برف دربیان  ارنُبدی  مالمت  بیم 
کوته کنم که بس سبب پوستین بود

دم سردِی بدین صفت اندرزمان برف

مؤیدثابتی

ربف وباغ وکوه
وهرکو برزن  سرکردیهر  آمدو  برف 

او آمدن  پِس  است   گرامی  امسال 
گیتی زسپیدی شده   چون سینه ی شهباز

گردون زسیاهی شده چون پّر  پرستو
وبازار برزن  از  بگریخته  همه  مردم 

پنهان شده در خانه چوزنبور به کندو
پوشیده به تن  سرو  یکی پیرهن ازسیم

زانو تاسِر  دخترکان  پیرهن  چون 
شهوار لؤلؤ  بس  و  گوهرارزنده  بس 

تیهو تاُرِک   بَر  ِز بر  بود  برف  کز 
گرانمایه شده خوابگه رنگ ازبرف، 

قو زپِر  بستروبالش  کنون  راست  کو 
بید تن  باره  یک  شده  ازبادبرهنه 

ناژو ی  شاخه  بارشده  گران  وزبرف 
خوش زی که بهارآید امسال به ازپار

ونیکو وخرم  آراسته  شود  گیتی 
گل بازکند  روی و»مؤید« به تو گوید

هنگام ُگل است ای به دورخ چون گل  خودرو

قبولی ترشیزی)قرن نهم  هجری(

گل سفید ربف

زین سان که گشت روی زمین  آسمان برف
شــیرفلک ، شــکار شــود،  در میان برف

غربــال مــی زنــد  فلک از باد برف   را
خورشــید گم شدســت مگر درمیان برف

ندســت   کشــوری نما ناگرفته  زبــرف  ا
عالــم گرفت لشــکر کشورســتان   برف

زو پُرگل ســفید غ ا غ   و را بــا گردیــد 
ماناکه گشــت روی زمین  گلِســتان برف

زندانْْســت خانه ی من و من بنده ای دراو
ســبان برف ز بــرون  درم  پا ده ا ســتا ا

زیــن حبس خانــه ام نگذارد  دمی برون
چون من کســی مبــاد ز   زندانیان  برف

گویــا که بــرف را  نبــود میزبان چومن
گرخانــه ام نرفــت بــرون  میزبان برف

گفتــم قصیده ای که به گرمی او کســی
هرگــز نگفتــه بود ســخن از زبان  برف

دروصف برف ، گرم معانی منم که هســت
چــون تیغ خورزبان  مــن اندربیان  برف

جالل بقایی نائینی

ربف
زبس که برف ببارید وروی برف نشست
زمین پست توگویی به آسمان پیوست

به کوه ودشت ودمن برفی آنچنان  بارید
که بابلندی ، همسطح شد اراضی پست

بسان پنبه فروریخت تکه تکه ی برف
مگر سجاف لحاف فلک زهم بگسست

به جای برف  دگر  جای هیچ ننهادست
اجاره کرده تو گویی محیط را دربست

باورم آید اگر کسی گوید ــت  درس
به زیر مخزن  برف فلک فتاده شکست

فروهمی  جهد امسال کوه برف ازکوه
ــان ماهی لغزنده از منافذ شست بس

اگرچه  پوششی ازبهر مستمندان نیست
 به زیر پوشش برف است  حال هرچه که هست

ــود مغضوب کنون زقهر الهی نمیش
اگر پرســتش آتش کند خدای پرست.
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ودوستانم  همکاران  رفته  رفته 
به  دست  هایم  گیری  گوشه  از 
ضعف  ی  درباره  شایعاتی  پراکندن 
جسمانی ام زدند که سبب آزار من 
تمام  من  ی  درباره  وپچ  میشد،پچ 
صریح  ای  بگونه  نبود،گاه  شدنی 
با  همراه  تلویحی  ای  بگونه  وگاه 
من  تمایل  عدم  علت  از  پوزخند 
این  برابر  گفتند،در  می  ازدواج   به 
هنوز  گفتم  می  ها  وکنایه  گوشه 
همسر دلخواهم را پیدا نکرده ام،تا 
بار به هنگام عبور  اینکه تورا چند 
آنجا کشید  به  وکار  از کوچه دیدم 

که ازنظرتو نباید می کشید.
تنّفر  از شدت          دراین هنگام 
انداختم  صورتش  به  تُفی  وانزجار 
وگفتم لعنت برتوکه به خاطر نجات 
خودت اززخم زبان این وآن مرا به 
دام انداختی وپدرم را فریب دادی 
نداد،ازپیش  مجالم  گریه  ودیگر 
رفتم  اتاقم  وبه  برخاستم  او 
ناشتایی  میز  سر  وبامدادروزبعدنیز 
حافظی  خدا  نشدم،وپاسخ  حاضر 
ادا  منزل  ترک  هنگام  به  راکه  اش 

میکرد ندادم.
از  برخی  وگاه  ومادرم  پدر          
دیدنم  برای  ودوستانم  بستگان 
بیشتر  ولی  آمدند  می  ما  منزل  به 
تا  ایام من به دیدن شان می رفتم 
باآمدن زیاد به منزل ما ازماجرای ما 
آگاه نشوند وهرگاه که ازمن درباره 
وسلوک  رفتار  وطرز  زندگی  ی 
لبخند  پرسیدند،با  می  جهانگیر 
می  ازدرد  پر  قلبی  با  اما  ساختگی 
پیش می  به خوبی  گفتم همه چیز 
رودواززندگی ام راضی هستم،تا به 
پیرمردوپیرزن  آن  دل  خودم  زعم 
وسر  ودچاراندوه  رانشکنم 

شکستگی نشوند.
        ازمنیره پرسیدم:آِخر چراتااین 
جدایی  خودداری؟اگردالیل  حّد 
سرافکندگی  ،جای  باشد  قانونی 

وسرشکستگی نخواهدبود.
        پاسخ داد: آقاجالل الدین همه 
درست،  میگویید  که  را  آنچه  ی 
دالیلی  هم  وناپختگی  نادانی  اما 
دارد وآن اینکه من وبسیاری چون 
ها  محدودیّت  بعضی  خاطر  من،به 
وگوش  ،چشم  جامعه  وفرهنگ 
والدین  وفرمان  خواست  وبه  بسته 
مان  همسران  عقدازدواج  به  مان 
اختیاری  وازخود  آییم  می  در 
وحقوق  حق  بامااز  وکسی  نداریم 
روشن  کند،مثال  نمی  صحبت  ما 
عهدوپیمان  خوردن  ،بهم  ام  گفته 
ما به خواسته ی پدرم وپیوند من با 
جهانگیر باز بنا به خواست ودستور 
پدرم بودوزمانیکه دربرابرش اندک 
مقاومتی کردم ،چند سیلی آبدار به 
گونه هایم زد،آنچنانکه ورم صورتم 
برای  بود،زندگی  باقی  روز  چند  تا 
بسته  محیط  چنین  دریک  زنان  ما 
ساالری،چندان  ومرد  ومذهبی 
به  نیست،درحقیقت  وآسان  ساده 
وفرهنگی  دینی  های  آموزه  خاطر 
ازما زنان  ،هرگونه جرأت وجسارت 
چوب  شما  است،مگر  شده  بریده 
اید،چرا  نخورده  را  فرهنگ  همین 
پدرتان نگذاشت که ماباهم ازدواج 
را  پدرتان  ومخالفت  ،دخالت  کنیم 
دست  فرهنگ  گویید؟این  می  چه 
وپا گیر بد ضربه ای به مازده است 
رااز  خودم  حال  این  ی  ،باهمه 
نمی  برکنار  ام  کرده  که  غفلتی 
کتکی  خاطر  به  توانستم  بینم،می 
خانه  از  بودم  خورده  ازپدرم  که 
فرار کنم وباتو به یک گوشه برویم 
کار  وباالخره  بود،  ات  خواسته  که 
گردن  جز  که  رسید  می  جایی  به 
ماازآنچه که گذشته  نهادن  پدران 
بود، چاره ای دیگر نبود وزمان همه 
عقل  من  کرد،ولی  می  حل  چیزرا 
نزدیک  هررو  به  نداشتم،  را  امروز 
به دوسال از ازدواج مان گذشت و..       

        ـــ همین جا سخنانش راقطع 
وپرسیدم:مگرقرارنبود  کردم 
جدا  ازهم  یکسال  گذشت  از  پس 

شوید،چرانشدی؟
        منیره تبّسم تلخی کرد وگفت: 
بود،دودهاییکه  دیگردیرشده 
جهانگیر باکشیدن تریاک درفضای 
پراکند،خواه  می  خانه  درون 
رفت،با  می  فرو  ام  سینه  به  ناخواه 
درسینه  که  وغمی  ودرد  آن  تداوم 
نیزمعتادشدم  من  داشتم،باالخره 
لحظاتی  تریاک  وباکشیدن 
می  تسکین  وظاهراً  تخدیرمیشدم 
جایی  کاربه  ازمدتی  یافتم،پس 
بساط  داوطلبانه  خودم  که  رسید 
وبه  کردم  می  ووافورراآماده  منقل 
ای  حرفه  تریاکی  یک  ترتیب  این 
شدم ،چیزیکه جهانگیر درآرزویش 

بود!
        پس ازگذشت دوسال درحالیکه 
ترفیع  سال  همان  درفروردین 
دریافت  خاطر  به  بود  یافته  درجه 
قاچاقچی  یک  از  کالن  رشوِه 
اش  پرونده  ُمخّدرولوث  مواد 
از  قتل  به  متهم  یک  ساختن  ورها 
درقبال  موقت کالنتری  بازداشتگاه 
دریافت رشوه ،دادگاهی و به خاطر 
به  دریافتی  های  استردادرشوه 
از  برخی  ودیدن  دولت  صندوق 
پدرم  نفوذازسوی  صاحب  مقامات 
همراه باتقدیم هدیه هایی،اززندانی 
شدن رهایی یافت،ولی از شهربانی 
دوایر  درسایر  خدمت  واز  اخراج 
محروم  همیشه  نیزبرای  دولتی 

گردید.
        بایک کوله بارسنگین از غم 
این  که  رفتیم  تهران  به  وحسرت 
رفتن دوعلت داشت،یکی به منظور 
دور بودن ازچشم این وآن به خاطر 
بودودیگر  رفته  ازدست  که  آبرویی 
اینکه شاید بادادن رشوه  به برخی 
جهانگیرحتی   ، مربوط  مقامات  از 

کار  به  ،دوباره  تنّزل  درجه  یک  با 
نتیجه  دوندگیها  شود،اما  مشغول 
ایام سرگشتگی  ندادودر همین  ای 
شش  ی  فاصله  به  ومادرم  پدر   ،
ی  سکته  خاطر  به  پدرم  ابتدا  ماه 
قلبی ومادرم به سبب پرت شدن از 
درشکه واصابت سرش به سنگفرش 
این  وبه  رفتند  ازدست  خیابان 
پشتیبانان  ازداشتن  امیدم  ترتیب 

دلسوز قطع شد.
بین  ومادرم  پدر  دارایی          
وبرادرم  وخواهرم  من  که  ها  ورثه 
من  به  که  شد  بودیم،تقسیم 
وبه  سهم  هریک،یک  وخواهرم 
وباسهمی  رسید  دوسهم  برادرم 
ای  خانه  توانستم  رسید  من  به  که 
خریداری  شاهپورتهران  درخیابان 
رنچ  درنهایت  را  وچندسالی  کنم 
پدر  ی  ارثّیه  از  که  باآنچه  ونکبت 
جهانگیر  پولهاییکه  وبا  مانده  باقی 
به  درشهربانی  خدمتش  درزمان 
دست آورده بودوبا درآمدی که من 
این  های  درخانه  خدمتکاری  ازراه 
وآن بدست می آوردم صرف هزینه 
های روزمّره می کردیم،تا جهانگیر 
بکاری مشغول شود،اما او که سالها 
کرده  خدمت  پلیسی  درلباس 
کرده  عادت  زندگی  طرز  آن  وبه 
بود،حاضر نمی شد به کاری مشغول 
انجام  شود وشاید درخودُعرضه ی 
بود  که  هررو هرچه  نمیدید،به  آنرا 
نگران  نشدومن  مشغول  کاری  به 
تاآن  که  ازآنچه  تر  سیاه  بختی 
زمان نصیبم شده بود،بودم،تااینکه  
به  مرد  چند  همراه  روزی  غروب 
تابساط  واز من خواست  آمد  منزل 
گمان  کنم،ابتدا  راآماده  چایی 
آمده  تریاک  کشیدن  برای  کردم 
اند،خیلی ناراحت شدم وبه او گفتم 
ازآنان  پذیرایی  ی  آماده  هرگز 
هفت  برای  وتو  بود،من  نخواهم 

پشت مان کافی هستیم.

انزنین
                        قسمت  بیستم

  از: ک - هومان
        گفت: چه چیز سبب شده که تو 
این چنین فکرکنی؟اینها ازدوستان  
دنجی  اند،جای  من  قدیمی  بسیار 
رابرای بازی قمار می جستند وچون 
دیدند منزل ما برای این کار مناسب 
است از من خواهش کردند تااجازه 
مابیایند،نیازی  منزل  به  دهم 
خودم  بکشی  زحمت  تو  نیست 
کرد،سپس  خواهم  پذیرایی  ازآنان 
می  بهم  را  دستهایش  درحالیکه 
افزود  میکرد  وخوشحالی  مالید 
،امشب پول خوبی نصیب ما خواهد 

شد!
        پرسیدم تو ازکجااینقدرمطمئنی 
بُرد،آیا  خواهی  درقمار  که 
راهم  خانه  همین  خواهی  می 

ازمابگیرند؟
        گفت: بین این عّده فقط من 
کنم،درهر  نمی  بازی  که  هستم 
شدباید  برنده  که  هرکس  دوربازی 
پولی به عنوان زیر چراغی به صاحب 
میز که من باشم به پردازد،این رسم 
من  ازجانب  است،خیالت  قماربازان 

آسوده باشد. 
        آن شب زودتر از هرشب به 
وخوابیدم،بامداد  رفتم  خوابم  اتاق 
سرحال  جهانگیررا  بعد  روز 
پول  گفت  می  دیدم،  وشنگول 
گیرمان  دیشب  ی  برنامه  از  خوبی 
ازاین  چهاربار  درهرماه  آمد،اگر 
توی  ما  نان  باشیم  داشته  جلسات 
ازحقوق  پول  خواهدبودواین  روغن 
ماهانه ام درخدمت شهربانی بیشتر 
است وچه بساکه درآینده درآمدی 

بیشتر ازاین نصیب ما بشود.
        درچنان شرایطی که داشتیم 
بی  کار  ازاین  منهم  که  بود  طبیعی 
وپذیرایی  کنم  استقبال  دردسر 
باچای  درماه  چهارروز  در  چندنفر 
وشیرینی خشک کار مشکل ووقت 

گیری نبود.
خاطر  به  مدتی  از  پس          
شده  مان  نصیب  که  درآمدخوبی 
بود،جهانگیر وسوسه شد تاخودنیز 
اودربازی  میزقماربنشیند،  پشت 
وگاه  باخت  می  اوقات  اغلب  قمار 
طّی  که  را  آنچه  تمام  که  میشد 
آورد،ازدست  می  بدست  یکماه 
میداد،دیدم اگر او به بازی قمار ادامه 
نخواهدکشیدتاهمین  طولی  بدهد 
مطمئن  پناهگاه  تنها  که  را  خانه 
درآمد  واین  بدهیم  ازدست  بود  ما 
شود،ازاین  سرقطع  درد  بی 
که  خواستم  ازجهانگیر  روُمصّرانه 

قماربکشدوتنها  بازی  از  دست 
درآمد  همان  باشد،چراکه  میزبان 
ی  هزینه  تنهاازبرای  نه  زیزچراغی 
زندگی ما کفایت میکرد بلکه حتی 
راپس  ازآن  مقداری  توانستیم  می 

انداز کنیم. 

        گفت: اگرتوکمکم کنی ماپول 
آورد  خواهیم  چنگ  به  زیادتری 
ومی توانیم با خرید خانه ای بزرگ 
مرغوب شهرزندگی  ازنقاط  دریکی 

خوب ومرّفهی داشته باشیم.
باشنیدن  که  نکنم  پنهان          
به  وتن  شدم  ُسست  او  حرفهای 
خواست  می  دلم  رضادادم،چراکه 
ورنجها  ها  ناکامی  آنهمه  ازپی 
وغّصه ها،خانه ای بزرگتر وزیباتری 
نشیّن  ثروتمند  ازمحالت  دریکی 
تهران داشته باشیم و به این ترتیب 
طبیعی  غریزه  کمبودهای  تاحّدی 
ام را تسکین دهم،اگرچه اعتیاد به 
تریاک تاحدودی از فشارآن غریزه 
را  کمکی  پرسیدم  کاست،ازاو  می 
که درنظرداری انجام دهم چیست؟

وبالباس  چادر  بدون  گفت:          
به  صورت   سرو  وباآرایش  شیک 
وبابازیکنان خوش  بیایی  قمار  اتاق 
دست  آن،   ضمن  ودر  کنی  وبش 
حریفان را بخوانی وبا ایما واشاره به 
آگاهی من برسانی که چه برگهایی 

دردست حریف من است.
پرسیدم:چه  باتعجب          
قمار  دراتاق  چادر  گفتی،بدون 
حاضرشوم وبدتر ازآن دست حریف 
کارنامعقولی  بخوانم!؟عجب  تورا 
کنی،تابوده  می  پیشنهاد  من  به  را 
نمازودعاوروزه  اهل  ما  ی  خانواده 
بخت  سیاه  بودند،مرا  وروضه 
کردی،معتاد کردی،بی فرزند کردی 
کم بود که اینک می خواهی مرا به 

کاری پر گناه وکثیف بکشانی!؟ 
        گفت: کدام گناه؟ماکه بزور دست 
توی جیب کسی نمی کنیم،آنان بنا 
به  خودشان  وخواست  خواهش  به 
کنند  تابازی  آیند  می  ما  ی  خانه 
داردوتوهم  بُردوباخت  هم  ،بازی 
میکند  اقتضا  وادب  ای  صاحبخانه 
داشته  وعلیکی  سالم  باآنان  که 
وبش  خوش  اگردربین  باشی،حال 
به من کردی  اشاراتی  باآنان  کردن 
تابدانم چه برگهایی دردست حریفم 
دارد،اگراین  اشکالی  چه  میباشد 
کار گناه است بازی قماربه کل گناه 
است ودرآمدآن نیر گناه اندرگناه ،

به  چادر  توبدون  که  است  چگونه   
ولی  گذاری  می  پا  خانه  از  بیرون 
پذیرایی  هنگام  به  خودت  درمنزل 

از مهمانان باید چادر سرت کنی.؟
        گفتم: دختری که همسرش 
کنند  انتخاب  ازبرایش  رادیگران 
ای  مهلکه  بهترازاین  روزوروزگاری 
که من افتاده ام نخواهدداشت،خوب 
کنی،مگردست  سفسطه  بلدی 
کردن  دست  خواندن  را  حریف 

درجیب او نیست!؟
میخواهد          گفت: هرچه دلت 
بگو،من دراین شرایط چه می توانم 
ساخته  ازمن  کاردیگری  بکنم، 
خواهی  بهترمی  اگرزندگی  نیست 

همین است که گفتم.
حجاب  ازبی  گفتم:مخالفتم          
حضوریافتن یا پذیرایی از مهمانان 
که  بودم  خواسته  ازتو  نبود،بلکه 
تنها  نه  نکنی،حال  شرکت  درقمار 
نمی خواهی به خواسته ام به بهانه 
های بیمورد تن دردهی بلکه توقع 
کنم  شرکت  شما  درجمع  داری 
ودست حریف را بخوانم!                                                                                                                                        
 گفت:ناچارم گاهی دربازی شرکت 
کنم واین هنگامی است که یکی از 
نتوانسته  وسببی  علت  به  مهمانان 
باشد حضورداشته باشد،برای اینکه 
بابت  ازاین  نشودوما  ولق  تق  بازی 
باشیم،ناچارباید  نداشته  درآمدی 
می  اگر  رو  این  کنم،از  شرکت 
خواهی این بساط تق ولق نشودباید 

به من کمک کنی.
کمترین  که  من  گفتم:           
ونمیدانم  قمارندارم  ازبازی  آگاهی 
چگونه باید دست حریف را بخوانم 
وچگونه باایماواشاره ورمز توراازآن 
ازسرم  دست  سازم،توراخدا  آگاه 
همین  وبه  نکن  طمع  وبیا  بردار 
کارهای  به  ومرا  کن  قناعت  درآمد 
آیندِه  که  وادارنکن  نادرست 
خوشی نداردهرچه تاکنون ازدست 

تووروزگار کشیده ام،بس است.
        گفت: بااین کاری که من کرده 
ام می بینی که اوضاع ماداردروزبه 
میشود،ً  وبهتر  تر  روبراه  روز 
خوشبخت  مردم  میکنی  گمان 
بدبخت  ومردم  خوشبخت  همواره 
وبدبیاربوده  بخت  بد  همواره 
درطول  بود؟هرکسی  وخواهند 
وروزهای  خوش  روزهای  زندگی 
وگاه  شاداست  دارد،گاه  ناخوش 
است  درسالمت  غمگین،گاه 
جدا  درناخوشی،ماهم  وگاه 

نیستیم،زمانی  ازسایرانسانها 
وبخت  داشتیم  خوش  روزگار 
به  بد  بخت  هم  بود،زمانی  یارمان 
مان  زندگی  وبساط  آمد  سراغمان 
را بهم ریخت،حال باید سعی کنیم 
دست  به  دوباره  را  خوش  روزگار 
پیداکنیم  را  بیاوریم،اگرراهش 
موفق خواهیم شد،تو خیال میکنی 
شان  پولهای  ثروتمندان  ی  همه 
ومی  آورده  دست  به  حالل  راازراه 
چند  از  اینطورنیست،  آورند،نه، 
ازراه  بقیه  بگذریم  که  استثناء 
وُحّقه  برداری  وکاله  ولیس  لفت 
شده  وکیابیا  ثروت  صاحب  بازی 
مردم  با  درشهربانی   ومیشوند،من 
وفوتهای  فّن  وبه  سروکارداشتم 
کامل  ثروتمندآگاهی  اشخاص  کار 
تا  نبودی  دراجتماع  تو  دارم،اما 
این  باشی،بیا  آگاه  مسایل  این  به 
کن،میدانم  بیرون  فکرهاراازسرت 
قلبًا  اززندگی کردن درکنار من  که 
راضی وخشنود نیستی ومرورزمان 
هم نقشی وتأثیری درتجدید نظرت 
نداشته وندارد،حق را به تو میدهم 
وپیشنهاداتم  کارها  به  نسبت  که 
به  بوده باشی،اما حال که  اعتنا  بی 
زندگی  باهم  داریم  وعلت  هردلیل 
می کنیم باید سعی کنیم که آینده 
باشیم،فکر کن  ی دلخواهی داشته 
توانیم  می  وپشتوانه  پول  کدام  با 
ورفاهی  خوب  زندگی  یک  به 
وآسان  بهتر  راهی  تو  برسیم،آیا 
ترازپیشنهاد من سراغ داری،ُمسّلمًا 
نه، توهنوزخیلی جوانی باید آینده 
خواهم  می  باشی،  داشته  خوبی  ی 
که  ودردسر  ناراحتی  دربرابرآنهمه 
ازبرایت فراهم آورده ام،جبران کنم 
واین ُمیّسر نمی شود جزباکمک نه 

چندان سخت ومشکل تو.
ام  وجودیکه دیگ سینه  با          
او  به  نسبت  اعتمادی  وبی  ازنفرت 
وکارهایش درجوش بود از شما چه 
روزگاری  به  پنهان عشق دستیابی 
خوش وزندگی ُمرّفه وترس ونگرانی 
از نداری وعدم دسترسی به تریاک، 
خواسته  تاتسلیم  داشت  برآن  مرا 
از  گفتم:  رو  جهانگیرشوم،ازاین  ی 

کجا وچگونه بایدآغاز کرد؟   
: بارک اهلل خانم خوبم          گفت 
وبه  انداختی  بکار  را  عقلت  که 
که  تو  کردی،برای  گوش  حرفهایم 
خانم باهوشی هستی فراگیری بازی 
نخواهد  مشکلی  کارچندان  قمار 

بود،یادت میدهم.         ادامه دارد
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درایتالیا

مست اولی: میدونی فرق من باگالیله 
چیه؟

مست دومی: نه، نمیدونم چیه.
مست اولی: اینه که گالیله کشف کرد  
چرخد،  می  خورشید  دور  زمین  که 
دنیاداره  بینم  می  من  درحالیکه 

دورسرمن می چرخه.

نصیحت پدرانه

 ، رادید  پدرش  وقتی  سعیدکوچولو  
باباجون،  خودش رالوس کرد وگفت: 
دیشب خواب دیدم که یک شیشه به 

پام رفته وپام رو خون انداخته.
پدر:  صددفعه  بهت گفتم  که پابرهنه 

توخواب راه نرو.

چه چیززیاد؟

یکی سخت تعریف کرد اززنی
که اوراست حسن وجمال زیاد

زنی کم نظیر است، درعلم وعقل
که داردشعور وکمال زیاد

به تعریف او ، ابلهی رافتاد
به سر، بهرآن زن خیال زیاد

پی ازدواجش کمربست وکرد
تلف بهراو پول ومال زیاد

پس ازآن که درخانه آمدعروس
به داماد ماند انفعال زیاد

 که چون کرد برروی زن یک نگاه
 نماندش پی عیش حال زیاد

که بیچاره درجای هرچیزدید
فقط دارداو سن وسال زیاد
»ابوالقاسم حالت«

دزدوقاضی

قاضی: دونفر دیده اند که شما کیف 
پول این آقارا دزدیده ای.

رابه  دوهزارنفر  حاضرم  من  متهم: 
شمانشون بدم که این جریان را ندیده 

اند.

دکترداروساز چاخان

داروی  آیااین  دکتر،  آقای  مشتری: 
تقویت مو واقعاً باعث رشد مو میشه؟

دکترداروساز: اختیاردارین ، یکی از 
مشتریها  یه شیشه ازاین دارو مصرف 
کرد. این طفلک ازدوسال پیش رفته 
تو دکون حسن سلمونی که سرش را 
اصالح کنه ولی تاحاال بیرون نیومده، 
چون هنوز اوس حسن  این وِر سرش 
را اصالح نکرده ، موهای اونورسرش 

دوباره بلند میشه.

ماهی

اولی: دیروز دوتاماهی بزرگ گرفتم
دومی: باقالب  یاباتور؟

اولی: با هیچکدام . با اسکناس.

شعبده باز

شعبده باز به روی صحنه بازی رو کرد 
به حاضران گفت: حاال یک خانم بیاید 
روی صحنه تامن کاری کنم که غیب 
جمعیت  ازمیان  مردی  ناگهان  شود. 

برخاست گفت: 
 ، دستت  قربان    ، باز  شعبده  آقای 
خواهش می کنم پنج دقیقه صبرکن 

تامن بروم مادرزنم را بیاورم.

دومخالف

بادخترزیبایی  قبل   شماسال  اولی: 
خبری  هم  ازعروسی  بودین.  نامزد 

شد؟
دومی : بله

اولی: پس چرا باهم  نیستید؟
دومی: برای اینکه هم زن مخالفه ، هم 

شوهراون.

خرج روزانه

رافقط  مرد  چرااین  دادگاه:  رئیس 

وفقط  بخاطر ده تومن کشتی ؟
متهم:  قربان  چه کارکنم ؟ ازاینجا ده 
تومن، ازاونجا پنج تومن وازجای دیگه 
بیست تومن درمیارم وخرج روزانه ام 

راراه می اندازم.

جشن آزادی

فالن خانم چوازشوهر جداشد
گمان کردم که سوزد ازفراقش

کنون بینم که دعوت کرده ازمن
به جشن دومین سال طالقش
»ابوالقاسم حالت«

آدم خود ساخته

اولی: من آدم خود ساخته ای هستم.
می  فکر  من  تاامروز  عجب!  دومی: 
پدرومادرداری  توآدم  که  کردم 

هستی.

علت جشن وسرود

علی آقا: حسین آقا می بینم ازخونه 
تون  صدای شادی وهلهله میاد، 

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

به سالمتی پسرتون اصغرآقا رادارین  
صاحب زن می کنید؟

 ، تون   اجازه  با  نخیر.  آقا:  حسین 
پسرمون روداریم  صاحب زن بابا می 

کنیم .

کاربابا

بچه اولی: بابات چیکار می کنه؟
درد  اش  سینه  مریضه،  دومی:  بچه 

میکنه، سرفه می کنه.
بچه اولی: نه، منظورم اینه که وقتی 

مریض نیست چیکار میکنه؟
بچه دومی: وقتی مریض نیست ، دیگه 

سرفه نمی کنه.

آدم ترسو

اولی:  توازصدای رعد وبرق بیشتر می 
ترسی یاازصدای توپ وتفنگ؟

دومی: ازهیچکدوم. من فقط ازصدای 
زنم می ترسم.

شوهرباتربیت

اولی: من اآلن درست یک ساله بازنم
حرف نزده ام.

دومی: چطور؟... مگه باهاش قهری؟

ندارم  عادت  من  آخه  ولی  نه،  اولی: 
وسط حرف کسی حرف بزنم.

ویزیت

مردی به دوست بیمارش گفت  پیش 
که  بعدازچندروز  برو.   دکتر  فالن 
دوباره به هم رسیدند  مردازدوستش 
پرسید: وقتی به دکتر گفتی که فالنی 

منو  پیش شمافرستاده ، چی گفت؟
-گفت: پس باید  ویزیت راقبالً بدی.

قبل از ازدواج

اولی:  شماقبل از ازدواج چه کار می 
کردی؟

دومی:  هرکاری که دلم  می خواست 
می کردم.

خوشی

تابستون  امسال  اولی:   آموز  دانش 
نگو،  که  گذشت  خوش  من  آنقدربه 

برعکس پارسال که پدرم درآمد.
دانش آموز دومی: چرا؟... چطور؟

دانش آموزاولی: واسه اینکه پارسال  
خرداد  سه تا تجدید داشتم امسال 

خرداد  یک ضرب رد شدم.

بهترین قسمت نمایش

رفت هنرپیشه ای ، درآخربازی
پیش نویسنده ای زبهر تجسس

گفت: کجای نمایش ازهمه به بود؟
گفت که: آن پانزده دقیقه تنفس
» ابوالقاسم حالت«

ُکّره خر

گفتم که لبت، گفت شکر می خواهی؟
گفتم که خودت، گفت جگر می خواهی؟
نیکوست بودن  دار  زتوبچه  گفتم 
گفتا که صحیح ُکّره خر می خواهی:
» هادی خرسندی«

پیشنهادازدواج

من  به  دیروز  پرویز  پدرجان،  دختر: 
پیشنهاد ازدواج کرده.

باید  اینقدر غمگینی،  پدر: پس چرا 
خوشحال باشی

دختر: چون پرویز به خدا، به جهنم 
به بهشت واینطور چیزها  عقیده  و 
نداره. میگه زندگی در همین دنیاست.

پدر:  درست میگه، هرچه زودتر بااو 
می  کرد   ازدواج  وقتی  کن.   ازدواج 

فهمد جهنم یعنی چه.

امشب چکنم

کرد  شروع  مرد.  زنش  مردی 
کردن.  زدنوگریه  توسرخودش 
دوستش گفت: آرام باش، صبورباش،  
خداقادره، شاید توی همین یک سال 

یک زن خوب دیگه گیرت بیاد. 
سال  یک  من  خدانکنه  مردگفت: 
صبر کنم . دارم توی سرم می زنم که 

امشب چکار کنم .

محکم کاری

مردهندی دردهلی تلگرافی از بمبئی 
امروز  مادرزنت  رسیدکه  بدستش 
چکار  را   جسدش  کرد.  فوت  صبح 
کنیم.بسوزانیم یاتوی رودخانه  گنگ 

بیندازیم یا خاکش کنیم؟ 

جواب  را  تلگراف  فوراً  هندی  مرد 
دادکه: برای محکم کاری هرسه کاررا 

انجام دهید مبادا زنده شود.

تنها عشق من

التحریرفروشی  لوازم  به یک  جوانی 
رفت.

پستالی  کارت  شما  ببخشید  جوان: 
جوون  یه  عکس  رویش  که  دارین 
درحال اظهارعشق به یه دختر باشه؟

فروشنده : بله داریم.
جوان:  زیرش هم نوشته باشه تقدیم 

به تو ای تنها عشق من!
فروشنده : بله داریم.

جوان: بی زحمت دوازده تا لطف کنین 
به من.

***

حق داشتن

از  داشت  که  بود  دختری  مهرانگیز، 
جوانی خداحافظی می کرد. اوبرخالف

لوندی زیاد دختر زیبایی نبود.اما آن 
این پسر  اززبان  تعجب  باکمال  شب 

جوان شنید.
جوان: مهرانگیز خانم ، تا حاال کسی 
باردو  بریژیت  شبیه  نگفته  شما  به 

هستین؟
کرد  نازک  چشمی  پشت  مهرانگیز: 

وگفت: نه.
جوان: خوب، حق داشتن که نگفتن!

بزغاله ومیمون

ای  درمصاحبه  نژاد  احمدی 
روشنفکران را مشتی بزغاله خوانده 
بود. شعر سیمین بهبهانی درپاسخ به 

احمدی نژاد:
شنیدم بازهم گوهر فشاندی

که روشنفکررا بزغاله خواندی
ولی ایشان زخویشانت نبودند

دراین خط جمله را  بیجا نشاندی
سخن گفتی زعدل وداد و آنرا

به نان وآب مجانی کشاندی
ازاین نَقَلت که همچون نُقلِ  تربود

هیاهوشد عجب توتی تکاندی
سخن هایت زحمت دفتری بود

چه کفترها ازاین دفتر پراندی
ولیکن پول نفت وُسفره خلق

زیادت رفت وزان پس الل ماندی
سخن ازآسمان وریسمان بود

دریغا حرفی از جنگل نراندی
چوازبزغاله کردی یاد ای کاش

سالمی هم  به میمون می رساندی
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دقایقی بعد ازخروج جبل  ومردمش 
ازخانه ، دل وجرأت اهالی مانند کوه 

آتشفشان فوران کرد.
آمدندوبه  بیرون  ها  ازخانه  زنان 
های  خانه  وبه  پیوستند  مردان 
مشت  بردند.با  هجوم  باجگیران  
ولگد  به ساکنان آنها  حمله کردند  
، گونه  بافریاد وفغان  آنان  اینکه  تا 
ها  و قفایشان را  پوشاندند . برای 
نجات جانشان پا به فرار گذاشتند. 
وپوشاک   وخوراک  اثاث   از  هرچه 
بود به تاراج رفت  وآنچه شکستنی  
خردشد.  بود  شیشه  و  چوب  از 
سپس جمعیت  خشمگین  به سوی 
شدند.وجلوی  روان  ناظر  ی  خانه 
از  یکی  آمدند.  گرد  شده  قفل  در  
آنان  دیگران را با صدائی رعدآسا  

بادادن شعار رهبری می کرد:
- ناظررا بیاورید...

- اگر نیاید...
شعارها باهلهله وکف زدن وتمسخر  
جانب   به  ای  عده  شد.  می  دنبال 
جدشان   و  رفتند  بزرگ   ی  خانه 
انزوا  از  که  دادند  ندا  را  جبالوی 
شان  کوچه  امور  شودوآنچه  خارج 
سروسامان  کشانده،  فساد   به  را 
دهد. بعضی با مشت  به درخانه ی 
ناظر  می کوبیدند و باشانهآن را ُهل 
مرددومؤدب   واشخاص  دادند   می 
به  تشویق  در  شکستن   رابرای 
ی  لحظه  دراین  کردند.  می  کمک 
بحرانی جبل  پس از کسب پیروزی  
باقدرت  وعزم همراه زنان  ومردان 
باهورا  مردم  آمد.  اش   خانواده 
باز  برایشان راه  وفریادهای شادی  
کردند تااینکه جبل  به آنان اشاره 

کرد  که ساکت شوند. هیاهو کم کم  
فروکش کرد  وسکوت برقرار شد . 
دیگر  بار زوزه ی باد به  گوشهایشان 
صورتهای   به  نگاهی   جبل   . خورد 

کنجکاو  اطرافش  انداخت وگفت:
درودوسپاس   ، کوچه  اهل  ای   -

برشما!
یک بار دیگر  غریو شادی  برخاست 
تااینکه اودستش را برای درخواست  

سکوت  بلندکرد وادامه داد:
مگر  رسد  نمی  انجام  به  کارما   -
اینکه شما  درآرامش متفرق شوید.

کسی فریادزد:
- ای سرور کوچه ی ما، ما خواهان  

اجرای عدالت هستیم.
شنیدند  همه  که  باصدایی  جبل 

گفت:
واقف  ی  اراده  بروید.  درآرامش   -
خواهد  تحقق  بزودی  )جبالوی(  

یافت.
و  واقف  برای  احساسات   ابراز 
فرزندش  جبل به هوا خاست. جبل 
همانجا ایستاد  وبا نگاهش  جمعیت 
آنان   کرد.  رفتن  به  ترغیب  را  
اما  بمانند   آنجا  داشتند   دوست 
دربرابر نگاه  او چاره ای  جز رفتن 
نداشتند. آنان یکی  پس از دیگری  
شد.  خالی  کوچه  اینکه  تا  رفتند 

دراین حال  جبل به دم دروازه ی
 خانه ی ناظررفت. ودرزدوگفت:

- عمو حسنین  بازکن.
صدای لرزان  مرد آمد که می گفت:

- مردم ... مردم...
- غیر از ما کسی اینجا نیست.

و  وخانواده   وجبل  شد  درباز 
سراوواردشدند  پشت  نزدیکانش  
سرپوشیده   گذرگاهی   واز 
خانم  رسیدند.  ایوان  به  گذشتندتا 
اتاق   در  دم  افسرده   که  دیدند  را 
افندی   زمان   ودرهمین  ایستاده 
سرافکنده  باصورتی مثل گچ سفید ،
انگاری  پیچیده در کفنی  سفید،   

دو   آن  شد.  ظاهر  در  ی  درآستانه 
زیر لب چیزی  به یکدیگر گفتند.

هدی خانم باناله گفت:
- جبل حال من بد است.

افندی   به  با تحقیر  وتمسخر  جبل 
اشاره کردوگفت:

- اگر دسیسه ی این مرد بی شرف  
با موفقیت به اجرا درمی آمد ، اآلن  

جسدهای ما  تکه پاره شده بود.
عمیقی  کشیدولی چیزی  آه  خانم 
نگفت. جبل که همچنان  با خشونت 
به  افندی  نگاه می کرد ، ادامه داد:
- حال ، خودت را  ذلیل وناتوان می 
بینی ، نه باجگیری که از تو حمایت 
کند، نه دل و جرأتی  برایت مانده 
شفاعت  تو  از  که  جوانمردی   ونه 
تو  بین  از  را  خودم  من   اگر  کند. 
 ، بکشضم  کنار  امان  کوچه   واهل  
آنان ترا  قطعه قطعه می کنند وزیر 

پا لگد کوب می شوی.
نظر  به  و  افتاد   مرد  براندام   ترس 
اما  آمد.  شکسته  ودرهم  خمیده  
جبل  سوی  به  چندقدم   خانم  

برداشت  وباالتماس گفت:
از  غیر  تو  از  ندارم  دوست  من   -
بخش  وآرامش  دلنشین  کلمات  
عصبی  دروضعیتی   ما  بشنوم. 
رفتاری  ومستحق   هستیم 
بزرگواری   از   برخوردار  دلسوزانه  

ومروت تو هستیم.  
پنهان  را  تأثرش  تا  جبل اخم کرد  

کندوگفت:
تو  منزلت  به   احترام  بخاطر  اگر   -

نبود ، اوضاع طور دیگری بود.
ندارم.  دراین  شکی  من   جبل   -
گذاری   نمی  که  هستی   تومردی 

کسی امیدش رااز دست بدهد.
جبل با تأسف گفت: 

- آیا آسان تر نبود عدالت  پیش از 
خون ریزی  برقرار می شد؟

از   حاکی  مبهم  حالتی   افندی 
خود  به  پرای   وحواس  سستی 

گرفت وخانم گفت:
- گذشته ها گذشته، حاال  ما بهتر 
گوش   تو  حرفهای  به  توانیم   می 

بدهیم!
هر  به  خواست  می  ناظر   ظاهراً 
قیمت  که شده  سکوتش را بشکند 

وباصداییضعیف گفت:
- اکنون فرصتی  است که  خطاهای 

گذشته را جبران کنیم.
شنیدن   برای  ها  گوش  ی  همه 
سخنان جّبار  واطالع از وضع وحال 
او  که از قدرت  افتاده بود، تیز شد. 
آنان مغرور ، کنجکاو، وناخشنود  به 

او نگاه می کردند.
برقرارشده  که  سکوتی   از  افندی 

بود  دلگرم شدوگفت:
راداری   تولیاقت آن  واقعًا   امروز   -

که جای زقلط را بگیری.
رفت  درهم  جبل  های   سگرمه 

وگفت:
نیست.  شدن  باجگیر  من  هدف   -
پاسداری  برای   را  دیگری  کس 
جز  چیزی  من  پیداکن.  خودت  
حقوق  تمام وکمال  آل حمدان نمی 

خواهم.
شماست.  مال  وکسر   کم  بدون   -
اداره  خواستی   هرطور  را  امالک 

کن.
هدی با امیدواری گفت:

- همانطور که  پیش ازاین بودی ،
جبل.

دعبس ازبین آل حمدان  فریادزد:
- مگر همه ی اوقاف ازآن ما نیست؟
افتاد.  حمدان   آل  دربین  همهمه  
ناظر وهمسرش  ازرخساره ی  رنگ 

پرید.
جبل با خشونت گفت:

- واقف )جبالوی(  برای استردادحق 
شما  به من امر کرده است نه غصب 

حقوق  دیگران.
 دعبس پرسید:

- کی به تو گفته  که دیگران برای 

خاست؟  نخواهند  برپا  حقشان  
جبل فریادزد :

نیست.  مربوط  من   به  این   -
مگر    ، بیزارنیستید  شماازظلم 
داشته  روا  ستمی   برشما  اینکه 

شود!
خانم باتأثر گفت:

- بلی جبل، تو مردی امین هستی! 
چقدردلم  می خواهد که تو  به خانه ی 

من برگردی.
جبل مصمم گفت:

- من در خانه های آل حمدان می 
مانم.

- این برازنده ی مقام تو نیست.
به  چیز  همه  که  زمان  آن   -
مکانی  ماهم  گذشت،  خیروخوبی 
مانند  خانه ی بزرگ  برپا خواهیم 
جبالوی  ما  جد  ی  اراده  این   کرد. 

است.
جبل   صورت  به  میلی   بی  با  ناظر 

نگاه کردوگفت:
به  کوچه  اهل  امروز  آنچه  آیا   -
تهدید  مارا  امنیت  رساندند  انجام 

نمی کند؟
جبل با بی اعتنایی  گفت:

بین  نیستچه  مربوط  من  به  این   -
شما وآنان می گذرد.

دعبس گفت:
احترام  ما  پیمان   به  شما  اگر   -
بگذارید، احدی جرأت اعتراض  به 

شمارا ندارد.
ناظر هیجان زده  گفت:

مسجل  درحضورهمه   شما  حق   -
شده.

هدی با امیدواری گفت:
- شما امشب شام راباما صرف کنید .

 این آرزوی  مادر است.
جبل  پی برد که این اعالن  به معنی 
ی  وخانه  او  بین  دوستی  برقراری  
بزرگ است  ونمی توانست  دعوت 

اورارد کندوگفت:
- سرور من آنچه خواست شماست.
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برای آل حمدان- پکه حاال  به آن 
آل  جبل می گفتند- روزهای بعدی 
گذشت.  می  وشادمانی  خوشی  به 
ورضوان  بازشد  شان  خانه  قهوه 
شاعر  چهارزانو  روی نیمکت  می 
نشست وتار های ربابش را به صدا 
رودخانه  مثل   آبجو  آورد.  درمی 
ابر  ازدود  اتاقها   سقف  بود.  جاری 

مانند  حشیش  پوشیده شده بود. 
تمرحنه می رقصید تااینکه از کمر 
نمی  قدره  دنبال   کسی  افتاد.  می 
با  جبالوی  ازمالقات   گشتوهمه 
به  انوارخیالی  از  ای  درهاله  جبل  
برای  پرداختند.  می  سازی  تصویر 
بهترین  زمان   این  وشفیقه  جبل  
روزهای  زندگی شان  بود. جبل به 

او گفت:
بلقیطی  از  - چقدر خوب می شد  
اینجا   بیاید  کردیم   می  دعوت 

بامازندگی کند!
شفیقه که آخرین  ماههای بارداری 

اش را می گذراند ، گفت:
- بلی ، او می تواند برای خوشبختی 

نوه اش  دعا کند.
مردباخوشحالی گفت:

است.  مبارک  قدمت  تو  شفیقه   -
شوهرخوبی  تواند   می  هم  سیده 

بین  آل حمدان پیدا کند.
- آن طور که همه می گویند ، بگو 
آل جبل،  تو بهترین مردی هستی  
دیده.  بخود  کوچه   این  تابحال  که 

جبل لبخنذزد:
بود.  بهتر  ما  ی  ازهمه  ادهم  اما    -
خوب  زندگی  یک  آرزوی  چقدر 
داشت. یعنی زمانی که انسان هیچ 
کار  نکند وفقط آوازبخواند، امارؤیای 

اوبرای ما تحقق خواهدیافت.
است  مست  که  دید   را  دعبس 
می  جبل  ازآل  جمعی  ودربین 
رقصد. دعبس که اورادید  باشادی 

گرزش را چرخاندوگفت:
من  شوی،  باجگیر  نخواستی  تو   -

باجگیر خواهم شد!
همه  که  کشید  داد  سراو  جبل 

شنیدند:
- بین آل حمدان  باجگیری نخواهد 
بود. اما همه علیه هرکسی به آنان 

حمله کند ، باجگیر  خواهند بود.
رفتوهمه  خانه  قهوه  طرف  به  جبل 
مستی   ازشدت  که   درحالی 
دنبالش  به  خوردند،  می  سکندری 
به راه افتادند. او خوشحال بود. پس 

به همه گفت:
کوچه  اهل  ترین   محبوب  شما    -
سرور   شما  هستید.  جدتان   نزد 
بگذارید  هستید.  کوچه  منازع  بال 
شما  بین  احترام  و  عدالت  عشق، 
حاکم باشدوابداً  هیچکس  درکوچه 

تان  مرتکب جنایت نشود...
صدای طبل و آواز از خانه های آل 
شادمانی  شد.  می  شنیده  حمدان  
افشاند.  می  نور  شان   درمحله 

درحالی که  بقیه ی محله ها  غرق 
بود.وجوانان   همیشگی  درتاریکی 
آل   ی  محله  وحوش  درحول   آنان 
وازدور  بودند   شده  جمع  حمدان  
زمان  دراین  کردند.  می  تماشا 
کوچه   اهل  از  عبوس   چندقیافه  
بگرمی  که  آمدند   خانه  قهوه  به 
به  دعوت  را   آنان  استقبال شدند. 
تعارفشان  وچای  کردند  نشستن 
آنان  که  زد   حدس  جبل  نمودند. 
اند.  نیامده  وتبریک  تهنیت  محض 
حدس او درست ازآب درآمد وقتی 

زناتی سالخورده ترین  آنان گفت: 
کوچه  یک  مافرزندان    ، جبل   -
اکنون  تو   . جّد  یک  واز  هستیم. 
وقوی  هستی  ما  ی  کوچه  سرور 
بین  عدالت   بهتراست  ترینشان. 
همه ی محله ها  حکمفرما شود نه 

اینکه فقط  برای  محله ی حمدان.
 جبل چیزی نگفت. آثاربی تفاوتی 
درصورت مردان  آل جبل پیدا بود. 

اما مرد بااصرار گفت:
- این در دست تست که عدالت  را 

درسرتاسر  کوچه برقرار کنی.
جبل از آغاز  امر  عالقه ای  به بقیه ی

ی  همه  زیرا  نداشت،  کوچه  اهل   
دردوران  حتی   خاندانش  افراد  
بقیه  برتراز   محنت  وستم  خودرا 
می انگاشتند. جبل به آرامی گفت:

خودم  مردم  برای   فقط  جّدم    -
وصیت کرد.

- اما او جّد همه است، جبل.
دراین بین حمدان  گفت:

- عقاید دراین باره  متفاوت است.
وبه آنان  نگاه کرد  که اثر گفته اش را 
ببیند ودید افسرده ترشدندوگفت:

درصحرا  خوداودرمالقاتش   -
کرده  تأکید  ما  به  اش  بروابستگی 

است.
انگاری  کرد.  تأمل  ای  لحظه  زناتی 
می خواست بگوید : » عقاید  دراین 
ناامید  اما  است«  متفاوت  باره 
کند.  تکرار  را  این  که  بود  ترازآن 

ولی از جبل پرسید:
- آیافقروذلت ما باعث رضای خاطر 

شماست؟
جبل بدون هیچ احساسی گفت:

-نه، اما این هیچ ربطی به ما ندارد.
مرد باپافشاری پرسید:

- چطور به شما مربوط نیست؟
این  پرسید  می  خودش  از  جبل 
چنین   این  بااو  حقی  چه  به  مرد  
صحبت می کند؟ اما عصبانی نشد. 
همدردی  احساس  بامرد  ازطرفی  

می کرد وازسوی دیگر آن رارد می 
خاطر   به  که  دید   نمی  کردودلیلی 
دیگران خودرا  به دردسر جدیدی 
بیندازد.مگر این دیگران که بودند؟ 
سر  که  آمد  دعبس  زبان  از  پاسخ 

مرد داد زد:
خودتان   ورفتار  برخورد   آیا   -
باما   ، ومحنت  سختی  رادرروزگار 

فراموش کرده اید؟
انداخت  بزیر  سر  ای  لحظه  مرد 

وگفت:
کسی  چه  باجگیران   ی  دردوره   -
یا  علنی  بطور  عقیده  ابراز  جرأت  
داشت؟  بادیگران  همدردی  اظهار 
می  اجازه  احدی  به  باجگیران  آیا 
غیرازآنچه   رفتاری  که  دادند  

دلخواهشان بود داشته باشد؟
باغرور  را  اش  ولوچه  لب  دعبس  
کرد  وجور  جمع  تردید   ابراز  برای 

وگفت:
ما  مقام  علت  به  همیشه  شما   -
درکوچه به ما رشک برده اید. حتی 

پیش ازباجگیران !
انداخت  بزیر  سر  دلشکسته  زناتی 

وگفت:
- دعبس ، خدا گناهانت را ببخشد.

دعبس بی رحمانه فریادزد:
- ازمردما جبل سپاسگزارباشید که 

نخواست ازشما انتقام بگیرد.
به  متضاد  افکار  بین   دودل  جبل  
سکوت پناه برد. او از دادن  کمک 
خواست   نمی  اما  کرد  می  پرهیز 
مردان،  کند.  اعالم  را  آن  آشکارا 
سرزنشهای  با  درجدال  خودرا  
سرد  نگاههای  دعبس،  آلود  خشم 
دیگران  وسکوت تهدیدآمیز  جبل 
برخاستند  نومید  دیدند،  مواجه 
بودند  آمده  که  راهی  وازهمان 
برگشتند. دعبس صبر کرد تا آنان  
ازنظر ناپدید شدند  سپس با مشت 
کرد  زشت  حرکتی  راستش  دست 

ودادزد:
- خوک زاده ها.

جبل پرخاش کرد:
ما  بزرگواری  و  شأن  به  شماتت   -

لطمه می زند.
  

ادامه دارد
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شدم.  مشغول  او   بعدازرفتن 
خوانندگان  این کتابچه ازحالت این 
طفل  تعجب خواهند نمود. درآینده 
ادراک  قوه ی  معلوم خواهدشد  که 
او درهمساالن او تاکنون کمتر دیده 
کند،  می  ظرافت  بامزه  بسیار  شده. 
اما هرگز لغو نمی گوید. مقلد غریبی 
وخودش  خنداند  می  را  همه  است، 
نمی خندد، هرکس بلند بخندد بدش 
ناهار،  دراتاق  امروز  همین  آید.  می 
باید  )حکماً  پرسیدآقااحمد  مادرش 
بیرون  ازحبس  را  گربه  گفت(  »آقا« 
قدر  آن  من  مگر  گفت  یانه.  آوردی 
ظالم هستم که حیوان بیگناه را  برای 
تقصیر جزیی دوروز محبوس نمایم، 
وانگهی  اگر من  گلوی اورا نفشرده 
بودم او هرگز روی مرا  نمی خراشید. 
کردم  آزادش   ، بستم  ساعت  یک 
وتیمارش نمودم.. ماهرخ گفت  پس 
چون  گفت  آید.  نمی  ما  پیش  چرا 
ازعمل  نموده  ادبی  خودبی  آقای  به 
خندیدیم.  همه  است.  منفعل  خود 
گفت  احمد  خندید.  بلند  خواهرش 
این حرف راست من موجب این همه 
خنده نبود، درهرصورت خنده ی بلند 
ازدختران زیبنده و پسندیده نباشد. 
من ازاین سخن پیرانه احمد خوشحال 
شدم، اورا تحسین  ودعا نمودم. واقعًا 
وازهرکس  درهرجا  بلند  خنده  آواز 

ناپسندیده است.

صحبت 2

است.  معنی  بی  ما  مکاتب 
ریسمانباز آسیا. سماع روحانی . 
عمارت بلور لندن. میمون کاغذ 
می نویسد. کبک را بجای اسب  
به گاری می بندند. فیل اطفال را 

دایگی می نماید.
چند  آمد  صبح   امروز  آقااحمد  

کاغذوسوزن  ونخ آورده، بعدازتعارف 
معتاد  گذاشت پیش من، وخواهش  
بدوزم.  ای  او دفترچه  برای  که  نمود 
یقین   بکنی؟  چه  خواهی  می  گفتم 
حساب  گربه هایت را خواهی نوشت. 
یا شماره ی  سنگهای خودرا که برای 
بازی انبارکرده ای ثبت خواهی نمود. 
یاصورت  ماهرخ ومیرزا نصیر حکیم را 
خواهی کشید. گفت من حاال به  گربه 
خود تخفیف  داده ام، سنگهای خودرا  
ام،  سپرده  ماهرخ  به  شمرده  اآلن 
چهل ودودانه است. دوسنگ سفید 
مثل برف، ویک سنگ  سیاه شفاف  
محمود به من بخشیده  که غیر ازشما 
به  هیچ کس نمی دهم. دفترچه را می 
خواهم، بامحمود به مکتب بروم، بدهم 
به معلم محمود  به من الفبا بنویسد. 
گفتم نور چشم من ، برای  تو تعلیم  
معلم  آخوند  اگر  است.  زود  هنوز 
محمود  مثل معلم  سایر مکاتب  ملل 
روی زمین مراتب تعلیم  خودرا طی 
نموده  وبعنوان  معلمی امتحان داده 
بود، ودستگاه  تعلیم ما  مثل دستگاه 
تعلیم  ملل متمدنه می بود، والفبای ما 
اقالً به قدر ده یک  سهولت  الفبای 
سایرین را می داشت  راضی می شدم 
که تو به مکتب بروی وتعلیم بگیری. 
ولی الفبای ما  آن قدر مشکل  واوضاع 
نظم است که  بی  به حدی  ما  تعلیم 
من ترا  تاسه سال دیگر  اذن رغتن  

مکتب نمی دهم.
احمد آزرده خاطر  وساکت شد. همه 
پدرمهربان   که  است   معلوم  را  کس 
به طفل  قابل وشیرین  خود مشکل 
مضایقه  ممکنه  ازخواهش   بتواند  
نماید. چه بکنم،  عیب دستگاه  تعلیم 
ما مرا مجبور نمود  که خواهش  اورا 
به عمل نیاورم. اطفال  سایر ملل روی  
زمین حروفات  زبان خودشان را  به 
مکتب   تارفتن  گیرند.  می  یاد  بازی 
نوشتن وخواندن  رادرکمال سهولت  
تحصیل  می نمایند. برخالف اطفال  
ما،  الفبای  صعوبت  از  که  ما،   وطن 
بعدازپنج سال  نمی توانند  کلمه ای را  
درست بخوانند. افسوس که بزرگان ما

  دراصالح معایب  این مسئله  مهمه ،
 که روح ترقی  ملتی و  حصن حفظ 
حوزه مذهب اسالم است به قدرذره ای
 اعتنا ندارند وقابل  تذکر  نمی دانند.

لبه  گفتم  برود،  برخاست  احمد 
صادق سپرده ام که امروز شمارا  به 
ببرد. خوشحال  ریسمانباز  تماشای  
گردیدورفت. من مشغول شدم. اطفال 
به تماشارفتند. وقت برگشتن  ایشان 
وانگهی  بودم.  نگران  شد.  نزدیک 
بودچون  خاطرآزرده  ازمن  احمد  
وظیفه مهربانی پدری حتی المقدور  
قبول نمودن  خواهش  صواب اطفال 
معاذیر گذشته  که  بکنم   است. چه 
اورابجا  خواهش   نمود  مجبور  مرا 
نیاورم. ولی به شرط  حیات  تارفتن 
علمیه  مسایل   بعض   اورابا  مکتب  
آشنا  خواهم نمود، وخواندن ونوشتن  
را تعلیم خواهم داد، زیراکه  استعداد 
مطلب  هرنوع   ، دارد  العاده  فوق 
او  درفهمیدن   ادانمایی  را  مشکل  

شبهه نباشد.
هرقدر وقت برگشتن  اطفال  نزدیک 
افزود.  می  برانتظارمن  شد   می 
یکدفعه دیدم  روی نورانی  احمد به 
خانه ی تاریک  دل من  پرتو افکند. 
خیلی مشعوف بود. ازدرنیامده سالم 
دادوبرگشت. پرسیدم چرا نمی آیی 
، گفت آقا اذن بدهید  بروم وارسی 
نمایم که بزغاله مرانان وآب داده اند 
یانه، وشماره ی سنگهای  خودرابرسم 
ی  مهمه  امورات   ، رفت  بیایم.  بعد 
گفتم  دادوبرگشت.  انجام  خودرا 
بلی.  گفت  است.  درست  سنگهایت 
نشمرده  یا  هرچه شمرده  ماهرخ  به 
بسپاری  درست نگه می دارد. همیشه 
که  کند  می  تذکره  را  شما  نصیحت 
می گویید حفظ امانت  اول وظیفه ی 

انسان واساس ایمان واسالم است.
گفتم بزغاله ی تو سیر است؟ گفت  
به   . نمود  وخیز  جست  مرادید  اول 
خیالم گرسنه است. نان وآبش دادم 
مرا  چندساعت   شد  معلوم  نخورد. 
ندیده بود ازورود من  وجد می نمود. 
گفتم هرچه دیدی نقل بکن. گفا قابل 

ذکر  چیزی ندیدم. ریسمان کلفتی 
درسراو   جوانی  بودند  کشیده 
برمی  گرفته   دست  درازی   چوب 
جست وفرو می جست  یک نفرهم 
جعلی   مقوایی   باصورت  درزمین  
چیز  نمود.  می  مسخرگی  مهیب  
پارسال  شما   که  آن  بود.  معنی  بی 
زیر  ارک،  درصحن  بودید   برده  مارا 
چادرسرپوشیده ، غرفه های  قشنگ  
موافق قاعده  مردم نشسته بودند ، 
پسرهای کوچک  قد من  روی مفتول  
کارها،  چه  کردند،  می  بازی  نازک 
چه چابکیها می نمودند.  بعد جوان 
وادعیه  نواخت   ارغنون می  ظریفی 
با نغمات دلچسب  می خواند. گفتم 
راست است . آنها که پارسال تو دیدی  
فرنگی بودند. آنهارا  ازطفولیت  مشق 
وتعلیم داده اند، وبیشتر  اطفال یتیم  
ازبرکت  که  هستند  السبیل   وابن 
هرساله  مبلغی   هرکدام  تعلیم  
مداخل دارند. وچون ازمواهب تعلیم 
خودشان   مداخل  اکثر  محفوظند  
اطفال   وتعلیم  تربیت  رابذل مصارف 
این  ازمعارف  نمایند.  می  مثل خود  
طایفه ، بعضی هرساله دوسالهمجلس 
ومداخل  دهند،  می  ترتیب  سماع 
آنهارا  به وجوه اعانه ی فقرا نذر می 
کنند. ازاین طبقه کسانی اززن ومرد 
هستند که سالیانه به تنهایی نیم کرور 
تومان مداخل دارند. خواندن آوازه ی  
یک ساعت معارف این سلسله )پات( 
داده  دخل  تومان   هزار  سه  گاهی 
وهمه را یکدفعه  به فقرا بذل نموده 

است.* انسان واطفال سهل است  
* مجلس سازوسماع بلور لندن که درسال 
اعلیحضرت  تشریفات   جزء  میالدی   ۱۸۸۰
پادشاه ایران بود درسفرنامه همایونی مرقوم 
ومرد،  زن  مغنی،  نفر  هزاروششصد  است: 
مدعواً  هزارنفر   دوانزده  که  مجلس،  درآن 
حاضربودند، تغنی می نمودند. درسال ۱۸۸۸ 
روحانی  سماع  مجلس  عمارت   درهمین 
درحضور صدهزار نفرمدعوین ، که دوهزارنفر 
مغنی  مشغول قرائت  ادعیه بودند، منعقدشد.
وتا حال نظیر  آن مجلس درهیچ جای عالم 
چیده نشده، ودرحین تغنی آنان  صدهزارنفر 
مدعوین همه چون  قالب بی روح اشک تعبد 

ازچشم به دامن  می ریختند.
»طالبوف«

کتاب احـمد یا سفـینه ی طالبی

ارث: عبدارلحیم طالبوف                    )قسمت دوم(

داده  دخل  تومان   هزار  سه  گاهی 
وهمه را یکدفعه  به فقرا بذل نموده 
است  سهل  واطفال  انسان  است.* 
همه  تافیل  گرفته  ازمگس  فرنگیها 
اند وانواع  ی حیوانات را تعلیم داده 

بازیهارا آموخته اند..۱ 
صحبت ۳
الماس  سازند؟  می  مدادراچطور 
است؟  ای  ماده  چه  وغرافیت 
مواد نوشتن چینی وبلور، ساختن 
بیان  کاغذی،  واسباب  کاغذ 
پاپروس وخط میخی ویراغلیفی. 

آقا احمد مرکب می سازد.

صبح   . کارداشتم  خیلی  امروز 
زودبرخاستم . بعدازساعتی دررازدند. 
معلوم شد  صادق چای آورده. اطفال 
می خورند.  چایی  گفت   راپرسیدم. 
نگذارد  آنهارا  بگو   خانم  به  گفتم 
پیش من بیایند، کارفوتی دارم. چون 
درعمل تجارت  مکتوبی  که باید امروز  
نوشته  وبه پوسته )پست( داده شودبه 
فردا نماند، زیراکه از دیرو زودی یک 
روز  خسارت کلی وارد می آید. صادق 
ی  گریه  صدای  بعدازاندکی   رفت... 
نتوانستم  خودداری  بلندشد.  احمد 
به تعجیل برخاستم. آستینم  خورد 
هرچه  ریخت،  چایی   استکان  به 
نوشته بودم  همه را ضایع نمود. ازپله 
ها پایین  آمدم . دیدم  احمد افتاده، 

سرش به پله خورده . برداشتمش .
می  هرروزی  عادت   به  من  گفت   
خواستم بیایم دست شمارا  ببوسم ، 
مادرم مانع شد، دویدم ، افتادم. سرم 
به سنگ پله خورد . گفتم من  خودم 
حرف  توچرا  نگذارد.  بودم   سپرده 
مادرت را نشنیدی . هرکس  ازاطاعت 
بزرگ خودش  تمرد نماید  البته مثل 

تو  سرش به سنگ می خورد.
خواست   می  احمد  باال...  رفتیم 
سرصحبت رابازکند، بی میلی مرادید  
گفت آقا، حاال که شما کاردارید  یک 
مداد  بایک صفحه کاغذ  به من بدهید  
باماهرخ می روم دراتاق  خودمان  چیز 

می نویسم یا صورت می کشم .
وپرسید  مدادوکاغذرادادم.گرفت   
...آقا کاغذراازچه می سازند وچطور 
پارچه  از  کاغذرا   گفتم  سازند؟  می 
های کهنه  واز پنبه وابریشم وسایر 
نباتات  وکاه و درخت درست می کنند.

»صحبت«  تاپایان  نویسنده   دراینجا   -۱
شرح مفصلی ازکارهای حیوانات  تعلیم یافته 

درسیرکها می نویسد.

هرچه  را  آن  مصالح  اول   که  همین 
باشد  بااسبابی که دارند  ریزه ریزه 
نموده ، بعد مثل آرد می سایند، می -
وهیوالیی  چسبانند  ومی  جوشانند 
مثل خمیر  ازآن حاصل می شود . بعد 
ازآن به دم چرخهای بخار  مخصوص 
این عمل ، که حاال اختراع شده ، می 
ریزند وازیک طرف بالفاصله  طبقات  
صدهزارذرع  طوالنی صاف وخشکیده 
بیرون می آید. بااسباب دیگر  آنهارا 
 ، بُرند  می  خواهند  که  هراندازه  به 
بارها  نموده،  وتوپ   دسته  مهرزده  
بسته به بازارفروش می برند. خصوصًا 
به بازارهای ممالک آسیا، که هنوز با 
لزوم  شدت  و  مصالح  وکثرت   وفور 
ومحتاج  ندارند  کارخانه  ازخودشان 

فرنگیان  هستند.
بزرگان اسالم روی همان کاغذ  که 
فرنگی ساخته کتب احادیثوقرآن 
عوض  نویسانند.  می  را  مجید 
ایجاد   به  اهالی   تشویق وترغیب  
کارخانجات  نوع   این  واختراع 
مفیده ، درممالک  اسالم موقتاً  اذن 
واجازه ی استخدام ایتادان  خارجه 
برای تعلیم  اهالی مستعد  داخله ، 
که بعداز  یک دوسال  از استادان 
خارجه  یکجا مستغنی  شده ، هم  
جدیدی  ثروت   وهم  پاک   کاغذ 
برای  ترقی وطن  که حوزه ی اسالم 

است  داشته باشیم نمی دهند.
خوشدل  و  قانع  قدر  همین  به 
هستند  که بگویند» ما از مسلمانان 
آنکه  خودقایل  می خریم« وحال 
عالِم  اسالم  وحقیقت  )گوینده( 
کاغذ  حامل   فقط  براینکه   است 
امروزی  وطن ما  مسلمان است نه 

عامل او.
... احمد گوش می داد  ومتفکر بود. 
به خیالم  آمد که اآلن  هرچه  درروی 
ازماده ی کاغذی درست می  زمین  
کنند  اطالعات  خواهد پرسید... خوب 
شد که  که به این مقوله ها دست نزدو 
کاغذ   تااختراع  پرسید  که   ، همین 
را  خودشان  نوشتجات  عالم   مردم 
چطور ضبط  می نمودند. گفتم  درروی 

پوست » بیرغامنت« یا » پاپروس«
اینجا می خواستم  تمام بکنم. گفتم  
حاال دیگر بروید پایین مشغول باشید ،
 من هم کاردارم. احمد گفت ، آقا، اگر 
مرکب راهم  بگویید که چطور واز چه 
چیزی می سازند  دیگر سؤالی  نمی 
کنم... گفتم ترکیب او چنین است  که 
نموده،  رابه هم مخلوط  مازو ودوده  
قدری آهن وصمغ عربی  داخل کرده ، 

جوش می دهند  تاغلیظ وشفاف  شد 
مرکب است... احمد ازاین  تفصیالت 
من   . رفتند  باماهرخ  خوشحال شد. 
هم کارهای خودم را تمام نموده رفتم  
درحیاط   برگشتم.  بعدازظهر  بیرون. 
ملتفت  بود.  ازدحام  آب  حوض  دم 
نشدم.)اعتنا نکردم، پاپی نشدم(ازپله 
ها باالرفتم، دیدم روی پله ها دوده ی 
سیاه  ریخته شده. برگشتم صادق را 
صدانمایم احوال بپرسم، دیدم احمدرا 
باسروصورت سیاه  می آورند. دریافتم 
که می خواسته  مرکب درست بکند. 
او خنده ام گرفت. تامرادید  ازحالت 
از ؛  کشیده  چقدرزحمت  آقا،  گفت 

دامن  به  را  دوده  دودکش  میان 
، ومازورا  وکاسه  صمغ   ، خودریخته 

حاضر   ، بودید  فرموده  چطورکه   
نمودم. می خواستم که آتش بکنم و 
مرکب درست نمایم  مادرم آمد کاسه  
راریخت وزحمات  مراضایع نمود.گفتم 

دوده راروی پله ها چراریخته بودی؟
گفت  اول آوردم بشما نشان  بدهم 
نبودید؛ قدری روی  کاغذ ریخته ، دم 
پنجره گذاشتم که بعدازآمدن  نگاه 
بکنید ، شاید ازدامنم  روی پله ها نیز 
ریخته شده... برگشته رفتم بال، دیدم 
دم پنجره باز، روی یک طبقه کاغذ 
بادآمده، همه   . دوده راریخته ورفته 
راروی قالی وکاغذها پاشیده. چه می 
توان کرد؟ خندیده صدانمودم آمدند 
به  خود  تمیزکردند...  باهزارزحمت  
خود گفتم یک حرف بی موقع  چقدر 
ودیگران گردید.  مورث زحمت  من 
بعدازاین هرگز  به طفل چیزی یادنمی 

دهم که بتواند امتحان نمود.

صحبت ۴
گبرها   . گرانبهاست  آدمی  وقت 
هستند.  وکجایی  کیستند 
فرنگی،  وکبریت  آتش  تحصیل 
انکشاف فسفر وتحصیل او. شرح 

مختصر ازقوه ی حرارت.
خوانندگان محترم راعرض می شود 
که آقااحمد معروف ما علی الحساب  
میل  بامن   هروقت  قرارگذاشته  
وقت  که  بپرسد   اول  دارد   صحبت 
دارم  بااوصحبت بکنم  یانه. وبعدازآن 
را   تازه  طرح  نماید.این  عمل  بگفته 
از تعلیمات محمود  یادگرفته. چون 
محمود  هرشب کتابی  درتعریف وقت  

آدمی  از حکیم معروف  »اتائونی«۲
  

۲- اتازونی ایاالت متحده آمریکا.معلوم نشد 
که منظوراز »حکیم معروف اتائونی« کیست.

گرانبهابودن   در  حکیم  خواند.  می 
ایام زندگی  بنی نوع ما  بیانات مفیده 
ودرخورتمجید مؤلف ذکر کرده، می 
به  را  انسان  که  است   گوید...وقت 
نیل اعمال  مواهب حسنه موفق می 
دارد، وقت است کهشخص تصورات 
ابنای  وترقی   درنیکنامی  خودرا 
وطن  خود به مقام اجرا  می گذارد، 
وقت است  که دریک دقیقه ی او می 
شود  سبب احیای جمعی شد، وقت 
است که درروی  کاوش گوشه های  
مخفی عالم  خلقت  وحقایق  ورموز  
مکنونات  را می کند. البته وقت  است 
که بهایم  راادب آموخته ، وحشی را 
دهد  می  یاد  تعلیمات  کند،  می  رام 
معتاد   وغریب   وبه حرکات  عجیب 
می نماید. خالصه حکیم دراین باب  

تفصیالت  دلپذیر می نویسد...
نیز  احمدوماهرخ  باال.  رفتم  من 
کردم  فراموش  گفت  احمد  آمدند. 
بودم،  دیروزدرباغچه  بشمابگویم 
دیدم   رفتم  محمودمراصدانمود  
بیرون درکوچه  ایستاده بود . شخص 
فقیری  عبور می کرد . پرسیدم  چه 
مردفقیر   این  به  گفت   گویی؟  می 
تازگی   چه  این  گفتم   تماشابکن. 
نگاه  هرسو  به  ما   درمملکت  دارد؟ 
گویا    ، فقراست  طور  این  بکنی  
اند. من  دروطن ماتخم  فقرا کاشته 
روزی ده دفعه  پول ازآقاگرفته  به آنها 
می دهم. محمود  گفت این شخص از 
آنها نیست، مسلمان هم نیست . گبر 
من  پرستند۳.  می  آتش  به  است، 
برگشتم آمدم  ، محمود پشت سراو 

بد گفت. راستی آنها بد هستند؟
درخور  مطلب   این  تفصیل  گفتم 
گنجایش  ذهن تو نیست. درست است 
صدهزارنفر   قریب   ایران  ی  درهمه 
ازآنها هستند وآتش پرستند. هنگام 
ایرانیان   که  اعراب    قوم  ی  غلبه 
قبول  آنها  بودند   پرست  آتش  همه 
را  دادن  جزیه  نکردند وذلت  اسالم 
نورپاک  ازتابش    . نشدند  متحمل 
اسالم  محروم گشته ودرظلمت عقاید  

اجدادی خودشان  ماندند.۴
 بقیه درصفحه ۴۸

هموطنان  دروصف  گفته  این  ۳-متأسفانه 
زرتشتی  نمی گنجد. زرتشتیان هرگز آتش 
باید  دیگر  درجایی  ونیستند.  نبوده  پرست 

مفصل دراین زمینه نوشت.           
۴- این عقیده  طالبوف است که  ازگرایشات 
اسالمی  برخورداربوده است. اگرچه تظاهر می 
کرده است که  یک مذهبی روشنفکر است. 
وگرنه امروز همه ایرانیان میدانند که عقاید  

زرتشتیان ظلمانی نیست.         »آزادی«
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ادامه ی خلفای عباسی

خلفای  شد  اشاره  همانطورکه 
وبخشش  وبذل  بادادن صله  عباسی 
به شعرا وموسیقیدانان آنهارا به این 
این   وبخاطر  هنر تشویق می کردند 
بدست  که   درآمد سرشار وشهرتی 
آورده بودند  اقدام به تأسیس  کالس 
های  موسیقی می خورند بحدی که 
نوازندگی  ودانستن  موسیقی دردربار 
یافت.  اعتبارکافی   عباسی   خلفای 
بنام  داشت  برادرکوچکتری  هارون 
دانستن   به  که  المهدی«   ابراهیم   «
شهرت  ساز  ونواختن   موسیقی 
فاضل  شاعرو  مردی  وی  داشت. 
وادیب  وموسیقیدان بود وبقدری به 
موسیقی وموسیقیدانان عالقمند بود 
که شعرا دروصف او شعر  می سرودند 
المهدی«  »ابراهیم  اگر   گفتند  ومی 
مملکت   امور   زمام  شود  خلیفه 
افتاد.  خواهد  موسیقیدانان  بدست 
مادر »المهدی« ایرانی وازاهالی دیلم 
گیالن بود که خود  نیز موسیقیدان 
هادی   « شوهرش   که  زمانی  بود. 
عباسی«  درگذشت طفل  خود یعنی 
» مهدی«  راباآداب ایرانی تربیت کرد 
آموخت.»ابراهیم  موسیقی  او  وبه 

المهدی«  درنواختن بربط  و مزمار

 )نی( مهارت یافت. ابراهیم خواهری 
نیز  او  که  دیگر   مادری  از  داشت  
ایرانی وموسیقیدان  بود. این خواهر  
وبرادر بخاطر  اطالع از دانش موسیقی 
الرشید   هارون  توجه   مورد  بسیار  
می  رامشگری  ودرحضوراو   بودند 
بین   خود  دردربار   هارون   کردند. 
هنرمندان   وسایر  وبرادر  خواهر  این 
می  ترتیب  مسابقه  وموسیقیدانان 
نمی  فروگزار  آنها  تشویق  واز  داد 
یعنی   اغانی«    « کتاب  کرد. صاحب 
نویسد  می  اصفهانی   ابوالفرج 
»ابراهیم المهدی،  آوازی نیکو  وقوی 
این  به  داشت ودرتمام  جهان صدا  
ابراهیم  یافت.«  توان  نمی  قدرت  
المهدی  عقیده داشت  آنچه دلنشین 
افزود  موسیقی   به  بایستی  است 
وخود  نیز چنین می کرد.وچون پدرو 
عباسی   مقتدر  ازخلفای  برادرش  
بودند  وخود  نیز مردی  متنفذ  بود 
پیروان  بسیاری پیدا کرد. بطوریکه  
سبک جدیدی  درموسیقی  آن دوره  
پدید  آوردوسبک قدیم راکه بانی آن 
نمی  جدی  زیاد  بود  موصلی  اسحق 
موسیقی   روح  لحاظ  بدین  گرفت. 
ایرانی دردربار باالگرفتوبخاطر تغییر 

سبک ازقدیم به جدید -  تنبور

خودجای  خاص  بافواصل  خراسانی   
زمان   ازاین  راگرفت.  بغدادی  تبور 
سنن و حالت موسیقی  ایرانی جای 
آداب وسنن موسیقی عرب را گرفت.

دستگاه  در  ایرانی  موسیقیدانان 
خالفت عباسی

معروفترین موسیقیدانان ایرانی سده 
های نخستین  پس از اسالم آنهایی 
خالفت  دردستگاه   که  هستند  
عباسی  دربغداد  یادرقلمرو حکومت 
اینان  کردند.  می  زندگی  عباسیان 
بیشتر دردربار بعنوان  ندیم ومعاشر 
خلفا وخلیفه زادگان  وبزرگان دولت  
عباسی بودند که عبارتنداز: ابراهیم 
بن ماهان معروف به موصلی وفرزندان 
واعقاب وبستگان او بنام های اسحق 
زندگی  شرح  به  که  وزلزل  وحّماد 

ابراهیم ماهان)موصلی(  می پردازیم:

-۱۲۰( )موصلی(  ماهان  بن  ابراهیم 
بود.  ماهان  فرزند  ابراهیم  ه.(-   ۱۸۸
ارجان  ازدهقانان   پدروی  ماهان  
فارس وازخاندان  شریف آن سامان 
بنی  عمال   جوروستم  از  که  بود 
امیه ازفارس به کوفه  مهاجرت کرد  
واصیل  بزرگ  خانواده  با  ودرکوفه 
امیه   بنی  ازستم  آنهاهم  که  دیگری 
ازفارس به کوفه آمده بودند  وصلت 
نمود  وابراهیم  درکوفه  به سال  ۱۲۰ 
دردویاسه   وی  آمد-  بدنیا  هجری 
سالگی  پدرش راازدست داد  وتحت 
سرپرستی مادر  ودایی هایش  بزرگ 
شدوبرای تحصیل  به مکتب فرستاده 
شد. چون به موسیقی  عالقه وافری 
داشت  واین موضوع  خالف عقیده  
موصل  به  ازکوفه  بود   او  خانوادگی 
اقامت  موصل  در  ویکسال  فرارکرد 
ازموصل   بازگشت  از  پس   . گزید 

ری  پعازم   شد  معروف  موصلی  به 
گردید تادرآنجا  به تحصیل موسیقی  
بپردازد. وی درخاطراتش  می نویسد: 
به مکتب  موسیقیدانی رفتم  درری 
بنام جوانویه زرتشتی که مرا  مورد 
لطف ومرحمت قرارداد وموسیقی را  
آنطور که  تشنه اش بودم بمن آموخت 
ومرانزدخود نگهداشت. سپس یکی 
ازوجودمن  عباس  بنی  عّمال   از 
باخبرشد ومرانزد خودطلبید واکرام 
تمام کرد ومن پیش اوبودم تاآنگاه که 
خلیفه عباسی » المهدی« ازوجودمن 
نزداو آگاه شد. ازاوخواست که مرا به 

بغداد  نزداوروانه کند.«
ابراهیم بدعوت مهدی خلیفه عباسی 
)پدرهارون الرشید(  بدرباراو می رود 
ومورد توجه اوقرارمیگیرد. موقعیکه 
به تحصیل موسیقی  ابراهیم  درری 
شود  آشنامی  بازنی  پرداخت   می 
همسری  به  اورا  که  بنام»شاهک« 
حاصل  واسحق   کند  می  اختیار 
موصلی  ابراهیم  است.  ازدواج  این  
غنا  ازراه  که  پولی   گویداولین  می 
وموسیقی بدست آوردم موقعی بود 
خوشی  به  وبامردم  بودم  درری  که 
ازطرف  میکردم.مأموری  سلوک 
»منصور« خلیفه عباسی به ری آمد 
وچون از وجودمن  اطالع حاصل کرد  
پیش من آمد  وآوازمراشنید وپوست 
داد.  انعام  بمن  پرارزشی   سمور  
درسفر دیگری که این شخص به ری 
آمد حاکم ری  به اوپول وپارچه زیادی 
بخشید.  بمن  آنهارا  نصف  او  که  داد 
ازآن پس عهد کردم که جزموسیقی 
به کاردیگری نپردازم. ابراهیم موصلی 
خود  درزمان  عود   درنواختن  که 
صدای  بودوهمچنین  بفرد   منحصر 
خوبی داشتموردتوجه خلفای عباسی 
الرشید  هارون  ودردربار  قرارگرفت 
یافت.  تمام  ومنزلتی   وثروت  مقام 
وی از ندمای خلیفه شد وبااو معاشر 
گردیدوازاین طریق  ثروت بسیار بهم 
ثروتمند   ازموسیقیدانان   ویکی  زد 
دریک  گردید.  دردربارعباسی 
یک  درازاء  خلیفه«   هادی   « مورد 
باوبخشید.  انعام  درم  هزار   ۷۰۰ آواز 
ابراهیم موصلی  درزمان خود  یکی 
وخانه  شهرگردید  ثروتمندان   از 
شهرت  زدو  بهم  مجللی  ودستگاه 
که  رسید  بحدی  او   ومحبوبیت 
درموقع بیماری، خلیفه به عیادت او 
میرفت. درموردابراهیم موصلی گفته 
اند که وی مورد حسادت یکی دیگراز 

موسیقیدانان    بقیه درصفحه ۴۸

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود
 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت 

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای 

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 
تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151
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ده-بیر-پرس-نیا۶-رادار-ماهان-لخت۷-داغ-کفر-  -۵ طبی-گ-ه-سوت 
ماراتن۸-ف-ر-مار-گتو-خ-د۹-کندوان-دهن-روح۱۰-ریا-مولیر-اورال۱۱-
۱۳-آب-خلص-گرل--ت-ها  ۱۲-بال-ب-ت-فیل-نظم شنل-لون-لقا-فا
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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

ـــه۲-  ـــی فرانس ـــب انقالب ـــروف عبیدزاکانی-خظی ـــی: ۱- اثرمع افق
ـــواع مختلـــف۳-  ـــی دران ـــی- دانـــه ای خوردن محلـــی بـــرای صیـــد ماه
ـــتان  ـــتخوان دربدن-دوس ـــال دواس ـــل اتص ـــمه- مح ـــت- کرش ـــش پرس آت
ــیده۵- گلـــی  ــم پاشـ ــده وازهـ ــن انـــد۴- عقـــب- پراکنـ خـــوب چنیـ
ـــنده  ـــتن-۶- نویس ـــرل- بس ـــدام- من ـــت اع ـــا- درخ ـــع دخترخانمه درجم
ـــاز  ـــورد نی ـــاننده- م ـــی۷- بسیارپوش نودوســـه- شـــهری درآذربایجـــان غرب
ـــان،  ـــه راه کرم ـــهری در س ـــی- ش ـــق روس ـــرس۸- تصدی ـــران- ت درودگ
ــتی  ــپ- نیسـ ــپانیا۹- چـ ــای اسـ ــد- آقـ ــل وماننـ ــاس - مثـ ــه بندرعبـ بـ
ــای  ــاب قراردادهـ ــنده کتـ ــده۱۰- پرده-نویسـ ــل کننـ ــودی- عمـ ونابـ
اجتماعی۱۱-صدمترمربع-آخریـــن خوابگاه-کوهـــی درشـــمال غربـــی 
ـــذرد۱۳-  ـــن بگ ـــاژی- ای ـــل زوال۱۲- حیوان-مونت ـــروف امی فارس-اثرمع
ـــغ-  ـــرود- بلی ـــکار می ـــیم ب ـــی س ـــتگاههای ب ـــواج  دس ـــت ام ـــرای تقوی ب
اصطالحـــی درشـــطرنج- گاهـــی زنهـــا  برســـرآن میرونـــد۱۴- دالور-

ـــل ـــه داردان ـــر تنگ ـــام دیگ ـــر- ن ـــری از هوم ـــح۱۵- اث فات

عمـــودی:۱- آلـــوده بـــه زهـــر- پایتخـــت کشـــوری 
ــی  ــم- حیوانـ ــادازروی خشـ ــرقی۲- فریـ ــای شـ درآفریقـ
ــف  ــل بدن-همدم-مخفـ ــتن۳-عضوی درداخـ بارکش-بازداشـ
ـــزی-  ـــای مرک ـــوری دراروپ ـــت کش ـــی۴- پایتخ ـــز خارج اگر-فل
ـــد۵- ره  ـــام هن ـــب ن ـــره صاح ـــالدی- چه ـــال می ـــی ازس ماه
ــول  ــت مفعـ ــه- عالمـ ــه- روزفرانسـ ــری- همـ آوردی قمصـ
صریـــح۶- گفتنـــی ناگفتنـــی- فاصلـــه اش تااینجـــا زیـــاد 
اســـت- کشـــاورز انگلیســـی۷- مجســـمه ای کـــه بعضـــی 
ـــف  ـــا- مخال ـــازتیره- روش ه ـــد- س ـــی کنن ـــتایش م ـــا س ه
ـــی-  ـــزی ارتجاع ـــانه ای۹- فل ـــاری افس ـــرات- م ـــت۸- بک نیس
ـــی   ـــدن۱۰- حیوانات ـــتون ب ـــت- س ـــوت وق ـــدون ف ـــرخ- ب گل س
ازایـــن نـــوع یافـــت مـــی شـــوند- اگـــر حرفـــی بدنبـــال 
ـــمارابگیرد-رغبت۱۱-  ـــن وش ـــس م ـــت عک ـــی توانس ـــت م داش
پهلوان-زایل-پرنـــده ای بیـــن فرانســـه وآلمـــان- لباســـی 
درهنـــد وشـــهری درایـــران-۱۲- ســـلطنتی بیگانه-دشـــت-
ـــازی اســـتولی درمیـــدان جنـــگ آدم مـــی کشـــد-۱۳- وســـیله ب
ـــاع  ـــرض وارتف ـــول وع ـــه ط ـــت ک ـــی اس ـــرعی آب ـــالح ش دراصط
ـــرب-  ـــان ع ـــزرگ- زب ـــد-حیوان ب ـــم باش ـــب ونی ـــه وج آن س
بچـــه هادریکـــی ازبازیهـــا مـــی کشـــند۱۴-درختی بـــدون 
ــای  ــهروبندری کناردریـ ــیاهی- شـ ــایه دار-سـ ــوه اماسـ میـ
آدریاتیک۱۵-خالـــق کارتـــن- ســـیگاری کـــه بعدازانقـــالب 

ببازارآمـــد                      پاســـخ درشـــماره آینـــده
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تایمز  نیویورک  آمریکایی  روزنامه 
روز جمعه ۳ ژانویه گزارش داد قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
موشک  چندین  هدف  پاسداران، 
شلیک شده از یک پهپاد قرار گرفت و 
این راکت ها دو خودرو حامل سلیمانی 

و دیگر مسئوالن را هدف قرار دادند.
بیان  در  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری 
تفاصیل آورده است، عملیات حمله 
نزدیکی  در  علیه سلیمانی  موشکی 
منطقه بارگیری فرودگاه بغداد اتفاق 
افتاد و هدف قرار گرفتن او لحظاتی 
پس از خروج وی از هواپیمای حامل 

او از لبنان انجام شد.
در ادامه گزارش آمده است، مقامات 
جسد  که  کردند  تأیید  عراقی 

سلیمانی، تکه تکه شده است.
عراق  در  الحدث  و  العربیه  خبرنگار 
گرفتن  قرار  هدف  داد  گزارش 
به  بامداد  یک  ساعت  در  سلیمانی 
وقت بغداد انجام شد و گزارش هایی 
این در  راکت   ۴ شلیک  بر  مبنی 

عملیات منتشر شده است.
پس از حمله موشکی آمریکا در بامداد 
روز جمعه ۳ ژانویه که منجر به کشته 
شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
ابو مهدی المهندس، معاون  قدس و 
فرمانده شبه نظامیان حشد الشعبی 
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ  شد، 
در توییت خود فقط پرچم کشورش را 

به عنوان نماد پیروزی، نشر داد.
تویت ترامپ پس از یک ترور سازمان 
یافته با استفاده از پهباد و هدف قرار 
دادن شماری از فرماندهان و عناصر 

الحشد الشعبی نشر شد که در حال 
بین المللی  فرودگاه  از  شدن  خارج 
همراه یک  به  درب جنوبی  از  بغداد 
بنابر  که  بودند  عراقی  غیر  هیئت 
گزارش ها، برخی از فرماندهان سپاه 

نیز حضور داشتند.
شدن  کشته  به  موشکی  حمله  این 
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، 
ابو مهدی المهندس، نفر دوم الحشد 
مسئول  الجابری  محمد  الشعبی، 

الشعبی  الحشد  در  روابط  مدیریت 
لجستیکی  مسئول  علی  حیدر  و 

انجامید.
در این عملیات همچنین شماری از 
اجساد سوخته به جای مانده که هنوز 

شناسایی نشده اند.
حسن  و  رهبر،  ای  خامنه  علی 
روحانی  رئیس جمهور رژیم اسالمی  
درمنزل قاسم سلیمانی  از خانواده او 
سلیمانی  قاسم  دختر  دیدارکردند.  
خون  انتقام  نصراهلل  حسن  گفت: 
گرفت. خواهد  آمریکا  از  را  پدرش 

ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
جمعه ۳ ژانویه ۲۰۲۰، علی ربیعی در 
گفت و گویی، سلیمانی را »نماد قدرت 
و همبستگی علیه ظلم« توصیف کرد 
که »سرمایه نمادین همه ایرانیان« بود.

را  سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  او 
کریه  »چهره  شدن  ظاهر  باعث 
»قطعا  و گفت:  کرد  قلمداد  آمریکا« 
دولت جمهوری اسالمی در کنار همه 
قاسم  سردار  انتقام  گرفتن  ایرانیان 

سلیمانی را حق خود و دفاع از منزلت 
و کرامت ایران می داند«.

سخنگوی دولت ایران، به نقل از رهبر 
جمهوری اسالمی، تاکید کرد که ایران 
از  اما  نبود«،  جنگ  دنبال  »هیچ گاه 

خودش »دفاع« می کند.
قرمز  خط  »آمریکا  اینکه  بیان  با  او 
قاطع  »پاسخ  از  کرد«  رد  را  ایران 

ایران« به این کشور خبر داد. 
برای  نشریه  که   لحظات  درآخرین 
که  خبررسید  شد  می  آماده  چاپ 
رئیس جمهور آمریکا درتوئیتی اعالم 
کرداگر ایران دست به حمله ای بزند 
آمریکا ۵۲ هدف فرهنگی را درایران  
بمباران خواهدکرد. اما مایک پمپئو در 
گفتگوی تلویزیونی اش  گفت ترامپ 
چنین حرفی نزده  است. دراین حال  
پارلمان عراق خروج نیروهای خارجی  
از عراق را به دولت واگذار کرد. پیکر 
کرمان  در  شنبه  روزسه  سلیمانی 

شهرزادگاهش دفن گردید.
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فیروزان خطاب به وزیر راه و شهرسازي:
مشکالت را مرتفع کنید

گروه هنر: مدتي اســت که فعالیت هاي «خانه  �
وارطــان» تعطیل شــده اســت. به همیــن دلیل  
نشست خبري مهدي فیروزان و علي رضا بهزادي، 
مدیران شــهر کتاب و رویداد مهندسي صبا، شنبه 
اول دي در کافي شــاپ خانــه وارطان- تنها مکان 
فعــال این خانه - برگزار شــد. هدف از برپایي  این 
 نشســت مطرح شــدن دالیل الینحل ماندن مسائل  
این دو شرکت با وزارت راه و شهرسازي بر سر خانه 
وارطان بود. فیروزان در ابتداي این نشســت گفت: 
«جالب است بدانید دوســتان من در دولت مرا از 
انتقاد به وزیر راه و شهرســازي بر حذر داشــته اند، 
از ایشــان خواهش مي کنم مسئله ما را زودتر حل 
کنند. من گمان مي کنم مشــکل، رویکرد فرهنگي 
ماســت. شــهر کتاب متعلق به ملت اســت؛ اما 
ممکن اســت وزارتخانه متعلــق به طیفي خاص 
باشــد. مشکل ما این است که مســتقل هستیم  و 
وزارتخانه مي خواهد اســتقالل مــا را از بین ببرد. 
در کشوري که قرار اســت مدیرانش مدبر باشند و 
عقالنیت و خالقیت داشته باشــند، این طرز رفتار، 
نامــي جز اتالف منابع نــدارد. تیم وزارتي به جاي 
گره گشــایي، گره بر گره افزوده انــد. امروز ما دنبال 
دادخواهــي هســتیم».بهزادي هم گفت: «ســال 
۱۳۹۴ دکتــر آخوندي و دکتر ایزدي تصمیم گرفتند 
فضایــي را برای گفت وگــو و اتفاقــات معماري، 
تأسیس  و فرهنگي  شهرســازي، جامعه شناســي 
کنند. صاحبان  خانه وارطان  که مي توانستند اینجا 
را تخریــب کنند، با فرهنگ دوســتي تمام، اینجا را 
به شــرکت عمران بهســازي فروختند که اسم آن 
اکنون به بازآفریني تغییر یافته اســت. کلید اینجا 
را دکتر ایزدي در اختیار ما گذاشــتند و من از آقاي 
فیــروزان به عنوان کســي که تجربه کار در شــهر 
کتاب و مدیریت فرهنگي دارند، درخواســت کردم 
کنــار ما باشــند».در ادامه فیروزان گفــت:  «براي 
بخــش خصوصي، مثل ما، شــخصیت وزارتخانه، 
یک شخصیت حقوقي اســت. فرقي نمي کند چه 
کسي وزیر باشــد. وزیر، معاونان و مدیران کل حق 

ندارند امضاهاي مســئوالن پیشین را نقض کنند و 
قرارهــاي آنها را نادیده بگیرند. ما نامه هایي داریم 
کــه وزارت راه و شهرســازي و شــرکت عمران و 
بهسازي شهري تهران نوشته اند. طبق این نامه ها، 
شرکت مادرتخصصي به شهرکتاب نمایندگي داده 
که ما اینجــا را به خانه وارطان تبدیــل کنیم. این 
نامه ها به فروشــگاه هاي زنجیره اي شهر کتاب، به 
وزارت بازرگانــي، به وزارت نیرو، به وزارت ارشــاد 
و به ثبت شــرکت ها داده شــده و حتي سند اینجا 
به ما داده شــد تــا بتوانیم هر جا کــه مي رویم با 
ارائه کردن آن رضایت مالک را از فعالیت هاي خود 
نشــان دهیم. معاون وقت عوض شدند و معاون 
بعدي، آقاي مهندس عشایري، آمدند.من خدمت 
ایشان رسیدم و خواهش کردم تکلیف ما را روشن 
کنند. پرســیدم آیا ما مي توانیم به فعالیت هایمان 
ادامه بدهیم که ایشــان در حضــور همکاران من 
گفتند بله شــما فعالیت هاي خودتــان را در اینجا 
ادامــه بدهیــد ».او  ادامه داد: «تمــام کارهاي ما 
در این ســاختمان، با هماهنگي مدیران و معاونان 
وقت انجام شــده و اینجــا با حضــور وزیر وقت، 
آقاي آخوندي افتتاح شــده اســت. در روز حضور 
آقاي آخوندي، ایشــان با ابــراز رضایت از روند کار 
ما، خواســتند تا این  طرح را در شهرهاي دیگر هم 
گسترش دهیم».فیروزان در پایان سخنانش گفت: 
«شــهرکتاب در هیچ حادثه اي ابراز نظر نمي کند؛ 
چون ما اقتصاد فرهنگ هستیم و باید چتري باشیم 
کــه همه مردم و جریان هــاي فکري و فرهنگي را 
پوشــش بدهیم. ما چند ماه است که در اتاق هاي 
مدیران ســرگردانیم و مي گوییم حــاال که ما را در 
مزایده نپذیرفته اید، هزینه هــاي ما را برگردانید. از 
روز اول گفتند کــه مي دهیم. در طول بیش از یک 
ســال، بارها تقاضا کرده ام پولي را که ما به عنوان 
یک مؤسســه غیرانتفاعــي هزینــه کرده ایم به ما 
برگردانید. اســتنباط من این نیســت که آقایان پول 
ندارند. از نظر حقوقي هم کســي نمي تواند اینجا 
را از مــا بگیرد؛ چون به محض اســتقرار شــما در 
یکجا، دیگري باید نادرســت بودن حضور شــما را 
اثبات کند. من مي خواهم احقاق حق شهرکتاب به 
گوش وزیر راه و شهرســازي و مقامات باالتر برسد. 
ما بیش از یک سال است که در راهروهاي وزارتي 
ســرگردانیم. براي اینکه ما اینجا را به برنده  مزایده 
تحویل بدهیم، باید وزارتخانه هزینه هایي را که ما 
انجام داده ایم و ایشــان تأییــد و امضا کرده اند، به 
مــا برگرداننــد و تعلل آنهــا در بازپرداخت باعث 
شــده برنده  مناقصه، خانم منیــژه حکمت هم از 
ما گالیــه کنند. ما اگر اینجــا را تخلیه کنیم، قطعا 
نخواهیم توانســت مبلغ هزینه هایــي را که براي 
مرمت و احیاي اینجا کرده ایم، پس بگیریم. وزارت 
هم جلوي کار ما را گرفته و هم باعث شــده برنده  
مناقصه نتواند کارش را شــروع کند. جا دارد من از 
دکتر ایزدي تشکر کنم که پاي قول هاشان ایستادند 
و هر جا الزم بوده با بیان حقایق از ما دفاع کردند».

زیر درختان زیتون

فیلم هاي مستند راه یافته 
به جشنواره فیلم فجر

گروه هنر: اسامي فیلم هاي مستند سي و هشتمین  �
جشــنواره فیلم فجــر اعالم شــد.  هیئــت انتخاب 
بخــش مســتند متشــکل از «بابک بهــداد»، «رامین 
حیدري فاروقي» و «مرتضي شعباني» پس از بازبیني 
فیلم هاي مســتند بلنــد متقاضي حضــور در بخش 
مســتند، ۱۰ فیلم زیــر را به ترتیب حــروف الفبا براي 
حضور در جشــنواره فیلم فجر برگزیدنــد: بانو؛ پروژه 
ازدواج؛ جایي براي فرشــته ها نیســت؛ خسوف؛ خط 
باریک قرمز؛  زمستان اســت؛ زندگي میان پرچم هاي 

جنگي؛  عالیجناب؛ کامي؛  مهدي عراقي را بکش.

بیانیه انجمن فیلم کوتاه ایران 
در اعتراض به وضعیت فیلم ها

گروه هنر: انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) با ارسال  �
بیانیه اي از وضعیت فیلم کوتاه ایران ابراز نگراني کرد. 
در این بیانیه آمده اســت: «به عنــوان نهاد صنفي که 
حمایــت از فیلم  کوتاه را وظیفه خــود مي داند، اعالم 
مي کند توقیف و سانسور فیلم هاي کوتاه و جلوگیري از 
نمایش آنها در سینماهاي هنر و تجربه و جشنواره هاي 
فیلم از سوي اداره ارزشــیابي و نظارت وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمي مغایر با اصل آزادي بیان و به طور 
مشــخص اصل ۲۳ قانون اساسي اســت. در ماده ۲۷ 
منشور حقوق شــهروندي نیز آمده است: «شهروندان 
حق دارند اندیشــه، خالقیت و احساس خود را از ُطرق 
مختلف آفرینش فکري، ادبي و هنري با رعایت قوانین 
و حقــوق دیگران بیان کنند». بي گمان راه توســعه هر 
جامعه اي با هر نوع ســاختار اجتماعــي و حکومتي، 
آزادي بیان اســت. فیلم کوتاه همواره به واسطه قالب 
غیرتجاري خود توانسته اســت آسیب ها را با جسارت 
واکاوي کــرده و زنگ هاي خطر را خیلي جلوتر به صدا 
درآورد. همین ویژگي هاي آزادمنشــانه فیلم  کوتاه، این 
قالب هنري را از اسارت چارچوب هاي سینماي تجاري و 
قواعد دست وپاگیر آزاد کرده است و باعث گردیده فیلم 
کوتاه ایران در عرصه هاي گوناگون داخلي و بین المللي 
درخششــي کم نظیر داشــته باشــد. فیلم  کوتاه، اکران 
وسیع ندارد و این قالب سینمایي در جامعه ما همواره 
مهجور بوده است. متأسفانه ســازمان صداوسیما نیز 
نمایش فیلــم کوتاه را از دســتور کار خود خارج کرده 
اســت و اهمیتي به ایــن بیان هنري موجــز و اثرگذار 
نمي دهد. همچنین هر ساله شاهدیم که تعدادي فیلم  
کوتاه از حضور در جشــنواره هاي متعدد داخلي مانند 
جشــنواره فیلم  کوتاه تهران یا اکران در سینماهاي هنر 
و تجربه، منع، سانســور و توقیف مي شوند و متأسفانه 
این ممیزي هاي کم ســابقه روز به روز بیشــتر شــده تا 
آنجا که براي نمایش هاي کوچک نیز ســخت گیري ها 
شــدت یافته است. تیغ سانسور روي جسم جوان فیلم 
کوتــاه، نوآوري، خالقیت و جســارت را کــه الزمه کار 
هنري و فیلم ســازي، به ویژه فیلم کوتاه است، از میان 
برده و این قالب ســینمایي را به گرداب محافظه کاري 
مي کشــاند. محافظه کاري  و دخالت نهادهاي مختلف 
در امور فرهنگي همواره مانع پیشــرفت فرهنگ شده 
است. سانسور، جســم و روان در حال رشد فیلم کوتاه 
را جراحي و زخمي مي کند و ایــن زخم ها هرگز التیام 
پیدا نمي کنند. ما خواســتار آن هستیم که هرچه زودتر 
چاقوي سانسور از روي کالبد فیلم کوتاه برداشته شده تا 
زمینه هاي شکوفایي و رشد هرچه بیشتر این بیان هنري 

فراهم شود».

فراخوان جشن تصویر سال
گروه هنر: هفدهمین دوره نمایشگاه تصویر سال و  �

جشنواره فیلم تصویر از دوم تا بیست  وسوم اسفندماه 
۱۳۹۸ مانند دوره هاي گذشــته در رشته هاي عکاسي، 
گرافیک، کاریکاتور و فیلم با همراهي خانه هنرمندان 
ایران و در اختیارداشــتن همه فضاهاي نمایشــگاهي 
و نمایــش فیلــم خانه هنرمنــدان برگزار مي شــود. 
بخش ویژه هفدهمین دوره نمایشــگاه تصویر سال با 
عنوان «چهل ســال، تهران» که با حمایت و همراهي 
سازمان زیباســازي شــهرداري تهران برگزار مي شود، 
دربرگیرنده آثار تجســمي هنرمندان سراســر کشــور 
از شــهر تهران در  ۴۰ سال گذشــته (۱۳۹۸-۱۳۵۷) 
به  همراه فیلم هاي مســتندي که درباره شــهر تهران  
یا با محوریت مکاني شــهر تهران ســاخته شــده اند، 
خواهد بود. همه آثار ارســالي بایــد در قالب DVD و 
به صــورت دیتــا (Data) و با هر یــک از فرمت هاي
  MOV (H.264) / MP4 (H.264) / MPEG2 :
همراه با کــد رهگیري دریافت شــده از طریق ثبت نام 
در ســایت تصویر، به دبیرخانه جشــنواره ارائه شوند. 
فیلم هایي که به صورت VOB ارســال شــده باشند، 
پذیرفته نخواهند شــد. مهلت پایاني ارسال آثار تا ۳۰ 

دي  ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. 

برگزاري مسابقه عکس «سیالب»
گروه هنر: ســومین دوره مسابقه عکس با موضوع  �

بازســازي مناطق ســانحه دیده ناشــي از « سیالب ۹۷ 
و ۹۸» برگزار مي شــود. پژوهشــکده سوانح طبیعي و 
بنیاد مســکن انقالب اســالمي با هدف مستندســازي 
ســکونتگاه هاي  بازســازي  و  وارده  خســارت هاي 
آسیب دیده در «سیالب» سال هاي ۹۷ و ۹۸ که روستاها 
و شهرهاي شــمال غرب تا جنوب غرب و مرکز کشور را 
دربر گرفت، از هنرمندان عرصه عکاســي که با نگاهي 
عمیق و جامع در هر بحراني حضور داشته اند، دعوت 
مي کند  در مسابقه « سیالب ۹۷ و ۹۸» شرکت کنند. این 
مسابقه در دو بخش اصلي (تک عکس) و ویژه (عکس 

مقایسه اي و مجموعه عکس) برگزار مي شود.  

خبر

سال هفدهم    شماره 3605 هنرسه شنبه   3 دي 1398

همواره سرنوشت  «فیلم مســتند» با مسائل جامعه 
گــره خورده اســت .به طــوري که هــر جامعه اي 
ملتهب تر باشــد،  مســئولیت پذیري مستندساز در 
انعکاس وقایــع آن جامعه بیشــتر خواهد بود. در 
این مســیر ســینماي ایران هم از این تعریف مبرا 
نیست.خوشــبختانه طــي این ســال ها فیلم هاي 
درخوري در شــاخه مستند ســینماي ایران ساخته 
شده که مشکالت متنوع قشــرهاي مختلف مردم و 
موضوعات متفاوتي  در آنها  منعکس شده اند. ضمن 
این که  موفقیت هاي بسیاري در بخش هاي  نمایش، 
اکران و جشــنواره هاي خارجي کســب کرده اند که 
بیانگر کنجکاوي و عطش مردم در رسیدن به پاسخ 
سواالتشــان اســت. اما یکي از رویکردهاي خاص  
این روزها در فیلم هاي مســتند به چالش کشــیدن 
فضاي سیاسي و سرك کشــیدن به دنیاي سیاست 
است. بدیهي است با تحوالت ایجاد شده در جامعه 
و تغییر نسل ها، جوانان امروز و فعاالن و کنشگران 
و سیاست مداران پا به سن گذاشته سواالت زیادي  
دارند که نیاز به پاسخگویي دارد. اخیرا امیر تاجیك، 
مدیر پیشین شبکه مســتند تلویزیون،  بعد از تجربه 
ســاخت دو فیلم موبایلي درباره یکي از مهم ترین 
افــراد نزدیك به خانــدان پهلوي فیلمي مســتند 
ساخته است. او کسي نیست جز اردشیر زاهدي که 
اظهارات او در دنیاي سیاست و درحمایت از برخي 
کنجکاوی برانگیز  اسالمي  جمهوري  سیاست هاي  از 
شده است. به بهانه ساخت این فیلم،  با امیر تاجیك 

کوتاه گفت وگو کردیم که به این شرح است:

 سیزدهمین دوره جشــنواره سینماحقیقت به  �
پایان رسید. مایلم بدانم به عنوان کسي که زماني 
از  بودید، تحلیل تان  تلویزیون  مدیر شبکه مستند 

فیلم هاي مستند این دوره چیست؟
جشــنواره این دوره نســبت به دوره هاي گذشته، 
تفاوت هــاي متعــددي داشــت. از نحــوه برگزاري 
تــا برنامه هــاي جانبــي و مهم  تر از همــه، حضور 
فیلم ســازان جوان و مســتعد که فیلم هایي بســیار 
باکیفیت و خالقانه تولید کرده اند. توجه به مســائل 
اجتماعي در میان فیلم هاي این دوره رشد چشم گیري 
داشته که مي تواند برگرفته از دغدغه هاي اجتماعي 
باشد که همچون دیگر گروه هاي جامعه، هنرمندان 

و اهالي سینماي مستند را نیز درگیر کرده است.
 واقعیت این است که خاســتگاه اصلي فیلم  �

مســتند در همه دنیا، تلویزیون است. به نظر شما 
وجود جایي مثل مرکز گســترش سینماي مستند 

چقدر به مستندسازي کمک مي کند؟
همان طــور که اشــاره کردید، جایگاه ســینماي 
مستند در کشورهاي توســعه یافته، تلویزیون است. 

اما در همین کشــورها و در حوزه تولید، دستگاه هاي 
مختلف دولتي، خصوصي و سازمان هاي غیردولتي 
نقشــی مؤثر دارند. اگرچه وجود نهادهاي حمایتي 
مانند مرکز گســترش سینماي مســتند و تجربي در 
کشــور ما الزم اســت. اما نباید کار به ایــن مرکز  یا 
یکي، دو شــبکه تلویزیوني محدود شود. سازمان ها، 
مراکــز مختلف دولتــي و خصوصي بهتر اســت از 
پتانسیل هاي حوزه ســینماي مستند و هنرمندان این 

حوزه بیشتر استفاده و حمایت کنند.
 شــنیده ام به تازگی بعد از ســاخت فیلم هاي  �

هستید.  دیگر  مستندي  ساخت  مشغول  موبایلي، 
سوژه  در دست تولید درباره چیست؟

هدفــم از تولیــد فیلم هــاي «مســتند موبایلي» 
تسهیل شــرایط تولید براي فیلم سازان دغدغه مند و 
با توجه به وضعیت اقتصادي کشــور بود. هم زمان 
حدود یک ســال است که درگیر تولید مستندی پرتره 
از آقاي اردشــیر زاهدي با عنوان «آخرین دیپلمات» 

هستم.
 چه جالب! حاال چرا اردشیر زاهدي؟! �

شــخصیت فیلــم، فرزنــد فضــل اهللا زاهــدي 
(نخســت وزیر منصوب شــاه پس از ســقوط دولت 
دکتــر مصدق) و داماد محمدرضا پهلوي اســت. او 
در دوران نخســت وزیري هویــدا، ســکان دار وزارت 
امــور خارجه بود و هنوز هم در مســائل بین المللي 
بــا یادداشــت ها و مقاالتــش درباره مســائل ایران 
اظهارنظر مي کنــد. پس از مدت هــا تحقیق درباره 
آقاي زاهــدي، تصمیم گرفتم فیلمــي از او با هدف 
روایــت شــفاف تر از دوران حکومــت پهلوي دوم و 

جزئیات ناگفته اش تولید کنم. 
بنابرایــن در دو نوبــت و به فاصله پنــج ماه کار 
تصویربرداري فیلم را در شــهر مونتروي ســوئیس، 

محل ســکونت آقاي زاهدي، انجــام دادم. فیلم ۷۰ 
دقیقه است و تیزر آن به زودي رونمایي مي شود.

 ســاخت فیلم هایي از این دســت بیش از هر  �
چیزي، به اســناد، مدارک بدیع و حتي غیرقابل 
دســترس نیاز دارد. شــما چقدر در دستیابي به 

چنین اسنادي موفق بودید؟
بنــده با عالقه اي که به موضوع فیلم داشــته ام، 
وقت و انرژي زیادي صرف کار کرده ام. سعي داشتم 
اســناد جذاب، دیده نشــده یا کمتر دیده شــده اي را 
جمع آوري کنم. از مهم تریــن منابع فیلم، آلبوم ها و 
اسناد شخصي آقاي زاهدي بود که ایشان در اختیارم 

گذاشت. 
در فیلم با تصاویري جالب از زندگي ایشان مواجه 
مي شویم که تقریبا پیش از این در جایي منتشر نشده 
اســت. عالوه بر تهیــه و خرید تصاویر آرشــیوي از 
مؤسسات داخلي و خارجي، به آرشیوهاي شخصي 
افراد در داخل و خارج از کشــور دسترسي پیدا کردم 
کــه در مجموع مي تــوان گفت وجود این اســناد و 
تصاویر تاریخي، روایت سومي از تاریخ را در فیلم به 

نمایش خواهد گذاشت.
  نگاه و تحلیل تان به زندگــي و عملکرد آقاي  �

زاهدي چیست؟
ایشــان زندگي پرحادثــه اي داشــته اند. در کنار 
پدرشان، در مهم ترین رویدادهاي سیاسي و اجتماعي 
ایران و جهان در دهه هاي ۳۰ تا ۶۰  شمســي حاضر 
بوده انــد؛ از جدایي بحرین از ایــران که آقاي زاهدي 
خودشان را مقصر مي دانند تا دفاع از جزایر سه گانه 
که براي حفظ آن تا رویارویي نظامي هم پیش رفتند! 
امروز ایشــان از سیاست هاي کشورمان در حوزه هاي 
بین الملل، علوم، دفاعي، کشاورزي و آموزشي دفاع 
مي کند و براي اینکه اعتراض خود را به زورگویي هاي 

کشــورهایي همچون آمریکا نشــان دهــد، با هزینه 
خود مقاله نوشــته و در روزنامه هاي کثیراالنتشــار 
بین المللــي  چــاپ کرده اند. زاهــدي گرچه یکي از 
مشــاوران عالي و امین شــاه مخلوع بود، اما آشکارا 
از اشــتباهات و رفتارهاي محمدرضــا پهلوي انتقاد 
مي کند. با اســتناد به اسناد، برخي روایات تاریخي را 
براي اولین بار در فیلم بازگو مي کند. به نظرم داستان 

زندگي فردي این چنیني، ارزش دیدن دارد.
 مشکالت ساخت این مستند چه بود؟ �

تولید هر مســتندي در داخل و خارج از کشــور، 
مراحلــي دارد که ســخت و زمان بر اســت. شــاید 
ســخت ترین بخــش کار، اقنــاع آقاي زاهــدي بود. 
ایشــان طبق روال با افراد مختلفي که درخواســت 
مصاحبه هاي خبري داشته باشند، همکاري مي کند. 
اما بنده بــراي اینکه بتوانم اعتمادشــان را جلب و 
اجــازه ورود به اندروني شــان را پیدا کنم، زمان قابل 
توجهي صرف کــردم. در نهایت تهیه آرشــیو زمان 
زیادي را به خود اختصــاص داد. امیدوارم ماحصل 
زحمات بنده و همکارانم در ایــن پروژه مورد توجه 
مخاطبان قــرار گرفتــه و زوایاي جدیــدي از تاریخ 

کشورمان را آشکار کند.
 براي نمایش فیلم چه برنامه اي دارید؟ �

مثــل هر مستندســاز دیگري، بنده هــم مایل به 
دیده شــدن فیلــم از مدیوم هــاي مختلف هســتم. 
امیدوارم رســانه ملي در دیده شــدن بهتر این فیلم 
کمک کنــد. در کنار این، با توجه بــه پژوهش کامل 
و منحصربه فــردي که همکارانم بــراي تولید فیلم 
داشــتند، مایلم فیلــم به عنــوان ســندي تاریخي 
- پژوهشــي امــکان اکــران در دانشــگاه ها و مراکز 
مطالعاتي را پیدا کنــد و در نهایت از فضاي مجازي 

براي بهتر دیده شدن فیلم کمک خواهم گرفت.

اصال بد نیست فیلم ساز با تعلقات خاطرش حال کند، بد این است که 
در وابســتگي هایش، خاطره بازي هایش –به اصطالح نوستالژي هایش- 
بماند؛ گیر کند. خطِر نوســتالژي اغلب برای مؤلفان در آستانه پیرمردي 
اســت -حال آنکه «تارانتینو» مؤلف چیزي جز خون و خون ریزي برآمده 
از تلفیق اکشــن هاي بي حال (متضاد باحــال) رده ب و رزم - بازي هاي 
فراواقعي تاریخ انقضا گذشــته ژاپني و سرخوشي خل خلي وار آمریکایي 
زمانــه نوجواني اش نیســت و اکنــون گیرُافتادن در چنیــن خطري نوپا 
در مواجهه با «ســینما»ي او، به بار پســماندي اثر مي افزاید. سؤال این 
اســت که اگر «روزي روزگاري در هالیوود» را هر فیلم ســاز غیرمعروف 
دیگري هم مي ســاخت باز این چنین مورد توفیق رســانه ها و منقدها و 
جشــنواره ها (!) قرار مي گرفت یا ســینماي کنوني چنــدان به «فیلم»ها 

توجه ندارد و «نام»ها برایش از اصل جنس مهم تر است (؟)
روزي روزگاري... قابل تحمل نیســت -از شــدت بي چیز بودن؛ حتي 
خاصیــت «نوســتالژي بودن» هم نــدارد که نوســتالژي اش را پرداخت 
نمي کنــد - بلکه فقط نشــانش مي دهد؛ ما را شــریک عوالــِم -هرچند 
برهوتــش- نمي کنــد. ســؤالي کــه در ضدمــرگ مطرح بــود که مثال 
چرا تماشــاگر در ســال ۲۰۰۷ شاهد بدل یک «ْسلشــِر» رده «ب » است، 
در حالي کــه اصِل آن همواره در حال تولیــد؟ (مگر آنکه هجوي در کار، 
یا رویکردي متفاوت در جریان باشــد که نیســت!) اینجــا نیز خودنمایي 
مي کند که علت هم مسیر شــدن تماشــاگر با «تارانتینــو» در دیدن بدون 
پرداخت یک ســري صحنه ها (چگونگي ســاخت وســترن هاي پوشالي 
دهه ۶۰ در قالب ســریال هاي تلویزیوني، مت ِهلم/ بروس لي-بازي هاي 
کمدي- جاسوســي دوران، Always is always foreverِ  معروِف چارلي 
(!) و ...) چیست؟ به جز آنکه تماشــاگر دوباره به شیفتگي فیلم سازش 
نســبت به «فیلِم بد» پي نبرد؟ به نظر مي رســد این تارانتینویي ترین اثر 
فیلم ساز اســت و البته نه نکته اي است تحســین برانگیز که بیش از هر 
چیز در ستایش فیلِم بد ساخته شده است. فیلم ساز پس از بسیار قصه ها 
که تصویر کــرده و در بطن این قصه ها، شــیفتگي اش به «بي مووي» و 
«ترش مووي» و «گریند-هاوس» و «پالپ-فیکشن»، به کرات عیان شده 
اســت، این بار دل به دریا زده و دیگر خود را پشــت قصه ها پنهان نکرده 
و صرفا در ســتایش فیلِم بد و بازیگراِن فیلم هــاي بد و اخبار زرد، فیلم 
ساخته اســت، بدون هیچ توضیح اضافي؛ یک سري صحنه هاي پراکنده 

که حتي به جاي این زماِن نسبتا طوالني، قابلیت دوبرابر، سه برابر و حتي 
سریال شــدن را دارد. در این میان دو راهبرد کلي، چشم انداز پایان است: 
اوال اســتراتژي «بدل گزیني» و «جابه جایي» که در نهایت به غایت جعل 
تاریخي مي رســد؛ «کلیف بوث» در جایگاه بدل «ریک دالتون»، نام هاي 
هــر دو که یکي بــه برادران دالتون و یکي به قاتــل لینکلن (جان ویکلز 
بوث) نزدیکــي مي کند، جایگزیني «ریک» در فــرار بزرگ، بدل هاي برابر 
اصل مثال بروس لي، ْســتیو مک کوئین، پوالنســکي، تقابل بدِل «شــارون 
تیت» (مارگو رابي) با خوِد «شــارون تیت» در نقش شــخصیت خدمه 
خرابکار و ... بســیار از این بدل گزیني  ها که در نهایت بستر جعل تاریخ را 
فراهم مي کند -که راهبردي است قابل تأمل و یک َشست باال، ثانیا اشاره 
به خانواده منســن و تقابل شــخصیت ها با این خانواده که قرار است در 
مسیر رسیدن به صحنه کشتار، تعلیق ایجاد کند - که البته بدیهي است و 
هر کارگردان بدي این را بلد است؛ اما فیلم ساز ظاهرا آن قدر در جزئیات 
وســواس به خرج داده و همه چیز را آن قدر دقیق شبیه واقعیتش چیده 
که یک کل بزرگ را فراموش کرده اســت: اصال «چارلز منســن» کیست 
که قرار است «شــارون تیت» را سالخي کند؟ و چرا باید این کار را بکند؟ 
ببخشید، چارلز منســن؟ در فیلم فقط یک نام «چارلي» مي شنویم، چند 
هیپــي ظاهرا نوچه این آقاي «چارلــي» و رفتارهاي عجیب چند بد-مِن 

تیپیــکاِل فیلم هاي رده ب! فیلم ظاهرا یک اصل را از یاد ُبرده اســت و 
این ربطي به فرموله کردن فیلم ســازي و سینما ندارد و به اساس «ایجاد 
ارتباط»، یعنی اســاس حرف زدن برمي گردد؛ یک نفر لطیفه اي را با آب و 
تاب تا انتهاي خنده دارش تعریف مي کند ولي مشــکل اینجاست که این 
لطیفه را از نیمه آغاز کرده و مخاطب دقیقا نمي داند گوینده دارد درباره 
چه چیــزی صحبت مي کند و چرا باید بخندد! مگر آنکه پیش تر شــنیده 
و این بــار به حرمِت «جوکــر»، مي خنــدد! روزي روزگاري... دقیقا چنین 
است؛ باید براي درک آن، نه تنها سر از کار چرایي ناکامي «ریک دالتون» 
(شــناخت ساز و کار وسترن و ســینماي رده ب در دهه ۶۰) دربیاوریم که 
باید با قضیه «منسن» و سایر بستگانش آشنا باشیم و «چارلي» را «چارلز 
منسن» و آن دیوانه هاي سر از کشــتار با اره برقي... درآورده را «خانواده 
منســن» در نظر بگیریم که گویا اثر قصــد پرداخت آن ندارد؛ یعني لطفا 
به روزي روزگاري... یک ســري صفحه ویکي پدیــا الصاق کنید! بعد هم 

مي گویند نباید با اصول نقِد کهن (!) آثار تازه را نقد کرد!
دو ســاعت و ۴۰ دقیقــه پرت و پــال، گزافه گویي به جــاي یک دقیقه 
پرداخــت؟ پیش تــر اگر قــرار به جعل مــرگ هیتلر بود، پــاي قصه اي 
وســط بود و هیتلري که قطعا آدم پلیدي اســت و دو اپیزود از کشــتار 
بي رحمانه اي که معلول سیاســت هاي این «پیشــوا» اســت و بعد تنها 
یک صحنــه «ناین، ناین، ناین» گفتن خشــن و در عین حال تمســخرآمیز 
شخص «پیشوا» و تمام؛ اما اینجا واقعا همه چیز شبیه به شوخي است! 
مثال صحنه اي که «کلیف بوث» به مزرعه اي مي رود که غریبه اي آشــنا 
(جورج اســپان) صاحب آن است و زماني بســیار صرف مي شود صرفا 
براي دیدار با «جورج» (با بازي بروس درن) و ســرگیجگي محض...! این 
را مقایســه کنید با پالپ فیکشــن که صحنه ماشین شستِن صرفا باحالی 
دارد با کارکرد تلفیق لحِن هجوگونه پست مدرنیســتي؛ اما اینجا به نظر 
مي رســد تمام اثر هجِو خودش است و تعلقات خاطر فیلم سازش... به 
نظر مي رســد این اعتراف نامه «تارانتینو» اســت: من فیلم ساز فیلم هاي 
بدي هســتم و اکنون بــا آزادي کامل، بدي ها را بي پــرده و بدون رعایت 

بدیهي ترین اصول فیلم سازي، ستایش مي کنم.
در جهان مجــازي یک عکس دیدم؛ کوالژي کــه محصوالت جذاب 
مک دانالد را متصل کرده بود به نماي معروفي از کیل بیل و شــخصیت 
کاریزماتیک «ال درایور» که سیني به دست گویا تعارف فست فود مي کند! 
راستش حاصل حدود ۳۰ سال کارنامه پر سر و صداي «کوئنتین تارانتینو» 
چیزي بیش از این عکس نیســت: همه چیز مهیاســت، سیب زمیني هاي 
ُترد سرخ کرده، چیزبرگر و نوشابه و کچاپ و انواع طعم دهنده ها؛ جذاب 
و در یک کالم «باحال»؛ اما تهي از هرآنچه فکر کني، و مهم تر ســرطان زا 

و کشنده... حاال این کوالژ کجاست؟

گفت وگو با «امیر تاجیک»، سازنده فیلم مستند «آخرین دیپلمات»

روایت اردشیر زاهدي از عملکرد پهلوي دوم

نقدي بر فیلم «روزي روزگاري در هالیوود»
چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به فیلم هاي بد عشق بورزم!

 علی فرهمند

 فرانک آرتا

توضیح: آنچه در باال مشاهده می کنید  تصویر صفحه ای
با   ازروزنامه شرق چاپ تهران است که مصاحبه ای 
سازنده مستند »آخرین  دیپلمات« را چاپ کرده است. 
این فیلم مستند به گفتگویی با اردشیرزاهدی  اختصاص 
دارد. آنچه باید دراینجا اضافه کنیم  تنگناهایی است که 
روزنامه نگاران ایرانی با آن مواجهندوقادر بنوشتن  آنچه 

دلشان میخواهد وواقعیت دارد نیستند.

گوید:  می  ساز  مستند  که   بینید  می  مثال  برای 
»زاهدی گرچه  یکی از مشاوران عالی  و امین شاه بود 
اما آشکارا  از اشتباهات  ورفتارهای محمدرضا پهلوی  

انتقاد می کند.«
بروایت خاطرات آقای زاهدی ایشان  هرگز از پادشاه 
خود انتقاد نمی کند بلکه  انتقاد اوهمواره  از دولتمردان  
گذشته است که اوامر پادشاه را بخوبی انجام نمی دادند. 

اوحتی درموردبحرین ازخود انتقاد می کند. باید منتظر 
شد وفیلم را دید تا بتوان درمورد صداقت  فیلمساز  
کرد. قضاوت  است   بوده  مقدور  برایش  که  درحدی 

درعین حال طرح زندگی اردشیر زاهدی در رسانه های 
مستندسازوهم  هم  که  خواهد  می  ایران  شجاعت 
این بانوی روزنامه نگار یعنی خانم آرتا ازآن  ظاهراً 

برخورداربوده اند.

قاسم سلیمانی کشته شد
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بقیه :۱5 بهمن ۱۳2۷

مادراین  که  شد  متقاعد   بازپرس 
بعد  چندروز  نداریم.  گناهی  ماجرا 
تشریفات   رئیس  ُگزلو   قره  آقای 
وبا  کردند  تلفن  دربارشاهنشاهی 
سپاسگزاری از احساسات پاک من  
اعالم داشتند  که به شیروخورشید  
حقوق   از  نیمی  که  اند  دستورداده 
تومان می  ماه خودرا که ۳۲  بهمن 
شد وبشکرانه  سالمت ذات  اقدس 
سرخ   شیروخورشید  به  همایونی  
نگیرند  بودم   کرده  حواله  ایران 
وضمن ارسال پاکتی  حاوی  پانصد 
تومان  برای دل جویی  وحق العالج  
حال  هروقت  که  خواستند  ازمن 
درباررفته  به  داشتم   مساعدی  
شاه  شخص  رابرای  ای  واقعه  شرح 

تعریف کنم .
چون اعلیحضرت تمایل بسیارداشت
ازحلقه  که  ثالثی  شخص  که 
نباشد  وقدرتمندان  درباریان 
به  خودرا  طرفانه  بی  مشاهدات 
افتتاح  هنگام   برساندبه  عرضشان 
بانک عمران  درخیابان کاخ تهران 
دربار  وقت  وزیر  عالء  آقای  توسط 
که  را  وآنچه  شدم  معرفی  شاه  به 
بابیان  ازنزدیک دیده بودم  آن روز 
ساده وبدون تکلف برایشان تعریف 

کردم. 

بقیه : برگزیده هایی از

روزی  بود.  جامع«  ابن   « بنام 
سی  الرشید  هارون  دربزم 
او  شاگرد  ازکنیزکان  تن 
وخواندن   ساز  نواختن  مشغول 
گفت:  جامع«   »ابن  آوازبودند. 
یکی از نوازندگان خارج میزند. 
ولی تشخیص نمی داد کدام یک 
خارج میزند. ابراهیم  نام کسی 
را که خارج میزد گفت وسیمی 
کرد  مشخص  نبود  کوک  راکه 
وبرتری  استادی  وبدینصورت 
خودرا  ثابت نمود.    ادامه دارد

بقیه : کتاب احمد

به  وبعضی  وبیابان   کوه   به  بعضی 
نموده   ممالک  هندوستان  هجرت 
بدربردند  جانی   نیم   ، ازمهلکه 
سال  هزاروسیصد  وباهزارزحمت  
مذهب  ورسوم   عادات  که  است  
آنها  اند.  نموده  حفظ  را  خودشان  
آنهارا   ما هستند،  اوالد  وطن  اصاًل 
کافی  کافر   لفظ  نشاید)  بدگفتن  
درهیچ  بدگفتن   که  زیرا   است(، 
نباشد. وبه هیچ کس  شایسته  جا 
)گویا طالبوف نمی دانسته است که 
کافر کسی است که خدارا نشناسد. 
اگر کسی تعلیمات  اسالم را قبول 
نیست. کافر  که  باشد  نداشته 

آزادی(
وآنهاازما   ماازآنهابودیم  وانگهی  
وطن   یک  ابنای   یعنی  هستند. 
وپرورده ی  یک خاک پاکیم. همین، 
ی   مقدره  ی   کلیه  ازتغییرات   که 
عالم حاال  همدیگررا نمی شناسیم. 
از ماهستند  آنها که  آقا  احمدگفت 
ونمیدانیم  شناسیم  نمی  چرا  پس 
اذیت  اقاًل  هارا   بیچاره  آن  که 
که  هرجا  بعدازاین  نکنیم.  واستهزا 
ازآنها ببینم تکریم وتوقیر می کنم 
همه  کنی،  می  بسیارخوب  گفتم   .
مطلب   این  رافهمانیدن  مردم  ی 
مشکل است، زیراکه دروطن ما  از 
هزارتن  یک نفر ازتاریخ ملت خود 
که  نمیگذرد  چندی  ندارد.  اطالع 
انوار معرفت   به مملکت  ما نیز می 
تابد ، درهر محله  مکاتب  متعدده  
زیاد  های   چاپخانه  شود،  می  باز 
وعلوم  تاریخ  کتب  گردد،  احداث 
زیاد  منتشر می شود وکتب افسانه 
ی امروزی از میان می رود. آن وقت 
هرکس گم کرده ی خودرا  پیدا می 
کندویگانه وبیگانه  رافرق می دهد

می   . متأثرشد  مطالب  احمدازاین 
بکند،  دیگر   سؤوال  که  خواست 
 . بلندشد  او  ی  بزغاله  ناگاه صدای 
ازمن اذن خواست  که برود  احوال 
پنجره  دم  من  وبرگردد.  اورابپرسد 
یک  کتاب شدم.  خواندن  مشغول  
دفعه ازپائین  صدای گریه ی  احمد 
برگشتم  آن طرف   به  گردید.  بلند 
باچرخ چوبی   دیدم صادق سرچاه  
آب می کشیده  اززور سایش،  میل 
مشتعل  گرفته،  آتش  چرخ  میان 

گشته  است.

ادامه دارد
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بقیه زنان شاهنامه

چو پرسدت با او سخن نرم گوی
سخنهای با شرم و آزرم گوی
 من از آمدن به پیشگاه او شرم دارم
گستاخی دوش  و  اویم  بنده   چون 
 کرده و در کنارش ننشسته ام. بامداد
 بهرام از خواب برخاست و به باغ آمد و
 سر و روی شست و ایزد را نیایش کرد.
 چون به ایوان باز آمد پرستندگان به
 خدمتگزاری پرداختند. بهرام آرزو را
 طلب کرد و او با می و نثار بسیار و تاج
نزد بهرام به   و گوشوار تعظیم کنان 

آمد. بهرام خندید و
بدو گفت شاه این کجا داشتی

مرا مست کردی و بگذاشتی
حضور  به  که  گفت  ماهیار  به  آرزو 
شهریار آمد . ماهیار دست بر سینه به 
خدمت آمد و از گستاخی خود پوزشها 
خواست. بهرام گفت خردمند از مست 
چیزی به دل نمی گیرد. اکنون بزم را 
ساز کن تا گوش بر نوای چنگ دارم. 
ماهیار خوان گسترد و وسایل ازدواج 
درگاه  بر  که  بزرگان  نمود.  فراهم  را 
بودند به خدمت ایستادند. چون شب 
فرا رسید و نان خورده شد، شاه آرزو 
را طلب کرد و فرمود که چنگ برگیر 
بر  چنگ  آرزو  خوان.  بر  ای  چامه  و 
گرفت و با آهنگی دلنواز چامه ای در 
وصف بهرام خواند. چون می نوشیده 
شد روزبه به درگاه آمد. بهرام و روزبه ،
 آرزو را با جالل و شکوه به مشکوی 

شهریاری بردند.
ادامه دارد 

بقیه : طب سنتی

 اساسا مربوط به ظاهر بود ومنجر به 
 . شد  هنر  در  زیادی  های  پیشرفت 
در همان زمان، یکی دیگر از محققان 
یک  رانگ،  اتو  فیلیپ  رنگ،  تئوری 
مدل سه بعدی از رنگ ها را در قالب 
برای  او  تالش  داد.  نشان  ُکره  یک 
مرتب کردن رنگ ها بر اساس نما و 
ارزش آن ها بود که رویکردی انقالبی 

در آن زمان شد.
درک  سرعت  نوزدهم،  قرن  در 
رنگ ها به طور چشمگیری افزایش 
یافت. در سال ۱۸۷۲ یک فیزیکدان 
کلرک  جیمز  نام  به  اسکاتلندی 
َمکسِول، از مطالعاتش درباره نظریه 
به  نموداری  نور،  الکترومغناطیس 
به  شبیه  )بسیار  مثلث  یک  شکل 
نظریه گوته( ارائه داد. او رنگ قرمز، 
های  رنگ  عنوان  به  را  سبز  و  آبی 
اصلی انتخاب کرد، که به اعتقاد او با 
این سه رنگ می توان تمام رنگ های 
شناخته شده در این نمودار را تولید 

کرد.
عبارت “رنگ اصلی” به معنای رنگ 
های مختلف در زمینه های مختلف 
است. هنگام مخلوط کردن رنگدانه 
ها، رنگ های اصلی ای که استفاده 
هستند،  زرد  و  آبی  قرمز،  شود  می 
سبز  زرد،  و  آبی  مخلوط  مثال  برای 

می شود.
اگرچه رنگ های اصلی در مانیتورهای 
کامپیوتر یا تلویزیون ها، رنگ قرمز، 
آبی و سبز هستند؛ و زرد جزء رنگ 
های ثانویه می باشد. همچنین رنگ 
نیز آبی فیروزه  های اصلی در چاپ 
ای، سرخابی، زرد و مشکی هستند 
و رنگ های اصلی در روانشناسی نیز 

قرمز، آبی، زرد و سبز می باشد..
در قرن بیستم، عالقه افراد به رنگ ها 
بیشتر شد. هنر رنگ درمانی دوباره 
متولد شد و امروزه حتی پزشکان از 
رنگ ها به عنوان بخش روزمره کار 

خود نیز استفاده می کنند.
در ادامه ، به مکانسیم اثر رنگ ها و 

استفاده از رنگ در درمان و....
خواهیم پرداخت.

ادامه دارد

بقیه : مالقات زاهدی

فکر میکنم پرزیدنت نیکسون صلح می 
خواهد ودیگر نه انتخاباتی درپیش دارد 
ونه به رأی یهودیان نیازمند می باشد. 
مسئله انرژی نیز سبب می شود که 

آنها اقدامی کنند.              ادامه دارد

Iranian Supreme leader 
Ali Khamenei said the 
assassination of Iran 
Revolutionary Guard Corps 
(IRGC) commander Qassem 
Soleimani would double the 
motivation of the resistance 
against the United States 
and Israel,  state television 
reported.

“All Enemies should know 
that the jihad of resistance 
will continue with a doubled 
motivation, and a definite 
victory awaits the fighters 
in the holy war,” Khamenei 
said in a statement carried 
by TV, in which he called 
for three days of national 
mourning.

Khamenei also vowed 
“severe revenge” and that 
Soleimani’s work will 
continue on.

“Martyrdom was the reward 
for his ceaseless efforts in 
all these years,” Khamenei 
said on his Farsi-language 
Twitter account in reference 
to Soleimani, also declaring 
three days of mourning.

“With him gone, God 
willing, his work and his 
path will not be stopped, but 
severe revenge awaits the 
criminals who bloodied their 
foul hands with his blood 
and other martyrs’ in last 
night’s incident.”

Iran often refers to regional 
countries and forces opposed 
to Israel and the United 
States as a “resistance” front.

Reuters Friday, 3 January 
2020

Iran’s top security body said 
on Friday the United States 
would be held accountable 
for killing Iranian Quds 
Force commander 
Qassem Soleimani, saying 
Washington’s action was its 

worst mistake in the region, 
Iranian media reported.

“The US regime will 
be responsible for the 
consequences of this 
criminal adventurism,” the 
Supreme National Security 
Council said in a statement 
carried by media outlets.

“This was the biggest US 
strategic blunder in the West 
Asia region, and America 
will not easily escape its 
consequences.”

Earlier on Friday, Iranian 
Supreme leader Ali 
Khamenei said the killing 
of Soleimani would double 
the motivation of the 
resistance against the United 
States and Israel, vowing 
“severe revenge” and that 
Soleimani’s work will 
continue on.

US President Donald 
Trump on Friday said that 
theIranian commander killed 
in a US airstrike, Qassem 
Soleimani, was planning to 
kill Americans.

UN Secretary General

Antonio Guterres said 
Friday, the “world cannot 
afford” another Gulf war, 
following the killing 
of Iran’s top military 
commander by a US strike.

“The secretary-general has 
consistently advocated for 
de-escalation in the Gulf,” a 
spokesman for Guterres said 
in a statement.

“This is a moment in which 
leaders must exercise 
maximum restraint. The 
world cannot afford another 
war in the Gulf.”

The United States announced 
early Friday that it had killed 

Qassem Soleimani, the 
commander of the Iranian 
Quds Force, in a strike on 
Baghdad’s international 
airport.
 French President Emmanuel 
Macron said on Friday 
3 January 2020 that Iran 
should refrain from any 
provocation, speaking after 
a US airstrike that killed a 
top Iranian commander in 
Iraq.Macron also said in his 
statement that he had held 
talks with Russian President 
Vladimir Putin to discuss the 
situation in Iraq.

Soleimani’s body burried in 
his birthplace, at Kerman on 
Tuseday 7 Jan.2020.

one of the car attacked  by US rockets near Baghdad Airport on jan.1st , 2020

the Iranian commander
 kills in a US airstrike

UN Secretary General Antonio Guterres.

خواننده گرامی 

نشریه  بقای  به   کمک  بمنظور 
شما   اقدام  مهمترین    ، آزادی 

معرفی نشریه به دیگران است.  
می  نزدیک  نوروز  به  که  اکنون 
اشتراک  یکسال  اهدای  با  شویم  
به دوستان خود  هم یک  نشریه 
عیدی  ماندنی و ارزان  به دوستان 
خود می دهید و هم  به نشریه ی 
مورد عالقه خود کمک می کنید.  
برای   را  »آزادی«  اکنون  ازهم 
دوستان خود مشترک شوید تا در 
نوروز آینده درهرخانه ی ایرانیان 
خارج ازکشور  یک نشریه آزادی 
موجود باشد. برای اشتراک مجله 

با ایمیل ما تماس بگیرید:
azadimagazine@aol.com

ویا:
azadi@parsmassmedia.org
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Abbas Bolukifar, the 
renowned painter of the 
qahveh-khaneh school and 
one of the remaining masters 
of this historic style, died in 
autumn of 2000. With his  
death,qahveh-khaneh painting 
lost one of  its  most important 
artists, and  this popular, 
well-known style became yet 
another historical  art of  this 
country,

Abbas Bolukifar was born in 
1924 in Tehran, in a traditional 
and poor family. H did not 
have much time to study, 
for he was  forced to earn  a 
living from the age of seven. 
He began work as a painter’s 
apprentice,painting  buildings 
and  drainpipes, and learning 
to work with paintbrushes 
and paints,while at the same 
time attending school. He did 
not stop at painting walls, and 
went on to work on interior 
decorations of  buildings. With 
his sharp  mind and through 
much practice, he learned the 
secrets of the trade in two 
years. At  the age of nine he 
had a chance encounter with 
Hossein  Qollar Aghassi, 
the celebrated painter of the 
qahveh-khaneh school. He 
says that in  Qollar, he found 
what had been lacking in his 
life. Even in school, he was 
focused on the images of 
books, and sketched copies of 
the illustrations and designs 
and made drawings.
He continued work as a house 
painter, but from  early youth he 
accepted orders for paintings. 
Among his early works are 
the Battle of Khaybar, Rostam 
and Sohrab, and The Mokhtar 
Event, which are kept at the 
Tehran Museum of Fine Arts, 
and show his early efforts  in 
developing design and color 
skills.

He went to Mashhad at the 
age of  twenty- one. There he 
met and later joined a group of 
dervishes. During his five  

Years in Mashhad, he began  
working  in the qahveh-
khaneh style. The dervishes 
asked him to repaint their old ,
 faded canvases. During this  
Five-year period he painted 
a total of forty paintings 
for  the  dervishes, bakers 
and coffeehouse owners 
of Mashhad. This period 
of steady painting resulted 
in the maturation and 
refinement of  his style. 
Diversity of design, focus 
on  painting and a growing 
knowledge of the epic 
literature of  Iran were the 
outcomes of this period.
He  returned to Tehran 
in 1950 and  devoted all 
his time and  energy to 
painting. He later began  
work as a  designer in the 
Correspondence College, 
and retired as a  First Class 

Artist, a rank equivalent to a 
Doctorate of Arts.
In addition to the attention 
of art circles to Bolukifar 
and his works, magazines 
such as  Honar va Mardom 
and  exhibitions of qahveh-
khaneh works in different 
festivals drew general 
attention to this school of 
painting and caused much 
debate over the aesthetic 
issues and  features of the 
style. Bolukifar’s works, 
alongside those of  Qollar 
and Modabber, found 
their  way onto the walls of  
museums and  art galleries.
Bolukifar’s works were 
displayed in  many 
exhibitions  in France, 
USA and  New York. The 
works were displayed in  
museums;the Reza Abbasi 
Museum, the Museum of 

Decorative Art  and the Tehran  
Museum of Contemporary 
Art. Many of his works are 
now  kept in these museum 
and are part of the visual 
heritage of  Iran .
One of  his best works, The 
Day of Ashura, now hangs 
in the Tehran Museum of 
Contemporary Art.*

In December 21, 2008 a 
collection of masterpieces 
by teahouse painting masters 
went  on display at the Tehran 
Art Expo for the first time.
The collection included 
works by masters Ali-
Akbar Larani, Mohammad 
Modabber, Hossein Qollar-
Aqasi, Abbas Bolukifar, 
Hossein Hamedani, Ahmad 
Khalili, and Javad Aqili.
*Source: Toos publication,
2000 edition
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Duty and Loyalty
The Political Life of General Zahedi
 A Book  by: Prof. Houshang  Nahavandi

Dr. Nahavandi believes 
writing keeps people 
healthy. Now, if the author 
writes about the most 
beloved subject in his life, 
he would enjoy more health.
The subjects  about Iran. Dr. 
Nahavandi   who left  his 
birth place   when Islamic 
republic came to power, 
is still  active and always  
writing   and introduces 
Iranian history to his readers, 
in Persian,French or English  
language.
We reviewed his other books  
whenever  we recieved them 
from  his publisher. Now we 
have his latest book in  in our 
hand.It is  in English and  its 
title is: «Duty and Loyalty, 
The political Life of General 
Zahedi».
Many years ago Dr. 
Nahavandi published abook 
named «Three events and 
three men». He had written 
about  three individuals 
:Ghavam,Mossadeq, and 
General Zahedi. the latest 
book is  only about General 
Zahedi.
At the begining we read  
General's biography   and 
we get to know her family 
members which are very 
important family in our 
history. Then  author explain
General Zahedi's  great 
services to Iran, such 
as  defeating Khaz'al in 
Khuzestan, being at Reza 
Shah  service, taking 
as prisoner by English  
government and exciling 
to Palestine. Dr.Nahavandi   

wrote this book based on  
Zahedi's family's personal 
archives.
« In the summer of 1951, at 
the age of 58, General Zahedi 
was at a major turning 
point  in his life.Having 
left his post as minister, not 
for reasons of political or 
ideological differences with 
Mossadegh, but because  
of a question of principle 
regarding governance, he 
returned to his seat in the 
senate.A major landowner, 
Zahedi was a wealthy 
man- very wealthy,even.» 
Dr.Nahavandi writes.
In spite, being wealty, 
General Zahedi could have 
an Aristocratic life, without 
being in  need of any help, he 
devoted his life to  the service  
to his beloved country.
General Arfa  the chief  of 
the General Staff of the 
Armed Forces who was 
known  to be  quite close to 
the British, ordered him  into 
retirement,to his surprise.
Never the less , thanks to 
General Morteza Yazdan-
Panah,who was still close to 
the Shah, Zahedi obtained  an  
audience from the sovereign.
During this period of time,  
his avowed  enemy Sir Reader 
Bullard, then ambassador of 
Great Britain,(who ordered  
to arrest general Zahedi and 
exile him to Palestine from  
1942 to 1945, because he 
was against the  invasion of 
Iran by the allied armies.)
wrote him  a very courteous 
letter:

«It has now,been proved  to us 
that you are an honourable 
and patriotic general. But 
we still regret that because 
of your anti-British feelings 
you should have decided to 
drive us out of Iran with  the 
help of the Germans» The 
ambassador asked to meet 
him in  order to clear up 
misunderstandings.
The General  replied with a 
firm but courteous letter:
« If  you agree that I am  a 
patriotic and honourable 
officer,you should know 
that, in my opinion, there 
is no difference between  
England and Germany, two 
foreign  countries.I defend 
only  my country» morever, 
he refused to receive the 
ambassador. This was an 
unheard-of event at the time, 
and it was  also reported by 
the press.
Here and there , in this

 book  readers can find some 
brelliant  services done by 
General Zahedi, such as:re-
storing  Iranian Gendarmerie,
liberation of Azarbaijan,with 
the help of the others, ending 
Ghashghaei's crisis, and 
avoiding a bloodbath in Fars,
serving as a senators, serving 
as a Ministry of the Interior 
in Mossadegh cabinet  and 
the same time  Chief of the 
National Police, and so on...

***
Houshang Nahavandi, writer 
and academic,was  formerly 
the rector of the University 
of Tehran and Shiraz; he 
also served as  Minister 
of Development under the 
Iranian monarchy. After 
the revolution he taught in 
several Parisian  universities.
You can obtain this book  by 
visiting  following site:
www.goddfroydebouillon.fr
The price is €27.plus shipment.
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These suggestions in the 
past have not brought us any 
results.

 * We’re eager to hear much 
more, especially from your 
side and through you and we 
look forward to hear from 
you whenever and wherever 
is needed and if you want 
Hafez to come to see you.

* Hafez and Henry 
(Kissinger) as I said before, 
have a correspondence. The 
latest letter between them 
came after the recent UN 
Security Council vote on 
Israel.

* We have not interrupted our 
conversations and dialogues. 
When I was on mission (68-
72) I continued to talk to 
Americans even though 
interrupted some times by 
Cairo. I believe in discussion 
and communications. When 
I spoke to President Sadat, 
he said that no concrete and 
tangible proposals had been 
received from the US so far 
and all were abstract.

 We don’t want good words, 
but good will and good 
intention. They give us good 
words, but they provide 
military and economic 
assistance to Israel.

* The latest news is that the 
United States has announced 
that it is providing Israel 
with modern and equipped 
rockets which can aim 
the Mig 23 and 25. How 
would Sadat construe this 
news?How would Egypt 
interpret America’s aid to 
Israel?

* We would love to hear 
a positive offer from the 
US and welcome it. We are 
REALIST. We do not act 
out of emotion. Who does 
not want to see his occupied 
land liberated from foreign 
powers? If the negotiations 

are only for Israel to go 4 
kilometres or 5 kilometres 
back from the canal, then we 
cannot accept it or we have 
fooled ourselves.

* What Henry has said about 
Vietnam, is not true about the 
Middle East. The situation in 
the Middle East is different 
from Vietnam.

* We have seen what 
America has done. Article 
5 of Johnson - Article 8 of 
Rusk -even-handed thought 
by Scranton - The American 
initiative, all disappeared 
one after another. Israel does 
not want peace. (STATUS 
QUO)

 In our view, the United 
States is not ready to 
provide the conditions for a 
dignified peace, and it wants 
a ceasefire, and Israel wants 
to maintain its full military 
superiority with the help 
of the United States. and it 
shows that your interest and 
your pressures on adopting 
an even-handed policy have 

been effective, but how to 
start a secret business and 
continue to make a good 
result. How can we deal with 
this for from publicity?

We do not know how to 
interpret this note. How do 
we look at it and interpret 
it? And finally, to make 
it practical and to take 
conscience.

* This note discusses
flexibility and tactics 
from Egypt. What does 
this flexibility mean? And 
then it talks about the 
US Legislature. I don’t 
know how they want us 
to get out of the impasse.
If you can help me with 
what you have discussed 
with Henry [Kissinger], I 
can better understand the 
issue, and I’d be better off 
translating the story for 
Sadat and say what the 
reason of this memo is.

- Mr. Zahedi said this is 
a general note and has a 
generic side, but you can 

also find a lot from its tone. 
I’ve mostly put it to your 
judgment. You have been 
in the US for 4 years (68 to 
72). Whether in the US or 
in Egypt, you are following 
this subject closely, and 
the more you have and the 
closer you are to President 
Sadat, the more you are 
aware of the issues and 
problems. What is important 
is the interest of His Majesty 
the Shah and the Iranian 
government in resolving the 
Middle East issue. Peace 
is the ideal in this area. For 
this reason, we persuaded 
Americans to take a more 
equitable approach and not 
damage their credibility in 
the Arab world. We told 
the Americans today that 
everyone expects America to 
take the initiative. There are 
also changing situations in 
Europe where the majority 
is pro-Egyptian. Of course, 
you know better. Many have 
become aware of Israeli 
expansionist policy.

While talking to Henry, I 
came to the conclusion that 
America really wants peace, 
but of course, it’s a definite 
issue. My King has asked 
them to think twice - they 
want to be fair and even-
handed in the Middle East. 
The Shahanshah Aryamehr 
has been aware of the 
consequences that if there 
is no peace, if Israel does 
not withdraw, the situation 
may be become worse in the 
future.

I told Kissinger the Arabs 
no longer trust you to take 
your action seriously, you 
must gain their trust. I think 
President Nixon wants 
peace and he needs no more 
elections, not a Jewish vote. 
The energy issue also causes 
them to take action.  

to be continued on our next 
issue.

Sadat and Kissinger,1974
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 The emperors know how to 
get help from the US and the 
Soviet Union and develop 
their own country. The 
Russians, for example, are 
helping Iran with smelting 
iron, and the US is helping 
to strengthen Iran’s military 
and national power.

* President Sadat pointed 
to the special position of 
the Shah in the Middle East 
and the world, saying that 
he respected the Shah and 
praised him. President Sadat 
was honoured by the Shah for 
agreeing to speak on Iranian 
Radio and Television on the 
twenty-first anniversary of 
the [White] revolution as 
Khosravani had demanded.

* President Sadat talked 
about your own trip to Cairo 
and negotiating with the 
Egyptian Foreign Minister 
and meeting with himself 
(He talked highly of you, 
talked with respect).

By the way, I should say, 
President Sadat’s statement 
on Iranian television is 
the first statement in non-
Egyptian language ever 
made by President Sadat.

 * Khosrow Khosravani 
wrote to me about the need 
for an exchange of visits 
between various Iranian 
and Egyptian officials, and 
he already invited some 
of Egyptian officials. I 
responded to Khosrow and 
invited Secretary of Defence 
Ahmad Ismail and his 
deputy, Saad al-Shazli.

* Of course, the President 
also talked about the 
Arnaud de Borchgrave who 
interviewed the Shah in the 
Newsweek magazine about 
the exchange of military 
intelligence with Israel. 

He explained what hinders 
Egypt from having this kind 
of Intelligence exchanges 
and so on. The president 
said we see no barrier to 
this kind of cooperation 
because it helps to develop 
relationships.

President Sadat specifically 
said that the relationship 
between Iran and Egypt is 
good and makes us happy, 
but it needs to be further 
developed and not left at this 
stage.

* Mr. Zahedi said that there 
is an important issue about 
America and its future and 
that (in my opinion) they 
want peace, but we also have 
to be careful and act wisely.

In their recent exchanges 
in Washington, the Shah 
told Ahmad Khalil that 
the oil weapon should be 
used rationally and in the 
right time not in a counter-
productive manner. The 
Shah said the same thing to 
the Egyptian ambassador in 
Yugoslavia: “Oil can be a 
good weapon, but it should 
be used wisely, not based 
on emotions.”

- Dr. Ghorbal said that we 
have sincere relations with 
Saudi Arabia. President 
Sadat travelled there two 

days ago. From there he 
goes to Syria and then to 
Qatar. This trip and these 
meetings will create a 
good atmosphere (although 
the trip was not officially 
announced and will be 
disclosed after the trip).

* The atmosphere has been 
the same since February 
(I don’t know February or 
March) when Hafez (Hafez 
Ismail) spoke to Kissinger. 
And I told you just for your 
information.

* Egypt has an ancient 
and long history. The 
infrastructure of this country 
is strong and solid. Egypt 
does not want to be ruled by 
sensations and emotion.

Americans have talked a lot 
about solving the Middle 
East problem, but words 
cannot be counted on. Action 
is important, not words. The 
Roger plan was rejected 
by the US and the Israeli 
government itself. Even 
today, America’s words are 
less credible (Dr. Ghorbal 
briefly read the White House 
memo) unless it really shows 
they can be trusted.

* I am officially President 
Sadat’s press advisor. But in 
fact, we are consulting on all 
matters. And I’m very close

 to Hafez and we are the 
same. We do not want 
to stockpile weapons in 
Egypt and have no plans of 
expansionism, and certainly 
if we find a way to help all 
of us, especially President 
Sadat and to see the first 
American steps that would 
help the situation. We will 
not hesitate to accept the 
action that leads to total 
withdrawal. If America’s 
first step really leads to a 
total solution. Then the first 
step would be the final and 
decisive step.

By the end of 1970, 
Rockefeller asked me what 
we thought about the Suez 
Canal. I replied that the 
pressure now is on Israel. 
Now many countries want 
to open the canal. If it opens, 
Israel says see, the Canal is 
open, what else does Egypt 
want?

* I have to say that 
America’s opinion is not 
clear. We tried to find out 
what the American opinion 
really is, but we couldn’t.

* The United States, Soviet 
Union and China are 
interested in long-standing 
issues. We realized that 
keeping Hafiz in touch with 
the Americans would not 
produce a positive result, but 
we kept the door, open so he 
would continue the dialogue.

* In the first meeting 
between Kissinger and 
Hafez they talked about 
the Total Withdrawal, and 
the second stage discussion 
was regarding the Interim 
Agreement. We did not 
oppose the interim solution, 
but wewant the whole issue 
to be rolled out once and for 
all, not just a slice and cut, 
in fact we want commitment 
for total withdrawal, not 
good and nice words.

Bellow: from right to left: HE.Zahedi,Pakistani Amb.Saheb Zadeh Yaghub 
Khan, Dr.Ashraf Ghorbal of Egypt.

Mohammed Hassan El-ZayyatField marshal Ahmad IsmailField marshal Ahmad Ismail
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Muslim countries but these 
relations must be based on 
logic and we have to act by 
maturity and sobriety.

Qaddafi is childish and 
wants to provoke all 
countries, but this is not 
possible. Everything should 
be done by careful study and 
attention not for the sake of 
money. This needs greater 
maturity.

Dr. Ghorbal said we 
noticed long time ago the 
importance of relations with 
Iran. Let me tell you secretly 
that on June 9, just 5 days 
after the war with Israel in a 
secret letter that I participated 
in its drafting, we expressed 
our feeling and the need to 
build friendly relationships 
with Iran and I personally 
emphasized on it.

I myself had argued that 
establishing and maintaining 
good relations with Iran is 
very beneficial to Egypt. 
And later when relations 
between the two countries 
were re-established, I was 
in the US and went to Mr. 
Vakil, and said how happy I 
was and these relationships 
have to be Keep up because 
it is in interest of the two 
countries.

*Mr. Zahedi said, we 
always have been willing to 
improve our relationships 
with Egypt. Iran and Egypt 
both are important in the 
Middle East, with an ancient 
and continuing history. All 
countries of this region 
should have good relations 
with each other, but also 
should be realistic and act 
consciously. Unfortunately, 
your enemies abuse you 
and are against you as an 
example we can talk about 
the actions of people like 
Qaddafi which is not based 
on study and maturity but 
only based on emotions 

and provoke division and 
opposition.

- Dr. Ghorbal acknowledged, 
and said I believe so. When 
he, talked about Arab 
countries he referred to 
Jordan as well.

Negotiation on 
F r i d a y  A f t e r n o o n 
Aug.24,1973 at Villa Les 
Roses,1st session 6.30-9 PM

- First, Dr. Ghorbal spoke 
about Mr. Saunders head of 
Near East and Southern Asia 
desk at the White House 
and said he is almost in 
agreement with Arabs.

Also, he talked about his 
deputy Mr. Quandt who 
was teaching in California 
and admired his knowledge. 
He talked about Nadda 
and Safran specialists on 
The Middle East, as well. 
These people all consulted 
Mr. Kissinger on the Middle 
East.

He also talked about 
Akins. He told Rogers, 
since Eisenhower’s time an 
Attorney General, till he 
became State Secretary was 
far from politics and had 
not much experiences on the 
Middle East and besides that 
he had no authority.

- Mr. Zahedi gave a detailed 
description about 

the Middle East situation 
and to find a solution for 
establishing honest peace 
in the Middle East. He 
mentioned The Shah’s 
genuine interest for peace and 
stability in the Middle East, 
Israel’s withdrawal from the 
occupied lands, Palestinian 
refugees’ problem that had 
to be solved fairly.

Mr. Zahedi added, I believe 
that Americans are very 
interested in peace, of 
course, we clarified the 
situation to them as far as we 
could. Mr. Kissinger tried 
to Convince us that we can 
trust him.

Iran since the beginning 
of Arab - Israel disputes has 
constantly supported peace 
in the region.

My actions while I was 
Secretary of Foreign affairs, 
by meetings with Ministers 
Fawzi, Riyadh, Foreign 
ministries in the Arab 
world and by participation 
in different conferences 
such as Rabat conference 
I did my best in support of 
these ideas. I have always 
supported the idea that all 
Muslim countries should 
forget what happened in the 
past, be united and have a 
close relationship with each 
other for their own benefits 
because time is running out.

Muslims are moving 
forward. but they have 
to use their opportunities 
wisely. I talked with various 
Arab countries, Eastern 
Europe - South America, 
many times, to find some 
agenda to help you. Of 
course, often, there was not 
mutual interest between us 
and some countries, like 
Algeria. I always defended 
your cause explicitly. I 
even told Goldberg, that 
“you’re more Jewish than 
the Jews.” We are Muslim 
and anything that happens, 
will   happen   to all of us. 
I said this to Arafat at the 
Rabat conference.I said: You 
should do the fighting and 
we should do our politics.

I did not want India to attend 
the conference in Rabat 
because I wanted it to be 
exclusively Muslim and 
tried to unite them more, 
but the issue of India’s entry 
and Pakistani disagreement 
created a problem for us. 
(finally, India attended as an 
observer)

I told Arafat, we all agree 
with you and even invited 
him to Iran. In my opinion, 
he should not have been 
involved in the Rabat 
conference, because he 
weakened our situation.

- Dr. Ghorbal said I agree 
with you. We should all be 
united. Before I travelled to 
Switzerland, I met President 
Sadat and asked him for his 
commands before moving on.

President Sadat has asked 
me to extend his special 
respect and greetings to His 
Majesty and thank him for 
sending you here as well as 
his greetings to you.

* President Sadat said the 
Shah of Iran is a wise and 
highly regarded leader and a 
great personality.

HE.Ardeshir Zahedi Dr.Ashraf Ghorbal 
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The Shah of Iran was always 
keen on establishing a lasting 
peace between the Arabs and 
Israel. but in Abdul Nasser’s 
era this has been hampered 
by problems following the 
July war. When President 
Anwar Sadat, came to power 
both countries expressed 
their willingness to re-
establish friendly relations. 
During the time the Shah 
was in state visit of USA 
he asked Ardeshir Zahedi 
who was freind of  Egypt’s 
Ashraf Ghorbal to negotiate 
with him for re-establishing 
relations between Iran and 
Egypt.

What you read on these pages 
and Mr. Assad Homayoun 
(one of officials at Iranian 
Embassy to D.C.) made a note 
of it, is the minutes of talks 
between H.E. Dr.Ghorbal 
and H.E.Ardeshir Zahedi  in 
Switzerland.

We decided to publish an 
English translation of 
this report as the Iranian 
na t ion , commemora te s 
Anwar Sadat’s and King 
Hassan of Moracco’s 
hospitality and especially 
the late Sadat’s unshakable 
support for the late Shah, 
we decided to publish  this 
report. Because we believe 
without these efforts, in 1974, 
that hospitality wouldn’t have 
happened in last days of the 
Shah’s life.              Azadi.

Top Secret 

 Mr. zahedi’s Meeting with 
Dr. Ashraf Ghorbal 2/6/52, 
(August 24,1974  )  on
 the Road between Geneva 
and Lausanne
At12:45 PM today, 
Dr. Ashraf Ghorbal of 
Egyptian government 
arrived in Geneva Air port.
 The day before, 
Mr. Saeed Abu al-Khair, 
who works with Dr. Ghorbal 

at the Egyptian presidenc
 (he was the first secretary 
and had previously served 
in the Egyptian embassy 
in Washington), arrived.
Mr Hussein Khalaf, the 
head of the Egyptian 
Permanent Mission to 
Geneva,was present at 
the airport Mr.Zahedi 
also decided to come to 
the airport and so doctor 
Ghorbal was welcomed 
by Mr.Zahedi and at 2:30 
pm Mr. Zahedi’s invitation 
they had lunch together. 
Mr. Khalaf  and Mr. Assad 
Homayoun were present 
at lunch  in Lausanne.

Road Talks
* Mr Ghorbal said: 
Foreign Minister of Egypt 
Mohammed H. El-Zayyat 
has sent his Greetings to 
you and wished to present 
special greeting and respect 
of President A.Sadat to His
Imperial Majesty, that  

gave
you this mission to come

here for negotiation. The 
President  also referred to
your trip to Egypt and 
your talks with Egyptian 
Foriegn Minister. This 
shows your interest in 
us, and your  wishes in 
creating peace In the 
Middle East.
Mr. Ghorbal said, Iraqis 
closed Soviet Union and 
Czechoslovakia’s Cultural 
Centres in Baghdad 
yesterday. The subject 
should be considered as 
very important because 
the Russians have good 
relations with Iraq, and 
this is a surprise.
* Ghorbal said the Iraqis 
tried to arrange that 
relationship, so that they 
could talk about Iran and 
the Iranian Arms Purchase 
at the Conference of Non-
Aligned States in Algeria, 
but we have expressed 
our opposition and we 
try to stop Iraq and we 
will oppose their actions.

- Our relations with 
A l g e r i a ,

 are good and friendly. 
Algeria’s behaviour 
represents a more realistic 
and trustful vision. We try 
to maintain good relations 
with Algeria and also good 
relations with Ethiopia. 
Libya tried to stop Ethiopia 
from participating in the 
Conference of African 
Countries, but we 
supported Ethiopia
President Anwar Sadat 
travelled to Saudi Arabia, 
and, he will travel to 
Qatar today. He also will 
be visiting Syria, but this 
is not yet announced and 
I am telling you off the 
record. We are supposed to 
announce it after his return 
to Cairo. In our view these 
trips and meetings will be 
helpful.
Anwar Sadat will be 
attending the conference 
of Non-Aligned States 
in Algeria.  We believe 
we should have good 
relationships with all

President Anwar Sadat, His Imperial Majesty,Aryamehr

Historic Negotiation for Historic Negotiation for 
Re-establishing Relations Re-establishing Relations 
Between Iran and Egypt.Between Iran and Egypt.
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