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

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

نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

شماره  ۲ سال نهم - شماره پیاپی  ۹۸- اول فروردین ماه ۱۳۹7
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AZADI
ای اتزه بهار عا�م ارفوز                           ره روز تو عید باد و نوروز         وحشی بافقی

با آثاری از: * دکترهمایون آرام* م.ع. آشنا * ناصر امینی * زنده یاد دکتر مهوش امیر مکری
 * دکتر عفت برادران رحیمی * دکتر طلعت بصاری *کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو 

* مرتضی پاریزی  * مهشید جدلی  *مجیدزندیه * تیمورشهابی   * زنده یاد دکتر خانک عشقی صنعتی
* محمود نفیسی * دکتر کاظم ودیعی * ک . هومان * غزاله یزدی 

.From: Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA  02090

NonProf. Org.       
US POSTAGE     
PAID                    
Permit No.2   
Westwood,MA 02090

�ی �تشا علی دو م��د   ستاد  ز ا
ری ا

ید: کا
��ش ت 

ـت� روز رد
نو

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

شماره اول سال نهم - شماره پیاپی 9۷ -  اول اسفند ماه   1396 
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AZADI

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

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

دختری که با ریش به استادیوم ورزشی رفت زوج زرتشتی زندانی شدندواموالشان مصادره شد 

اردشیرزاهدی ، اسناد و گزارشات  مربوط به  نسل 
کشی دریمن را بصورت کتاب منتشر کرد تا صدای 

جنگ زدگان  یمن را بگوش  جهانیان برساند.
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با آثاری از: * م.ع. آشنا * ناصر امینی   * دکتر طلعت بصاری *کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو * مرتضی پاریزی
* محمدعلی دولتشاهی  * دانشجویان  باستون کالج * مجیدزندیه * تیمورشهابی   * زنده یاد دکتر خانک عشقی صنعتی

*دکتر محمدعلی صوتی *  دکتر کاظم ودیعی * ک. هومان * غزاله یزدی 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

شماره ۴ سال نهم - شماره پیاپی  ۱۰۰- اول  خرداد ماه ۱۳۹۷
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AZADI
     نشريه ماهانه   آزادى  اول هرماه خورشيدى منتشر ميشود                                                                         شماره دوم - سال يكم

   شماره دوم - سال يكم  فروردين 1389  تكشماره 3 دالر

    

ز�وی یار �ی آید ���م باد �وروزی                    ازا�ن باد ار مدد �وا�ی ��اغ دل �افروزی

   با نوشته هائى از:

 * دكتر طلعت بصارى 
 * سياوش آذرى 

 * دكترمهوش اميرمكرى
 * محمود ذوالفنون    

 * ا.جهرمى
 * جهانگير پارساخو

 * مرتضى پاريزى
 * غزاله يزدى

شماره دوم - سال اول - فروردين 1389  تكشماره 3 دالر

نوروز جشن آفرينش انسان  راشادباش ميگوئيم             
 جزئيات كمك چندصدميليون دالرى
 رژيم  اسالمى  به حزب اهللا
امان  از تعصب   !
آشنائى با پائولو كوئيلو نويسنده برزيلى
هنردرخدمت سياست 

آزادی
�شر� ما�هن

   ا��ما�ی    ، اد�ی    هنری

ز�م        ر ا�دا              �یا ات �ل �ا�شا��م و �ی ردسا�
 طرحی نو:  کاری از رضا جاهدی

آزادی
�شر� ما�هن

      

شماره هشتم- سال يكم - اول  مهرماه 1389 بها 3 دالر

بانوشته هائى از: 
*ا.آذرخش * سياوش آذرى  

*م.ع آشنا * دكتر طلعت بصارى 
*كيخسروبهروزى

* مرتضى پاريزى* ع. پاشائى 
* استاد محمود ذوفنون

 * تيمور شهابى * محمد ُمّجزا
 *امان منطقى * غزاله  يزدى

آزادی
�شر� ما�هن

   ا��ما�ی    ، اد�ی    هنری

ی
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شماره 27- سال سوم  اول ارديبهشت 1 139 

بانوشته هائى از: *م.ع آشنا * ا.آرين  * تيمسارابوالفتح اقصى* كيخسروبهروزى    * مرتضى 
پاريزى * استاد محمود ذوفنون* مجيدزنديه * دكترپرويزعدل* محمد مجزا* غزاله  يزدى

شنبه ۱2 ماه می  در بوستن 
HOSMER AUDITORIUM
51 MT. AUBURN ST.
WATERTOWN, MASSACUSETTS

شروع برنامه ساعت ۷ بعدازظهر
بهاى بلیط 25 -  ۳۰و۳5 دالر

 فروش بلیط در سوپر هیروز

آزادی
��ر� ما��

   ا��ما�ی    ، اد�ی    ��ری

آخرين سكانس فيلم زندگيش را بازى كرد

آزادی
نشرهی مااههن

   اجتماعی    ، ادبی    هنری

* استاد محمود ذوفنون* مجیدزندیه * رحیم شریفی *تیمور شهابی* دکترپرویزعدل* محمد مجزا* غزاله  یزدیبانوشته هائی از: * دکتر همایون آرام * م.ع آشنا * تیمسارابوالفتح اقصی* دکتر طلعت بصاری    * کیخسرو بهروزی * مرتضی پاریزی * دکتر فرح دوستدار

شماره 2۳- سال دوم   اول دى ماه ۱۳۹۰ خورشیدى

آزادی
نشرهی مااههن

   اجتماعی    ، ادبی    هنری

تحریم نفتی جمهورى اسالمی ، کاررا 
یکسره خواهد کردیا تیرى که ازترکش 
خیزشهاى مردمی رهامیشود؟  

مسیحی 2012     
کریسمس وسال نو 

ززی آزادی مبارک باد ربهمه خوانندگان ع

Merry Christmass
and

Happy New Year

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

سال سوم -شماره 29 - اول تیرماه 1391 

نمایش
 "چهره به چهره
 در آستانه فصلی سرد" 
براى اولین بار درآمریکا 
درشهربوستن

 بدعوت بنیاد پژهشهاى 
زنان ایران بروى 
صحنه میرود

با آثاری از:: د.اختری* دکتر همایون آرام * م.ع. آشنا * دکتر 
بهمن آقائی دیبا * دکتر شهره ارشادی * سرتیپ ابوالفتح اقصی 
* ا.آرین *دکتر طلعت بصاری*کیخسرو بهروزی * زنده یاد 
جهانگیر پارساخو* مرتضی پاریزی * مجید زندیه * استاد 

محمود ذوفنون* تیمورشهابی * صبا صفدری* دکتر پرویز عدل 
* محمد مجزا * دکتر منوچهر منتصری * غزاله یزدی 

گفتگوى آزادى با
 نیلوفر بیضائی نمایشنامه 
نویس و کارگردان تآتر

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی  ،��ری

شماره 33- اول آبان ماه 1391

زادروز همه ایرانیان متولد آبان ماه و همچنین  خاطره ی سالروز  تولدشاه فقید و  نهم آبان ماه   
زادروزشاهزاده  رضا پهلوی را گرامی می داریم . اثر الی ابراهیمی -شرح درصفحه 36

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

شماره ۳۴ اول آذرماه ۱۳۹۱

* ائتالف  مخالفین بشاراسد به کجا می انجامد؟
* علی شریعتی : شیادبزرگ ؟

* آشنائی بیشتر باقاسم الربُن  اندیشمند ایرانی 
* سنگ نبشته بیستون  وهنر  هخامنشی

باآثاری از:  دکتر همایون آرام - م.ع آشنا- دکتر بهمن آقائی 
دیبا -  د. اختری - دکتر طلعت بصاری -  مرتضی پاریزی 

 علی تاجبخش - حوا سلیمی - رحیم شریفی -  تیمورشهابی - 
محمد مجزا - غزاله یزدی 

«ز��راغ ماه   »�زه ��ن ا��و�ی ع�یرضا       ����ی م���ر �دو ����ه �تا���و�ی �ی ا�انی جای گر�� . آن را � �تا�خا� خود اضا� ��ید

یاد  به  را  آذربایجان  نجات  آذرسالروز   2۱
راه   باختگان  جان  همه  روان   . باشیم  داشته 

میهن دراین روز سرنوشت ساز شادباد

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

شماره  ۳6 -سال سوم  اول بهمن ماه ۱۳۹۱     آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

شماره  ۳6 -سال سوم  اول بهمن ماه ۱۳۹۱    

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

به استقبال بهاربرویم .شرح درصفحه 7

اول اسفندماه ۱۳۹۰- شماره 25- سال سوم  تکشماره - 5دالر آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

* کتاب خاطرات حمیرا بزودى 
منتشر میشود

 * به استقبال نوروز برویم 
* ترانه مراببوس  چگونه ساخته 

شد وازرادیو پخش گردید؟
* آشنائی باحسین علیزاده  

نوازنده تار  
* ماجراى به بهشت رفتن 

شتر امام چهارم

   باآثاری از: * م.ع.آشنا* دکتر همایون آرام * د.اختری * ابوالفتح اقصی *دکترطلعت بصاری * کیخسرو بهروزی * مرتضی پاریزی
   * مجیدزندیه * تیمورشهابی * قاسم الربُن * منوچهر منتصری * امان منطقی* غزاله یزدی

گپی با دکتر سوسن مطلوبی )سروش ایزدی( 
بانوی نواهای ایزدی

 

                 شماره 26  - اول فروردین ۱۳۹۱  تک شماره 5 دالر

همه روز�یتان نوروز
نوروز�ن پـیروز

با آثاری از:*دکتر همایون آرام* ا.آرین*  م.ع.آشنا *دکتر بهمن آقائی *آرمن استپانیان  * د. اختری 
 *  دکتر طلعت بصاری * کیخسرو بهروزی * مرتضی پاریزی* ا.ذوالفنون * استادمحمود ذوفنون* مجیدزندیه  
*تیمور شهابی  * هوشنگ شباهنگ* جهانگیر صداقت فر* قاسم الربُن*محمد مجزا * امان منطقی *  غزاله یزدی

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

      

آزادی
نشرهی مااههن

   اجتماعی    ، ادبی    هنری
شماره 22- سال دوم 

 اول آذرماه0 139 

بانوشته هائى از: * دكتر همايون آرام * م.ع آشنا * تيمسارابوالفتح اقصى* دكتر طلعت بصارى    
* كيخسرو بهروزى * مرتضى پاريزى * دكتر فرح دوستدار* استاد محمود ذوفنون* مجيدزنديه 

* رحيم شريفى *تيمور شهابى* دكترپرويزعدل* محمد مجزا* غزاله  يزدى

سالروز درگذشت استاد پرویز یاحقی را 
گرامی میداریم . شرح درصفحه 44

دنباله خاطرات خانم حمیرا رادراین شماره 
بخوانید

روزشکرگزاری را� همه خوانندگان خود �ایاالت متحده شادباش میگوئیم.

ماا�انی � ربا�ن باوریم شکرنعمت باعث افزایش نعمت خواهدبود

آزادی
نشرهی مااههن

   اجتماعی    ، ادبی    هنری

باآثاری از : دکتر همایون آرام  *  م.ع.آشنا * دکتر بهمن آقائی دیبا * دکتر طلعت بصاری * مرتضی پاریزی *  مجید زندیه 
* استاد محمود ذوفنون * تیمور شهابی  *  صبا صفدری* قاسم الربُن *  امان منطقی * غزاله یزدی

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، فرهنگی

شماره 24   سال دوم  اول بهمن ماه 1390

جدائی درچندقدمی 
اسکار  ؟؟

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، فرهنگی

ارگ بم  شرح درصفحه 48

    کتابی منحصربفرد که خواننده را با مبانی دومذهب مسیحیت و یهودیت آشنا میکند.
    مطالب کتاب مستدل وباذکر منابع مختلف وتفسیرهاى علماى یهود، علماى مسیحی وپژهندگان  غیر مذهبی  پایخگوى بسیارى     

     ازپرسشهاى پیروان هردومذهب میباشند.
     مطالب کتاب براى آنهائی که درصددگرویدن به یکی از این دومذهب ابراهیمی  هستند راهنماى ارزنده اى است .

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

اول اسفندماه ۱۳۹۱  شماره  ۳۷ - سال چهارم

14  اسفند سالروز �گذشت مصدق و29 اسفند  سالروز ملی �دن
 

صنعت نفت  را گرامی می داریم

آزادی
��ر� ما��

AZADIا��ما�ی ، فرهنگی ، ��ری
شماره ۱۱- سال ششم - شماره پیاپی ۷۱ - اول دى ماه ۱۳۹۴
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Biotonus Clinique Bon Port

Rue du Bon Port 27, 

1820 Montreux/ Switzerland
 Tel:+41 21 9665858

                             E-mail:info@biotonus.ch     

* کلینیک Biotonus درکنار دریاچه ژنو و درچندقدمی قلعه تاریخی سویس که 
زمانی لرد بایرون را درخود جاى داده بود،  بهترین محل براى اقامت و استراحت 

وهمچنین انجام چک آپ سالیانه  شماست .

* کلینیک Biotonus با مدیریت ایرانی تالش می کند تا خاطره خوش تعطیالت 
شمارا در سویس  جاودان کند. 

* با اشاره به این آگهی می توانید از تخفیف مخصوص براى چک آپ واقامت درکلینیک 
Biotonus  بهره مند شوید.

با آثاری از: * دکترهمایون آرام* م.ع. آشنا   * ابوالفتح اقصی * دکتر طلعت بصاری* کیخسروبهروزی 
* زنده یاد جهانگیر پارساخو* مرتضی پاریزی   * مجید زندیه *تیمورشهابی  * دکتر پرویز عدل * فریدون علوی     

*  دکتر محمدعلی صوتی  * محمود نفیسی * دکتر کاظم ودیعی  * ک.هومان * غزاله یزدی

اردشیرزاهدى که دربیمارستان بسترى شده بود با بهبودى کامل به خانه بازگشت .
پرزیدنت کارتر اعالم کرد که  برسرطان غلبه کرده است

آقای زاهدی درکنار چندتن از شاهزادگان 
در جلسه سخنرانی در

 Club des Leaders شرح درصفحه 10

              غرب وداعش مقاله ای از 
            دکتر کاظم ودیعی صفحه12 

با آثاری از: *دکترهمایون آرام* م.ع. آشنا * سرتیپ ا. اقصی * شری الوندیان *  دکتر طلعت بصاری
* کیخسروبهروزی * مرتضی پاریزی * مجید زندیه * رحیم شریفی* تیمورشهابی * حسین صوتی * اصالن غفاری 

*قاسم الربُن * محمد مجزا  * محمود نفیسی * ک.هومان * غزاله یزدی

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، فرهنگی ، ��ری

شماره 5۴ - اول َامرداد ماه ۱۳۹۳ خورشیدى

سالروز  �گذشت دو م�د زبرگ �رخی ، دو ا�ان ساز،  دوا�سان  اقبل ستایش  را گرامی می داریم

۷

آزادی
�شر� ما�هن

ا��ما�ی ، اد�ی ، هنری

شماره  ۳ سال نهم - شماره پیاپی  ۹۹- اول  اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
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با آثاری از: * دکترهمایون آرام* م.ع. آشنا * ناصر امینی  * دکتر عفت برادران رحیمی * دکتر طلعت بصاری *کیخسروبهروزی
 * زنده یاد جهانگیر پارساخو * مرتضی پاریزی    * مجیدزندیه * تیمورشهابی   * زنده یاد دکتر خانک عشقی صنعتی

*  دکتر کاظم ودیعی * غزاله یزدی 
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آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

*شادمانیهائی که به عزا 
تبدیل شد

* ازدانشگاه جندى شاپور چه 
برجاى مانده است ؟

* سینماوتآترایران باردیگر 
بهترین هاى خودرا ازدست داد

باآثارى از:
* دکتر همایون آرام

* ا.آرین
 * م.ع. آشنا

 * دکتر بهمن آقائی دیبا
*د.اختری 

*دکتر طلعت بصاری
* زنده یاد جهانگیر پارساخو

* مرتضی پاریزی
* علی تاجبخش 

* مجید زندیه
*اقدس ذوالفنون 

 * استاد محمودذوفنون
* تیمورشهابی

* دکتر پرویز عدل 
* محمد مجزا 

* دکتر منوچهر منتصری
 * غزاله یزدی

شماره 31 - اول شهریورماه 1391

محمدسوریان -کشتی فرنگی وزن 55 
کیلوگرم - مدال طال

قاسم رضائی کشتی فرنگی -طال

روزشنبه 2۱ امرداد زلزله در شمال غرب ایران ، 
باردیگر به جنگ شادى ایرانیان که این بار ازپیروزى 
قهرمانانشان درالمپیک به سراغشان آمده بود رفت و

همه را عزادارکرد.
درغم وشادى شما هموطنان عزیز شریک هستیم

                                                       
 "ماهنامه آزادى"

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

* محمود نفیسی * دکتر کاظم ودیعی * ک . هومان * غزاله یزدی 

آزادی
��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

شماره هشتم سال هشتم - شماره پیاپی  ۹2 -  اول مهر ماه   ۱۳۹6 
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 Walking in the rain, by Behzad Dowlatshahi  see page 40   

چهارم آبان ماه  زا�وز  زنده انم محمدرضا شاه پهلوی   را گرامی می داریم یادش همیشه  با م�دم ا�ان خواهد بود  )شرح درصفحه 15(

      

آزادی
�شر� ما�هن

   ا��ما�ی    ، اد�ی    هنری

�ماره و�ه
�وروش ���ر

پيشبازمردم بابل ازكوروش بزرگ وقربانى كردن شاخه هاى هرس شده بجاى حيوانات

شماره نهم- سال يكم - اول  آبانماه 1389 

۱۰۰
آزادی

��ر� ما��

ا��ما�ی ، اد�ی ، ��ری

شماره 32 - اول مهرماه 1391- بها 5 دالر

22 مهر ماه  زا�وز شهبانوی  

ا�ان ز�ین را شادباش میگوئیم

با آثاری از:
* دکتر همایون آرام * م.ع. آشنا  * دکتر بهمن آقائی دیبا  * د.اختری  *دکتر طلعت بصاری * زنده یاد جهانگیر پارساخو

* مرتضی پاریزی  * علی تاجبخش * مجید زندیه   * استاد روبیک گریگوریان* تیمورشهابی * زنده یاد دکتر خانک عشقی
* دکتر پرویز عدل * محمد مجزا  * غزاله یزدی زیر چراغ ماه تازه ترین اثر علیرضا میبدی  بزودی  منتشر می شود
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P.O.Box 455
Westwood, MA  02090

NonProf. Org.       
US POSTAGE     
PAID                    
Permit No.2   
Westwood,MA 02090

هی
شا

ولت
ی د

 عل
مد

مح
اد 

ست
ر ا

کا
ی : 

دک
رو

با آثاری از:  * دکتر همایون آرام *م.ع.آشنا* ناصر امینی  * دکتر عفت برادران رحیمی * منوچهربرومند   * دکتر طلعت بصاری 
*کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو * مرتضی پاریزی  * محمدعلی دولتشاهی  * مجیدزندیه * تیمورشهابی   *دکتر 
محمدعلی صوتی * دکتر سیمین ملک افضلی   * دکتر کاظم ودیعی * استادعالمه  جالل الدین ُهمائی * ک. هومان * غزاله یزدی 

شماره ۱۱ سال نهم - شماره پیاپی  ۱۰۷- اول  دی ماه ۱۳۹۷
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AZADI آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری
زانن اریان ردتالش کسب آزادی دوباره )صفحه ۲ و۱۰(

بعضی از دختران ایران باعنوان دختر خیابان انقالب  دستگیر وزندانی می شوند اما گاهی  حتی نام آنها بگوش ما نمیرسد

AZADI
Pars Mass Media,Inc

P.O.Box 455
Westwood,MA 02090

Merry Christmas
and

Happy New Year 2019

آغاز یازدهمین سال انتشار آزادی



ه2 ح ماره ۱۲۱ صف م ش    آزادی- سال یازده

ه3 ح ماره ۱۲۱ صف م ش    آزادی- سال یازده

آزادی
نشریه ماهانه

 اجتماعی - فرهنگی- هنری
شماره ۱۲۱- سال یازدهم 

اسفند ۱۳۹۸
ازانتشارات  رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول : مرتضی پاریزی

زیر نظر شورای نویسندگان
AZADI Monthly Magazine

Chief Executive:
 Morteza Parizi

Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455

Westwood, MA 02090

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

هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
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

صفحه نویسنده عنوان مطالب

مرتضی پاریزی           صفحه۲ یاداشت

صفحه 4   - پیام های شما

صفحه 6    - دردنیای سیاست

صفحه ۸ دکتر کاظم ودیعی ایران درحماسه ی سلیمانی
صفحه ۱۲ سفربه درون  کیخسروبهروزی
صفحه ۱4 گزارش مستند تحکیم روابط ایران ومصر)۲(
صفحه ۱۸ ک. هومان  آموزش زبانهای قومی
دکتر طلعت بصاری صفحه۲۰ زنان شاهنامه
صفحه ۲۱ - ازهمکاران چه خبر
صفحه ۲۲ تیمور شهابی دراُم الُقرای اسالمی چه خبر؟
صفحه ۲4 - کوتاه وخواندنی
صفحه ۲6 -  پرسش وپاسخ علمی
صفحه ۲۷ دکتر همایون آرام دانستنیهای علمی
صفحه ۲۸ - ازاینجاوازآنجاواز همه جا
صفحه ۳۰ م.ع.آشنا درمیان کتابها
صفحه ۳۱ طب سنتی دکتر سیمین ملک افضلی
صفحه ۳۲ ناصرامینی گوناگون 
صفحه ۳۳  جسته وگریخته  بهمن چهاردهی
صفحه ۳4 - صفحه شعر

صفحه ۳6 ک۰ هومان نازنین 
صفحه ۳۸ ملک الشعرای بهار رضاخان شصت تیر

صفحه ۳۹ دکتر همایون آرام استیضاح  بی پایه ترامپ
صفحه 4۰ ترجمه دکتر محمدعلی صوتی بچه های کوچه ما
صفحه 4۲ عبدالرحیم طالبوف کتاب احمد
صفحه 44 مجید زندیه برگزیده هایی ازتاریخ موسیقی  ایران
صفحه۵ 4 زنده یاد جهانگیر پارساخو جدول کلمات متقاطع
صفحه 46 همابرازنده جشنهای اسفندماه

 بخش انگلیسی را از صفحه ۴۹ تا ۵۶  مطالعه فرمائید
 روی جلد: شماره های مختلف آزادی که طی ۱۰ سال منتشر شده است.

 پشت جلد:  یکی از هتل های سنتی درشهر یزد

آنچه  در شماره ۱۲۱
اول اسفندماه ۱۳۹۸ می خوانید؛  

در دوره ی چهل ساله ی  حکومت   
علما ) تنها گروهی که خود   صفت 
شاهد  اند(  داده  بخود  را  عالم 
ترفندهای گوناگون این دین داران 
انتخابات  به  که  هربار  ایم.  بوده 
می  نزدیک  انتصابات(  )بخوانید 
شویم مرز ایران توسط آنان پرگهر 
جز  ای  اندیشه  مردم  و  شود  می 
جان دادن درراه میهن ندارند. واین 
معنارا که درقالب سرود » ای ایران«  
مردم  تهییج  بمنظور  پیش  سالها 
بیگانه  نیروهای  هجوم  دربرابر  
و  بارها  شد،  آفریده  وطنمان   به 
های  وتلویزیون  رادیو  از  بارها 
دختران  به  کنند.  می  پخش  خود 
می  اجازه  ایرانی  دامن  پاک  وزنان 
که  هرگونه  خودرا  روسری  دهند 
خود می خواهند  برسر بگذارند. و 
می  تغییر  کمی   را  اختناق  شرایط 
دهند تا مردم نیم نفسی بکشند و 
آماده شوند تا به پای صندوق های 
رأی بروند و ظاهراً به کاندیدی رأی 
دهند که مورد حمایت رژیم نیست. 
از  خودرا  کارایی  ترفند  این  اما 
دست داده است. مردم دریافته اند 

که با غربال شورای نگهبان کسانی 
اند  مانده  باقی  کاندیداها  درلیست 
برای  انتخاب شود  هرکدامشان  که 
شعارراهم  این  ندارد.  تفاوتی  رژیم 
می  رواج  مردم  دربین  خودشان 
ازبین بدو بدتر  الاقل بد  دهند که 

را انتخاب کنید. 
که  است  رسیده  زمانی  اکنون 
همه،  پیشاپیش  ودر  ایران  مردم 
رسیده  بلب  جان  و  شجاع  زنان 
که  مردان را نیز رهبری می کنند،  
. کنند  انتخاب  را  بد  خواهند  نمی 
نمایندگان  برگزیدن  طالب  آنها 
هارا  خوب  وچون  هستند.  خوب 
است  کرده  سرند  نگهبان   شورای 
کرده   خارج  کاندیداها  لیست  واز 
نمایش  دراین  شرکت  بنابراین  
کنندواز  می  تحریم  را   مسخره 
همگان می خواهند تا روز انتخابات 
کسانی  ودرپاسخ  بمانند.  خانه  در 
که می گویند خوب  اگر ما درخانه 
بمانیم آنهاراحت تر می توانند  آرا 
مگر  گویند:  می  کنند،  جابجا  را 
را جابجا  آرا  آنها  باشید  وقتی شما 

نمی کنند؟ 
رژیم که ازاین هشیاری مردم آگاه 
به صندوق های  راه رسیدن  است  
با  و  کند  می  دورتر  کمی  را  آرا 
سراغ  به  وتردستی   بازی  شعبده 
آگاهانه   باز  رود.  شعبده  مردم می 
هواپیمای  سوی  به  را  موشکی 
وپس  کند   می  روانه  مسافری 
سرانجام  دروغگویی  چندروز  از 
ظاهر  مسلمان  عابدی  درلباس 
می شود  و می گوید  این هواپیما 
و  نکرده  سقوط  فنی  نقص  براثر 
به  فرد،  موشکی  اشتباه یک  براثر 
سرنگون  را  وآن  شده  رها  سویش 
کرده است. تشویق ها برای صداقت 
بهت  بسیاری  شود.  می  آغاز  رژیم 
زده این عمل رژیم را شرافتمندانه 
و شجاعانه  می خوانند. درحالیکه 
صداقت  درعین  باز   شعبده  رژیم 
های  دروغگویی  به  باز  ظاهری  
خود ادامه می دهد. رهبر می گوید 
ازروز چهارشنبه که این اتفاق روی 
بوده  تا صبح جمعه بی اطالع  داده 
است. رئیس جمهورش می گوید تا 
که   است  دانسته  نمی  جمعه  عصر 
شلیک  براثر  اوکراینی  هواپیمای 
سقوط  خودی   موشک   اشتباهی  

کرده است.  
شلیک  مسئول  گوید   می  سپاه 
موشک فرصت نداشته تا با مقامات  

هماهنگی کند  اما بعداز دوروز این 
دروغ نیز فاش می شود و معلوم می 
دقیقه  سه  حدود  از  پس  که  گردد 
موشک دوم راهم  شلیک می کند. 
هماهنگی   برای  کافی  وقت  پس 
کشور   چند  رهبران  است.   داشته 
بازان  شعبده  از  اوکراین  ازجمله 
می خواهند تا جعبه سیاه هواپیمارا 
رژیم  اما   بازگردانند.  اوکراین  به 
می  خودداری  آن  بازگرداندن  از 
شود  می  آغاز  ها  زنی  گمانه  کند.  
از یکدیگر می پرسند  پرده  وهمه 
پوشی های رژیم برای کدام جنایت 
دیگری است که مرتکب شده است.
می  برمال  رژیم  های  دروغ  ی  همه 
ساقط  دلیل   اینکه   بدون  شود، 

کردن این هواپیما مشخص گردد .
و  دمد  می  انتخابات  تنور  به  رژیم 
کشد  می  فریاد  جمهورش  رئیس 
هواپیمارا  سقوط  مسئول  ما  که 
بازداشت کرده ایم . رهبر  می گوید  
دارد  عالقه  وطنش  به  که  هرکس 

باید پای صندوق رأی حاضر شود .
آن  حرفها  این  ی  همه  وماحصل   
و  بروید  ها  صندوق  پای  که  است  
کسانی را انتخاب کنید که دیگر از 

این اشتباهات مرتکب نشوند.  
را  کدام   پرسند  می  ازخود  مردم 
از  همه  که  اینها  کنیم؟  انتخاب 
اند  شده  رد  نگهبان  شورای  فیلتر 
در والیت شعبده  وهمه ذوب شده 

باز بزرگند.  
ترفندهای  این  بارگول  این  مردم 
انتخابات  روز  نمی خورندو  را  رژیم 

در خانه خواهند ماند.
هواپیما  کردن  ساقط  دلیل  اما، 

چیست؟ 
این  سرنشین  چندین  که  میدانیم 
بودند  ای  نخبه  ایرانیان    هواپیما  
علوم  ی  زمینه  در  هریک  که 
های  نخبه  سرآمد   گوناگون   
جهان بودند. وباز میدانیم که رژیم 
درهرفرصتی وبا هربهانه ای درصدد 
نابود کردن این نخبگان وطن بوده 
است. اتوبوس  حامل نخبگان که در 
شمال غرب  ایران به دره ای سقوط 
نخبگان  آسایی  معجزه  وبطور  کرد 
نجات یافتند و سپس  تنگ کردن 
از  برخی  که  نخبگان  این  بر  عرصه 
آنها مثل مریم میرزاخانی    مجبور 
به ترک وطن شدند و درآمریکا به 
گردیدند،  نایل  بزرگی  افتخارات 

هنوز دریادها ، مانده است.
صدها دانش آموز  نخبه که اتوبوس 

نور«   »راهیان  سفر  در  آنها  حامل 
مورد  باختند  جان  و  دید  سانحه 
ادامه  هم  هنوز  که  است  دیگری 

دارد.
نمی  اصوال  علما  ی  طایفه  این 
کند. تحمل  را  واقعی  عالمان  تواند 
ودرهرفرصتی کمر به قتل آنها می 

بندد. 
کدام   دادگاه؟  کدام  قانون؟  کدام 
مرجعی باید به این بیداد و این قتل 
عام  دانش  درایران رسیدگی کند. 
قومی که زمانی مایه کوبی اطفال را  
گناهی نابخشودنی وعملی شیطانی 
سرنوشت  بر  اکنون  دانست   می 
میلیونها  که  ایرانی   میلیون   ۸۲
و سرآمدان   فرهیختگان  ازآنها  نفر 

دنیای علم ودانش اند  حاکمند. 
کرسی  که  ای  فرهیخته  خاتون 
است   صاحب  را   دانشگاه  استادی 
می  سوادی  بی  آخوند  از  فروتر 
ی  کلمه  نوشتن  بجای  که  دانند  
و  را می کشد  آن  ، »شکل«  »مار« 
فقط  را  زن  کند.  می  فضل  ادعای  
سیری  شهوت  فرونشاندن  برای 
حاضر  و  خواهد  می  خود  ناپذیر 
نیست اورا در اداره امور مملکت با 
مردان همراه کند. واکنون با کابوس 
همین  که  روبرواست  وحشتناکی 
زنها  می خواهند تیشه به ریشه ی 
این گروه  بی سواد ، کثیف وفاسد  
موفق  امر  دراین  بزودی   و  بزنند 

خواهندشد.  
سقوط  درباره  هم  هنوز  رژیم 
یک  حتی  اوکراینی   هواپیمای 
است.  نگفته  را  حقیقت  از  کلمه 
چرا  که  است  نداده  توضیح  هنوز 
به  هواپیمارا  پرواز  چندساعت 
نوه  چرا  است؟  انداخته  تأخیر 
بود  این هواپیما  خمینی که مسافر 
چرا  ندادند؟  سوارشدن  اجازه  را 
مسافرین  از  بسیاری  های  چمدان 
وچرا  نگذاشتند؟  درهواپیما  را 
هواپیمای » آسمان« را که همزمان 
آسمان  در  اوکراینی  هواپیمای  با 
بوده است  اشتباه نگرفتند و فقط 
هدف  را  اوکراینی  هواپیمای  این 
بلکه  بار  یک  نه  آنهم  قراردادند  
بود  آن  سقوط  برای  اولی  دوبار.که 
برای  خالص  تیر  درحکم  ودومی 
پرواز  دراین  هواپیما؟  سرنشینان 
چه رازی بود که نباید فاش می شد. 
درفردای آزادی ایران به این پاسخ 

ها خواهیم رسید.
مرتضی پاریزی

یادداشت
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آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

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

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

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

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

azadi@parsmassmedia.org

قبرپروین

درشماره گذشته  از افغانها گله کرده 
افغانی  ساز  دوتاررا  چرا  که  بودید 
فرهنگمان  خودمان  ما   . دانند  می 
را زیر پا می گذاریم وهیچ کس  به 
فکر فرهنگمان  نیست. به رویدادی 
توجه  کنم  می  نقل  درزیر  مکه 
بفرماییدنمیدانم کدام شیرزنی آن را 
نوشته و درفضای مجازی منتشر کرده 
هرروز  رویداد  این  نظایر  ولی  است 
درگوشه ای از کشورما  رخ می دهد:  

پروین  ابدی  آرامگاه  قم،   اینجا 
اعتصام  بزرگوارش  پدر  و  اعتصامی 
رو  اینجا  سختی  به   ، است  الملک 
پیدا کردم چون هیچ نشون و تابلویی 

نداشت! 
مقبره  سراغ  کارکنان  از  یکی  از 
گفت:  گرفتم،  رو  پروین  خانوادگی 

همین بغل! 

اینجا که نوشته دفتر  اینجا؟!  گفتم: 
گفت:  شرعی!  سواالت  به  جواب 

همونه! 
 وارد شدم، یک سالن که فرش شده 
به  برای جواب  آقایی که  بود و حاج 

سواالت شرعی پشت میز نشسته

بود. دنبال قبر گشتم و چون چیزی 
پروین  قبر  آقا  :حاج  گفتم  ندیدم، 

کجاست؟! 
گفت:  و  داد  نشون  رو  پاش  زیر 

همینجا!!! 
درخشان  ی  ستاره  پروین،  خاک 
آسمان ادب ایران، زیر پای حاج آقا!!!  
سنگ  قبرش”  سنگ  اینکه  برای  و 
راه” نباشه برای ایشون، سنگ قبر رو 

کندن و زدن به دیوار! 
  اثبات کالمم، سایه ی تیره ی حاج 

آقاست گوشه ی عکس! 
نشستم و به رسم خودمون چند ضربه 
به فرش زیر پای حاج آقا زدم و برای 

بانو پروین فاتحه خوندم.  
موقع رفتن گفتم ببخشید یه سوال 
گفت:  و  زد  لبخند  دارم،  شرعی 
ی  مقبره  اینجا  بفرمایید.گفتم: 
کارتون  محل  پروینه،  خانوادگیه 

غصبی نیست؟! 

 خیره توی صورتم نگاه کرد و گفت: 
موهات رو بپوشون!

جواب قانع کننده ای بود!!!
فرستنده ازایران . جلیل - ب.

آرش کمانگیر

پاریزی  وگرامی جناب  عزیز  دوست 
بادرودفراوان  به شما اگر الزم میدانید 
این مطلب را درصفحه نظر خوانندگان  

چاپ بفرمایید.
 ارادتمند سرتیپ اقصی
مجله  وخوانندگان  عزیز  دوستان 
آزادی بادرود فراوان  به شما عزیزان 
می خواهم عرض کنم  حدود دوسال 
کردم   دریافت  را  مجله  وقتی   قبل 
با  را  آن  سفید   پاکت  بجای  دیدم 
نایلون پوشانده اند  متوجه شدم که 
این سازمانی که  این مجله دلخواه مارا  
فراهم میکند نیاز  مند به پشتیبانی 
است   به همین  علت دوسالی  شده 
می  دالر    ۱۰۰  ، دالر   ۵۰ بجای  که 
پردازم.همه این سازمانهایی که دراین  
موقعیت حساس کشورمان  ،  دارند به 
پشتیبانی  ملت ایران  هریک  بنحوی 
عمل می کنند  احتیاج به  پشتیبانی 
ایران  درتلویزیون  من  دارند.  مالی 
آریایی هم هرهفته  صحبت می کنم  
ودرموقع خداحافظی  از بیننده ها می 
خواهم  که باک بنزین این دستگاه  را 
پُر نگهدارید. آمریکا یا کانادا  دریک 
سطح هستند  ودیوار بدیوارند آنها 
۱۰۰ دالر می پردازند چرا ما نپردازیم. 
اگر  را حتی  پرداخت  این  ومی شود 
بپردازیم.  بیشتر  داریم  مالی   توان 
درایران مردم دارند جانشان را مایه 
در  کنم   می  سعی  گذارندمن  می 
نسل  روحیه   ام   تلویزیونی  گفتار 
را  زیر ۴۰ سال   میلیونی  جوان   ۵۰
باال ببرم. بهمین علت دراینجا برای 
حفظ روحیه  شما خوانندگان  عزیز 
هم  چکامه ای بنام آرش کمانگیررا 
تقدیم می کنم  درتاریخ آمده است  
که بین ایران وتوران  درجنگ برسر  
افتاد   مرز بین دوکشور اختالف نظر 

باهم  که  گفتگوهایی  ی  درنتیجه 
که  شود   می  قراربراین  کنند   می 
مرزبین  ایران وتوران را پرواز تیری 
اجرای  برای  ازایران   کند.  تعیین 
این مهم  سربازی بنام آرش  تعیین 
راسیاوش  چکامه  واین  شود  می 
کسرایی سروده استکه پس از دوره 
دبیرستان نظام  دیگر اورا ندیدم گویا 
به مرام کمونیستی پیوست وبعدهاهم 

پشیمان شد:آرش کمانگیر
روزگارتلخ وتاری بود

بخت ماچون  روی بدخواهان ما تیره
دشمنان برجان ما چیره
سنگر آزادگان  خاموش

خیمه گاه دشمنان  پرجوش
چشمها با وحشتی درچشمخانه ، 

هرطرف را جستجو می کرد
وین خبر راهردهانی زیر گوشی بازگو 

میکرد
آخرین فرمان، آخرین تحقیر. مرز را 

پرواز تیری  میدهد سامان
گربه نزدیکی فرود آید

خانه هامان  تنگ ، آرزومان کور
ور بپّرد دور  تاکجا؟ تا چند؟

آه  کو بازوی پوالدین وکوسرپنجه ی 
ایمان

منم آرش  چنین آغازکردآن مردبادشمن
آزاده مردی  سپاهی  آرش  منم 
به تنها تیر  ترکش آزمون  تلختان را

اینک آماده
نظر افکند آرش سوی شهرآرام

کودکان بربام
 دختران بنشسته  برروزن

مادران غمگین کنار در
مردها درراه

 دشمنانش  درسکوتی  ریشخند آمیز
راه واکردند

کودکان  ازبامها اورا صدا کردند. آرش !
مادران اورا دعا کردند

پیرمردان  چشم گرداندند
دختران بفشرده گردن بندها درمشت

همره او  قدرت عشق ووفا کردند
شامگاهان راه جویانی که می جستند

آرش را 
بروی قله ها پی گیر بازگردیدند

بی نشان  از پیکر آرش
باکمان وترکشی بی تیر

آری آری جان خود درتیرکردآرش
کارصدها صدهزاران تیغ شمشیرکرد

آرش
تیرآرش را  سوارانی که می راندند بر

جیحون
بدیگر نیمروزی ازپس آن روز

نشسته بر  تناور ساق گردویی فرودیدند 
وآنجارا ازآن پس مرز ایرانشهر وتوران

باز نامیدند.
فداکاری  مردان  چنین  هموطن  بله 

داشتیم.
تیمسار با تشکر به دلیل طوالنی بودن 
دراینجا  را  آن  نکات مهم  قطعه   این 
ازکمکهای  فراوان  باسپاس   . آوردیم 

مادی ومعنوی شما 

 

نوروزانه

جناب ناصر نظریان  اشعارشما رسید  
تا  شد  داده  شعر  صفحه  مسئول  به 
درشماره آینده که ویژه نوروز است 
چاپ شود. از توجه تان به » آزادی« 
پیشاپیش   ماهم  و  سپاسگزاریم 
می  شادباش  بشما  نوروزرا  متقابال 

گوییم.

چتر محبت

شعر  عزیز   دولتشاهی  جناب 
ودستخط زیبای جنابعالی را درهمین 
صفحه چاپ کرده ایم. با سپاس از مهر 

همیشگی شما نسبت به» آزادی«

متأ  سفیم

باتأسف بسیار این شماره برای تعداد 
قابل توجهی از خوانندگان عزیز  ارسال 
نمی شود. این عده مشترکینی هستند 
که حق اشتراک خودرا پرداخت نکرده 
برایشان ارسال  اند ودرنتیجه  مجله 
نمیشود. تعدادی نیز آدرسشان عوض 
شده که به ما اطالع نداده اند ویکی 
دوشماره آخر برگشت خورده است . 
آنها پرداخت اشتراک معوقه همچنان 
مجله  دیگر  ولی  است  شان  برعهده 

برایشان ارسال نخواهدشد.

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.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

۷۸۱۷۶۹۵۱۹۰

 P.O.Box
455
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هرچه طبقه حاکم مردان دین در 
کنونی  حوادث  کند  سعی  ایران 
بدهد  لعاب  و  رنگ  را  درکشور 
مثبت  چارچوبی  در  را  آنها  و 
همه  برای  مسئله  قراردهد، 
جمهوری  که:  می ماند  آشکار 
اسالمی شان نه تنها در »تنگنا« 
نیست بلکه در »تنگنایی بزرگ« 

قرار دارد.
که  نیست  بار  اولین  این  البته 
نظام با چنین وضعیت نامعلومی 
که  نظامی  می شود؛  رو  روبه 
مال  گروهی  دست  به  تشکیلش 
عجله  با  چپ شان  همکاران  و 
»جمهوری  شد.  بندی  سرهم 
اول  سال  همان  در  اسالمی« 
در  عظیمی  تظاهرات  با  تأسیس 
دیگر  بزرگ  شهرهای  و  تهران 
برای  شد  ناگزیر  و  شد  رو  روبه 
اعتراضی  جنبش های  سرکوب 
داخل  در  ترکمن ها  و  کردها 

کشور به قدرت متوسل شود.
برآوردهای  بهترین  براساس 
ممکن، »جمهوری اسالمی« برای 
کند  تضمین  را  وجودش  آنکه 
بیش از ۱۵ هزار نفر را نابود کرد 
سمت  به  را  ایرانی  میلیون   ۸ و 
از  جدای  ساخت.  روانه  تبعید 
جنگ هشت ساله ای که آیت اهلل 
صدام  دوره  در  عراق  با  خمینی 
این،  همه  با  ساخت.  ور  شعله 
موفق  عامل  به کمک چند  نظام 

شد باقی بماند.
اولین عامل دست یابی جمهوری 
پول  زیادی  مقدار  به  اسالمی 

از صادرات نفت بود. در نتیجه

جمهوری  نفت،  بهای  رفتن  باال   
اول  سال   3۰ طی  اسالمی 
برابر   ۲۰ از  بیش  تاریخش 
از  نفت  استخراج  تاریخ  همه 

سال۱۹۰۸برداشت کرد.
و  سرشار  منبع  این  برکت  به 
ایران  جدید  حکام  پول،  آماده 
نیازمند شهروندان خود  را  خود 
کشورهای  مانند  تا  نمی دیدند 

طبیعی از راه پرداخت مالیات 
همین  باشند.در  درآمد  منبع 

جدید  حاکمان  حال 
برای پیروزی 

در 

انتخابات
 نیازی به 

شهروندان نداشتند چرا که
را  موافقت  قبل  از  نامزدها 
به  نیازی  می کردند.  کسب 
برای  تا  نداشتند  شهروندان 
اقتصاد  چرخ های  چرخش  ادامه 
چهار  که  خصوص  به  کنند  کار 
و  افغانستانی  پناهنده  میلیون 
اتحاد  تابع  آذربایجانی  و  عراقی 
منبع  و  بودند  شوروی  جماهیر 
مهیا  ارزان  کار  نیروی  بزرگ 

می ساختند.
برای  شهروندان  جنگ  درباره 
نیاز  دیگر  سیستم  این  نظام، 
که  چرا  نداشت  آنها  به  چندانی 
از نیروهای مزدور در کشورهای 
به می کرد  استفاده  مجاور 

 

خصوص در افغانستان و عراق و 
سوریه و یمن و لبنان.

که  بود  نیابتی  جنگ  خطوط 
ژنرال قاسم سلیمانی را قهرمان 
در  ساخت.  اسالمی  جمهوری 
حقیقت سلیمانی نیازی به دانش 
نظامی نداشت، همه آنچه به آن 
پمپاژ  ماشین  با  کار  داشت  نیاز 
نیابتی اش  برای جنگجویان  پول 

بود.
اما امروز اوضاع تغییر کرده  
و درآمدهای نفتی 
بسیار کمتر از 
شده  قبل 
 . ست ا

نظام 
نی  ا یر ا
برای تأمین 
ی  ینه ها هز
به  ساالنه  اساسی اش 
نیاز دارد.  مبلغ ۶۰ میلیارد دالر 
داده  اختصاص  کنونی  ذخیره 
سال ها  طی  که  جنگ،  به  شده 
به وجود آمد، نمی تواند همه آن 
هزینه های اساسی را تا یک سال 

دیگر پاسخ بدهد.
عامل دیگر مهمی در استراتژی 
به  اعتماد  در  ایرانی  نظام 
اینکه  آن  و  یافت  نمود  نفسش 
خارج  یا  داخل  در  هرکاری 
همیشه  دیگر  کشورهای  بکند، 
علیه  قوی  گام های  برداشتن  از 
آن دوری می کنند و گفت وگو و 
مسائل  فصل  و  حل  به  رسیدن 
امروز  اما  می دهند.  ترجیح  را 
رو  گزینه  این  که  شد  مشخص 
شک  می رود.  رفتن  ازبین  به 
همیشه  که  اروپایی ها  که  دارم 
القلب  مالها ضعیف  با  تعامل  در 
لبخند  تنها  به  امروز  بوده اند، 
برای  وعده هایی  و  دوستانه 
سوی  از  درآینده  بهتر  سلوک 
شاید  بدهند.  رضایت  تهران 
حسن  جمهوری  رئیس  هنوز 
روحانی و گروه معروف به »حلقه 
امیدوار  او  پیرامون  نیویورک« 
حزب  از  نامزدی  که  باشند 
کاخ  وارد  زودی  به  دموکرات 
دارم  شک  من  و  بشود.  سفید 
امریکا  آینده  جمهوری  رئیس 
باراک  اشتباهات  باشد  هرکه 

اوباما را تکرار کند.
مانند  پراگماتیکی  قدرت  حتی 
وارد  نیست  آماده  دیگر  روسیه 
را  آن  قواعد  که  بشود  بازی 
مالها گذاشته باشند. در حقیقت 
قوانین  کامل  انگاشتن  نادیده 
از  رفتار  در  بین المللی  عرف  و 
سرنگون  در  که  مالها  سوی 
هواپیمای  تراژیک  ساختن 

تهران  در  اوکراینی  مسافربری 
می شود  موجب  یافت،  تجلی 
حتی بدترین دشمنان امریکا در 
غرب و دیگران با طرح بهانه ها و 
توجیه های نظام فاسد و بی رحم 

و بی لیاقت کنار بیایند.
مالها  سناریوی  در  دیگر  گام 
افراد  عنوان  به  خود  معرفی 
ایرانی ها  از  و  است  ملی گرا 
آنها  لغزش های  می خواهند 
ناب  ملی گرایی  نام  به  که  را 
نکته  ببخشند.  دچارمی شوند، 
نزدیک  معاون  اینکه  جالب 
پست  که  ظریف  جواد  روحانی، 
اختیار  در  را  خارجه  وزارت 
دارد، بسیار در باره »تمدن هفت 
و  می گوید  ایران«  ساله  هزار 
ما سروران جهان  می کند»  ادعا 
بودیم پیش از اینکه امریکایی ها 
روی نقشه ظاهر بشوند«. به نظر 
می رسد این نیرنگ نیز بی فایده 
از  ایرانی ها  اغلب  که  چرا  است 
جمله کسانی که برای بهانه های 
می کنند،  تبلیغ  خارج  در  نظام 
ایدئولوژی  که  می دانند  خوب 
)خمینی(  نظام  که  جوهری 
در  شده  گذاشته  آن  براساس 
هر  به  عمیقی  کینه  خود  درون 

آنچه ایرانی است دارد.
تالش  اینکه  توجه  قابل  نکته 
ژنرال  معرفی  برای  مالها  اخیر 
قهرمان  عنوان  به  سلیمانی 
با  ملی گرایی  نماد  و  ایرانی 
ایرانی   کنندگان  تظاهر  اقدام 
باطل  تصاویرش  زدن  درآتش 
ابزار  سلیمانی  حقیقت  در  شد. 
یک  حتی  بود؛  پول  تقسیم 
برای  که  نکرد  فکر  این  به  روز 
ایرانی ها  نظر  آنها  کردن  هزینه 
برآنها  که  طرح هایی  بپرسد.  را 
اشراف داشت و در هرجایی اجرا 
چون  و  چند  مورد  می شدند، 
خود  در  حتی  نمی گرفتند  قرار 
چه  نظام  به  وابسته  نهادهای 
جامعه.  عمومی  فضای  به  رسد 
مضمون  براساس  او  همچنین 
داد،  انجام  که  مصاحبه ای  تنها 
به هیچ مقامی جز »رهبر معظم« 

علی خامنه ای پاسخگو نبود.
سناریوی  در  دیگری  نشانه  

گرفته  درپیش  نظام  که  بقایی 
برانگیختن  با  می شود  دیده 
انداختن  جلو  و  دروغین  آمال 
شخصیت هایی که تصور می شود 
می توانند  و  طلب اند«  »اصالح 
نظام  عبوس  چهره  بر  لبخندی 
بگذارند و آن هم راضی ساختن 
ایرانی ها و بسیاری از خارجی ها 

ساده لوح.
این  تکرار  امروز  حال  این  با 
به  می نماید  دشوار  نیرنگ 
فعاالن  از  بسیاری  که  خصوص 
برای  »تالش  بازی  درون 
به  آنها  از  دریافتند  اصالحات« 
خریدن  برای  بازیچه ای  عنوان 
وقتی  می شود.  استفاده  وقت 
نتیجه  بی  دیگر  گزینه های  همه 
ماند، مالیان دریافتند می توانند 
کردن های  بازداشت  و  کشتن  با 
بزنند.  چنگ  قدرت  به  گسترده 
استفاده  نیرنگ  این  از  هربار 
چند  کسب  به  موفق  و  کردند 
بار  این  اما  شدند.  اضافی  سال 

مسئله تفاوت دارد.
یادآوری می شود که این ناآرامی 
سرکوب  از  پس  زمانی  اندک 
روی  سابق  سراسری  انقالب 
اعتراض ها  قبل  دوره  می دهد. 
درخواست  تظاهرات  میان 
درخواست  و  نظام  در  تغییر 
تقسیم  ظاهری  تغییرات  انجام 
درخواست  جمله  از  می شد؛ 
این  با  مقامات.  برخی  استعفای 
روشنی  به  اخیر  تظاهرات  حال 
جانب  از  حتی  نظام  تغییر  بر 
سابق  طلبان«  »اصالح  برخی 
به  اینها  همه  و  داشت.  تمرکز 
این معناست که نسخه کالسیک 
می پیچید  نظام  که  بقایی 
دیگر  قبل  دوره های  برخالف 
بی اثر شده است. و برای اولین 
ایرانی ها  از  بسیاری  تعداد  بار 
نه  نظام   تغییر  که  نظرند  براین 
بلکه  است  مطلوبی  شعار  تنها 
یک استراتژی عملی برای نجات 
که  است  بستی  بن  از  کشور 
وجود  به  را  آن  گرایی  خمینی  

آورد.
منبع: الشرق االوسط فارسی

محدودیت های  آمریکا 
ورود  برای  را  جدیدی 
خود  خاک  به  ایرانیان 

اعالم کرد
انواع  برخی  صدور  آمریکا  دولت 
تجار  و  سرمایه گذاران  برای  ویزا 
ایرانی را متوقف و بر ورودو و اقامت 
محدودیت هایی  آمریکا  در  آنها 

اعمال کرد.
ایاالت  داخلی  امنیت  وزارت 
متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ 
ژانویه ۲۰۲۰ اعالم کرد که ایرانیان 
دیگر نمی توانند ویزای نوع ای۱ و 
ای۲ دریافت کرده و یا این ویزاها 
اداره  بنابراعالم  کنند.  تمدید  را 
مهاجرت آمریکا، این محدودیت ها 
از روز پنج شنبه ۲3 ژانویه اعمال 

می شود.
و  تجار  به  ویزا  از  نوع  این 
سرمایه گذاران خارجی و خانواده- 
در  زندگی  و  کار  اجازه   هایشان 

آمریکا را می دهد.
 اداره مهاجرت آمریکا توضیح داد 

میان ایاالت متحده و ایران اتخاذ 
شد. این پیمان برای تقویت روابط 
تجاری و اقتصادی میان دو کشور 
که این تصمیم در پی خروج آمریکا 
در سال گذشته از توافقنامه ۱۹۵۵ 

امضاء شده بود.
تجاری  ویزای  با  که  ایرانیانی 
پس  دارند،  سکونت  آمریکا  در 
ویزایشان  اعتبار  مدت  پایان  از 
کنند.  ترک  را  آمریکا  خاک  باید 
مانع  جدید  محدودیت های 
درخواست دیگر انواع ویزا از سوی 

ایرانیان نمی شود.
هنوز معلوم نیست که چه تعداد از 
ایرانیان از این محدودیت ها متاثر 
شده و ناچار به ترک خاک آمریکا 
این  می رود  احتمال  ولی  شوند، 

عدد خیلی بزرگ نباشد.
که  ویزایی  میلیون  مجموع ۱۰  از 
صادر  غیرمهاجران  برای  آمریکا 
از  ویزا  هزار   ۴۸ تنها  می کند، 
اتباع  و  می شود  صادر  »ای«  نوع 
از  می توانند  مختلف  کشورهای 

آن استفاده کنند.

دردنیای سیاست چه می گذرد

                          دردنیای سیاست چه می گذرد
        

 

                   ایران؛ چرا نسخه کهنه بی اثر شد؟
قدرت پراگماتیکی مانند  روسیه  دیگر آماده نیست دریک بازی که قواعد آن را  مالها گذاشته باشند  واردشود

از: امیر طاهری

با  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
تصویب  را  قطعنامه ای  اکثریت، 
ایران  اقدام رژیم  کرد که در آن، 
کشتار  و  اعتراضات  سرکوب  در 
محکوم  مسالمت جو،  معترضین 

شده است.
شنبه  سه  عصر  که  مصوبه  این 
شد،  گذاشته  رأی  به  ژانویه   ۲۸
ایاالت  متحده می خواهد  از دولت 
»جلسه فوق العاده شورای امنیت 
سازمان ملل و شورای حقوق بشر 
را برای محکوم کردن نقض مداوم 

قطعنامه کنگره آمریکا درمحکومیت ایران

حقوق بشر در ایران، تشکیل دهد.«
مصوبه  در  پیشنهادی  همچنین 
از  مکانیسمی  »ایجاد  برای   ۷۵۲
نظارت  برای  شورای امنیت  سوی 
رژیم  توسط  حقوق بشر  نقض  بر 
ایران«، ارائه شده است.این مصوبه 
در  که  قربانی  هزاران  به  اشاره  با 
قیام نوامبر گذشته، کشته شدند، 
نمایندگان  »مجلس  کرد:  تأکید 
مشروع  اعتراضات  در  آمریکا 
مردم ایران علیه رژیم  در کنار 

مردم ایستاده است.« 
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دکتر کاظم ودیعی - پاریس

اینکه ایران والیی بگوید : ما 3۹ هدف 
از  داریم  خود  درشناسایی  آمریکارا  

مقوله  برتری های نظامی نیست.
هم   ترامپ  وشخص  آمریکا  واینکه 
دوروز بعد بگوید : ما ۵۲ هدف ایران را  
درشناسایی خود داریم نیز  از مقوله 

ی برتری  های نظامی نیست.
هردو درلج ولجبازی  و رجز خوانی اند. 
خودرا   اطالعات  آوری  رزم  هیچ  زیرا  
چنین ساده لوحانه  در  اختیار دشمن  

خود نمی گذارد. 
وانگهی کیست  که در نیابد وقتی 
که وقتش  رسد فرضاً  اولی از هدف 
شماره ۴۱ ودومی از هدف ۵3 حمله را  

آغاز می کند.
ایران و آمریکای ترامپ  چنان  از یک 
جنگ  بزرگ که خود بخود  به سراسر 
منطقه  سرایت می کنند  در پرهیزند 
عصب  های   هو  و  های   جّو  در  که 

شکن  درجا می زنند. 
بخودی خود  قتل سلیمانی  پیروزی 
نیست  زیرا جانشینان  بسیار دارد. 
ایران را  در توسعه طلبی  به  وکاراو 
آنجا که بایست برساند  رساند.وسهم 
ترامپ  این شد که دنیارا به  تحسین 

حرفه ای سلیمانی ببرد. 
وآمریکای  درعزا  والیی   ایران  اینک 
تهدید  به  حداکثری   ازتحریم 

حداکثری  جنگی رفته است.
آنچه ترامپ می جوید  ثبات  موقتی 
است . دراین معنا  که آمریکا  وقشون  
پنجهزارنفری  میراث اشغال  درعراق 
بمانند  وایران با  قشون  یکصدوبیست 
هزار نفری  معترض آمریکا  نباشند. 
تاروزی  شرایطی  برای مذاکره  فراهم 
شود به حوالی بعد از انتخابات  دور 

دومی آقای ترامپ.
روسیه پوتین  معتقد است  بحران در 
منطقه  به تشدید  می رود. ووزیر  امور

خارجه  وی ضمن تسلیت به ایران ، 
می گوید: سلیمانی از منافع وطنش  

دفاع می کرد.
ترامپ   آقای  حداکثری  تهدید  اما 
علیه ایران ) آنهم درابعادی بی سابقه( 
بمعنای یک جنگ تمام عیار  است 
که امکان ندارد  پای روسیه  ودیگرانی 

را بمیان  نکشد.
اینک فرض کنید  آمریکا بزند  و ببرد 
و یک دولت دست نشانده  را درایران 
سرکار آورد دراین حال  با سه کشور 
عراق وایران وافغانستان  اشغال شده 
و دچارفالکت های روزمره چه خواهد 
؟ یک چنین سناریویی شدنی  کرد 
چنان  به  را  منطقه  زیرا   . نیست 
وحشت  بزرگ می کشاند  که خواب 
معصوم   سرباز  هیچ  نصیب  خوش  
شود  می  و  شد.  نخواهد  آمریکایی 
تصور  یک جنگ تن به تن  را درهمه 

جا  بفرض برد.
آمریکا به دعوت عراق  وعراقیان  به 
نیامده و هیچ علقه فرهنگی   عراق 
با عراقیان ندارد. به زور و از سر یک 
پس   . است  آمده  عراق  به  اشتباه  
دولت عراق بخود حق می دهد  که 
سفیر آمریکارا  بعداز واقعه سلیمانی 
واین  رود.  اعتراض  به  و  کند   احضار 
احضار موجب خشم تازه  ترامپ شده  
وبه اخطار ایشان  به دولت عراق  رفته 
احقاق حق یک  به  البته   که  است. 
مهمان ناخوانده  به صاحب  خانه  می 

ماند.
درصدد  ترامپ   آقای  که  ازآنجا 
است   آمریکا«  عظمت   « برگرداندن  
سابقه   بی  ابعاد  با  تهدیدها   به  اگر 
عمل کند  به همان عظمتی که جرج 
واکر بوش  بعداز اشغال عراق به آن  

رسید  می رسد و مبارکش باد. 
درعراق   درموردحضورش  ایران   اما 

آمدم  دعوت   به  که  یادآوراست 
چند  به  داعش  رسیدن   دلیل  به 
کیلومتری  بغداد واگر اینجایم  بدلیل 
بیشتر  هزارسال  ی  پیوندها  انواع  
دوسرزمین  همسایه  است ووقتی که 
دولت عراق  بخواهد، می روم. اما رفتن 
ایران از عراق  به معنای  محو عالیق  
دینی وفرهنگی  وتجاری نیست که 
ریشه دارتراز آن است که قدرت آمریکا  

آنرا براندازد.
***

عادی  درایران  استدالل   نوع  این   
ولی  مردمان.  پذیرفته  و  است 
دردنیای اسالم  طی یک قرن  اخیر 
حرکات  اعتراضی علیه حضور نظامی 
به  نو  انگلیس وآمریکا  در  ظهوری 
نو است. این حرکات همیشه برکلمه 
استقالل  وعدم دخالت  خارجی تکیه 
کرده اند. دراین حرکات  اعتراضی همه 
گروه های سیاسی سهیم و شریکند. 
یا  باشند   نظامی  کالً  گروهها   این 
دینی یا ملی به سیاست خارجی ها 
بسیار بد بین اند. اما از بعداز روزولت  
امنیت  دربرابر   نفت   « قرارداد  وآن 
عربستان سعودی « جملگی با آمریکا  
دررویائی اند وآمریکا  بعداز تأسیس 
اسرائیل  وکمک به قدرت نظامی آن 
بر منافع ملی  مقابل  ببهانه خطر  
همه گروهها  ایستاد  ورفت  به حذف  
بعضی واتحاد با  بعضی دیگر . پوشش 
شرکت   با  وغیره  مؤتلفه  آمریکایی 
بعضی از دوَل  اروپا رفته رفته  داغان 
شدو امروز روز اگر انگلستان  هنوز 
۴۰۰ تن سرباز  درعراق درکنار  پیش 
از پنجهزار  سرباز آمریکا دارد باستناد  
آخرین سخنان  جانسون  نخست وزیر  
انگلیس  برای مقابله با  داعش است. 
که شاید بزودی ازعراق بیرون  کشانده 

شوند به دلیل تهدیدات  تهران.
***

 چرا پمپئو  درالتماس است که لندن 
دریابند،  آمریکارا   ، برلن  و  وپاریس  

درککنند، یاردی دهند؟
بظاهر  انگلیس   وحتی  اروپا   زیرا 
جداشده  از اروپا  ونیز آلمان مایلند  
برقطع تهدیدها از دو طرف و رفتن به 

مذاکره.
نظامی   قدرت  ابعاد  آمریکا   اینکه 
خودرا  درخاورمیانه  فهرست کند و در 
اختیار رسانه ها بگذارد  دلیل قدرت 
او نیست. زیرا سالح اصلی را ندارد و 
سالح اصلی  نیروی مردمان است که 

راه به هیچ بندو بست نمی دهد.
ایران  بسیار برافروخته  امروزی  قادر 

است یک سپاه  یک تا دو میلیونی  
را بسیج کند و یک جنگ  منطقه 
ای را  دامن زند. امریکا اسلحه دارد  ، 
نفر ندارد وآن نفرات  که دارد  چندان 
می  ودائم  ندارند  جنگ  بر  اعتقاد  
پرسند  برای چه می جنگیم؟ آمریکا  
با جنگ  گلف ) خلیج فارس(  نشان 
داد  که با پول کویت  می جنگد. در 
جنگ منتهی به  اشغال  عراق ، خزانه 
آمریکا تهی شد. اینک که  در معضل  
تخلیه عراق است نمی تواند  به یک 
چنگ منطقه ای  دست زند زیرا حتی 
عربستان  به آن رضایت نمی دهد . 
دربحرین خطر  انگلستان  را ودرقطر 

خطر ، آمریکارا  تهدید می کند.
 ، گرا  عظمت  و  خودنما   ترامپ 
است.  برده  نفرت  به  را   خاورمیانه 
فواید  درک   عدم  او   مهم  خطای 

نسبی  برجام است.
ایران اینک  برجام را کنار می زند  تا 

برود  به تدارک  سهمگین  سالح ها .
با  را   زیرا تهدید حداکثر ی ترامپ  
شمالی  کره  مثل  شرایطی  به  رفتن 

باید جواب دهد .
می  لندن  تایمز  بار   چندمین  برای 
دست  است  همه  : بسود  نویسد  
او  ها.  خشونت  تشدید  از  کشیدن 
صدای  محافل  پرنفوذی  است که باور 
دارند  ایران بسبب فقدان سلیمانی  
در خشمی عمیق  با ابعادی  وسیع 
است که نباید  منتهی به خونریزی 

های تازه شود.
***

تا  شد  موجب  سلیمانی   قتل 
نهایی  نیات  از  پرده  والیی  ایران 
راندن   بیرون  از  خودبرداردوصریحاً  

آمریکا از خاورمیانه  حرف زند.
سپردن   بمعنی  سخن   این   
مسلمین  به  اسالمی  سرزمینهای  
است تا بعدازقرنی  مبارزه با استعمار  
این منطقه  انگلیس و آمریکا، مردم 
عزت نفس  ازدست رفته  را باز سازی 
کنند. ایران  درمورد عربستان  وحمایت 
آمریکا  وامنیت سعودیان  گفته است 
امنیت  یک سرزمین  اسالمی وقتی 
درخطر است  که بیگانه  آن امنیت را  
دردست داشته باشد. ایران در  حرکت 
توسعه طلبانه  خود بی شک  غیرت 
وهویت  اعراب  مسلمان همه کشورها  
رادر  نفی حضور  بیگانه دامن  زده 
است. بی جهت نیست  که نتانیاهو  
اسرائیل   از  دواتیان   درجمع  روزی  
زد.   اتمی حرف  بعنوان  یک قدرت  
رسانه ها نوشتند  که اشتباهی لفظی 

آنکه  بگوش   سخن  این  ولی  بود... 
بایست برسد رسید. کارشناسان  امور 
اسرائیل   براینکه   تردیدی  نظامی  
بمب اتمی دارد  ، ندارند) به استناد 
در    E.Montly مونتلی  ین  ابی 
هیچ    .۲۰۲۰ ژانویه  چهارم  فیگارو  
بعید نیست  دیر یازود  ایران رسمًا 
 ، به همان سالح  از دسترسی خود  

جهانیان  را مطلع سازد.
***

درعراق  آمریکا  سفیر  احضار   بعداز 
از سوی نخست وزیر  عراق و شرکت 
نخست وزیر عراق درمراسم  سوگواری 
سلیمانی  قبل از حرکت دادن  جسداو 
به ایران ، آمریکای ترامپ ازباب  موضع 
دولت عراق   در نارضایتی هاست. این 
مهم  به اخطاری منتهی شده است  
نامیمون به دولت عراق  که به نوعی 
تحقیر  دولت عراق است. این شد که 
شیعیان عراق رسماً  از خروج ارتش 
آمریکا حرف زدند. درحالیکه  مجلس 
عراق با خوفی وصف ناشدنی  اعالمیه 
منافات   که  داد  آن   الزام  برعدم  ای 
دارد با حمیت ملی. کشورهای عرب 
مسلمان  دیر یا زود - شاید به احیای 
به دست عربستان،  لیگ عرب  که 
آمریکا  درحرکت بهار عرب  به دفن 
سیاسی اش بردند  بپردازند تا بگویند  
ماخود قادر به حراست وامنیت خود 
هستیم و امنیت منافع  کشورهای 
کوچک  وبزرگی را  که  در سرزمینهای 
ما  سرمایه گذاری کرده اند  رادرتعهد  
واقعه  چنین   اگر  داریم.  وضمانت 
به  لیگ عرب  بار  این  ای روی دهد  
لیگ کشورهای مسلمان خاورمیانه  
معهذا  شود.  می  تبدیل  اسالمی 
چندانی  ضرورت  عرب  لیگ  احیای 
ندارد  چراکه درهمان قدم  اول  آنها که  
درگذشته ازعضویت آن  رانده شدند به 

اعتراضات خواهندرفت.
خاورمیانه   ازسراسر  آمریکا   خروج 
آسان نیست. اما دردستور کار  همه 
به  گاهی  است.  سیاسی  گروههای 
صراحت وگاه  دیگر، پنهان وپوشیده، 

اما نشسته در آرمان هاست.
***

بوریس جانسون  خودرا سوگوار قتل 
سربازان  خواست   می  که   ژنرالی 
انگلیسی  را بکشد نمی داند.)تایمز 
موضع  در  وی   )۲۰۲۰ ژانویه  ششم 
وطنی خود است.  ولی آرزومند  قطع 
برخوردهاست ودرخط پاریس  وبرلن  

که با آنها  به تماس تلفنی رفت.
به لندن   علیه  تهران  ناگهان   چرا 

باالی  مقام  یک  زیرا  رفت.  خروش   
لشگر قدس  به نماینده تایمز  گفته 
است  انگلیس  درقتل سلیمانی  با 
آمریکا در مشارکت بوده است) بنقل 
از  تایمز درصفحه ۱( آن مقام  باالی 
لشکر قدس  نیز به تایمز گفته است: 
باید  آمریکا   . است  روشن  ما   هدف 
ازعراق برود  وتقاضا داریم  انگلستان  
است   همچنین  برود.  عراق  از  نیز 
درمورد ناتو. حضور آنها  به زیان ماست. 

حضور آنها موجب  برخوردهاست.
پس ازاین واقعه بود  که ترامپ  به تصمیم 
رفت . پس انگلستان  درتمام مراحل  
است. داشته  نقش  سلیمانی   تازدن 
پارلمان  نویسد   می  لندن  تایمز 
وانگلیس    آمریکا  قوای  خروج  عراق 

راتأیید کرد  البته قدری این خبر  در 
تفاوت است با نوشته های  لوموند و 
فیگارو در پاریس. اما خبر  پیشنهاد  
خروج دو کشور  فوق ازسوی  عادل 
عبدالمهدی  قطعی است. انگلستان 
۲۰ سال است  به بهانه های مختلف  
درعراق است.  اکنون وقت رفتن است.

تهدیدات  اخیرترامپ  موجب شد که 
ایران اورا ازباب جنایات  به لقب  هیتلر

مفتخر کند.
امنیت  شورای  با  و  باهم  بزرگ  دوَل 

سازمان ملل  درتماسهای  بسیارند .
خاور درسراسر   ایران   متفقان 

بعضی  تهرانند.  نظر  درتأیید   میانه 
از آنها و عده به انتقام  خون سلیمانی  

داده اند.

دختر   ، سلیمانی  زینب  بانو   (    
اهلل  حزب  که  داد  اطالع  سلیمانی،  

انتقام خواهد گرفت.(
***

های  انجمن  دانشجویان   تظاهرات 
دربعضی   ، هزاران   بشمار  اسالمی  
بی  وکانادا   انگلستان  شهرهای  از 
کانادا   تورنتو  در   ازقرار  بود.  سابقه 
بین طرفداران و مخالفان  سلیمانی 
این که  به برخورد  ها  منتهی شد. 
کارگر  حزب  رئیس  انگلستان   در 
ژرمی کوربین درمرکز  انجمن  اسالمی 
درسال ۲۰۱۴ سخنرانی کرد  ، داشت به 
فراموشی می رفت ولی ادامه دارد. زیرا 
کوربین  ایران را به عطوفت ها دعوت 
می کند. این بار خشونت ها منتهی 

به  اهانت  به پرچم های  ایران شد.
***

 درداخل آمریکا  سئوال های  بسیار 
برقتل  سلیمانی مطرح است. وغالبًا 

 ّ رقبای ترامپ  اورا  به نداشتن  کف 
نفس  موصوف کرده اند. 

سلیمانی اینک تبدیل به نقطه ظهور 
ایرانی شده است که حماسه رستم  
وحماسه شهید کربال  را یکجا در خود 

دارد.

 ایران در
حماسه

سلیمانی

آیا این دختر که خودرا سرباز سلیمانی می داند  بااین ظاهر، داغدارواقعی مرگ او است؟

دختر سلیمانی
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کیخسرو بهروزی
های   چهره  از  یکی  کبیر   شاه  رضا 
ایران  شاهنشاهی  تاریخ  درخشان 
دوران  ترین  تاریک  در  که  است 
وبا  برخاست  ایران  انحطات سیاسی 
قوی  واراده  ملی  پرشور  احساسات 
وتدبیر  روشن به کشوری که درحال 
انقراض بود  نظم نو بخشید واستقالل 
وحیات سیاسی ایران را تجدید  نمود  
پدید  رستاخیزی   ، شئون   ودرتمام 
به  را  ملی  وغروروشخصیت  آورد  
عقب  وایران  گردانید  باز  ایران  مردم 
مانده را  که اسیر  نظام قرون وسطایی 
بود   سامانی  وبی  انحطات  وگرفتار  
پیش  وتمدن  جدید   تعالی  بسوی 
راند ومیهن مارا در جهان  بلند آوازه 

ساخت.

رضاشاه کبیر را  باید ازنو شناخت. 
باید به نبوغ فکری، قدرت عمل ،دقت
او   نظر وحس شدید میهن خواهی 
بیشتر  اندیشید وحقایق  رویدادها  
وتحوالت  دوران پادشاهی اورا باژرف 
تاهم  قرارداد  بررسی  مورد  نگری 
جوانان  سرزمین ما وهم نسل های 
شهریار  این  موفقیت  راز   به  آینده 
بزرگ وبنیانگذار ایران  نوین پی ببرند.

 
چگونه درخشید؟

رضا خان ، ابتدا  درفوج سوادکوه وارد 
خدمت شد. درسن بیست ودوسالگی  
قزاقخانه  خدمت  وارد  قزاق  بعنوان  
گردید.وبعد مراحل  ترفیعات  قزاقخانه 
وکاردانی   لیاقت  بعلت  و  کرد  را طی 
خورشیدی)۱۹۱۵   ۱۲۹۴ درسال 
قزاقخانه  تیپ  ریاست  به  میالدی(  

»آتریاد«  همدان منصوب گشت.
درسحرگاه سوم اسفند ماه ۱۲۹۹)۲۲ 
بادوهزار  همدان  تیپ    )۱۹۲۱ فوریه 
خان   رضا  فرماندهی  به  وپانصدنفر 
وارد  وسپس  آمد  قزوین  به  میرپنج 
کوتاهی  ودرمدت  گردید  پایتخت 

نیروهای امنیتی تسلیم او شدند.
در هیجده اسفند ماه همان  سال به 
فرمان احمد شاه، رضا خان  میرپنج به 
پاس لیاقت ملقب به سردار سپه شد.
ضمن    ۱3۰۰ اردیبهشت  درچهارم 
جنگ  وزارت  به  قوا  کل  فرماندهی 
ماه  آبان  چهارم  در  گردید.  منصوب 

۱3۰۲ به ریاست وزرا انتخاب شد.
 ۱۲(  ۱3۰۴ آذرماه  ویکم  دربیست 
مجلس  ازطرف   )۱۹۲۵ دسامبر  
مؤسسان بعنوان پادشاه ایران برگزیده 

شد.
در چهارم اردیبهشت ۱3۰۵ )۲۵ آپریل

 ۱۹۲۶( تاجگذاری کرد و بدین ترتیب 
آغازشد وسلطنت ۱۵۰  پهلوی  دوران 

ساله قاجار منقرض گردید.
رضا شاه کبیر حدود ۱۶ سال سلطنت 
ماه  شهریور  وپنجم  ودربیست  کرد 
۱3۲۰ بعلت اشغال ایران ازطرف قوای 
خواسته  برخالف   ، وانگلیس  روس 
خود، اجباراً بنفع ولیعهد  ازسلطنت   
خاک  مشتی  وبا  کرد   گیری  کناره 
وطن ایران را  ترک کرد  وبا  کشتی 
به  مدتی  از  وپس  موریس  جزیره  به 
ژوهانسبورک رفت ودر چهارم مرداد 
ماه ۱3۲3 ) ۶ جوالی ۱۹۴۴( چشم از 

جهان  فرو بست. 

شالوده گذاری ایران نوین

 ۱۲۹۹ اسفند  سوم  کودتای  از  پیش 
ایران   ، کبیر  شاه  رضا  وفرمانروایی 
فاقد  الطوایفی ودولت مرکزی  ملوک 
هرگونه اقتدار بود. بودجه کشور  صفر 
وحقوق  مأمورین  مانند امروز  ششماه 
به ششماه  پرداخت نمی شد. درشهرها 
وجود  وامنیت  آسایش  وروستاها  
نداشت. راه ها در معرض تجاوز  راهزنان  
بود.  گذشته  از حد  وتجاوز خارجی  
قاطع  ومدیری  رهبر  یک  لزوم 
اوضاع  به  بخشیدن   سامان  برای 
که  داشت  حیاتی   ضرورت  کشور  
وعزمی  بااراده  مردی   خوشبختانه  
بزرگ چون  رضاشاه کبیر  پابه میدان  
گذ اشت واز همان  روز نخست  بنیان 

ایرانی آباد گذاشته شد.

ایرانیان که دیدند این  رهبر  شبانه 
روز  درتمام ساعات  ودقایق  درفکر 
خدمت  ونظم عمومی است  وایران 
دارد  درشاهراه ترقی  قدم بر می دارد ،
 وطن دوستان  بویژه نظامیان  باشوق 
وجدیت تمام به  یاری رهبر شتافتند.

عشق  ایران  تاریخ  به  که  مردی 
می ورزید

درسال ۱۹۰۱ میالدی ، در زمان سلطنت 
وفرانسه  ایران  بین  شاه  مظفرالدین 
موجب  به  که  شد  امضاء  قراردادی 
آن حق انحصار حفریات ایران مطلقًا 
تعلق  فرانسه  دولت  به  وبالعوض  
به  ایرانیان   خود  که  بطوری  گرفت. 
هیچ وجه حق حفاری نداشتند. رضا 
شاه  دراولین فرصت  دستور  لغو این 
قرارداد  را صادر کرد وباستانشناسی 
حقایق   سری  یک  به  ورسیدن 
وواقعیت های افتخار آمیز  تاریخی 
شد  ای  تازه  ی  مرحله  وارد  درایران 
ودیگر هیچ فردی خارجی انکان  آن 
را پیدا نکرد  که بعنوان باستانشناس 
وارد خاک ماشود ودر مناطق تاریخی 
ایران  به بررسی وکاوش بپردازدواشیاء

بدست آمده را به راحتی ازایران خارج 
متأسفانه   که  ببرد.  خود  وبا  کرده 
درموزه  بردندواکنون  راهم  مقداری 
هایشان  قرارداده اند .  این جاست که 
می توان  به عظمت و اهمیت اقدام 
که  ودریافت  برد  پی  کبیر   رضاشاه 
آن  مردورهبر  بزرگ تا چه اندازه  ژرف 
وبنیانی فکر می کرده وتا چه اندازه 
نسبت به هرآنچه که مربوط  به آب، 
بوده   زمین  ایران  وملت  تاریخ  خاک، 

دلبستگی داشته است.
شاه   رضا  بزرگ  های  نقش  از  یکی 
درتاریخ ایران همین حفاظت  ومراقبت  
و  ازسوسس  تاریخی  های  مانده  از 
ایرانی  قوم  وتمدن  تاریخ  به  توجه 

ازسوی دیگر بود.
درخقیقت ، علم باستانشناسی وهنر 
اززمانی  درست  درایران   داری   موزه 

آغازشد که رضا شاه به قدرت رسید.
عالقه وامید رضا شاه براین بود  که نه 

تنها  دست هر اجنبی راازتاراج آثار 

اداره  بلکه   ، ایران کوتاه کند  تمدن  
بسپارد.  ایران   جوانان  آنهارابدست 
از  این بود که بدستوراو  به عده ای 
به  که  ایرانی  ودانشجویان  جوانان 
خارج  اعزام شدند  ویادرخارج ازایران 
سرگرم تحصیل بودند مأموریت داده 
شد که دررشته ی  باستان شناسی 

وموزه داری تحصیل وتحقیق کنند.

بنفس  اتکای  کبیر،  شاه  رضا 
رادرایرانیان بوجودآورد

یکی از محسنات ، اعتقادات ، عالیق 
واصرار رضا شاه  این بود که امور ایران 
بدست مردان وزنان   ایران انجام شود 
. واین نه تنها گویای این بود  که تا چه 
اندازه به این  آب وخاک عشق می ورزد 
وتعصب دارد، بلکه تاچه اندازه  نسبت 
به نفوذ ودخالت  غیر ایرانی  درکارهای  
اندیشه   نوع  این   . است  بیزار  ایران 
واعتقاد او  آنچه در  درجه اول  نصیب 
اتکا  که  بود  این  کرد   وایرانی  ایران 
بوجود  ایرانیان  رادر  وپایداری  بنفس 

آورد.

آزادی زنان

شجاعانه ترین  وپرآوازه ترین  اقدام 
رضا شاه کبیر  آزادی زنان  ایران بود. 
آنان که با تاریخ معاصر ایران  آشنایی 

دارند  خوب می دانند  که این اقدام

که  گرفت   زمانی صورت   رضا شاه  
انجامش  هرگز  ممکن نبود.ین اقدام 
زمانی  رضاشاه  ومتهورانه  شجاعانه 
با  نداشت  حق  برادر  که  شد  انجام 
خواهرش از یک سمت خیابان  درکنار 
هم عبور کند. زنان  یک طرف خیابان  
می  دیگرحرکت  درطرف  ومردان 
کردند. زنان حق نداشتند  در درشکه 
روباز بنشینند واال مورد تکفیر قرار  
سینما  تآتر،  درهیچ  گرفتند.  می 
وحتی دردادگاه های دادگستری  زنان  

بعنوان تماشاچی حضور نداشتند.

شاهی  شایسته ستایش

و  فرمانروا  مانند هرپادشاه،  رضا شاه 
خصایص،  ها،  ویژگی  دارای  انسانی 
معایب  ها،  کاستی  ها،  برجستگی 
باید  که  است  بوده  ومحسناتی 

بادرنظر گرفتن  شرایط زمان ومکان ،
موردبررسی  ترازو  دردوکفه  ها  این   

وتجزیه وتحلیل  قرار گیرد. 
خدمات رضا شاه به ایران آنقدروسیع 
مختصر  دراین  که  است  وگسترده 

نمی گنجد.
می  گرامی  را  بزرگ  پادشاه  این  نام 
اورا   خدمات  از  اتی  وگوشه  داریم 
مختصروفهرست وار درزیر می آوریم:

بنیاد ارتش نوین ایران. 
تشکیل نیروی دریایی
تأسیس نیروی هوایی

قانون نظام وظیفه.
تأسیس جمعیت شیروخورشید سرخ 

ایران.
الغای کاپیتوالسیون.

تأسیس بانک ملی  ایران.
تأسیس بانک کشاورزی.

تأسیس بانک رهنی.
بانک  اسکناس  نشر  امتیاز  الغای 
شاهنشاهی واختصاص آن به بانک ملی

 

الغای امیاز دارسی.
احداث جاده شمال به جنوب.

احداث اولین کارخانه سیمان سازی.
تأسیس دانشگاه تهران

تأسیس فرهنگستان  ایران.
تأسیس راه آهن سراسری.

آزادی زنان و الغای رسم حجاب.
گشایش کارخانه دخانیات.

وبسیاری خدمات مترقیانه ی دیگر.

 سوم اسفند،  روز

 رضاشاه کبیر

پل ورسکبانک ملی ایران

تأسیس ارتش نوین ایران

نخستین کارخانه سیمان درایران

که  بود  این  شاه   رضا  واصرار  عالقه    ، اعتقاد   
امور ایران بدست مردان وزنان   ایران انجام شود
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بازهم عشق

کردم،  عرض  که  همانطور  فرازمند: 
یکی از خصوصیات عشق ایثار مطلق 
است. بعضس می گویند  عشق یک 

نوع خودخواهی است.
بهروزی:  منهم همینطور فکر می کنم.
فرازمند:  به عقیده من  اینطور نیست. 

این راهم تکرار می کنم  که عاشق 
عشق  غم  نیست.  اختیاری  شدن  
آمد و غم های دیگر... پیش ازاین ، 
دراین گفت وگو گفتم: غیر از  عشق 
بین  زن ومرد ، بقیه ی احساس های 
عاطفی  اسمش عشق نیست. حاال می 
خواهم  آن را تصحیح کنم . دراین 
مورد اشتباه کردم. واقعیت این است 
که  دربسیاری از فرهنگ ها ی ملل 
عشق  ما   درفرهنگ  بخصوص  
به خدا  یا عشق به میهن  که بین
 انسان  است و  یک پدیده  یا موجود 
بی جان  یا جاندارمثل عشق به کبوتر  ،

 آن هم عشق است.
بهروزی:  هستند کسانی که سگ، گربه ،
 واسب خودشون را بــــه اندازه ی 
فرزندانشـــون دوستدارند. یاعشق 

به فرزند و مادر...
فرازمند:   نه، محبت مادر به فرزند  بر
 اساس  یک غریزه است که درتمام

بخصوص  جانوران،  در  ماده،  نوع 
پستانداران وجود دارد.منتها درانسان 
خورد  می  پیوند  دیگر  مسائل   با 
ورفته رفته  به صورت عشق در می 
آیدودربسیاری از مادرها به صورت 
عشق  در می آید.وگاه مادری دربین 
یکی  است   ممکن  چهارفرزندش  
از آنهاراعاشقانه  دوست بدارد، وبه 
سگ،  که  محبتی  آن  دلیل  همین 

فرزندشان  به  وپلنگ  شیر  گربه، 
غریضه  یک  نیست  عشق  دارند 

است...
انسان   در  که  چیزی  وآن  بهروزی: 

وجود دارد  باالتر وقوی تراز غریزه 

است..
فرازمند: البته، چون همانطور که عرض

کردم آن غریزه با  چیزهای دیگر  
واز جمله  آگاهی پیوند می خورد.

بهروزی:  وعشق زن ومرد  دربعضی  
است   وشدید  عمیق   آنقدر  مواقع 
که غریزه و عشق مادری  را تحت 

الشعاع  خودقرار می دهد.
فرازمند: بله ، بله.

بهروزی: مادرانـــــی را دیده ایم که

 فرزندان خودرا  فدای
 یک مرد کرده اند.
فرازمند: خیلی کم . 

می شود گفت استثناء
 وبیمار گونه است.

اشاره  این که  به  برگردیم   بهروزی: 
کردید  که عشق خودخواهی نیست 
کنم   می  فکر  من  کردم  وعرض 
خودخواهی  عشق  موارد  دربسیاری 

است.
فرازمند: براساس تعریف عامی  که 

از عشق می کنند، عشق یک احساس 
تند بسیار  ای  ، عالقه  خیلی شدید 

کشش  و  نوازش  بامهربانی،  که   
جسمانی همراه است. عشق را با 

دوستی  یعنی  دیگر،  ی  مقوله  دو 
دوستی  البته  سنجند.  می  وهوس 
و دوست داشتن  را نباید  با عشق 
که   بودم  درکالسی   کرد.  اشتباه 
پروفسور هنری ماسه  ایران شناس 
دانید  می  داد.  می  درس  معروف  
که ایشان  فارسی کالسیک ، زبان 
می  خوب  خیلی   را  وعربی  پهلوی 
دانست. ایشان گفت: عشق  از کلمه 
عربی  عشقه می آیدواز نام گیاهی  
است  رونده  باال  که  شده   گرفته 
وبه گیاهان  ویادرختان  می پیچد 
کالسیک   ودرعربی  رود  می  باال  و 
وطرف های خاورمیانه  معنی محبت  
ودوستی را می دهد. ولی در مراکش  
ومصر این معنی را  نمی دهد. این 
ایرانی ها که این همه  شاعر دارند 
وشاعرانشان  این همه غزل عاشقانه  
پارسی  درزبان  خودشان  دارند، 
معنی  ای  که  ویازبان  دری کلمه 
ووقتی  ندارند.  برساند   را  عشق  
بخواهند  بگویند  عاشقتم میگویند 
دوستت دارم. ودوستت دارم  را به 
ز بان فرانسه  ترجمه کردوگفت : 
یعنی من تورا  به عنوان یک دوست 
می پذیرم. من بعداز کالس  به او 
گفتم :  این دوستت دارم  به معنی  
من تورا  به عنوان  یک دوست می 
مترادف  ما  شاعران  نیست.  پذیرم 
عاشق ، خاطرخواه یا خاطر  کسی را 
خواستن  یا خاطر خواهتم  آورده اند. 

ازطرفی  ما می توانیم کلمه  مهر را به 
جای عشق استفاده کنیم که البته آن 

شدت  عشق را نمی رساند.
بهروزی:  ودوست داشتن  هم با عشق 

فرق می کند.
فرازمند:  البته ، شما  عشق را بگذارید

وسط، دوستی را بگذارید یک طرف 
میل  شدید جنسی   یا  آن  وهوس 
که  بینیم  می   ، آن  دیگر  طرف  را 
دردوستی  ایثار مطلق  وجود ندارد. 
دوستی هرچقدر عمیق باشد  بانوعی 
تعقل  با  است  همراه  حسابگری  
همراه است. درآن ایثار  وجود ندارد
بهروزی: که ازقدیم گفته اند درعشق 

آمد   وقتی عشق  ندارد،  نقشی  عقل 
عقل ازدردیگر  بیرون می رود.

ایثاری  هیچگونه  ودرهوس  فرازمند: 
وجود ندارد، فقط خودخواهی  محض 
است. درعشق انحصار است. معشوق 

باید مال عاشق باشد والغیر.
بهروزی: ومن اسم این را خودخواهی 

می گذارم.
خودخواهی  را  اسمش  فرازمند:  
نگذارید، چون عاشق درراه معشوق 
از وجود خودش می گذرد. درمثنوی 
 ، خودش  ازشخص  عاشق  معنوی 
جسمانی وروحانی می گذرد، فنا می 

شود.
بهروزی: برای اینکه معشوق را برای 

خودش داشته باشد.
فرازمند: آها، این یک خصوصیتی دیگر 
انحصار است. بخصوص  است وآن 
وقتی می خواهند عشق را با دوستی 
بستجند  می گویند: شما وقتی عاشق 
کسی هستید  نمی خواهید به هیچ 
وجه اورا به کسی دیگر  نشان بدهید ،

 اما وقتی با کسی دوست هستید  می 
خواهید باافتخار  اورابه همه  نشان 
دهید وبه خود ببالید که او دوست 
شما  دوست  دیگری  اگر  شماست. 
رادوست داشته باشد خوشحال  هم

اما اگر کسی  معشوق   می شوید، 
می  باشد   داشته  دوست  شمارا 

خواهید  سر به تن او نباشد.
بهروزی: این خودخواهی نیست؟

فرازمند: تا معنی شما ازخودخواهی  چه  
    باشد؟

بهروزی:  اجازه بدهید  این راهم عرض
کنم ، اگر بخواهیم از دیدگاه های 
مختلف، روانشناسی، جامعه شناسی، 
عشق  به  وتصوف  عرفان  فلسفه، 
بپردازیم هرکدام معنی ودنیای  وسیع 
روانشناسی  دارد.  مختلفی  وتعابیر  

بکلی عشق را  می شکند و پامال

می کند، فضای عشق را خراب می 
من  بدهید   اجازه  بنابراین   کند،  
نکنم واشاره  را تعریف  خودخواهی 
عشق   معنیومفهوم  حتی  که  کنم 
وزبان  درفرهنگها  واعتبارآن  وحّد  
های مختلف  فرق می کند. درهمین 
بارها   مردم  که  بینیم   می  آمریکا 
درروز به دوست ، آشنا، همسایه و 
 I:حتی  رهگذری غریبه می گویند
به  جمله  این  ترجمه    love you
اگرچه  همان  من عاشق  فارسی  
توهستم است ، اما آن مفهومی که  
ماایرانی ها  ندارد.   ، درفارسی دارد 
درطول  زندگیمان  یک ، دو یاسه 
بار  این جمله را  برای کسی بکار 

می بریم. 
به معنی  عاشقتم  در  این  فرازمند:  
نیست.  یا آمریکایی  انگلیسی  زبان 
این به معنی دوستت دارم است. ولی 
این آدمی که روزی  ده مرتبه می 
گوید: I love you  وقتی عاشق شد  

آن وقت است که می فهمد:
 آه چه دریای مهیبی است عشق 

مهلکه پرزنشیبی است عشق    
آن وقت می فهمد  که به چه بالیی 

گرفتار  شده است . ماهم  روزی ده 
ها مرتبه به اطرافیان می گوییم :

قربان تو،  قربونت برم ، یعنی این که 
فدایت شوم ، فدایی تو هستم. این  
یک نوع تعارف است، هیچ منظوری 
نداریم وخودمان را قربانی  وفدا نمی 

کنیم.

بانوی سرخ پوش

) دراینجا  بخشی دیگر از  گفت وگوی  
هفتگی ما  پایان  یافت. هفته بعد ، پیش از
آن که  گفت وگوی  خودرا آغارز کنیم ،
 چون هفته   پیش  صحبت ما ،درباره  

عشق بود ، نواری  را پخش کردم  که
 پیش از  انقالب ضبط کرده بودم  وآن 
گفت وگوی  من بهروزی با  یاقوت  یا 
. یاقوت  زنی  بانوی  سرخ پوش بود 
وپنج  پنجاه  حدود   ، خانمان  بی  بود  
سال  داشت. پوست وچشمانی  روشن  
پوشید   می  سرخ  ولباس   کفش  که 
وهمیشه گل  سرخی دردست  داشت 
ودراطراف  میدان فردوسی  تهران  ، 

شب وروز پرسه می زد. 
برای تهرانی ها سمبل عشق بود. عشاق  

گاه چند سکه ای نذر او می کردند 
وکاسب های آن حوالی آذوقه اش را 
می رساندند. شبها در پشت دِر همیشه 
فروشی   میوه  فرعی   دِر  ای که  بسته 
میدان فردوسی بود بر تکه مقوایی می 

خوابید.
درباره او شایعه بسیار بود که درهمین 
موارد بااو  گفت وگو کردم. ازجمله می 
گفتند: او  تلفنی عاشق مرد جوانی شده  
بالباس سرخ  وگل  وقرار می گذارد 
سرخی  دردست درمیدان  فردوسی  
مردرا مالقات کند. یاقوت در  ساعت 
وروز معین  بالباس سرخ  وگل سرخ 
دردست  دروعده گاه  حاضر می شود  
وماه ها و سال ها  چشم براه  معشوق 
دروعده گاه  می ماند ، تااین  که انقالب  

شد ومعلوم نشد  برسراو چه آمد؟
پس از پخش  این نواِر گفت وگوی  من 
ویاقوت ، گفت وگوی هفتگی ما چنین 

آغاز شد.

دیوانه  ودیوانگی

فرازمند:  این بانوی سرخ پوش  عاقل 
بود یا دیوانه؟

بهروزی: دیوانه به نظر نمی آمد. خیلی 
معقول  حرف می زد. به عقیده من 
هرکس که رفتار وکرداری همسان 
اورا   مردم  باشد  نداشته  جامعه   با 

دیوانه می دانند.
فرازمند:  درست است، بله ، برداشت 

کسی  اگر  که  است  این  عمومی 
رعایت   را  عمومی  عرف  درزندگی 
نکند، حتماً اشکالی دارد، نقصی دارد 
وتنها جایی که ممکن  است نقص 
افراد  البته  داشته باشد مغز اوست. 
بسیار عاقلی هم بوده اند  که تعمداً  
ورفتارشان   اعمال  اند   خواسته  می 
این درست  نباشد  دیگران   مطابق 
نیست که هرکسی مثل ما  فکر ورفتار 
نیوتن   پس  بنامیم.  اورادیوانه  نکند 
وگالیله  هم دیوانه بوده اند. حافظ 
هم دیوانه  بوده است چون تازمان  او 
هیچ کس این گونه شعر  نگفته بود. 
چون  شاعری بود  نو پرداز، غزل  به 
آن صورت درادبیات فارسی سابقه 
نداشته  است. پیش ازاو مردم غزل  
سعدی، خواجو، سلمان وعبید  را 
غزل   بگذریم،  دانستند.  می  غزل 
حافظ مورد  بحث مانبود، برگردیم 
را  دیوانگی  ودیوانگی.  دیوانه  به 
می توان از دید  گاه های مختلف 
اجتماعی،            بقیه درصفحه ۴۷

*درفرانسه دوسال دربیمارستان روانی »سن تان«کارآموزی کردم.
* این درست نیست که هرکس مثل ما فکر نکند اورا دیوانه  بدانیم

* درهنر، گاه نبوغ جنون جلوه می کند ویا برعکس.
* آه چه دریای مهیبی است عشق /   مهلکه ی پر زنشیبی است عشق

گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت دهم

طرح از :کیخرسو بهروزی

تورج فرازمند درکنار دوست دیرینش ایرج پزشکزاذ
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قسمت دوم

ومی  است   stable نیکسون  بنظرم 
بیاورد.  فشار  یهودیان   به  تواند 
تلویزیون    ، درمطبوعات  یهودیها  
 Lobby.دارند زیادی  نفوذ   وغیره 
آنها  در آمریکا ونخصوصاً  واشنگتن 
قوی است ولی آنها  فقط ۶ میلیون  
هستند. آمریکا می تواند اقدام کند. 

اگرالزم بداند  شاید این کاررا بکند.
بنظرمن نیکسون مقید وعالقمنداست 

که صلح درخاورمیانه برقرارشود.
* شما  فکر کنید شاید الزم باشد  که 
باقاهره  صحبت کنید . اگر بخواهید  ما 
درقاهره ، دراینجا  ویا هرجای  دیگر 
آخر   درقسمت  کنیم.  می  صحبت 
اینطور  ام  داده  بشما  که  یادداشتی 
استنباط می کنم که  میخواهند  توپ 

را  بطرف شما بیندازند . 
وفکر  نظر  بایک  مایلید   اگر  شما 
بیاییدونظرات  پیش   constructive
واقعی خودتان را بگوئید یا پرزیدنت 
رابه  خودشان  نظرات  سادات 
شاهنشاه آریامهر بگویند می توانم به 

آنها تفهیم کنم.

۷- قربال  پاسخ داد اگر من درست 
فهمیده باشم منظور شما اینست  که 
باید  فکر جدیدی یا پیشنهاد  تازه ای 
ارائه کنیم  تا  ازبن بست  خارج شویم 
ولی آمریکایی ها  نظر مارا  بخوبی می 
از اسرائیل  حمایت  دانند ولی عمالً 

می کنند زیرا مثالً:
A- اینکه دریادداشت ذکر شده  باید 
باید  برویم  پیش  مرحله   به  مرحله 
اسرائیل  که  است  این چیزی  بگویم 

می خواهد.
B-  اشکال ما دربدست آوردن یک 
view روشن ازطرف آمریکاست.اگر 
ما متقاعد نشویم  چگونه می توانیم 
را  اعتماد کنیم  وحرفش  آمریکا  به 

قبول نمائیم 
نقش  شاهنشاه   دانیم  می  ما   -C
مهمی  در دنیای اسالم وخاور میانه  
احترام  مورد  نیز  آمریکا   ودر  دارند 
بوده ووزنه مهمی  محسوب می شوند. 
ما عالقمند هستیم  شاهنشاه بیشتر  
دخالت فرمایند وبرای حفظ حقوق  ما 

اقدام کنند.
چه کسی با راه حل  سیاسی ومسالمت  
آمیز ولی شرافتمندانه  مخالفت دارد؟ 
از    نمیدانم  منظوردراین یادداشت 
 Tactical Position Flexibilityو 
آیا   . چیست؟  مصر  طرف  از  بیشتر 
منظوراین است که ما کورکورانه پیش 

برویم؟
We want some thing to hold on
هست   مطالبی  یادداشت  D-دراین 
که اول فکر کردم همه از طرف آمریکا 
آن  آخر   درقسمت  ولی  شده  تهیه 
تصور  کند.  می  صحبت   )we(ازما
می کنم  منظور از we این است که 

شاهنشاه فرموده اند :
 We must take more  balanced
ستایش  فکر   ازاین  ما    position
که   اینست  مشکل   ولی  کنیم   می 
نیکسون  بتواند مؤثرانه عمل کند  . 

تاکنون که نتوانسته است.
ندیده   را  راجرز   طرح  سفید   کاخ   
گرفته . کیسینجر  قبل از حرکت من  
ازواشنگتن    در ژوئن ۱۹۷۲) موقعیکه 
مأموریتم  بعنوان نماینده مصر پس از 
یافت( پایان  درآمریکا  چهارسال  
درباره American Initiative گفت

مشکل  ما این بود که موضوع:
   was  handled by lower level. It 
was our mistake not to handl;e 
it on the level of White House  
and Egyptian President. 
 بعداً  دیدیم با آمدن راجرز  به قاهره 
نیز   سادات  پرزیدنت   با  وصحبت  

نتیجه ای حاصل نشد . 
شده   ذکر  دریادداشت  اینکه   -E
کرده   پیشنهادی  آمریکا  هروقت 
باید  است  گرفته  قرار  حمله  مورد 
آن  با  اسرائیل  بگویم هیچ کس جز 

مخالفت ننموده   
تواندپیشنهادات  می  آمریکا 
اساسی خودرا به شاهنشاه ایران که 
وبگوید   بدهد  ماست  اعتماد  مورد 

Guarantee چیست؟
  F- پس از مالقات نیکسون وبرژنف 
درآمریکا  رویه روس ها همان است 
که بود ورویه آمریکا  هم تغییر نیافته 
است.آمریکایی ها به روسها گفته اند  
انتخابات   از  پس  یعنی  تا ۱۹۷۴   ما 
بکنیم.  توانیم  نمی  کاری  اسرائیل  
قانع  را  اسرائیل  آمریکا  می خواهد 

کند.
 G-- ما احساس بد ونظر مخالفی با 
 Dialogue آمریکا نداریم ومیخواهیم
خودرا  با آمریکا ادامه دهیم.آمریکا  تا 
کنون  هیچگونه اقدام عملی ننموده 
خواستیم   ازشوروی  ما  وقتی  است. 
وکارشناسان  وسربازان   مشاورین 
درقبال  کند   خارج  مصر  از  خودرا  
این عمل  از آمریکا چیزی نخواستیم 
ولی انتظار داشتیم  به اسرائیل اسلحه 
ندهد.چرا حاال  به آن کشور مهمات می 
دهد  در حالیکه آتش بس ادامه دارد.

نتیجه  و  ۸- قسمت  آخر مذاکرات 
گیری قربال

A- از شما خواهش می کنم مراتب 
اخالص واحترام رئیس جمهور وملت 
بحضور   را  اینجانب   وخود  مصر  
نمایید.  عرض  آریامهر   شاهنشاه 
شاهنشاه به صلح خاورمیانه  عالقه 
له   معظم  روی   ما  ی  وهمه  دارند 
حساب می کنیم ومی دانیم درموقع 
احتیاج درکناربرادران مسلمان خود  
در  دانیم  می  ما  ایستاد.  خواهند 
آوردند   وارد  فشار  دولت  به  آمریکا  
 evenhanded که در مورد خاور میانه
باشد واسرائیل  را وادار به صلح نماید.
B- پیشنهاد آمریکا  دراین نامه ای 
که شما آوردید  جنبه کلی وعمومی 
حاکی  یادداشت   ومحتویات  دارد  
از قصد ونیت خوب  آمریکاست. اما 
درعمل باید نشان دهد. آمریکا بجای  
تضمین  وفشار  براسرائیل  برای عقب 
نشینی  از سرزمینهای  عربی  به ما 
حرف تحویل می دهد درصورتیکه  ما 

عمل می خواهیم.
C- برای پیدا کردن  راه حل مسئله  
خاور میانه  دراین یادداشت موضوع 
جدیدی عنوان نشده . آمریکا طرح 
قطعنامه ۲۴۲  باجرای   که  را  راجرز 
و  نمود  رد  خودش  کرد   می  کمک 
ندیده  را    American Initiative

گرفت. 
D- ماهرگز بدون مطالعه  پیشنهادی 
را  رد نمی کنیم. ماواقع بین هستیم 
شاهنشاه  صمیمانه   قصدونیت  وبه 
خواهید  می  واقعاً  واینکه  وشما  
شکی  بشود  صلح  درامر  پیشرفتی 

نداریم ولی به آمریکایی ها بگویید:
Translate your words to 
Action.
آمریکا باید عمالً طرفدار حل مسئله 
اسرائیل  از  یکجانبه   وبطور  باشد  
تعهد  تنها   نه  ما  نکند.  حمایت 
 guarantee بلکه  خواهیم   می 
به  منجر  عمالً  که  خواهیم.  می  نیز 
از  اسرائیل  نیروهای  نشینی  عقب  
سرزمینهای عربی بشود که بعد مارا 
بقول  نگذارند.  شده   انجام  درعمل 
معروف Salme را یکباره می خواهیم 
ازآن  قاش  یک  بروند   هردفعه  نه 

بیاورند.
E- اگر آمریکا قادر نیست  باما صحبت 
اسرائیل   انتخابات  دالیل   به   ، کند 
وعلل دیگر ، می تواند  ازطریق شما  
شاهنشاه    اعلیحضرت  نماینده   که 
ایران  هستید  ومورد احترام ما می
 باشید  پیشنهادات  اساسی خودرا  

می خوشحال  خیلی  ما  بدهد.  بما 

 شویم وبه آن  توجه خواهیم نمود.
خواهیم.  نمی  آمریکارا  بِد  ما    -F
مامایلیم   نیستیم.  آمریکا  دشمن 
بحران  موجودرا حل کنیم. ما مخالف  
خواهیم   ونمی  نیستیم     Detente
بعمل  آمریکا  منافع   علیه   اقدامی 
آوریم ولی منافع ملی خودرا باید حفظ 
کنیم .این چیزی است که نمی شود 
آنرا  compromise  کرد.  درحالیکه 
سرزمین  مااشغال شده    چگونه می 
توانیم  سازش کنیم. ما صبرواستقامت 
دشته   ظرفیت  لحاظ  وازهر  داریم 
ومسائل را با دید وسیعتری نگاه می 

کنیم:
We have potentialities in the 
short and long run. 
G- ما می خواهیم  همان عالقه ای 
که آمریکا در روابط با چین و شوروی  
نشان می دهد  به خاورمیانه نیز نشان 
دهد  و  به این ناحیه وحل مشکالت 
آن  توجه نماید ومجدداً تکرار  می کنم 
حافظ ومن  حاضریم درهرکجا الزم 
بشرطی  کنیم  مالقات  شمارا   باشد 
 Tangible and  که آمریکا پیشنهاد

Concrete داشته باشد و:
They should stop going into 
generalities.
ما نمی توانیم  درمورد  سرزمینهای 
دربرابر   زیرا  کنیم   سازش  عربی  
ملت مصر ، نسلهای آینده، ملل عرب  
داریم.  مسئولیت  فلسطین   ومردم 
ولی درعین حال  واقع بین  هستیم 
از  پیداشودکه  راهی  خواهیم  می  و 
اسرائیل   اگر  شویم.  خارج  بست  بن 
توسعه طلبی را کنار بگذارد  می تواند 
صلح را  بدست آورد. مسئله فلسطین  
آن  توانیم  ونمی  است  مهم  ما  برای 
 neglectاین کنیم.   Neglect را 
 postponement of درحقیقت 

explosion خواهد بود.

متن مذاکرات بکلی سری آقای اردشیرزاهدی و آقای اشرف قربال                

ـتحکـیم روابط اریان ومـصر و

ایپدماهی آن
H- ماتوقعی  جز زندگی آزاد  وبدون 

مزاحمت  برای دیگران  نداریم.
I- همانطوری که اطالع دارید  ازطریق 
حافظ   با هنری ]کیسینجر[  ارتباط 
اطالع  جریان  از  کسی  ولی   داریم  
ندارد  حتی احمد خلیل نماینده ما 
است.  خبر  بی  ازآن  درواشنگتن  
بین  حافظ  وهنری  تاکنون مکاتبه 
نتیجا ببار نیاورده است. ما خوشحال 
می شویم  که شما اقدامات  خودتان  
را ادامه دهید  وشاهنشاه ازما حمایت 

نمایند:
You can take our case in your 
hand with right approach.

 به ما بگوئید  چه کنیم؟
What is  the guarantee for 
withdrawal of Israeli forces 
from Arab territories.
۹- اظهارات قربال درباره  روابط مصر 

با برخی از کشورهای عربی

A- عراق:
وضع ما با عراق  بطوریکه می دانید  
روشن نیست  ونمی شود به عراقی ها  
اطمینان کرد ولی سعی می کنیم  که 
روابط را همینطور نگهداریم که دراین 

آشوب  اختالف بیشتری پیش نیاید.
در  که  دارند   اصرار  ها  عراقی 
کشورهای  کنفرانس   صورتجلسه  
غیر متعهد  درالجزیره  موضوع ایران  
وخرید اسلحه  وغیره را مطرح  نمایند  
مخالف  نظر  بااین  مصر   دولت  ولی 
است. ومعتقد می باشد  که نباید  این 

موضوع دردستور جلسه قرار گیرد.
فرهنگی  مراکز  عراقیها   دیروز  
رادربغداد   وچکسلواکی   شوروی  
تعطیل کردند. این موضوع  مهم است  
وباعث تعجب  می باشد. شاید دلیل  
آن این است که  روسها وچک ها اجازه
کشورها آن  در  عراق  اندکه  نداده   

  مراکز فرهنگی باز  کند.

B- سوریه:
روابط ما با دمشق  حسنه 
آنهارا  وحتی  است 
اینکه  با  ایم  کرده  آماده 
سازمان  پیشنهادات  
نداشتند   قبول   را  ملل 
والدهایم را  بپذیرند. البته 
پذیرش دبیر کل  سازمان  
ملل که به اصرارماصورت 
می گیرد به تفاهم کمک 

می کند.

C-  لیبی:
ما به لیبی تفهیم کردیم  
که  نیستیم   که کشوری 
خرید.  پول  با  مارا  بشود 
بچگی  قذافی   متأسفانه 
خواهد   ومی  کند   می 
کشورهای عربی وآفریقایی

 را تحریک کرده وبا احساسات تند 
واقع  باید  درصورتیکه   برود  پیش 
بین بود  وبا مطالعه پیش رفت. فقط 

داشتن پول کافی نیست.

D- الجزیره:
مابا الجزایر  روابط  بسیار حسنه داریم 
ورفتار  آن کشور  پخته وواقع بینانه  
است. بومدین  درکنفرانس کشورهای 
آفریقایی  حرفهای  سادات را  مبنی 
تأیید  اتیوپی   پادشاه  از  تجلیل  بر  
خودرا   روابط  داریم  سعی  ما  نمود. 
باالجزیره  بیش از پیش توسعه دهیم.

E-اتیوپی:
روابط  اتیوپی   با  نمودیم   کوشش 
که  وهمانطور  باشیم  داشته  حسنه  
قبالً گفتم بااینکه قذافی  می خواست  
به آنها حمله کند  ومی گفت اتیوپی  
حق شرکت در  کنفرانس کشورهای  
آفریقایی را  ندارد مگر اینکه روابط 
خودرا  با اسرائیل قطع کند ، ما مانع 
روابط  کوشیم  ومی  شدیم.  کار  این 

خودرا با اتیوپی توسعه دهیم.

F-  عربستان  سعودی:
به  پرزیدنت سادات  سه روز پیش  
وقطر   سوریه  و  سعودی  عربستان 
مالقات  البته  نمودند.  مسافرت 
در  سعودی  عربستان   باپادشاه 
ومناسبات دو کشور  روابط  تحکیم  
با  ما می کوشیم   . بود  مفید خواهد 

همه  کشورهای

 عربی  روابط خودرا  توسعه دهیم. 
درحال  ماباعربستان   وروابط  وضع 
حاضر  با مناسبات  مادرزمان  ناصر 
فرق  می کندوتفاهم  بسیار نزدیکی 

بین  دورئیس کشور وجوددارد.

قطر  با  کردیم   سعی  همینطور   -G
روابط حسنه  داشته باشیم ومسافرت 
سادات  به آن کشور  خود حاکی از 
عالقه  مصر به بسط روابط باقطر است.

های  سرمایه  کوشیم   می  ما   -H
عربی را  درمصر  جلب و بکار اندازیم. 
می  تضمین  مقررات  ایجاد   با  البته 
کنیم که کشورهای عربی  وممالک 
خاطر   اطمینان  با  بتوانند   دیگر 
درمصر  سرمایه گذاری  کنند وخطر 
آنها  های  ناسیونالیزه شدن سرمایه 
نیز وکود نخواهد داشت ودراینمورد  

نگرانی  بخود راه ندهند.
]اسد[  قربال   اشرف  با  درمذاکرات 
را  ومطالب   همایون  شرکت داشت 
ابوالخیر   وسعید   کرد  می  یادداشت 
آمده  ازمصر  قربال   همراه  که  نیز 
خارجه  وزارت  اول   دبیر  وی   ( بود 
مأمور  شده که  واکنون  مصر است  
مصر  ریاست جمهوری  دبیرخانه  در 
باشد.(  داشته  همکاری  قربال  با 

یادداشت  بر می داشت.

۱۰- مذاکره با  والدهایم:
بادبیر کل سازمان ملل متحد  که به
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خاطرات  سوم  جلد  فرانسه  ترجمه 
ترجمه  از  اردشیرزاهدی)قبل  آقای 
انگلیسی وطبیعتاً قبل از  متن اصلی 

وفارسی ( در  پاریس انتشاریافت.
فارسی  متون  بین   دقیقی  مقایسه 
وفرانسه نشان می دهد  که کارترجمه  
دقت   بانهایت  فرانسه  به  کتاب 
وباافزودن   گرفته   انجام  وصداقت  
ازطرف  از یکصد زیرنویس که  بیش 
شده  اضافه   آن  به  فرانسوی  ناشر  
خواننده   برای  آن  مطالب   درک 
غیرایرانی آسانتر شده است: ولی آباد  
کجابود؟ شاید نسل  جوان ماهم آن را 
نداند. سپهبد مرتضی خان  کیست؟  
اشاره به زنده یاد سپهبد  یزدان پناه 
است که نویسنده  اوراعموجان  می 
شاهان   عهد  ازبزرگان  ویکی  خواند 
زبان  فرانسه  خواننده  بود.  پهلوی 
یافت  درخواهد  را   نکات   این  همه 
که امیدواریم درترجمه انگلیسی هم 

ازآن استفاده شود.
نویسنده ، فصل به فصل ، به سیاست 
کشورهاومناطق   با  ایران  خارجی  
مختلف اشاره کرده وخاطرات خودرا 
وخوش  معروف  نگار   روزنامه  برای 
قلم احمد احرار حکایت کرده است. 
نکات   به  قسمتها   از  دربسیاری 
کنون   تا  که  خوریم   برمی  ووقایعی 
محرمانه مانده بود وبرای  درک تاریخ 
دیپلماسی  ایران  درعهد محمدرضا 
شاه پهلوی  اساسی و حیاتی است. 
به عنوان مثال  می توان به چگونگی 
تجدید  روابط  سیاسی  ایران ومصر 
ودوستی شاه با انور ساداتاشاره کرد  
آخر   وروزهای  پایانی  درسالهای  که 
ای  عمده  نقش  شاه  محمدرضا  عمر 
قراز های  و  نشیب  از  بعضی  داشت. 
روابط ایران  با» سازمان  آزادی بخش 
ووجوهی  خوریم  برمی  فلسطین«  
که با پادرمیانی ملک حسین پادشاه 
فقید  اردن هاشمی  به یاسر عرفات  
) مردی حق ناشناس(  پرداخت شد 
وبه این ترتیب  هواپیماهای ایرانی  از 
ماندند! فصول  هواپیماربایان درامان 
مربوط به روابط  ایران باکویت، امارات 
سعودی  عربستان  فارس،  خلیج 
وماجرای  نیل بحرین به استقالل  ، 
نه تنها  جالب وخواندنی است بلکه 
منطقه  کنونی  مسائل  درک  برای  
الزم وضروری  به نظر می رسد. چه 
تاکنون می دانست که ریاض  کسی 
به هنگام  خطر، ازایران کمک فوری 
وزیر خارجه   ابتکار  به  واگر  خواست 
 ، اردشیرزاهدی   یعنی  ایران   وقت 

درظرف چندساعت  ازاین کمک 

برسر عربستان  بود  برخوردار نشده 
چه می آمد؟

ایران  آن زمان کشوری مرفه ، مقتدر 
بزرگ  نظامی  قدرت   یک  دارای     ،
وقادر  به کمک  به ممالک دیگر  بود. 
سیاست  درصحنه  خاص  احترام  از 
ایرانیان  برخورداربود.  المللی   بین 
بدون  جهان   کشورهای  بیشتر   به 
احتیاج به روادید ، سفر می کردند.
وهمه جا با آغوش  باز استقبال  می 
سلطنت   دوران  درترازنامه   شدند. 
مسلمًا   ایران   شاهنشاه  آخرین  
قرن   درربع  کشورما   دیپلماسی  
ترین   درخشان   ، دوران  این  اخیر  
فصول تلقی می شود وعجب نیست  
اگر  بسیاری از مورخین وتحلیل گر 
ان  دوران تصدی  آقای زاهدی رابر 
دیپلماسی  ایران، » عصر طالیی«  آن 

خوانده اند.  
باتاریخ   مستقیماً  کتاب  از  دوفصل 
مربوط  زمان   آن  ایران   دیپلماسی 
مسائل   درمورد  یکی   شود.  نمی 
، که  داخلی  برای وزیر امور خارجه 
کم نبود. خوانندگانی  که آن دوران  
رادرک کرده اند  مسلماً  ازماجراهای 
با  اردشیرزاهدی   روابط  به   مربوط 
مرحوم هویدا  وعلل بحرانهای  میان 
آن دو  یا مداخالت  واالحضرت اشرف  
درسیاست خارجیکشورما که زاهدی 
باقدرت مانع آن شد، یانقش مرحوم 
 ، موارد  دربعضی  علم  اسداهلل  امیر 
بسیاری به  کردو  خواهند  تعجب 

برد  خواهند  پی  ناگفته   رازهای 
درخواهند  تر   جوان  وخوانندگان  
تنها ظواهر رسمی  تاریخ  که  یافت  
آن نیست ودرپس پرده چه می گذرد، 
هم درایران  چنین بود  وهم در همه 

کشورهای جهان چنین است.
اردشیرزاهدی  صفحات متعددی  را 
به ساواک اختصاص داده . ازماجرای 
 . شویم  می  مطلع  بختیار  تیمور 
دربرابر صداقت  وشرافت  شادروان  
سرلشکر پاکروان  سر  تعظیم فرود  
دقیقی   وتحلیل   آوریموتجزیه  می 
ارتشبد  مرحوم   تصدی  ازسالهای  
نصیری می خوانیم. به عقیده زاهدی  
بیش از نود درصد  کارمندان ساواک 
وطن پرست  وخدمتگزار  ودرستکار 
بودند. اما متأسفانه  هسته کوچکی  
تهیه   به  دست  سازمان  دراین 
گزارشهای دروغین  می زدندکه بارها 
ومطلب  مورد  باذکر  کتاب  نویسنده 
هدف آنها قرار می گیرد)می خوانیم 
علت( چه  وبه  کسانی،  چه  چرا، 

موارد  دربیشتر   شاله  خوشبختانه  
ترتیب اثری به این پرونده سازی ها  
نمی داد. اما مسئوالن  آن هم تنبیه  
ناسالم  نمی شدند وگهگاه  محیطی 
بوجود می آمد. انتقاد اصلی  زاهدی 
که  است   آن  نصیری  مرحوم  از  
آخر سلطنت   بحران  سالهای  وقوع 
محمدرضا شاه را  به خاطر این وآن  
آنکه  نرساند.حال  پادشاه   اطالع  به 
سازمان امنیت  از علل وعوامل  آن 

بی اطالع نبود  وسرانجام شد آنچه 
نمی بایست بشود.

سرانجام به فصل  دیگری می رسیم  
اقرار  زاهدی   . شاه«   « عنوان  تحت 
طرفانه  بی  او  قضاوت  که  کند   می 
نیست. محمدرضا شاه  برای او  » یک 
تنها  پدربزرگ  برادر،  یک  دوست«  
، باالترازهمه » شاه ایران«  فرزندش 
بود. زاهدی تسلط اورابه مسائل بین 
المللی  باذکر مورد ومثال ستایش می 
واز مقاومتش  دربرابرمداخالت  کند 
می  سخن  درامورایران  ها   خارجی 
داخلی  اززندگی  همچنین  گوید. 
وخصوصی شاه ، یادشده  که ازبانداد 
تا شامگاه چه می کرد ونیز در پاسخ 
به یک سؤوال  قضاوتی تند و تقریبًا  
جزئیات   از  بعضی  درمورد   خشن 
درست یا نادرست  خاطرات  مرحوم 
و  خواندنی  صفحاتی  که  دارد  علم  

بسیار جالب است.
خاطرات  کتاب  از  صفحه  وسه  سی 
فرانسه  بزبان  که  سوم  جلد  زاهدی 
جالبی  تصاویر  حاوی  شده   منتشر 
باراول   برای  همه   تقریباً   که  است 
چاپ می شودو  شامل بیش از یک 
اعالم  فهرست  است.  تصویر  صد 
نمایه می خوانند(   را   آن  امروز  )که 
بادقت تهیه شده. یادنامه شخصیت 
هایی که نویسنده  با آنان  آشنایی 
جلد  ضمیمه  وبه  داشت   ودوستی  
دوم  کتاب چاپ شده بود  دیگر تکرار 
نشده اما قرار است  به ضمیمه متن  
انتشار  انگلیسی   وترجمه  فارسی 
یابد.  چاپ کتاب  زیبا و تقریباً  بدون 
کتاب  مترجم  است.  چاپی  اشتباه 
دکتردرادبیات    Santa Croce خانم
فرانسه  ونویسنده  کتابی  دردوجلد  
درباره  روابط ایران  وفرانسه  درقرن 
نوزدهم است. احتماالً  راهنمایی های 
همسرش که ازهمکاران ایران شناس  
کوربن  هانری  پروفسور  معروف  
همین  دالیل  به  برخوردارشده.  بود 

ترجمه کتاب فصیح وزیباست. 
اسنادومدارکی که مکمل کتاب ) به 
جداگانه  بود   خواهد  زبان(  هرسه 

انتشار می یابد.
مطالعه این کتاب  را به همه عالقمندان  
آشنا به زبان فرانسه  توصیه  می کنیم.
 Godefroy  de شرکت  ناشر: 
صفحات  تعداد  است.    Bouillon
۸۷۵ صفحه باضافه  ضمایم  وتصاویر. 
همه  ازطریق  کتاب  تهیه 
زبان   فرانسه  که  کتابفروشیهایی 
هستند و از طریق  اینترنت  میسر 

است. 

 ژنو آمده بود  تلفنی صحبت کردم.
به  خاص   واحترام  سالم  عرض 
پیشگاه بندگان  اعلیحضرت همایون  

شاهنشاه آریا مهر داشت.
امیدواری   درمورد مسافرتش  اظهار 
می کرد که شاید بتواند  کاری انجام 
دهد  ولی  یارینگ  را زیاد خوشبین 
گفت   می  حال   ودرعین  دید  نمی 
انرژی   ومسئله   اروپا  امروز   جریان 
بنفع  اعراب  و به ضرر اسرائیل  کمک 

می کند.
پیشنهاد   گفت   می  هایم   والد 
او   بخصوصی ندارد  ولی از حرفهای 
اینطور  احساس کردم که آمریکایی 
او  به  ما   های  صحبت  درباره  ها  

حرفهایی زده اند.
مطلع  جریان  از  اورا  اینجانب  البته 
نکرده و چیزی دراین باب به او نگفتم.

۱۱- درباره اردن
ملک حسین توسط  منعم رفاعی با ما 
تماس گرفت وپیشنهاد کرد  سفارت  
درآنجا باز  وروابط  نزدیکتری بااردن 
که  جریاناتی   با  ولی  باشیم  داشته 

پیش آمده بود  گفتیم به  روابط  

اما قدری   نزدیک عالقمند هستیم  
احتیاج به وقت داریم وباألخره  قبول 
کردیم  افرادی  درسطح  پائین تر  به 
سفارتخانه  های یکدیگر  بفرستیم 
آید.  می  پیش  چه   بعد  ببینیم  و 
باهم  کردیم   موافقت  همینطور  
Exchange of intelligence داشته 

باشیم.
شخصًا  بخواهد   اردن  اگر   البته 
بااسرائیل کنار بیاید  ما حرفی نداریم 
این برای ملک حسین   بنظر ما  ولی 

بمنزله انتحار  می باشد.
طبق  شود   می  گفته  همینطور 
بدست  که   ای  محرمانه  گزارشات  
وزیر  نخست  معاون   Alon آمده  
حسین   ملک  با  درایران   اسرائیل  

مالقات کرده است. 
می  وفکر  بوده  همعقیده   ماباشما 
کنیم که ملک حسین  مرد شرافتمند

دوست  واورا  است   وشجاعی    
باو  خواهد   می  آمریکا  ولی  داریم. 
فشار بیاورد  که کارهایی بکند که بر 
خالف جریان  آب وهمچنین مخالف 
خواسته  بیشتر اعراب ، چه دراردن 
واین است   اردن  خارج  در   وچه 
و  نیست   آمریکاهم  به صالح  خود 
بصالح اسرائیل هم  نمی باشد. برای 
اینکه یک شخصیتی  مثل ملک حسین
 اگر ازبین برود  برای آمریکا  مشکالت 

زیادی پیش می آورد.
ماهمچنین امیدواربودیم  که شاهنشاه 
و  فرمایند  راهنمایی  اورا  آریامهر  

نگذارند  درتله  بیافتد. وبهمین دلیل

  

اعلیحضرت   ازطرف  شما   که  وقتی 
شاهنشاه به اردن  رفتید دربحبوحه  
ما  فلسطینیها   با  ومبارزه   ناراحتی 

خیلی خوشحال بودیم.
اوقات   گاهی   ازاینکه  همینطور  
شاهنشاه آریامهر  ملک حسین را  به

میفرمایند   وراهنمایی  دعوت   ایران 
کمک  این  ومعتقدیم   خوشحالیم  
حسین  ملک   به  ومعنوی   روحی 
می باشد  وامیدواریم  که اشتباهات  
گذشته  خودرا  تکرار نکند که خدای  

ناکرده باعث ازبین رفتن او بشود.
ازاین  ما  کنند   فکر  ای   عده  شاید 
ولی  شویم   می  خوشحال  موضوع  

محرمانه  ودوستانه بشما  می گویم که 
اینطور نیست  وعالقمندیم  زندگی 
این  اما  شود  حفظ  حسین   ملک 
خوداوست که باید تصمیم بگیرد نه ما.  
۱۲- مالقات با حبیب بورقبیه  کوچک:
امروز  ) چهارشنبه هفتم شهریور ۵۲( 
رادرکلینیک  بورقبیه  حبیب  صبح 

Nyon واقع درژنو  مالقات کردم:
عرض  وپذرش   خود  طرف  از   -A
حضور  وسپاس   وارادت  بندگی 
مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه 

آریامهرداشت.
B-  حالش نسبت به چندماه قبل  بی 
نهایت تفاوت  کرده  و خیلی پیشرفت 

کرده است.

میانه   خاور  مسائل   به  راجع    -C
واقدام  درباره حل آن معتقد بود  اگر 

آمریکا  زودتر نجنبد  بضرراو  خواهد 
بود.

D- ازاواسط اکتبر  به دعوت آمریکا  
به واشنگتن خواهد رفت.

قاهره   درفرودگاه  اردشیرزاهدی 
وزیر  محمودریاض  مورداستقبال 

امورخارجه مصر قرار می گیرد.

جلدسوم خاطرات اردشیرزاهدی به زبان 
فرانسه منتشر شد

حبیب بورقبیه جونیر

کورت والدهایم
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واما مشکالت آموزش زبان 
قومی یا محلی:

می گویند در دبستانها به زبان قومی 
ویا محلی در کنار زبان فارسی آموزش 
زبان  به  نیز  درسی  کتابهای  شودو 
قومی ویا محلی  وفارسی باشد، که 
ظاهراً بدین جهت است که اقوام ضمن 
را  خود  زبان  فارسی؛  زبان  فراگیری 
زنده نگاهدارندودر مراجعه به نهادها 
نیز  قومی  زبان  با  بتوانند  ادارات  و 
صحبت کنند و بنویسند ووو. صرفنظر 
از اینکه زمانیکه نوآموزان اقوام زبان 
در  ببینند،  آموزش  نیز  را  فارسی 
صورت مراجعه به هر نهادی مشکلی 
از برای تفهیم خواسته شان  نخواهند 
داشت، اما به مشکالتی از جمله نقل 
و انتقاالت کارکنان ازنهادهای دولتی 
اعم از لشکری وکشوری ویاشرکتها و 
سازمان ها واموربازرگانی ودیگرنهاد 
ها و امور غیر دولتی به مناطق اقوامی 
بود،اشاره  خواهد  درمیان  دیگرکه 
اینکه  مشکالت  ازجمله  کنند،  نمی 
آموزش فرزندان این انتقال یافتگان 
از نوآموزگرفته تا کالسهای باالتردر 
مدارس قومی چگونه خواهد بود، آیا 
این نوآموزان غیر بومی نیزدر حالی 
قومی  زبان  به  آموزشها  و  کتابها  که 
یاد گیری  به  یا محلی است، موظف 
زبان قومی یا محلی خواهند بود؟ که 
اگر چنین باشد، ظلمی است که اقوام 
بر دیگران خواهند کرد و به گفته ی 
آموزگارشان  از  چپ  روشنفکر  آن 
توسری دریافت خواهند کرد،  ویا آیا  
به هنگام آموزش زبان قومی،باید زبان 
بُریده درکالس بنشیند ویا در بیرون 
از کالس پرسه بزند؟همچنین  تجّسُم 
نوآموزآذری   و وضع یک  کنید حال 
در خوزستان ویا نوآموز سنندجی در 
مازندران ویا بلوچی در آذربایجان و 
یا خراسانی در لرستان را در ساعات 
آموزش زبان قومی یا محلی از آشفته 
بازاری که از پیاده کردن این طرح به 

گفته  ،مگراینکه  آمد!  خواهد  وجود 
شودنقل وانتقال غیر بومی یا قومی به 
دیگرسرزمین های ایران باید موقوف 
شود! آیا چنین چیزی نیزدرپیشنهادیا 
دکترین این روشنفکران منظور شده 
است وچنانچه منظور شده باشداصوالً 

قابل اجرا خواهدبود؟ 
      من وهم سن وسالهای من زمانیکه 
پا به دبستان نهادیم وآموزگار به زبان 
وکتابهای  میداد  آموزش  فارسی  
درسی  نیزبه زبان فارسی بود،هیچیک 
ازما کمترین مشکلی درفراگیری زبان 
جمله  از  نداشتیم،  فارسی  ودرس 
همکالسی من در سال اول دبستان، 
آقای هوشنگ ابتهاج )سایه( بود که 
می بینیم  در دانش فارسی و ادبیات  
در حالیکه  است،  ای شایسته  ُمهره 
همه ی ما پیش از پا نهادن به دبستان، 
می  گفتگو  قومی  زبان  به  خانه  در 
کردیم واز الفبای فارسی ناآگاه بودیم، 
چرا راه دور برویم واززنده یاد حسین 
و  براهنی  آقای  همشهری  شهریار 
ایشان  که  نکنیم  دیگریاد  بسیاری 
وبسیاری ازنویسندگان و دانشمندانی 
اند  برخاسته  آذربایجان  خّطۀ  از  که 
و از برخی آنان نیز نام خواهیم بُرد، 

هریک در ادبیات فارسی  یگانه اند؟
       برخی از این گروه های روشنفکر 
از جمله  بشر،  هوادارحقوق  ظاهراً  و 
بودن  دررسمی  را  کشورامریکا 
عنوان  به  اسپانیولی  زبان  وتدریس 
آورند  می  شاهد  ودّوم  رسمی  زبان 
که نا درست و قیاس مع الفارغ است، 
تلویزیونی  ی  برنامه  ُمجری  همان 
که پیش ازاین از او یاد کرده ام ، در 
دنباله ی گفتارش در تأیید گفته ی 
زبان  آموزش  لزوم  در  براهنی  آقای 
قومی ومحلی در مدارس گفت : »مثاًل 
درامریکا زبان اسپا نیایی در کنارزبان 
انگلیسی در مدارس تدریس می شود 

ووو«.
       نگارنده بالفاصله طی نامه ای 
نادرستی  در   ۲۰۱۱ آوریل  تاریخ  به  

سخنان آن ُمجری نوشت که: نگارنده 
بیش از سی سال است  دراین سرزمین 
تحصیل  وشاهد  کند  می  زندگی 
ی  وچهارنوه  فرزنددانشگاهی  سه 
دانشگاهی  و  ودبیرستانی  دبستانی 
دوستان  ازآِن  خودوهمچنین 
روبه  ،ازاین  وهست  بوده  ونزدیکان 
ضرس قاطع می نویسد که درحوزه 
امریکا)ابتدایی-میان  آموزشی  های 
ودانشگاه(،  دبیرستان   ( ای  دوره 
هیچگاه  اسپانیولی  زبان  تدریس 
ی  ونیست،ازدوره  نبوده  اجباری 
دانش  هر  تادانشگاه  دبیرستان 
تواندداوطلبانه  دانشجومی  ویا  آموز 
بیگانه  زبانهای  از   )  course(واحدی
ازجمله زبان اسپانیولی را انتخاب کند 
از ساعات  آن جدا  زمان وکالس  که 
دروس اصلی است وزبان اسپانیولی 
ادارات  زبان دوم  فقط در  به عنوان 
مانند  محدودی  وسازمانهاونهادهای 
دادگستری ) پلیس( اداره ی مهاجرت 
وبیمارستانها ووو، بکار می رود واین  
به   پاسخگویی  به  موظف  نهادها 

اسپانیولی زبانها می باشند.
       آنچه که دولت امریکا راواداربه 
عنوان  به  اسپانیولی  زبان  پذیرش 
زبان دوم دربرخی ازنهادهاکرده است 
این است که پس ازاستقالل وشکل 
مّتحده  ایاالت  نام  به  دولتی  گیری 
ایالت(،  امریکا)درابتداازسیزده  ی 
کالیفرنیا-  زیرنام   سرزمینهایی 
تکزاس  نیومکزیکو-  آریزونا- 
زبان  اسپانیایی  مردمی  با  وفلوریدا 
که به ترتیبی ازجمله خرید)درمورد 
فلوریدا( از مکزیک ویا جنگ با آن 
کشور،ازتمّلک آن کشورخارج شده 
بودند، به تدریج به جمع دیگرایاالت 
ترتیب  این  وبه  پیوستند  امریکا 
به  زبان  اسپانیولی  ازمردم  انبوهی 
درآمدند،ودولت  امریکا  تابعّیت 
امریکابرای ارضاءواسکات آن جمعّیت 
زبان  جزپذیرفتن   ای  چاره  انبوه 
اسپانیولی به عنوان زبان دوم به گونه 

ای که اشاره شد نداشت،تادرمراجعه 
آنان به ادارات وسازمانها ونهادهایی 
با  مواجه  شد  برده  نام  ازآنها  که 
شورش  به  وسر  نشده  اشکال 
ونافرمانی برندارند،باهمه ی این حال 
برای  که  نبودونیست  معنا  بدان  این 
به  جداگانه  مدارس  آنان  فرزندان 
درمدارس  ویا  دایر  اسپانیولی  زبان 
امریکابه دوزبان انگلیسی واسپانیولی 
آموزان  دانش  ی  شود،همه  تدریس 
ونژادمقّید  قوم  هر  از  ودانشجویان 
انگلیسی  زبان  وفراگیری  تکّلم  به 
بوده ومی باشندوهمانگونه که پیش 
دانش  هر  است  شده  اشاره  این  از 
آموز دبیرستان ویا دانشجومی  تواند 
بیگانه  اززبان  را  واحدی  داوطلبانه 
انتخاب کند، همچنین گفتنی است که 
دولت امریکاتنها با اسپانیولی زبانها به 
به  که  ودردسرهایی  خاطرمشکالت 
آن اشاره شده ، تاحدودی کنارآمده 
طی  دیگرکه  درمورداقوام  است،نه 
سالیان درازاز کشورهای مختلف اروپا 
امریکا  وآسیابه  افریقا  وسرزمینهای 
ی  درباره  ویا  بودند،  کرده  مهاجرت 
ساکنان  واسکیموها،  پوستان  سرخ 

اصلی امریکا. 
سویس  و  ازکشورکانادا  گاه         
به   با توجه  نیزاشاراتی می شود، که 
پیشینه ی تاریخی  وبافت اجتماعی 
طّی  کشورما  ی  گونه  پازل  قومی  و 
هزاران سال وجوش خوردگی طبیعی 
همه ی مردمانی از هرقوم وقبیله که 
ایرانیان نامیده می شده و می شوند، 
با آنچه که در این دوکشوراز سالهایی 
نه چندان دور ونه چندان برخوردار 
از قدمت تاریخی برقرار شده است، 
نوشتاری   به  تفاوتی ماهوی دارد که 
جداگانه نیازخواهد بود. گفتنی است 
اینکه هراز گاهی نغمه هایی درجهت 
جدایی فرانسوی زبانهای کانادایی از 
بخش انگلیسی زبان  آن به  گوش می 

رسد.  
       بگذارید به مشکل دیگری هم 

     پژوهشی از:ک- هومان 

آموزش زبان های قومی
قسمت سوم

منتسب  خود   کنم،نگارنده  اشاره 
گیالن  سرزمین  از  ایرانی  قومی  به 
است، از نظرتئوریسین های آموزش 
زبانهای محّلی و قومی، همه ی مردم 
گیالن که از یک قومند درحوزه های 
بیاموزند  زبان رشتی  باید  آموزشی  
های  تئوریسین  این  وبیاموزانند،اما 
روشنفکر ما توّجه ندارند که درشهر 
در  گیالن(که  الهیجان)ازشهرهای 
هفت فرسنگی خاور رشت قراردارد 
به زبانی تکّلم می شودکه مردم رشت 
آشنایی چندانی به آن گویش ندارند 
و قادر به تکلم به زبان الهیجانی نمی 
درموردمردم  است  باشند،همچنین 
دیگر شهرها و آبادی های گیالن که 
با اجرای آموزش زبان قومی، نوآموز 
زبان  فراگیری   به  ناگزیر  الهیجانی 
رشتی به عنوان زبان قومی همزمان 
با زبان فارسی به عنوان زبان رسمی 
خواهد بود، که دراین صورت آموزش 
جایی  طرح  دراین  الهیجانی  زبان 
از  ظلم  رفع  بجای  و  داشت  نخواهد 
الهیجانی  نوآموز  قومی،  نوآموزان 
به  بود که  گرفتار ظلم دیگر خواهد 
جای آموزش به زبان خود)الهیجانی( 
را  رشتی  پارسی،زبان  زبان  کنار  در 
شود  گفته  آنکه  مگر  بیاموزد،  باید 
درهر قوم، هر شهر و آبادی به زبان 
محلی خود وپارسی آموزش ببیند که 
لزوماً کتابهای درسی نیزبه زبان مردم 
هر شهر و روستا وآبادی باید چاپ ودر 
دسترس دانش آموزان قرار بگیرد که 
درچنین صورت دانسته نیست اینکه 
مردم ایران با این چنین آشفته بازار 
که از رهگذر نسخه نویسی برخی از 
روشنفکران ما به وجود خواهد آمد، 
چگونه کنار خواهند آمد؟ هم چنین 
بسیاری  در  که  درآذربایجان  است 
از آبادی های آن مردم به زبان تاتی 
)نزدیک به زبان پهلوی یا فهلوی زبانی 
که »بابا طاهر همدانی شعر سروده( و 
کردی و آسوری و تالشی گفتگو می 
کنند ، که این چنین مشکلی در دیگر 

اقوام نیزفراوان  وجوددارد.
       مشکالت وپیچیدگی های کارباتوجه 
به بافت اجتماعی میهن ما بیش ازآن 
شده  مختصراشاره  دراین  که  است 
است، مشکل ما، مشکل زبان نیست 
زبان همه ی  الفبای  که خوشبختانه 
فارسی  ایرانی،الفبای  واقوام  مناطق 
به  ناآگاهی  ما  جامعۀ  مشکل  است، 
ویژه در باره ی رویدادهای تاریخی و 
سیاسی ویا ضعف در تحلیل مسایل و 
یک  که  است  چگونه  رویدادهاست، 

ازدریافت  ماپس  جوان  میهن  هم 
دیپلم دبیرستان آنهم در سنین باالی 
ادامه ی  برای  هیجده سال،آنگاه که 
تحصیل به یکی از کشورهای بیگانه 
حداکثر  وسالی  سن  درچنان  میرود 
زبان  فراگیری  برای  اش  گرفتاری 
بیگانه با همه ی اختالف الفبا  ولهجه 
، به بیش ازیکسال به  ودستور زبان 
درازا نمی کشد، ولی یک نوآموز۶یا 
۷ساله ی آذری یا ُکرد یالُریا گیلک 
است  شده  دیده  تجربه  به  ووو،که 
سه  دوالی  همزمان  حّتا  تواند  می 
زبان دیگررابیاموزد وتکّلم کند، برای 
لنگ  تاآنجا  فارسی  زبان  فراگیری 
میشود  آموزگارناچار  خواهدماندکه 
توی سرش بزند، مگر اینکه آموزش 
زبان  آموزش  با  همراه  فارسی  زبان 
در  ایرانی  مگراقوام  باشد!؟  قومی 
الفبای  از  جداگانه  ازالفبای  نگارش 
بنابراین  گیرند؟  می  بهره  فارسی 
درحالی که الفبا یکی است، یک هم 
میهن لر ویا بلوچ ویا کردووو، چگونه 
نخواهد توانست به زبان قومی خود 
از  بنویسد و بخواند و خلق آنبوهی 
آثاردردسترس به زبان ا قوام  چگونه 
ومی  شده  انجام  دراز  سالیان  طّی 

شود؟
       درکدام آثارحسن تقی زاده، کاظم زاده 
ایرانشهر،احمدکسروی،تربیت،دکتر 
جهانشاهلو،دکتر رضازاده شفق،حتا 
اهلل  ،آیت  بازرگان  مهدی  مهندس 
شریعتمداری، دکتر حسینقلی کاتبی 
دیگراز  شهریاروبسیاری  حسین  و 
آمده  آذری  ونویسندگان  بزرگان 
است که برای فراگیری زبان فارسی از 
آموزگار توسری خورده اند!؟ سراسر 
ایران، هرجا که نامی از شهر و ابادی 
هست بسیاری از هم میهنان آذری 
ما به هر علت و جهت سکونت اختیار 
کرده اند،اگرگفته ی جدایی خواهان 
از  روشنفکران  اصطالح  به  وبرخی 
باره ی ظلم وستمگری  در  آنچه که 
گویند  می  و  گفته  براقوام  فارسها 
رابه فرض  درست بدانیم،هم میهنان 
آذری ما که به هوش و ذکاوت ُشهره 
اند، چگونه انسانهایی هستند که خود 
داوطلبانه  درپی کسب وکارهمراه با 
همسرو فرزندان خود  به میان اقوام 
همزبان  که  روند  می  شهرهایی  ویا 
شان نیستند وفارسهای ظالم نامیده 
می شوند که اغلب درامور بازرگانی و 
کسب وکارموفق بوده اند ویا حتا تن 
به زناشویی با دیگرهم میهنان ایرانی 
می دهند؟ در کجا دیده و یا نوشته 

شده است که فرزندان  هم میهنان 
شهرها  مدارس   در  که  ما  آذری 
آذربایجان  از  بیرون  های  وآبادی 
برای  شوند  می  مشغول  تحصیل  به 
گفتن ونوشتن واژه ی»آب« تو سری 
خورده اند!؟ همچنین است سکونت 
در  ما  دیگر،  درمناطقی  اقوام  دیگر 
اقوام  میان  از  نوآموزانی  دبستان 
نیزداشتیم و حتا به یک مورد ازآنچه 
به عنوان رویدادی  براهنی  آقای  که 
نبودیم،  شاهد  است،  گفته  ُمستند 
ُمستندات  و  شواهد  که  تاآنجا  و 
نشان می دهند،همه ی اقوام مصدر 
مقامات عالیه در نهادهای کشوری و 
لشکری و بازرگانی و دانشگاهی بوده 
اند، چرا راه دور برویم، زادگاه پدری 
اسالمی،  رهبررژیم  ای   خامنه  علی 
است  آذربایجان  در  خامنه  روستای 
که توانست دور از هرگونه مشکل از 
سوی هم میهنان خراسانی در مشهد 
تشکیل  به  و  اختیارکند  سکونت 

خانواده به پردازد. 
       اگربا تاریخ ایران آشنا باشیم، 
خواهیم دید که پس ازحملۀ اعراب به 
ایران، به ویژه از زمان صفویان، نه تنها 
هیچ سرزمین و دیاری به خاک ایران 
ازخاک  بسیاری  بلکه  نشد،  افزوده 
سرزمینهای  ضمیمۀ  ایران  باستانی 
بیگانه شده است تا جدایی برخی از 
آنها همانگونه که با فروپاشی شوروی 
صورت گرفت،توجیه پذیر باشد. همه 
ی اقوام ایرانی  از سده ها دور تاکنون 
به صورت پازل در کنار هم بوده اند، 
ودرهمه ی احوال چه بد وچه خوب 
یکسان درد کشیده ویا شادمان گشته 
اند و این چنین سخنان جدایی افکن و 
نا مهربانانه ی چند دهه ی اخیر هرگز 
در میان نبود، ستار خان، سردار ملی 
همراه با همرزمش باقرخان، ساالرملی 
اش  قلیل  هواداران  با  آذربایجان  از 
برای برپایی آزادی وقانون در ایران) 
جان  پای  تا  درآذربایجان(  فقط  نه 
برعلیۀ استبداد و شاه ُمستبدایستاد 
پاختیانوف  وعید  و  زیرباروعده  و 
کنسول روس نرفت وپاسخ داده بود 
زیر  به  کشور  هفت  خواهد  می  که 
اسعد  سردار  درآیند،  ایران  پرچم 
سپهدار  و  بختیاری  از  بختیاری، 
برقراری  راه  در  ازمازندران  تنکابنی 
ایرانیان   ی  همه  خواست  که  قانون 
از هر قوم و قبیله بود، جانفشانی ها 
از  نامبردگان  این  همه ی  که  کردند 
اقوام ایرانی بودند و دل درغم ایران  
من  بگوید  کسی  اینکه  واز  داشتند 

آذری هستم و ایرانی نیستم تا پیش 
از برپایی رژیم کمونیستی در روسیه، 
تاریخ  به  نمی شد،  شنیده  از کسی 
صفار،از  لیث  یعقوب  بنگریم،  ایران 
امیر  بلوچستان،  و  سیستان  مردم 
خراسان  ازشمال  سامانی  اسماعیل 
بزرگ، قابوس وشمگیراز ساسلۀ آل 
زیار از مازندران، آل بویه )دیلمیان( 
از  صفوی  اسماعیل  شاه  گیالن،  از 
مؤسس  زند  خان  کریم  آذربایجان، 
نادرشاه،  لرستان،  از  زندیّه  سلسلۀ 
ازابیورد  افشاریّه  سلسلۀ  مؤسس 
خراسان )که قبیلۀ اوافشار چندنسل 
اسماعیل،  شاه  دستور  اوبه  از  پیش 
از روستای قرخلواز توابع شهرستان 
شده  کوچانیده  خراسان  به  تکاب 
قاجارمؤسس  محمدخان  بود(،آقا 
سلسلۀ قاجاریّه  از قبیلۀ اشاقه باش 
از استراباد) گرگان(، رضا شاه، مؤسس 
از  همه  مازندران،  از  پهلوی  سلسلۀ 
اقوام ایرانی بوده اند، اینهمه هیاهوو 
تبلیغ ازظلم وستم فارسها براقوام از 
برای چیست!؟ بقّیۀ سلسله ها نیز از 
بیگانگانی بودند که بر همه ی مردم ما 

حکومت می کردند.
فایض  و  طاهرهمدانی  بابا         
بسیاری  وشهریارو  دشتستانی 
دیگردر فضایی آزاد و دور ازهرگونه  
ظلم و فشار، به زبان قومی یا محلی 
شعر گفتند ویا ترانه ساختند و کتابها 
نوشتند. باید هوشیار باشیم تا کالهی 
که به خاطر تبلیغات و رهنمود های 
سال  در  ما  روشنفکران  از  برخی 
۱3۵۷برسر هم میهنان مان رفت، بار 
دیگر نرود تا با ناآگاهی و زود باوری ما 
زمینه ی برهم خوردن این پازل دیر پا 
ودوست داشتنی میهنی فراهم نشود. 
       شهریار، از هم میهنان تبریزی 
ومعاصرما دراین باره شعری سرود که 
پاسخی است به بهانه جویان ، او می 

گوید:
 اختالف لهجه، ملّیت نزاید بهر کس       

ملتی با یک زبان کمتر بیادآرد زمان
گربدین منطق تورا گفتند ایرانی نئی

 صبح را خوانند شام وآسمان را ریسمان.          
       به نوشته ای ازدکترمحمودافشار، 
دانشمند نامدار و از مردان خوشنام 
میهن ما در مقدمۀ کتاب»آذربایجان 
مهندس  نگارش  به  ملی«  ووحدت 
ناصح ناطق ) از هم میهنان آذری ما(، 

اشاره می کنم، ایشان می نویسد:

بقیه درصفحه ۴۸



ه21 ح ماره ۱۲۱ صف م ش    آزادی- سال یازده
ه20

صفح
  ۱۲

ره ۱
شما هم   یازد

ل 
-سا

دی
آزا

   

زن پالیزبان

شبی بهرام گور با خود اندیشید که
 باید جست   و جو کنم ببینم آیا در 
حکمفرماست دادگری  من   کشور 
خواب از  زود  صبح  بیدادگری.   یا 
 برخاست و سوار بر اسب شد و آرام
 آرام روی به خارج شهر نهاد. همچنان
 اسب میراند تا به جایی آبادان رسید.
 گذارش بر در سرایی افتاد ، زنی دید
میشود. آن  داخل  کتف  بر  سبو   که 
، روی افتاد  بهرام  به   چون چشمش 
آیا گفت  او  به  بهرام  بپوشید.  او   از 
 در خانه خود مرا راه میدهی یا باید
آبادی به  را  خود  خستگی  و  رنج   با 
نبرده ای  گفت  زن  رسانم؟    دیگر 
فرود آی که خانه ما   سوار، در خانه 
وارد خانه شد. بهرام  است.  تو    خانه 
 زن به شوهرش گفت که برای اسب
 مهمان کاه و جو آماده کند و خود نیز
 به اطاق رفت و حصیر گسترد و بالش
 نهاد و بهرام را به درون اطاق دعوت
 کرد. بهرام دست و روی بشست و بر
 حصیر نشست. زن به شوهر گفت نان
 و تره و سرکه و ماست حاضر کن که
 مهمان را باید عزیز و گرامی داشت.
کرد. حاضر  نان  ترشرویی  با   شوهر 
 بهرام نان خورد و خوابید. چون بهرام
 از خواب بیدار شد، زن به شوهر گفت
 بره را بکش تا برای میهمان خوراک
 آماده کنم. شوهر زن را سرزنش کرد
او اینکه  از  است،  رهگذر  او  گفت   و 
سودی چه  کنیم  پذیرایی  چنین   را 
 عاید ما خواهد شد؟ زن او را مجبور
 کرد که بره را بکشد. بره کشته شد و
 هریسه ای آماده گشت. بهرام خوراک
 را خورد و چون دست از آن کشید،
 به زن گفت ای زن کم سخن از بهرام
 بگو که آیا دادگر است یا بیدادگر؟ زن
 گفت اینجا دهی است پر از سرا و باغ
 و کارداران و سواران را همیشه بر آن

:گذر

زن بر منش گفت کای پاک رای
برین ده فراوان کس است و سرای

همیشه گذار سواران بود
ز دیوان و از کارداران بود

یکی نام دزدی نهاد بر کسی
که فرجام زان رنج باید بسی

ز بهر درم گرددش کینه کش
که ناخوش کند بر دلش روز خوش

ز پاک تن را به آلودگی
برد نام و آرد به بیهودگی

زیانی بود کان نیاید به گنج
ز شاه جهاندار اینست رنج
برای  گفت  و  شد  اندیشه  در  بهرام 
آزمایش خوب است مدتی بیدادگری 
چه  سرانجام  ببینم  تا  سازم  پیشه 
خواهد شد. زن به شوهر گفت از هر 
و  بیفکند  آب  به  رستنی  تخم  گونه 
از تابش آفتاب دور نگهدارد، سپس 
برای  خود  و  فرستاد  کاری  پی  را  او 
را  گاو  رفت.  بیشه  به  گاو  دوشیدن 
از چراگاه به منزل آورد. علف جلوی 
دوشیدنش  سرگرم  خود  و  نهاد  گاو 
شد. پستان گاو را از شیر تهی یافت. 
یقین  گفت  شوهر  به  هراسان  زن 
اندیشه شاه گیتی تغییر کرده  دارم 
و شهریار جهان ره ستمکاری پیش 
از  گفت  زن  به  شوهر  است.  گرفته 
چه فال بد میزنی؟ زن گفت ای شوی 
گرانمایه این گفت و گو بیهوده نیست، 
چون وقتی شاه ستمکار گردد، شیر 
در پستانها خشک میشود و ُمشک 
چون  دلها  و  بوید  نمی  نافه  درون 

سنگ خارا سخت میگردد.

چوبیدادگر شد جهاندار شاه
ز گردون نتابد ببایست ماه

به پستانها در شود شیر خشک
نبوید به نافه درون نیز مشک

زناور بسا آشکارا شود
دل نرم چون سنگ خارا شود

به دشت اندرون گرگ مردم خورد
خردمند بگریزد از بیخرد
 چراگاه این گاو همچون دیگر روزان
 بود و خود او نیز در نهایت تندرستی
خشک او  پستان  در  شیر  باید   چرا 
زن گوی  و  گفت  بهرام چون   گردد؟ 
که کرد  تصدیق  شنید  را  شوهر    و 
او مغز  به  بیدادگری  اندیشه   دیشب 

 راه یافته بود. آنگاه به یزدان سوگند
یاد کرد که هرگز از دادگری روی نتابد

اگر تاب گیرد دل من ز داد
از این پس مرا تخت شاهی مباد
زن دوباره به دوشیدن گاو پرداخت و 
این بار شیر چون چشمه ای جوشان 
بیداد  گفت  شوهر  به  زن  زد.  فوران 
است.  داده  دادگری  به  را  جای خود 
آورد.  بهرام  نزد  و  پخت  را  شیر  زن 
شاه از آن شیر بخورد و سپس با زن 
رادمرد گفت این تازیانه را بر سر در 
هر  که چشم  بیاویز  مکانی  در  خانه 
رهگذر بر آن افتد. آنگاه ببین از راه 
که خواهد رسید؟ خداوند خانه تازیانه 
را بر درختی آویخت و مدتی پایید تا 
ناگاه  بدان رسد.  باد گزندی  از  مبادا 
مشاهده کرد که سپاهیان بیشماری 
و  زن  آورده اند.  خانه  بدان  روی 
شوهر چون چنین دیدند، گفتند این 
میهمان کسی جز شاه نیست. هر دو 
پر از شرم به نزدیک بهرام رفتند و 

پوزشها خواستند.
که شاها بزرگا ردا بخردا

جهاندار و بر موبدان موبدا
بدین خانه درویش بد میزبان

زنی بینوا شوی پالیزبان
آن مرزبانی  و  نواخت  را  دو  هر   شاه 
 مکان را بدانان سپرد و هنگام عزیمت
به سوی ایوان گوهر نگار به زن گفت

همیشه جز از میزبانی مکن
برین باش و پالیزبانی مکن

سپینود

بهرام با عده ای از یاران خود ناشناس 
به هندوستان رفت و به درگاه شنگل 

پادشاه هند راه یافت . شنگل دانست 
است  واالگهر  شاهزاده ای  بهرام  که 
بویژه  بدهد  دست  از  را  او  نباید  و 
به  آمدنش  از  قبل  گور  بهرام  که 
با نامه از او خواسته بود  هندوستان 
که به وی باج و خراج دهد. شنگل  هم 
از قبول آن  اتکای زورآوری خود  به 
فرستاده شنگل  روزی  بود.  زده  سر 
به بهرام گفت اگر نام و نشان خود را 
باز گویی، شاه هند تو را به حکومت 
والیتی آباد و سرسبز و خرم منصوب 
خواهد گماشت و از دینار و گوهر بی 
پذیرفتن  از  بهرام  کرد.  خواهد  نیاز 
گفت  و  کرد  خودداری  فرمانداری 
گور  بهرام  خشم  مورد  بپذیرم  اگر 
قرار خواهم گرفت و دشمنیش با تو 
به شنگل  روزی  بیشتر خواهد شد. 
بر  را  زندگی  گرگی  که  رسید  خبر 
که  است. شنگل  کرده  تباه  مردمان 
از بر و باالی بهرام را دیده بود، او را 
مأمور جنگ با گرگ کرد. بهرام گرگ 
دیدن  از  شنگل  و  افکند  پای  از  را 
از  و  گشت  حیران  بهرام  بازوی  زور 
بپذیرد.  را  او  دامادی  که  او خواست 
شنگل سه دختر داشت. بهرام گفت با 
دیدن آنان یک تن را انتخاب خواهد 
کرد. شنگل سه دختر ماهروی را نزد 
بهرام آورد و بهرام یکی را که از دو تن 
دیگر زیباتر بود برگزید. پریروی را نام 

سپینود بود.
چو خرم بهاری سپینود نام

همه شرم و ناز و همه رای و کام
بدو داد شنگل سپینود را

چو سرو سهی شمع بی دود را

ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                         بخش  سی وششم

زانن شاهناهم  

سقوط  بانام  کتابی  پیش  چندی 
کوپر  اسکات  اندرو  نوشته  بهشت 
اینک  منتشرشد.  انگلیسی  زبان  به 
باخبر شدیم که دکتر رضا تقی زاده 
زبان فارسی ترجمه  به  را  این کتاب 
افزوده  برآن  نیز  توضیحاتی  و  کرده 
است و فقط ازطریق کیهان لندن به 
فروش می رسد. بهای کتاب 3۵ دالر 

به اضافه هزینه پست است.
دکتر رضا تقی زاده از سیاست مردان 
خوش نام ایران است که در گالسکو 
زندگی می کند و با اکثر رسانه های 
کشور  از  خارج  در  زبان   فارسی 
همکاری دارد و به تفسیر وقایع روز 
درباره ایران می پردازد. اندرو اسکات 
کوپر  نیز نویسنده ای آمریکایی است 

خود  همسر  با  اباصلتی   پری  خانم 
در  سالهاست  میرهاشم   هوشنگ 
منتشر  را   زندگی  راه  مجله  غربت 
بسیاری  طرفداران  که   کنند  می 
دارد.  اخیراً خانم اباصلتی به نوشتن 
خاطرات خود پرداخته و آن را در راه 
زندگی منتشر می کند. تنها  یک گله 
از پری خانم  می شود کرد و آن اینکه 
چرا اینقدر دیر بفکر نوشتن خاطرات 
افتادند و یک تشکر  که مرحبا  برای 
نشر این خاطرات. قلم خانم اباصلتی 
بسیار روان وشیرین است و فکر می 
خاطرات  این  خوانندگان  همه  کنم 
می  لذت  آن  خواندن  از  من  همانند 

برند. 

ایران   درباره  کتاب  چند  وتاکنون 
نوشته و از خاندان سلطنت  به نیکی 

یاد کرده است.

و با اغتنام فرصت  سالگرد  انتشار  راه 
زندگی را به جناب میرهاشم و خانم 
تبریک می  اباصلتی  صمیمانه  پری 
گویم وبرای ادامه انتشار آن خواهان  
همت و حمایت همه خوانندگان  آن 

هستم.
آقای میرهاشم و  خانم اباصلتی سالها 
مطبوعاتی  کارهای  به  درایران   نیز 
در  هم   خانم  وپری  بودند  مشغول 
آخرین دوره ی  مجلس شورای ملی 
فعال  تهران،   مردم  نماینده  بعنوان 
را  بانوان  اطالعات  بودندو سردبیری 

نیز برعهده داشتند.
موفقیت بیشتر این زوج  فرهیخته  و 
تداوم انتشار راه زندگی را آرزو دارم. 

ی  محله  کتاب  درایران   روزنه  نشر 
کتاب  ببازار  را  لندن  های  انگلیسی 
طنزی   ، اثر  این  است.  کرده  عرضه 
آن  یزدی  که عباس  است  اجتماعی 
را نوشته است. ناشر کتاب در مقدمه 
نوشته است: محله ی انگلیسی های 
یزدی  عباس  کتاب   سومین  لندن  
این   « کتاب  پیش   سال  سه  است. 

گلستان سعدی نیست«  راازاو چاپ 

وهوایی  جدید   ازقلمی  که  کردیم 
تازه خبر می داد. آن کتاب  با آنکه  
ازوزارت  اصالحات   ازبرخی  پس 
ارشاد مجوز گرفت، مدتی بعد مورد 
اعتراض نهادهای نظارتی  دیگر واقع 
گرفتند...«  را  توزیعش  وجلوی  شد 
داستان سومین کتاب یزدی درلندن 
اتفاق  می افتد، جایی که او هیچوقت 

آنجا نبوده است.
بقیه درصفحه ۴۸

کاران  هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

ـخبر 

خاطرات یک روزنامه نگار
محله انگلیسی های لندن

پرواز بسوی تاریکیسقوط بهشت
سیاسی   بیوگرافی  شوکت  حمید 
دکتر شاپور بختیاررا  به رشته تحریر 
درآورده و شرکت آیبکس  در مریلند  
آمریکا آن را منتشر کرده است. کتاب 
به زبان انگلیسی است ودر ۵۶۰ صفحه  
فراهم   ، ضخیم   جلد  با   ۶x۹ درقطع 
براساس  بیوگرافی  این  است.  آمده 
انگلیسی،  زبانهای  به  قبال  که  منابعی 
شده  چاپ  وآلمانی   فارسی  فرانسه،  
بود وهمچنین گفتگو با خانواده بختیار 
تألیف گردیده است  ودرمجموع  بازگو 
معاصر  ازتاریخ   ای  گوشه  کننده 
 3۵ کتاب  بهای  است.  کشورمان 
آیبکس  از  توانید  می  که  دالراست 

تهیه فرمایید:

Ibex Publishers, Inc.
Post Office Box 30087
Bethesda, MD 20824 USA
Toll free (USA): 1-888-718-8188

Telephone: 301-718-8188
Fax 301-907-8707
info@ibexpub.com

رسانه، اخبار، سیاست، مهاجرت، دنیای مجازی و احقاق حق 
موضوعاتی هستند که در "محلة انگلیسی های لندن" درباره آنها 

صحبت می شود. مسائلی که دغدغه انسان عصر حاضر است. 
قهرمان داستان یعنی "کپی رایتر" همواره در این کشمکش 
است که توانایی هایش نادیده انگاشته شده و جایگاهش را بسی 
فراتر از آنچه که هست می بیند. او با اطمینان از این که بسیاری 
از آدم های ثروتمند و مشهور ذره ای از اطالعات و دانش او را 

ندارند،  تصمیم می گیرد اوضاع را تغییر دهد. 
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نافرمانی مدنی

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

باختند

و  باوفا  دوست  با  همیشگی  روال  به 
قدیمی مشغول میگساری و گفتگو و 
درد دل بودیم که  صحبت از رخدادهای 
آبان ماه پیش آمد و پرسشی که برای 
گذر از این خودکشی تاریخی چهل ساله 

چه میشود کرد؟
از اینکه هر ایرانی زاده شده در آن خاک 
چه در درون و چه در بیرون در برابر آن 
آب وخاک مسئولیتی دارد ، هیچ شکی 
نیست. نهایتأ مردم درون ایران تصمیم 
گیر هستند و هیچ نیروی خارج نشین 
نمیتواند برایشان تکلیف بتراشد. انتظار 
اینکه دولتهای خارجی دایه مهربانتر از 
مادر بشوند و دلشان برای ایران و ایرانی 
بسوزد، کامأل دور از واقعیت وغیرممکن 
است، همه فکر منافع خودشان میباشند 
بویژه دولتهای کفارغربی که زورشان از 
همه بیشتر است و هر جوری که بخواهند 
میتوانند امورات کشورهای دیگر را به هر 
وسیله ای که امکان دارد انگولک کنند. 
حاال چرا مردمی که هیچ تاریخ تمدن 
بزرگی نداشته اند این توانایی را دارند؟ 
خدمتتان عرض میکنم ، چون کارت 
برنده  دستشان است، چرا کارت برنده 
دستشان است؟ چون راه خرد و دانش 
و پیشرفت و بهروزی را پیش گرفته 
از  اند؟  رسیده  راه  این  به  کجا  از  اند، 
جایی که دین و سیاست را از هم جدا 
آقای  اند  شده  کفار  این  حاال  کردند. 
از  دنیا! گفتگوی چرایی سرنوشت ما 
حوصله این نوشتار خارج است ولی در 
یک برهه از زمان از راه راستی و درستی 
بیراهه  به  و  شدیم  خارج  بهروزی  و 
خرافات و موهومات و چرندیات بی سر 
و ته افتادیم و از زمان آخوندی شدن 
آموزه های زرتشت و سپس دین مبین 
اسالم  قرنها گرفتار پیوند پلید مذهب و 

حکومت شدیم. حال و روز کنونی کشور 
زادگاهمان نمایانگر افول تاریخی ماست 
و  اخالقیات  ترین سکوی  پایین  به  و 
بیدادگری افتاده ایم. روند اداره کشوراگر 
بر پایه اخالقیات انسان ستیز باشد و 
دادگری هم نباشد ،هیچگاه آن جامعه 
پیشرفت و آسایش هر چقدرهم نسبی 
نخواهد داشت. رخدادهای آبان ماه ۹۸ 
نشان داد که وحوش و گزمه های امتی 
طبق معمول همیشگی برای حفظ نظام 
و بنا به فتوای مقام معظم رهبری دست 
به کشتار و بازداشت و شکجنه و زندان 
زدند. بدون شک هسته و بازوی اصلی 
باورهای  رو  دنباله  جنایتکاران،  این 
مذهبی خود و فرمانبردار آخوند و مال 
میباشد. یکی از بازوهای رژیم آخوندی، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  است که 
مثل اختاپوس به جان و مال مردم ایران 
افتاده است و تا دلتان بخواهد دراین 
سپاه امتی ، آس برنده وجود دارد که 
پامنبری ولی فقیه و مقلد چند تا آخوند 
کپک زده میباشند. بد نیست به باورها 
و طرز فکر یکی از این نخبگان نگاهی 

بیاندازیم.
به گزارش ایسنا سخنگوی سپاه سردار 
منبرهای  از  یکی  در  شریف  رمضان 
که  داریم  گفت:"...باور  چنین  خود 
اعمال  ناظر  و  هستند  زنده  شهیدان 
گردن  به  شهدا  هستند.  ما  کردار  و 
استقرار  دارند  زیادی  حق  کشور  این 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، جاری 
شدن احکام اسالم و تحقق کالم الهی 
خواسته شهدای انقالب اسالمی بوده 
آرمان  پای  به  تردید  بدون  که  است 
اند. کرده  ایستادگی  انقالب  های 
شهیدان به همه دنیا ثابت کردند که با 
فرهنگ اهل بیت که برای استقرار آن 
کشورمان  مردم  سعادت  دادند،  خون 
را در این جهان و جهان آخرت تامین 
می کنند..." عجالتأ این جهان و جهان 
آخرت طلبتان. ولی معلوم نیست این 
وامانده در کدام سیاره زندگی میکند 
چون اگر مردم در ایران سعادت داشتند، 

برای دستمزد ناپرداخته شده یا باختن 
مال یا دوا درمان یا حقوق بازنشستگی 
یا فقر و تنگدستی یا بیکاری یا زور و 
فشار اجتماعی به خیابانها نمیریختند 
و مرگ بر آخوند نمیگفتند. آرمانهای 
انقالب اسالمی هوای امپراطوری شیعی 
و مزخرفاتی از قبیل راه قدس از کربال 
و والیت فقیه و نابودی اسراییل و مرگ 
بر عالم و آدم میباشد. فرهنگ اهل بیت 
آنقدرسعادت آورده است که خورجین 
سعادت مردم پاره شده. از دو حال خارج 
نیست یا اینکه نتوانستند در چهل سال 
گذشته احکام اسالم و تحقق کالم الهی 
و  احکام  این  اینکه  ویا  کنند  راجاری 
کلمات به درد الی دیوار هم نمیخورد که 
با توجه به اوضاع کنونی و شاخص های 
تاریخی بنظر میرسد به حقیقت نزدیکتر 
باشد. البته نباید نقش دشمنان اسالم 
را در این میان نادیده گرفت،استکبار 
و  شده  فالن  فالن  صهیونیست  و 
عربستان سعودی و چند تا کشورهای 
کفار با رهبری امریکا دست به دست 
هم داده اند و مشغول دشمنی هستند 
و چوب الی چرخ اهداف انقالب اسالمی 
میگذارند وگرنه تا بحال امت اسالم  طبق 
فرهنگ ائمه میتوانست احکام تخلیه و 
و  حجاب  و  آروق  و  وعطسه  طهارت 
واجبی کشیدن را در سراسر پهنه گیتی 
اجرا کند و ساالنه میلیونها نفر به مراسم 
اربعین وعزاداری و ناله زاری و گل مالی و 
قمه و زنجیرزدن بپردازند و تا زمان ظهور 

حضرت آقا در جاهلیت بمانند.
هیچ  ایم  گفته  همیشه  همانطوریکه 
فرقی نمیکند که کاسب و بقال و دکتر 
مهندس و پرفسور فکلی کدام دانشگاه 
باشند همه جزو امت به حساب میآیند. 
آب و خاک ایران رو به نابودیست چون 
نذری این امت اسالمزده خرج دارد با 
این تفاوت که از کیسه ایرانیان میرود. 
کشور  زیرساختهای  بازسازی  بجای 
و بهسازی صنایع و فناوری به غارت 
و چپاول منابع ملی ایران پرداختند . 
با سیاستهای ابلهانه و دشمن دشمن 

گفتن ، مملکت را در گرداب فقر و فساد 
و نکبت انداختند. ولی مردم جان به 
بهبودی  به  امیدی  دیگر  رسیده  لب 
آینده خود و فرزندانشان و کشور را زیر 
حکومت نعلین آخوند ندارند. رژیم امتی 
– اسالمی چون هیچ قوانین و سامانه 
تواند نمی   ، ندارد  بخوری  بدرد  های 
 پاسخگوی نیازهای امروزی مردم ایران 
باشد. مجلس شورای اسالمی که قرار 
است نماینده مردم در تعیین قوانین 
خود باشند طویله ای بیش نیست و 
معنی ندارد و همه تصمیمات کشوری و 
لشکری به دست چند تا نهاد آخوندی 

میباشد. پس مردم عمأل هیچ کاره اند.
این  از  بهتر  ایدئولوژیکی  حکومت   
نمیشود و هر فردی که تصور پیشرفت 
در چارچوب حکومت جاهالن متعصب 
را داشته باشد کامأل در عالم هپروت 
است. امت ملی - مذهبی یا همان اصالح 
طلبان خودمان از این افرادند. روی چه 
حساب و منطقی فکر میکنند که این 
سیستم فساد و بدبختی قابلیت اصالح 
پذیری را دارد و برفرض محال اگرهم 
میداشت ، چند سال طول میکشید تا 
اصالح شود؟ هرسالی که از عمر رژیم 
بدتر  قبلش  سال  از  میگذرد  نکبت 
میشود. وقیتکه قوانین اساسی و مدنی 
کشور برمبنای شرع مقدس باشد باید 
به حق و حقوق شهروندی و مدنیت 
بول وغایط زد. همه کارشان خیمه شب 
بازی و تعذیه خوانیست مثل ژست رأی 
گیری و انتخابات و یا برنامه ریزی بودجه 
کشور یا طرح عمران و و و و. چند وقت 
دیگر زمان انتخابات مجلس است و بازار 
حرافی اصالح طلبان گرم. یکی از این 
افراد اصالح طلب جناب استاد صادق 
اصالحات  گزارش  به  است.  زیباکالم 
نیوز  ایشان در مورد انتخابات مجلس 
چنین گفت:"...اگر چهره های شاخص 
اصالح طلبان هم تایید صالحیت شوند، 
آنها هیچ شانسی برای کسب رای مردم 
و پیروزی ندارد. کارنامه ضعیف اصالح  
طلبان در مجلس دهم در راستای تحقق 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

مطالبات مردم و توجه به دغدغه های 
آنها بستر نامناسبی را در جهت اعتماد 
مجدد مردم به آنها فراهم کرده است..." 
اگر آدم از کره مریخ آمده باشد و به 
مهمالت اینها گوش بدهد، فکر میکند 
که واقعأ مملکت حساب کتاب دارد و 
خبری هست. استاد ما چنان صحبت 
میکند که انگاری نمایندگان مجلس اصأل 
نقشی در تدوین قوانین مملکت دارند. 
حتی اگر قانون درستی هم وجود داشته 
باشد ،غیر قابل اجراست چون بیگمان 
مخالف شرع مقدس است. همین جریان 
گران کردن قیمت بنزین که طبق گفته 
آقا با موافقت سه قوه انجام شد یعنی 
کل نظام هردمبیل اسالمی. قوه قضاییه 
چه دخلی به افزایش قیمت بنزین دارد؟ 
ولی در نظام والیی کارش غل و زنجیر 
کردن مردم میباشد و نه دادگستری و 
دادگری .شما در کدام حکومت صالح و 
در کجای دنیا چنین رفتاری را می بینید. 
البته به استثنای رژیمهای خودکامه و 
با مردمشان مثل حیوان  یکطرفه که 
ایران  مردم   ۹۸ سال  میکنند.  رفتار 
از  گذر  خطر  پر  سفر  هر      قومیتی  از 
جمهوری اسالمی را آغاز کردند و وارد 
مرحله جدیدی شدند. رژیم جانی جواب 
نارسایی های اقتصادی و اجتماعی را با 
گلوله میدهد چون مشروعیت مدنی 
ندارد. پس نافرمانی مدنی هیچ معنی 
نخواهد داشت. امت عقب افتاده بسیج و 
مجذوبان والیت هیچوقت سالح خود را 
زمین نخواهند گذاشت و هیچ ابایی هم 
از کشتار مردم ندارند چون پیرو فرهنگ 
تمام گوشه های  بر  که  دینی هستند 
زندگی آنان غالب است. برای رسیدن 
به آزادیهای فردی و اجتماعی سیاسی 
فرهنگ  دورانداختن  جز  چاره ای 
دینساالری نیست و امید بر آنست که 
مردم ایران با تجارب تلخ تاریخی که 
آن  پاکسازی  به  اراده  و  همت  دارند، 
بکنند که به نظر میرسد به بلوغ فکری 
رسیده باشند چون بر خالف سال ۸۸ 
دیگر صدای یاحسین میرحسین و اهلل 
اکبر و چرندیاتی از این قبیل وجود ندارد. 
نهایتأ خشم مردم طغیان میکند و برای 
دفاع از جان و زندگی و خانه و کاشانه 
و شهر و دیار خود به خشونت دست 

خواهند زد.

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

مصور   تهران  مجله  درشماره۲۲۴ 
عنوان   تحت  است  آمده  مطلبی 
را  آن  عینًا  که  وایران«  آمریکا   «
ببینید ومطالعه  توانید  دراینجا می 
مقاله  ازاین  درقسمتی  کنید. 
آمده  درایران  روسیه  دخالتهای 
است که گویی مربوط به زمان حال 

است:
» بدبختانه نظر به اینکه  مجمع ملل 

متفق  ازعهده اجرای  یک طرح، 

بر  امنیت  عمومی  تأمین  بر   مبنی 
امروز دولت آمریکا    ، نیامده است  
درمقابل   تنهایی   به  مجبوراست 
نقشه های  فزونی طلبانه ی  روسیه  
سئوال   این  حال   کند.  ایستادگی 
پیش می آید  که آیا آمریکا  میتواند 
به تنهایی  درحفظ  امنیت  سراسر 
وهمچنین  شود؟  موفق  جهان  
و  پشتیبانی  این   که  دانست   باید 
به   آلن  آقای   نطق  در  که  حمایت  
ایرانیان وعده  شده  است صورت  

به  ایرانیان   باتهییج  پذیرد؟... 
خواه   ، ایشان  وتقویت  مقاومت  
دراین  پایداری موفق باشند  یانه،  
دست  باید  که   فهمند  می  روسها 
که   میرود  تصور  بروند...  راه  بعصا  
ایران   زوردرباره  ازاعمال   روسیه 
حمایت  نکرد   واگر  کند  خودداری 
وپشتیبانی آمریکا   برضدزورگویی 
روسیه  ...  یکباردیگر  ارزش خودرا  
ثابت  وآسیا  اروپا  درپایتختهای 

خواهدکرد..

درالبالی برگ های تاریخ معاصر
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گفته ای از مونـستکیو
مونتسکیو فیلسوف فرانسوی  می گوید :
بدبختی   گرفتار  وقتی  ملت   یک   -
او  اعتماد  از  که  آنان  شودکه  می 
برخوردارهستند برای پنهان داشتن  
فساد خودشان سعی در فاسد کردن 

او داشته باشند.

دستورات عجیب کالیگوال
کالیگوال به دادن دستورهای عجیب 
شهرت داشت.او امپراتور خونخوار  و 
مستبد روم  بود  برای مثال درهنگام  
نمایش در آمفی تآترها  سناتورها باید  
پای اورا می بوسیدند. وبعضی از آنها 
هم  به دستوراو ناچار به جنگیدن با  
گالدیاتورها  می شدند که البته نتیجه 
آن  شدن  باکشته  و  بود  معلوم  آن 

سناتور نگون بخت همراه بود.

باج نمکی

بشر  حیات  درتاریخ  طعام  نمک 
رویدادهای زیادی بخود دیده است. 
از جمله دردوران گذشته حکومت ها 
برروی آن مالیات زیادی می بستند.
افراد فقیر از خریدن آن  بطوری که 
ها هر  نیز دولت  گاهی  بودند.  عاجز 
به  که  کردند  می  مکلف  را  خانواده 
معینی  مقدار  خانواده  افراد  تعداد 

نمک به دولت باج بدهند.

حس بویایی  حیواانت

مخلوقات   اشرف  نام  به  انسانها  ما 
شهرت داریم. که شاید به دلیل عقل 
و شعوری است که داریم. اما از آن که 
دربسیاتری  ما  حواس  بقیه  بگذریم 
از موارد از حیوانات ضعیف تر است. 
و  شنوایی  حس  از  سگ  مثال  برای 
انسان  تراز  قوی  مراتب  به  بویایی 
برخوردار است. ویا فیل با حس بویایی 
قوی خود می تواند بوی انسان را از 
فاصله یک کیلومتری  تشخیص دهد.
 . ها  کل  وحش  حیات  همینطوردر 
بویایی   حس  از  دیگران  و  ها  گوزن 

بطوریکه  برخوردارند   قوی  بسیار 
کیلومترها  از  را   شکارچیان  حضور 
دورتر  احساس کرده و خودرا به جای 

امن میرسانند.

اریان وشاهناهم

کارشناسان و پژهشگرانی که برروی 
 ، کنند  می  کار  فردوسی  شاهنامه 
اصل  بر۴  را   شاهنامه  گرایی  ایران 

استوار می دانند:
۱- نگهداشت  فرهنگ ایران

۲- آرمان معنوی شاهنامه
3-پاسداری زبان فارسی

۴- پیام ملی شاهنامه

نشان رفوره ورزماهی نهفته ردآن
همه  به گوش  تقریباً  »فروهر«   نام  
ازما  خیلی  وحتی  است.  خورده  ما 
نشان فروهر را  به گردن  انداخته  ، 

از تندیش یا تصویر  آن درمنزل  یا 

محل کار خود  استفاده می کنیم اما 
اطالعات  زیادی درباره ی آن نداریم 
ونمیدانیم این نشان  ساده چیست؟  
این  که  دانیم  اندازه می  فقط همین 
نشان  یک نشان ملی است. متعلق  به 

ایران  باستان وایرانیان است.
وهر فره  آن   اصلی  نام  ویا  فروهر  
 « آریایی  نام  دراصل    farahvahar
از  بیش  است.  عربی  درزبان  روح«  
۴۵۰۰ سال پیش  از اینکه تقریباً تمام  
اقوام کره زمین  سرگرم بت پرستی  
بودند وتمام وجود انسان  را فقط وفقط  
همین کالبد  خاکی وفانی  میدانستند، 
آریائیان   ، زمان  درهمین  درست  
باستان  اعتقادداشتند، انسان  غیراز 
کالبد خاکی  دارای روح بوده وپس از 
مرگ، این روح ازبدن فانی جداشده 
وبجای دیگری رفته و به  زندگی اش  
ادامه می دهد. آریائیان  این منزلگاه  

پس از مرگ را برای   روح » اختران«  
می نامیدند، نامی که آریائیان  برای 
می  »روم«  آن  به  ماامروز  که  آنچه 

گوییم انتخاب کرده بودند. 

ساعات تصادف
بعداز یک بررسی طوالنی  که ازطرف 
شرکتهای بیمه آلمانی صورت گرفت 
تصادفات   بیشتر  که  شد   ثابت 
درساعتهای  قبل از صرف غذا   بوقوع 
می پیوندد.واین بدان معنی است  که 

ی  واندن واته وخ ک
ی واندن واته وخ ک

قدرت  عکس العمل  درافراد  زمانی  
غذا  شخص   که  شود   می  زیادتر 
خورده  از گرسنگی  درزحکت نباشد  
برعکس  گرسنگی باعث  کندشدن  
ایجاد  ودرنتیجه  بدن   های  واکنش 

تصادف می شود.

مخترع آسیاب    بادی

پس ازبررسی های طوالنی  این نتیجه 
قومی  اولین  که   است  آمده  بدست 
که  از اترژی  باد بهره برداری کرده و 
آسیاب بادی  ساختند پارس ها بودند.
واین اختراع  از ایران  به اروپا  وسایر 

نقاط جهان  رفت.

آیا انپلئون قدیس بود؟
درسال ۱۸۴۰ میالدی  فیلیپ پادشاه  
جسد  دستورداد   فرانسه    وقت 
جزیره  در  که   را  بناپارت   ناپلئون  
سنت هلن  مدفون  بود  به فرانسه  
باز گردانند اما  بعداز باز کردن  تابوت  
درکمال تعجب  مشاهده کردند  که 
پس از گذشت  ۱۹ سال  جسد ناپلئون  
مانده  نخورده   ودست  سالم   کامالً 
است. این موضوع زمانی  بیشتر  جلب 
پس  ناپلئون   جسد  که  کرد   توجه 
عملیات  هیچگونه   تحت  مرگ   از 
شیمیایی  قرار نگرفت  بلکه خیلی  
طبیعی  بخاک سپرده شد  آنهم در 
محیطی گرم  ومرطوب مانند  جزیره 
سنت هلن. واین سئوال به ذهن می 
آید که ناپلئون یک قدیس بوده است؟

آداب    د  یپلماسی
خاصی   ورسوم  آداب  ها   دیپلمات 
دیپلماسی  گذشته   وازدوران  دارند 
دارای  مراسم  وروشی خاص بود برابر 
یک سنت  قدیمی  که اکنون دیگر  
اجرا نمی شود  . چنانچه یک دیپلمات  
دریک مهمانی  رسمی  احساس می 
برایش   میز  درسر  که   جایی  کرد  
تعیین کرده اند  درخور  مقام او نیست 
، می توانست  این کاررا یک  نوع بی 
احترامی  به کشورش  به حساب آورد  
وآن مجلس را  ترک گوید  ویااینکه 
بشقابش  را وارونه کرده  از خوردن  

غذا خودداری کند.

جنگ  ، جنگ است
معموال ما ازشنیدن واژه جنگ به یاد 
 . افتیم  می  ودوم جهانی  اول  جنگ 
دوم  جنگ  پایان  از  پس  درحالیکه 
جهانی  از ۱۵ اوت  سال ۱۹۴۵ تا  ماه 
ژوئیه سال ۱۹۷۲ در جهان  ۶۰ جنگ  
منظم روی داد و جان  میلیونها انسان 
ببار  بسیاری  های  وخرابی  گرفت  را 

آورد.
چر  جنگهای  محاسبه  این  در  البته 
منظور  نظامی   مدت  کوتاه  و  یکی  

نشده است.

مقاومت شتر
آب  کمبود  برابر   در  شتر  مقاومت 
و  بیابانی  راه  کیلومترها   طی  یا   و 
ناهموار  بدون توقف  زبان زد است. 
اما بد نیست بدانید درحالیکه  درجه 
حرارت بدن  انسان ها  درمدت شبانه 
روز  بطور طبیعی  یک درجه باال یا 
بدن  ، درجه حرارت  پائین می رود  

شتر، دریک شبانه روز  ۶ تا ۷ درجه 
باال یا پائین می رود. و این حیوان می 
بخوبی  را  حرارت  تغییر  این  تواند  

تحمل کند.

افصله ی بین دو نسل

و  ما  از نسل  در گفتگوهای روز مره 
نسل آینده یا نسل های گذشته زیاد  
صحبت می کنیم . اما در هر چند سال 
یکبار  نسل فعلی جای خودرا به نسل 
دانشمندان   نظر  دهد؟از  می  بعدی 
علوم و کارشناسان آمار گیری  طول 
عمر یک نسل بطور متوسط ۲۵ سال 
جوانان  اکنون  هم  بنابراین    . است 
زندگی  ایران   در  انقالب   نسل دوم 

می کنند.

داستان ارواح
داستان ارواح نام مجله ای آمریکایی 
بود که در فاصله ی سال های  ۱۹۲۶ 
تا ۱۹3۲  میالدی  منتشر می شد. این 
 Weird که  دیگری  مجله  با  مجله 
نام  عجیب   داستانهای  Talesیا 
درمجله   کرد.  می  رقابت  داشت  
که  شد  می  ادعا  ارواح   داستان 
داستانها حقیقی است و از خاطرات 
یک کارآگاه واقعی استفاده شده است

 اما نویسندگان بسیاری از آنها اعضای 
هیئت تحریریه خود مجله بودند.

زبرگترین جنگ داخلی
بزرگ ترین جنگ داخلی در آمریکا 
دردهه ۱۹۶۰ درنیویورک اتفاق افتاد. 
دانش  هزار   ۴۵۰ حدود  ایام  آن  در 
خودداری  مدارس  به  ازرفتن  آموز  
کردند زیرا براین باوربودند که تبعیض 
نژادی  در مدارس آمریکا  بیداد می 
آنکه  با  است  آوری  بیاد  الزم  کند. 
باالترین  به  حتی  درآمریکا  سیاهان 
مقام درجهان یعنی ریاست جمهوری 
آمریکا رسیده اند اما هنوز هم  تبعیض 
نژادی در بسیاری از جوامع آمریکایی 

به  نوعی دیگر جریان دارد.

مبتالیان هب وریوس کوروان

اگرچه این روزها بازار  شیوع ویروس 
کورونا  در جهان  بسیار گرم است و 
گفته می شود منشأ این ویروس  شهر 
اخیراً  اما  است  درچین    Wuhan
مشخص شد که اکثر مبتالیان چینی 
که گفته می شود از این ویروس جان 
باخته اند  درحقیقت از خوردن غذای 
دریایی که از یک بازار عمده فروشی 
خوراکهای دریایی غذاخریداری کرده 

وخورده بودند در گذشتند.
بیماری می توان  این  اصلی  از عالیم 
به تب، سرفه، تنگی نفس و مشکالت 
همچنین  کرد.  اشاره  تنفسی  حاد 
چند  سرفه های  است  ممکن  بیمار 
داشته  نیز  دلیل  بدون  ظاهراً  روزه 
باشد. در موارد حاد مشکالت گوارشی 
تنفسی،  حاد  نارسایی  اسهال،  نظیر 
نارسایی  و  خون  انعقادی  اختالالت 
این  که  شده است  گزارش  نیز  کلیه 
مورد می تواند بیمار را به همودیالیز 

نیازمند کند
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
تفاوت علم آسترونومی و 

آسترولوژی
آسترونومی علم حقیقی نجوم است 
درآسمان  را  ستارگان   حرکات  که 
آسترولوژی    . نماید  می  محاسبه 
گذشته   کهمنجمان  است  علمی 
، طالع اشخاص  را پیش  بکمک آن 
رسمی  علم   ولی  کردند  می  بینی 
آستروپلوژی  را صد درصد  خرافات 
کشوری،   درهیچ  وامروز  دانند   می 
دانشمند منجمی را  نمی توان یافت  
که به علم آسترولوژی عقیده داشته 
نجوم   علم  بکمک  که  وبگوید  باشد 
می توان طالع اشخاص  ووقایع زندگی 

آنهارا پیش بینی کرد. 

پیدایش کاغذ دیواری
استفاده از کاغذ دیواری  ازیک قرن  
بعداز میالد  یعنی  زمانی که چینی 
ها  موفق به ساختن  کاغذی شبیه 
به  پارچه ابریشمی شدند  در چین 
رواج یافت. اما دراواخر قرون وسطی  
اروپایی ها  با این روش دکور  دیوار 
آشنایی پیدا کردند و آن را بکه کار 
گرفتند. این روش تزیین اتاق تا چند 
دهه پیش نیز درایران رواج داشت اما 
این روزها  بازار  کاغذ دیواری رواج 

چندانی ندارد.

انمگذاری زهاراپ

هزارپا نامی است که ازسر تعارف به 
این حشره داده شده است. بعضی از 
  . دارند  پا  جفت  چند  فقط  هزارپاها 
هزارپایی که بیش ازهمه  همنوعان 
خود پادارد  درآفریقای جنوبی یافت 
می شودکه دارای 3۵۵ جفت پا ست.

جویدن اشیاء توسط موشها
برای  که  را  موادی  موشها حتی  چرا 
آنها  هیچگونه فایده غذایی ندارد  می 

جوند؟
پاسخ:  برای اینکه  دندانهای  جلویی 
آنها  بدون توقف  رشد می کند)تقریبًا 
بدون  آنها  درسال(   سانتیمتر    ۱۲
توجه به نیاز غذایی  با جویدن  هرچه 
که  درمقابل  آنها وجود داشته باشد  
سعی می کنند  این دندانها را کوتاه 

کنند.

آب شیرین  رد مناطق قطبی
مناطق  در  آب شیرین  تهیه  معموال 
قطبی  آسان تراز مناطق دیگر است. 

دلیل آن هم این است که درمناطق 
اقیانوس  قطبی  آب درسطح دریا و 
همیشه یخ زده است و آب درموقع 
یخ زدن  تمام نمک های محلول در 
خودرا  دفع می کند لذا برای بدست 
آوردن آب شیرین در مناطق قطبی 
آب  را   قطبی  های  یخ  است   کافی 

کنیم.

رچا حیواانت رحف نمی زنند؟

دستگاه  حیوانات   از  دربسیاری 
صوتی  کامل تر از انسان است )مانند 
حیوانات  که   آنجا  از  اما  پرندگان(  
فاقد  مرکز کنترل هستند  که باعث 
همکاری  کامل بین  افکار و  زبان می 
شود  قادر به صحبت کردن نیستند. 
بعضی از حیوانات مانند انواع طوطی  
از  پس  را  انسان  صدای  توانند  می 
ولی  کنند.  تقلید  آموزش   و  تمرین 
ارتباط  انسان  با  توانند   نمی  هرگز 

کالمی برقرار کنند.

اینچ واحد طول

انگلیسی   گیری   اندازه  واحد  اینچ 
یا  پا   با یک دوازدهم   است   وبرابر 
حدود ۲۵/۴ میلیمتر. این واحد طول  
و  شد  ابداع  میالدی   ۱۲۲۴ درسال 
درآن زمان اندازه آن برابر بود با طول 
سه دانه جو که  درخط  مستقیم قرار 

گیرند.

اپرکومتر واتریخچه آن
اولین پارکینگ متر جهان که درایران  
بنام پارکومتر  معروف است  درروز ۱۹ 
ژوئیه  ۱۹3۵  دراکالهماسیتی  واقع 
نصب  آمریکا   ی  اکالهما  درایالت 
یک  پارکومتر   مخترع   . گردید  
سی.مگی«   »کارل  بنام   آمریکایی  
بودواختراع اودرسال  ۱۹۵۸  به لندن 

رسیدوازآنجا باروپا راه یافت.

         دکتر همایون آرام - نیویورک        

ربخی سبزی اهی           مفید ربای مصرف      ردزمستان

درفصل زمستان  بدن برای مقابله با 
سرما  به ویتامین  ها ومواد  معدنی 
سبزیجات   نیازدارد.  بیشتری  
ویتامین فراوان   مقادیر   دارای 
مقابله   برای  معدنی   ترکیبات  و    c
بیماریها  وسایر   سرماخوردگی   با 

هستند.
سودمند   سبزیجات  ازاین   برخی 
به  زمستان  درفصل  مصرف  برای 

شرح زیر می باشند:

)Artichoke( کنگرفرنگی
درفصل  بیشتر  سبزی  ازاین 
شود.  می  استفاده  زمستان 
لیفی  ومواد  ها  ویتامین  سرشاراز 
کرده  تسریع  صفرارا  جریان  است 
کنگر  است.  مؤثر  غذا  ودرهضم  
وقند  کلسترول  کاهش  به  فرنگی  
روده   ، کبد  کار  به  خون وهمچنین 

هاوکلیه ها کمک می کند.

 )kale(کلم پیچ
واز  وحشی،  کلم  نوعی  پیچ  کلم 
خانواده چلیپایی ها) مانند  براکلی، 
باشد.  می  بروکسل(  وکلم  کلم  گل 
 A سرشارازویتامین  آن  برگهای 
یک  منگنزاست.  و   C ویتامین   ،
فنجان  کلم پیچ حاوی مقدارمورد 
  A,C,Kهای ویتامین  روزانه  نیاز 

می باشد.
مقادیر  دارای  همچنین   پیچ  کلم 
مس،   ،)Fiber(لیفی مواد  فراوان 
پتاسیم   ،B۶ ویتامین  کلسیم، 
وضدالتهابی  اکسیدان  ضد  وماده 

فالونوئید می باشد.

باید  پیچ  کلم  خام  ازمصرف 
است  ممکن  زیرا  کرد،  خودداری 
را  تیروئید  غده  هورمون   تولید 
هورمون  این  کمبود  دهد  کاهش 
احساس   ، مفرط  خستگی  موجب  
می  متابولیسم   وکندشدن  سرما 

گردد.

)Brussels Sprout(کلم  بروکسل
بومی  های  ازسبزی  بروکسل   کلم 
بسیار  منبع  است.  بلژیک  کشور 
 ،K,C,B۶ های  ویتامین  خوب  
پتاسیم  لیفی،  فولیت، منگنز، مواد 
وحتی اسیدهای چرب اُمگا 3 است.
کلم بروکسل  همچنین دارای اسید 

آلفا لیپوتیک می باشد.
اکسیدان   ضد  ترکیب  این 
حساسیت بدن به هورمون انسولین 
راافزایش داده ودرپائین آوردن قند 

خون  مؤثر است.
از ترکیب های موجود درکلم  یکی 
درمقابله    Hytochemicalبروکسل
اسزایی  تأثیر  مختلف  بابیماریهای 

دارد.

)Squash(کدو
وجوددارد.  سبزی  ازاین  نوع  چند 
های ویتامین  خوب  بسیار  منبع 
فولیت  لیفی،  مواد  پتاسیم،   ،C,A
را  وبدن  بوده    Thiaminویتامین
درمقابل  بیماریهای قلبی ، سرطان 

وبیماری قند  محافظت  می کند.

)Cauliflower(گل کلم
سرشار  که  سودمند   سبزی  ازاین 
از آهن، مواد  لیفی وپتاسیم است. 
ازاین  توان  می  سال   درسراسر 

سبزی استفاده کرد.
ترکیب    دارای  کلم  گل 
این  میباشد.     Sulforaphane
سلولهای  بردن   ازبین  به  ترکیب  
ورشد  کرده  کمک  سرطانی  اولیه 
تومور را متوقف می کند. این ماده  
خون   فشار  کنترل   به  همچنین  

کمک می کند.
مهم  ماده  منبع  بهترین  کلم  گل 
کولین است. کولین نوعی ویتامین 
B میباشد.وبدن برای تولید استیل 
کولین به آن نیازدارد. استیل کولین  
اهمیتفراوان  دارای  است  ترکیبی 

وبرای انتقال  امواج عصبی ضروری 
بوده، وبه افزایش حافظه کمک می 
کم  غذایی  کلم   گل  سوپ  کند. 
کالری است ومصرف آن  بخصوص 

درفصل  زمستان مناسب است. 
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ازهمــــــــــه ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از مؤسس وزارت رفاه  درگذشت

توهین رئیس جمهور اکوادور به زنان

روحانی: تحریم نبود ۲۰۰ میلیارد بیشتر داشتیم

ویروس کورنا همچنان  پیام آورمرگ است

ماسک های ساخت ایران پیش خرید شد
بندی  صفحه  کار  که  لحظات  درآخرین 
مجله  به اتمام رسیده بود مطلع شدیم 
بانوی  فرهیخته دکتر   کوکب معارفی 
)الهی(  در گذشت.  خانم الهی  از پایه 
گذاران وزارت رفاه  بود که معاونت این 
وزارت خانه را هم عهده دار بود. او. عالوه 
براین   به عنوان  معاونت وزارت بهداری 
و  وزارت کار نیز  خدمت کرده بود. خانم 
نیز  آزادی  ماهنامه  عاشقان  از  معارفی 
بود و در یکی از شماره های  آزادی بااو 

گفتگویی داشتیم .
درگذشت این بانوی خدمتگزار ایران را به 
دخترش مریم و به جناب صدرالدین الهی  
و خانواده های عزادار تسلیت می گوییم.  

وداع پرچم بریتانیا  بانهادهای  اتحادیه اروپا
اروپا،  اتحادیه  کارمندان  نیوز:  یورو 
همکاران  دیگر  برکسیت،  اجرای  با 
اگرچه  نمی بینند.  را  خود  بریتانیایی 
می گویند  منطقه ای  نهاد  این  کارکنان 
که این تنها یک »به  امید دیدار است« 
نظر  به  اما  نیست،  کار  در  بدرودی  و 
از  جدی تر  بسیار  واقعیت  که  می رسد 
راهش  بریتانیا،  و  است  حرف ها  این 
است. کرده  جدا  اروپا  اتحادیه  از  را 

بریتانیا،  پرچم  ژانویه،  جمعه3۱  روز 
 UNION( جک  یونیون  به  معروف 
ورودی  از ساختمان  ابتدا  در   )JACK
آن  از  پس  شد.  برچیده  اروپا  شورای 
کارکنان پارلمان اروپا در استراسبورگ 

پادشاهی  پرچم های  هم  بروکسل  و 
کشیدند. پایین  را  بریتانیا  متحد 

تعریف  برای  مذاکرات  همه،  این  با 
و  اروپا  اتحادیه  میان  روابط  آینده 
بریتانیا ادامه دارد. دفتر نمایندگی این 
ادامه  خود  کار  به  بروکسل  در  کشور 
 ۲۷ حاال  و  آبی  پرچم  تنها،  و  می دهد 
بروکسل،  در  اروپا  اتحادیه  ای  ستاره 
می شود. جدا  بریتانیا  پرچم  از 

از  بریتانیا  خروج  برسر  که  بود  ها  ماه 
اتحادیه اروپا بین کشورهای اروپایی و 
مردم انگلستان  بحث و مشاجره بود.

بر    مبنی  شایعاتی  درحالیکه  
دلیل   به  سلیمانی  شدن  کشته 
فاش شدن مسیر سفرش توسط 
عواملی از خود جمهوری اسالمی 
برسرزبانهاست، از هنگام قتل او 
همکارانش  از  چندتن  تاکنون 
نیز کشته شده اند که بنظر می 
رسد  از اطالعاتی خبر داشته اند 
که  به صالح  جمهوری اسالمی 
نبوده است. آخرین شخصی که 
کشته  سوریه  های  جبهه  در 
از  یکی  پور   پاشا  اصغر  شد   
است  سابق سلیمانی   همراهان 
که گویا از مدتها پیش از  کشته 
بسیارنگران  سلیمانی  شدن 
است.  بوده  قاسم  حاج  جان 

یکی دیگر ازهمکاران سلیمانی کشته شد

در  روحانی  حسن  آلمان:  صدای 
مراسم افتتاح ایستگاه مترو هشتگرد 
سخت ترین  در  کشور  که  کرد  تکرار 
شرایط به سر می برد و گفت تحریم ها 
ایران  امسال  و  پارسال  نفتی  درآمد 
کرده اند.او  کمتر  دالر  ۱۰۰میلیارد  را 
صورت  دشواری  به  ایران  اداره  افزود 
در  اسالمی  جمهور  رئیس  می گیرد. 
مراسم راه اندازی قطار برقی گلشهر-

در   کشور  که  کرد  اذعان  هشتگرد، 
می برد  سر  به  شرایط«  »سخت ترین 

استیضاح ترامپ به آخر رسید
 

ویروس   نوعی  کورونا   ویروس 
و  بینی  حفره  که  است  معمولی 
قسمت  وهمچنین  ها  سینوس 
کند   می  عفونی  را  گلو  باالی 
عفونت  این  براثر  ای  عده  اگرچه 
ازدست داده  تا کنون جان خودرا 
ویروس  انواع  از  بسیاری  اما  اند 
درسال  نیستند.  کشنده  کورونا 
بیماریهای  براثر  نفر   ۷۷۴  ۲۰۰3
عربستان  جزیره  درشبه  تنفسی  

جان باختند

بیماریهای  ویروس   باردیگر 
تنفسی درسال ۲۰۱۲ د رعربستان  
دیگر  به  آنجا  از  و  پیداشد 

کشورهای  خاورمیانه، آفر یقا،
کرد.  سرایت  اروپا   و   آسیا   
که  افرادی  نخستین  درآمریکا 
دچارشده  عفونی   بیماری  این  به 
بودند درآوریل ۲۰۱۴ دربیمارستان 

ایندیانا و فلوریدا بستری شدند. 

از  بازگشت  از  پس  دونفر  این 
عربستان بیمارشده بودند.

  SARS بیماری  از   ۲۰۱۵ مه  ازماه 
  severe acute respiratory syndrome یا 

هیچ نشانه ای نبود. اما در دسامبر 
جهانی   بهداشت  سازمان   ۲۰۱۹
در  کورونارا  بنام  ویروس   نوعی 
شدت   به  که   داد  تشخیص  چین 
در چین انتشار می یافت و دراوایل 
سال ۲۰۲۰ یعنی دوسه هفته پیش 
در نقاط دیگر مانند آمریکا و بعضی 
از کشورهای خاورمیانه  دیده شد..
و  درچین  نفر  صدها  لحظه  این  تا 
چندین نفر در آمریکا براثر ابتال به 

این ویروس جان باخته اند. 
ایجاد  نگرانی  و  تشویش  برخالف 
گفته   ، گوناگون  جوامع  در  شده 
استراحت  با  بیماری  این  می شود 
مربوط  داروهای   از  استفاده  و 
و  کنترل  قابل  سرماخوردگی   به 

درمان است.

جمهور  رئیس  مورنو،  BBC-لنین 
اکوادور به خاطر اظهاراتش درمورد زنان 
بود  گفته  مورنو  آقای  کرد.  عذرخواهی 
اذیت  و  آزار  تنها زمانی درباره  زنان  که 
ازسوی  که  می دهند  گزارش  جنسی 
گرفته  قرار  آزار  مورد  زشتی«  »شخص 

باشند.
»زنان  بود:  گفته  جمهوراکوادر  رئیس 
اغلب درباره آزارجنسی گزارش می دهند 
و این کار آن ها درست است.« او سپس 
مدعی شده بود که زنان اغلب زمانی که 
قرار  آزار  مورد  زشتی«  »شخص  توسط 
می گیرند، عصبانی می شوند. اما اگر این 
شخص چهره زیبایی داشته باشد...آنها 
)زنان( معموال فکر نمی کنند که این آزار 

جنسی بوده است.«
رئیس جمهور اکوادورهمچنین گفته بود 
که مردان بطورمداوم با اتهام دروغ بودن 

آزار و اذیت توسط زنان روبرو هستند.
انتشار سخنان او با موجی از خشم روبرو 
شد؛ و پس از آن بود که آقای مورنودر 
توییتی گفت که » قصد نداشته با چنین 
مثل جدی  مسئله ای  صحبت هایی 

اهمیت نشان  را کم  آزار  یا  و   خشونت 
دهد.«

توییتش  در  اکوادور  جمهور  رئیس 
همچنین افزود: »اگر چنین برداشتی از 
صحبت های او شده، عذرخواهی می کند.

او همچنین گفته که »خشونت علیه زنان 
را به هرشکلی رد می کند.«

اصغر پاشاپور

چین،  از  نقاطی  در  جدید  کرونای  ویروس  خطر  گسترش  با  فردا:  رادیو 
وب سایت »نود اقتصادی« روز دوشنبه ۱۴ بهمن به نقل از یک کارشناس خبر 

داد که تاجران چینی در حال پیش خرید ماسک های تولیدی ایران هستند.

این وب سایت به نقل از فیصل مرداسی، مشاور انجمن صنایع بهداشتی، گفته 
است برخی بازرگانان چینی به ایران آمده و در حال خرید ماسک های تولید 

ایران هستند.

بعد  و  حین  و  قبل  در  »من  گفت:  و 
مقطعی  هر  در  و  بوده ام  جنگ  از 
مسئولیتی داشته ام. هیچ سختی مثل 

این سال ها نبوده است...«
بودجه  الیحه  در  روحانی  دولت 
سال ۹۹ فروش روزانه یک میلیون 
بشکه نفت ۵۰دالری را پیش بینی 
که  اینجاست  مشکل  اما  کرده 
با  سقفی  چنین  به  دستیابی 

تحریم های نفتی میسر نیست.

برای دموکرات  نتیجه دلخواه  استیضاح پرزیدنت ترامپ سرانجام  بدون 
تفصیل  به  آمریکا  ودموکراتهای  ایران  های  روزنامه  رسید.  پایان  به  ها 
نارضایتی خودرا از روند این  استیضاح ابرازداشتند اما  جمهوری خواهان 
و اکثریت مردم آمریکا  آن را تأیید کردند. پس از تأیید مجلس نمایندگان 
که اکثریت اعضای آن را دموکرات ها تشکیل می دهند  ادامه این استیضاح

درمجلس سنا با نظارت عالی ترین مرجع قضایی این کشور یعنی قاضی 
القضات آمریکا  صورت گرفت وسرانجام به دلیل عدم  دلیل کافی  بدون  
مجلس  کار  متأسفانه  رسید.   پایان  به  ترامپ  پرزیدنت  کردن  محکوم 
درباره  تحقیق  و   تجسس  به   فقط  اخیر  سال  سه  درظرف  نمایندگان 
کارهای ترامپ سپری شده است و میلیونها دالر از پول مالیات دهندگان 
آمریکا  صرف این تحقیقات  بی نتیجه شده است.  درحالیکه لوایح بسیار 
نمایندگان  معوق مانده  انتظاربررسی  بنفع مردم همچنان در  سودمندی 

است. 
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    هب انتخاب  م.ع.آشنا

اصول رنگ درمانی
رنگ درمانی یا کروموتراپی تکنیکی 
است که از قدرت رنگ ها برای تنظیم 
ارتعاشات بدن و رساندن به طول موج 
دلخواه استفاده می کند. این تنظیم 
برای سالم و متعادل نگه داشتن جسم 
و ذهن مفید است. رنگ درمانی هم 
جسمی است و هم ذهنی و شامل قرار 
گرفتن در معرض مستقیم نور رنگی 

می شود.
از  انسان  بدن  چینی  طب  براساس 
۵ عنصر تشکیل شده است: خاک، 
آب، آتش، فلز و هوا. و هر کدام از این 
عناصر رنگ منحصر به خود را دارند. 

خاک سبز، هوا زرد و غیره.
از  عناصر  تمام  درمانی  رنگ  طبق 
جمله اندام های بدن در فرکانس های 
منحصر به فردی ارتعاش دارند. وقتی 
یک شخص در سالمت به سر می برد 
فرکانس های او ثابت و متعادل است. 
اما وقتی یک شخص بیمار است نظم 
فرکانس ها مختل می شود. هر کدام 
از بیماری ها هم فرکانس های خاص 
و  مناسب  تغذیه  دارند.  ای  جداگانه 
علم پزشکی قدرت تنظیم مجدد این 
فرکانس های ناسالم را دارند. و یکی 
تنظیم  برای  پزشکی  های  روش  از 
های  بیماری  درمان  و  ها  فرکانس 

جسمی و ذهنی رنگ درمانی است.
فیزیک نور

بر اساس تئوری موج رنگ از طریق 
اشیاء روشن و با استفاده از امواج و 
ارتعاشات به چشم منتقل می شود. 
رنگ  کننده  تعیین  امواج  این  طول 
هایی هستند که چشم ها دریافت می 

کنند.
وقتی رنگ سفید از منشور می گذرد 
تقسیم  ها  رنگ  از  کمانی  رنگین  به 
ها  آن  تواند  می  که چشم  می شود 
را ببیند. آن هایی که چشم نمی بیند 
نور مادون قرمز یا ماوراء بنفش است. 
وقتی انرژی تابشی و ماده با هم تعامل 

پیدا می کنند رنگ ایجاد می شود.

که  جسمی  یا  ماده  مثال  عنوان  به 
تابشی  انرژی  شود  می  دیده  سیاه 
تمام فرکانس های نور را جذب کرده 
است. ماده یا جسمی که سفید دیده 
طول  تمام  انعکاس  نتیجه  شود  می 
را  آبی  نور  قرمز  شیء  هاست.  موج 
منعکس  قرمز  رنگ  و  کرده  جذب 
می کند. فیزیک رنگ همین جذب 

انتخابی نورها توسط اشیاء است.

مکانسیم اثر رنگ ها
 پژوهش مدرن نشان داده که زمانی 
می  لمس  را  رنگی  مان  چشمان  که 
رها  را  شیمیایی  مواد  مغزمان  کند 
می کند که هم سطح فیزیکی و هم 
احساسی بدن را تحت تاثیر قرار می 
اتاق  یک  در  بودن  مثال  برای  دهد. 
قرمز رنگ ضربان قلبتان را افزایش 
می دهد و مواد شیمیایی که به انرژی 
را  دارند  ارتباط  پرخاشگری  و  زیاد 
تحریک و فعال می کنند. در حالی که 
رنگ زرد سروتونین )مواد شیمیایی 
احساس خوب ( را در مغزمان فعال 

می کند.
و  مغز  بر  بسیاری  تاثیرات  ها  رنگ 
احساسات افراد دارند ، یکی از مهم 
آن  از  روزه  همه  که  ها  رنگ  ترین 
استفاده می کنیم ، طیف رنگ های 
این  بر  دانشمندان  است.  خورشید 
باورند که نور خورشید باعث ترشح 
بسیاری از هورمون های ضروری در 

بدن می شود.
ترشحات  تنظیم  به  خورشید  نور   
مالتونین و افزایش سروتونین در مغز 
کمک مي کند و در بهبود افسردگي 
و بي حوصلگي موثر است. استدالل 
رنگ درمان ها این است که اگر نور 
خورشید، تاثیرات عمیق و ژرفي در 
اندازه  همان  به  پس  دارد،  سالمتي 
شامل  که  اش  شده  تفکیک  اجزاي 
پرتوها و طیف هاي رنگي مي شوند، 
تندرستي  و  سالمتي  براي  و  مفید 
تا  ها  رنگ  علم  امروزه  اند.  ضروري 

حدی پیشرفت کرده که طبی به نام 
رنگ درمانی به وجود آمده است.

ما  افکار  و  احساسات  بر  ها  رنگ 
بعضی   . دارند  ناپذیری  انکار  اثرات 
از  از ما عاشق رنگ قرمز هستیم و 
نارنجی نفرت داریم ، همه این گرایش 
ها و گریزها به زندگی و تجربیات ما 
و در ک مان از رنگها بستگی دارند و 
به وقایع خوشحال کننده و غم انگیز 

زندگی مان بر می گردند .
رنگ درمانی ، علمی است که از رنگها 
اهداف  برای  و  بیماران  درمان  در 
پزشکی استفاده می شود. متخصصان 
این رشته اعتقاد دارند ، نورهای رنگی 
بیماری  بهبود  در  شفابخشی  اثرات 

های مزمن دارند .

تأثیرات فیزیکی رنگ ها
که  رفت  می  گمان  پیش  چندی  تا 
نور، تنها به بینایی مرتبط است؛ ولی 
امروزه کامالً مشخص گردیده که رنگ 
ها برای این که اثرات تن کرد شناسی 
شناسی  روان  و  )فیزیولوژیکی( 
خویش را نشان دهند، نیازی به این 

که دیده شوند، ندارند.
ی  وسیله  به  ها  رنگ  دارد  امکان 
کسانی  و  ها  رنگ  کور  نابینایان، 
نیز  اند؛  بسته  را  شان  چشمان  که 
تشخیص داده شوند. این پدیده که 
می  گفته  چشم  بدون  بینایی  بدان 
شود از سال ۱۹۲۰ مورد مطالعه قرار 
گرفت. در این سال طی آزمایش هایی 
هیپنوتیزم  افراد  که  شد  مشاهده 
شده ای که چشم شان بسته است، 
می توانند رنگ ها و اشکال اشیاء را 
در  دهند.  تشخیص  خود  پیشانی  با 
سال ۱۹۶۰ در روسیه مطالعاتی در این 
قلمرو صورت گرفت و براساس آن از 
هر شش مورد آزمایش، یک تن قادر 
شکل  و  رنگ  بسته،  دیدگان  با  بود 
شیء مورد نظر را بعد از 3۰-۲۰ دقیقه 
با نوک انگشتانش تشخیص دهد. این 
زمان در نابینایان حتی سریع تر است.

بررسی  پدیده،  این  علت  ی  درباره 
ها متوجه هورمون های »مالتونین« 
وسیله  به  دو  هر  که  و »سروتونین« 
تولید  ی غده ی »پینه آل« در مغز 
مالتونین،  شد.  معطوف  گردند،  می 
توسط  جانوران  که  است  هورمونی 
دهند  می  نشان  واکنش  نور  به  آن 
فصلی  و  ماهیانه  روزانه،  تغییرات  و 
می  مهار  آن  کمک  به  شان  بدن 
ی  واسطه  یک  هم  شود. سروتونین 
پر اهمیت در مغز شمرده  شیمیایی 
بسیار  آن  عمل  تغییر  که  شود  می 
جمله  از  مغزی  اختالالت  با  مرتبط 
روان پریشی )اسکیزوفرنی( و توهم 
محرکی  ی  ماده  سروتونین،  است. 
در  شود،  می  تولید  روزانه  که  است 
حالی که تولید مالتونین به وضعیت 
خواب فرد بستگی دارد. به گونه ای 
که با شروع تاریکی مقدار آن افزایش 
یافته و با آغاز روشنایی از مقدارش 

کاسته می گردد.
مالتونین،  اثر  ی  نقطه  ترین  مهم 
هیپوتاالموس است؛ یعنی آن بخش 
از مغز که واسطه ی تأثیرات هورمون 
ی  کننده  منظم  و  گوناگون  های 
احساسات فرد است. تغییر در تولید 
مالتونین در واکنش به نور بر روی تک 
تک یاخته های بدن و به ویژه فرآیند 
تولید مثل، اثر می نهد. مقادیر فراوان 
اختالالت  موجب  زنان  در  مالتونین 
تخمک گذاری و بی اشتهایی عصبی 
و در مردان سبب کاهش تولید اسپرم 
افسردگی  این،  از  گذشته  می شود. 
در آدمیان، ارتباط کامالً تنگاتنگی با 
بیماران  و  دارد  بدن  سطح مالتونین 
افسرده، به نور طبیعی خورشید و و یا 
نور درمانی با المپ های تولید کننده ی

خود  از  مطلوبی  بازتاب  سفید،  نور   
نشان می دهند.

پژوهش ها حکایت از آن دارند که بخش 
های خاصی از مغز، نه تنها به نور حساس 
هستند که به طول موج های متفاوت نور 

هم واکنش های       بقیه درصفحه ۴۸

 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی

ای  قصه  حصاری   بانوی  افسانه 
 ( سقالب  پادشاه  دختر  که  است 
یعنی همان اسالو( که منظور کشور 
در  شب  شنبه  درسه  باشد  روس 
گنبد سرخ برای بهرام نقل می کند. 

چکیده داستان چنین است:
 ، روس  از شهرهای  یکی  پادشاه   «
دختری داشت بسیارزیبا وبازیبایی  
دانش آموخته. ازاین رو  از هرجای 
او  خواستگاری   به  مردانی  جهان  
می آمدند  ولی دختر هیچ رغبتی  
ناچاربرای  به شوی کردن  نداشت. 
سمج   خواستگاران   ازدست  آنکه 
رهایی یابد  درکوهی بلند ، حصاری 
ساخت  وبه آنجا پناه برد. همچنین  
میرفت   حصار  به  که  درراهی 
هرکس   که  گذاشت   کار  طلسمی 
بکار  طلسم  آن  کرد   می  دژ  قصد 
می افتاد  وبا تیغ اورا دونیم میکرد. 
بود  که  دِر دژ راهم طوری ساخته 
هیچ مهندسی  راه گشودن  آن را 
نمی دانست. سپس  بانوی حصاری  
ودرباالی  کشید   خود  از  تصویری 
خواهان   هرکس  که  نوشت   آن 
چهارشرط   باید  بااوست   همسری 
آنکه   نخست  آورد.  جای   به  را 
آنکه   . دوم  باشد  نام   نیکو  مردی  
بتواند  طلسمی  را که  درراه  دژ کار 
آنکه   سوم   . بگشاید  اند   گذاشته 
دِر  دژ را بگشاید. چهارم اینکه  به 
درحضور  دختر   که  هایی   پرسش 
کند   می  خواستگار  از  پدرش  
عهده  از  که  هرکس  دهد.  پاسخ 
این چهارشرط  برآمد  به همسری 
را  سر  رسیدوگرنه   خواهد  دختر  
بانوی  بدستور  خواهدداد.  ازدست 
ازدروازه شهر   حصاری  تصویراورا  
آویخته  وپس ازآن  جوانان بسیاری  
وصلت   امید  به  جهان   هرگوشه  از 
بابانوی حصاری  آمدند ولی از عهده 
آزمایش  ها بر نیامدند  وناکام جان 
نهادند  آرزو  این  برسر  خودرا  

جوان  شاهزاده   روزی   اینکه  تا 
کار  براین  ودل  پیداشد   ودلیری  
بست  ولی تابه سرنوشت   پیشروان 
پیش  نخست   نگردد  گرفتار  خود  
از  وپس  رفت   پیری  فیلسوف  
دژ  راهی  رموز   برخی  آموختن  
گردید. جوان  نیک نام  پس از آنکه  
دژ  در   ویافتن  طلسم   درگشودن 
اجرای شرط  به  نوبت  کامیاب شد  
چهارم  رسید  وقرارشد  دختر در 
چهار  رمز   طریق   به  پدر  حضور  
پرسش از جوان  بکند واگر او پاسخ 
درست  راهم بطریق رمز  بگوید  از 

عهده آزمایش  هم برآمده است. 
پرسش نخست  این بود  که دختر  
گشوده   دومروارید   خود   گوش  از 
اینکه   یعنی  فرستاد.)  جوان  نزد 
بیش  دوروزی  که  دریاب  عمررا 
نیست( جوان سه مروارید  دیگر به 
همان اندازه  برآن افزود  ونزد دختر  
عمر  اگر   یعنی  فرستاد)  بازپس 
گذشت.(  می  بود  هم   روزی  پنج 
بر  باردوم یک مشت  شکر  دختر  
وآنهارا  درهم  پاشید   مروارید  ها 
یعنی  فرستاد.)  جوان  ونزد  سائید 
زندگی هم چون  این ُدّر وشکر  به 
شهوت آلوده گشته است چه کسی 
می تواند  زندگی را ازشهوت  پاک 
سازد؟( جوان جامی شیر  خواست 
آلودرا   شکر  های   مروارید  وآن 
فرستاد. دختر  ونزد  ریخت   درآن 
) یعنی  شکر درشیر حل می شود  
ومروارید ها  ازشکر جدا می گردد(. 
دربرابر  یعنی   ( شیررانوشید  دختر 
بیش  ای  خواره  شیر  کودک   تو  
نزد  خودرا   انگشتری    ) نیستم. 
باتو   همسری  یعنی   ( جوانفرستاد 
را می پذیرم(. جوان آنم انگشتری  
مروارید   ویک  کرد  رادرانگشت 
درخشان نزد  دخترفرستاد ) یعنی 
وبی  یکتا  گوهری  چون  هم   من 
مانند هستم.( دختر از گردن بند ، 

مرواریدی  گشود که  درست همتای  
آن مروارید بود وهردورا نزد  جوان 
فرستاد ) یعنی اینکه  من دریکتایی 
تو هستم.( جوان  مرواریدی  چون 
هرچه  نگریست  میان دو مروارید  
تفاوتی ندید. جوان مهره ای  ازرق  
رنگ  برای دفع چشم بد  برمروارید 
 . فرستاد  دختر  ونزد  افزود  ها 
دختر  دومروارید را  برگوش ومهره  
رابردست بست  وبه پدر خود گفت 
» برخیز  وکار وصلت مارا ساز کن.«
همان  افسانه  این  ادبی  قالب 
درشعرفارسی  که  است  چیستان 
وکوتاه   منفرد  بصورت  غالبًا 
بکاررفته است ولی صورت گسترش 
یافته آن نیز که در منظومه نظامی 
است.  درآمده  داستان   شکل  به 
ادبیات   کهن  های  ازقالب  یکی 
اثرآن  ترین  ایران است که قدیمی 

در اوستا دیده می شود.
در آبان یشت ) بند ۸3-۸۱(  آمده 
است که بر  یوابشنه از خاندان  فرینه 
وهزارگاو  اسب  صد  آناهیتا  برای 
واز  کرد   قربانی  دوهزارگوسفند  و 
 ۹۹ به  بتواند   تا  خواست  یاری  او 
اختیاپلیدخیروشر   سخت   پرسش 
اورا  خواهش  دهدوآناهیتا  پاسخ 
به اصل چیستان  برآورد. دراوستا  
ها وپاسخ های آن  اشاره ای نشده 
این  پهلوی   صورت  ولی  است. 
چیستان  نامه ها با عنوان ماتیگان  
است  دردست  فریان،   یوشت 

چکیده داستان چنین است.
به  هزارسپاه  باهفتاد  جادو  اَخت  
می  حمله  گرازان   شهرچیستان 
که  کسی  اگر  کند  می  کندوتهدید 
سال او  از پانزده ) یعنی سال بلوغ 
ایرانی(  بیشتر نباشد  پیداشده وبه 
داد  پاسخ  او   چیستان  وسه  سی 
پایکوب  شهررا  آن  وگرنه  هیچ  که 
کسان  بسیار  کرد.  خواهد  پیالن  
که در پاسخ چیبستانهای او درمی 

شوند  می  کشته  او  بدست  ماندند 
بنام  ساله  پانزده  جوانی  تااینکه 
وهر33  آید  می  فریان«   یوشت   «
دهد.  می  پاسخ  را  اَحت  چیستان  
درپایان  یوشت فریان  سه چیستان  
اخت  پرسد.  می  جادو  اَخت   از 
به  نمیداند   آنهارا  پاسخ  که  جادو  
بهانه  دست به آب  رساندن حودرا  
تا  میرساند   اهریمن  نزد  به  دوزخ 
ازاو کمک بگیرد ولی اهرمن  به او  
کمک نمی کند و یوشت فریان هم 
اورا  با کارد  به رسم چینی) یعنی 
چاقویی که با آن  ترکه هایی راکه 
درمراسم مذهبی  بکار می برند می 
دراین چیستان   ُکشد.  می  بُریدند( 
نامه  برای مثال  درچیستان ۲۸ می 
از  بزرگ  رامش  را   زنان  که  پرسد 

چیست؟
را  رامش  زنان  اینست که   وپاسخ 
گوناگون   های  ازپوشاک  نه  بزرگ 
بلکه از سازگاری باشوهر است. ویا 
درچیستان  نهم  می پرسد که پیل 
وگوسفند   وخروگاو   اشتر   ، واسب 
وزن وسگ وخوک وگربه چندماهه 
پیل  اینست که   وپاسخ  زایند.  می 
به سه سال واسب وشتر وخر  به ۱۲ 
ماه وگاو وزن به ۹ ماه وگوسفند  به 
۵ ماه وسگ وخوک  به ۴ ماه  وگربه  
دوم  درچیستان   ویا   . روز    ۴۰ به 
میپرسد کدام جانوراست  که چون  
بایستد.   تا  است  بلندتر  نشیند 
پاسخ آن سگ است ویا درچیستان 
سوم میپرسد  آن کدام جانوراست  
نمیدارد  بر  گام  رفتن   هنگام  که 

پاسخ آن گنجشک است.
ازقالبهای  یکی  چیستان   قالب 
پهلوی  ادبیات  بسیاررایج   ادبی 
بوده  وازآنجا به ادبیات فارسی راه 

یافته است.
یک نمونه این قالب  ادبی  پرسش 
هایی است که درشاهنامه موبدان در
 بقیه درصفحه ۴۸

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

افساهن بانوی حصاری

    هب انتخاب  م.ع.آشنا
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پشت پرده قتل  سپهبدرزم آرا

آرا  رزم  قتل  هنگام  من 
درمسجد شاه بودم ودرتعقیب 
سینا  بیمارستان  به  او  جنازه 

رفتم

بیوگرافی رزم آرا

حاج علی رزم آرا درسال ۱۲۸۰ هجری 
شمسی درتهران متولد شد، پدرش 
رئیس مدرسه  نظام تهران  بود. رزم 
به  تحصیل   ی   خاتمه  از  پس  آرا 
مدرسه  نظام به نیروی  قزاق پیوست  
ودرعملیات  سرکوب نهضت  جنگل 
با رضا  خان که درآن زمان  عنوان 

سردارسپهی  داشت آشناشد.
واستعداد  زیرکی  به  که  خان   رضا 
اورا  بود   برده  پی  جوان  افسر   این 
در نخستین  گروه افسران  اعزامی 
رزم  فرستاد.  فرانسه  به  خارج   به 
آرا  دانشکده نظامی معروف فرانسه  
بانجام  موفقیت   با  را  سیر«  »سن 
سیر   سن  افسری   مدرسه  رساند. 
که درسال ۱۸۰۸  میالدی به دستور  
ناپلئون  اول امپراطور فرانسه تأسیس  
از  دویست هزار   تاکنون  بیش  شد 
افسر از آنجا فارغ التحصیل  شده اند.
تعداد محصلین  ایرانی ازسال ۱۹۰۷ 
میالدی تا ۱۹۷۹ که دوره های  سن 
نفر   یکصدوشصت  اند   دیده  سیررا 
آنها سردار  ترین   قدیمی  که  بودند 
همایون والی ، سرلشگر  عبدالمجید 
شقاقی  هادی  سرلشگر  فیروز، 
وهمدوره های آنان  بودند که همگی  
خدمات  ایران   نوین  درارتش  آنان 
عالی   مقامات  به  نموده  ای  برجسته 

نظامی واجتماعی  رسیدند.
رزم آرا دربازگشت  به ایران  درسال 
وارد  دومی   سرهنگ  بادرجه   ۱3۰۸
او   سمت  اولین   . شد  ارتش  خدمت 

درارتش نوین ایران  فرماندهی یک 
هنگ  درکرمانشاه وسپس فرماندهی  
درسال  بود.  لرستان  مستقل   تیپ 
شد  فراخوانده   تهران  به   ۱3۱۴
ودردانشگاه جنگ به تدریس پرداخت.
درخشان ترین کار  رزم آرا درارتش 
ارتش  جغرافیایی   اداره  تأسیس  
درسال  ۱3۱۶ بود  که سمت  ریاست  
آن راداشت  وبادقت وجدیت  فراوان 
کار کرد  وطی چندین سال  وجب به 
وجب  خاک ایران  رادرنوردید  ویک 
مجموعه  ۱۸ جلدی  جغرافیای نظامی  
او حاوی  اطالعاتی  سیاسی واقتصادی  
واجتماعی استان های ایران  اثری بی 

نظیر  ازخود بیادگار گذاشت.
وترک  شهریور۲۰   بعدازوقایع  
مخاصمه،   رزم آرا به فرماندهیلشگر 
وتوانایی   شد  منصوب   مرکز  اول  
درسروسامان  خودرا  ومدیریت 
متالشی  لشکر   این  به وضع   دادن 
لیاقت   آرابراثر  رزم  داد.  نشان  شده 
درمقام فرماندهی  لشکر اول  مرکز  
ستاد  ریاست  به  سرتیپی   بادرجه 
به  بعد   شد.چندی  منصوب  ارتش  
نظامی   دفتر  ریاست  ریاست   سمت 
شاه منصوب گردیدوخدمت در دفتر 
به  بیشتراو  نزدیکی  موجب  نظامی  

شاه گردید.

رزم آرا پس از مدتی حدمت دردفتر 
دانشکده  وریاست   شاه  نظامی  
افسری  به درجه سرلشگری  ارتقاء 
یافت ومجدداً به ریاست  ستاد ارتش 
)ژوئن  درتیرماه ۱3۲۹  رسیدتااینکه 

۱۹۵۰( نخست وزیر ایران شد.
مدت زمامداری  رزم آرادیش از ۸ ماه 
ودوروز  دوام نیافت وبا کشته شدن  
وی در۱۶ اسفند ماه  ۱3۲۹ به پایان 

رسید.

قتل رزم آرا

روز چهارشنبه  ۱۶ اسفند ماه ، روز 
مالقات  بعضی از نمایندگان  مجلس با  
شاه بود. شاه درکاخ مرمر خودراآماده 
وزیر  بودوعالء  کرده  کار  این  برای  
برای شرکت  درمجلس ختم  دربار  
رفته  شاه  مسجد  به  فیض  اهلل  آیت 
بودولی ورود وزیر دربار  مقارن  بود 
با  شلیک تیرهایی که رزم آرا را بقتل 

رساند.
روز   آن  های  روزنامه  نوشته  به  بنا 
داستان اینگونه شروع شدکه اسداهلل  
علم وزیر  کاردرکابینه رزم آرا به شتاب  
خودرا به دفتر  رزم آرا رسانید  وازاو 
خواهش کرد  که تا دیر نشده وفرصت 
از  کف نرفته  به مسجد شاه  بروند . 

براه  علم   باتفاق  بالفاصله   آرا  رزم 
افتاد  وهنوز وارد  شبستان  مسجد  
شد  شلیک  ها  گلوله  که  بود  نشده 
ونخست وزیر  نقش برزمین گردید. 
ای  چنددقیقه  شبستان   درمدخل 
بود که  فلسفی حرف میزدکه ازصحن 
متوالی   تیر  چند  صدای  مسجد 
بلندشد.  من که درکنار درب  ورودی 
شبستان  باخبر نگار عکاس  روزنامه 
بیرون  به  بودم  ایستاده  اطالعات 
دویدیم. نزدیک حوض کنار  سکوی 
وزیر   نخست  صحن  مسجد  جسد 
درخون غرقه بود وجمعی از هرطرف 
می دویدند  وچند نفر که  در تعقیب  
ضارب بودند  چشمهایشان را گرفته  
ودوزانو  بزمین نشسته بودند. معلوم 
شد ضارب  که شغل او نجاری  است 
در جیبش  مقداری خاک اره  رابافلفل 
مخلوط کرده  وبصورت کسانی  که 
قصد دستگیری  اورا داشتند پاشیده 
بعد  جسد بی جان   بود. چنددقیقه 
به  و  گذاشته  جیپی  در  را  آرا  رزم 

بیمارستان  سینا بردند.
من  باتفاق  خبرنگار عکاس  روزنامه 
اطالعات  فوراً خودرا  به بیمارستان  
درراه   شد   معلوم   . رساندیم   سینا 
ساعت مچی  واشرون کنستانتین  و 
انگشتر  وخودنویس طالی  نخست 

وزیررا هم  ربوده اند. بمصداق:
اکنون که گل سرخ فروریخت زباد

بگذار گل زرد  فروزیخته باد.
گزارش پزشکی قانونی  حاکی ازاین 
بود  که از سه گلوله ای  که واردبدن  
رزم آرا  شده یک گلوله  ازطرف چپ  
از ناحیه خلفی  گردن وارد جمجمه  
گردیده   خارج  پیشانی   واز   شده 
ودوگلوله  دیگر ازسمت راست  اصابت  
استخوان  داخل   گوشه  وازقسمت  
کتف وارد ویکی ازآنها  ازناحیه گردن  
صدری  قفسه  محوطه   از  ودیگری  
رفته  بیرون  ترقوه   استخوان   اززیر 

است. 
بقیه درصفحه ۴۸

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

     ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

جسته وگریخته

عدم قبول جایزه اسکار
آمریکایی  هنرپیشه   ، براندو  مارلون 
بازی  بخاطر  میالدی   ۱۹۷3 سال  در 
در فیلم » پدر خوانده « ، برنده جایزه 

اسکار شد...
در مراسم توزیع جوایز اسکار ، »راجر 
را  وی  باند  جیمز  نقش  بازیگر   » مور 
روی  به  اسکار  جایزه  گرفتن  برای 
یک  براندو  بجای  ولی  فراخواند...  سن 
شهرتی  که  سرخپوست  زن  ستاره 
لیتل  شین   « بنام   ، نداشت  سینما  در 
فدر « روی صحنه آمد و ضمن گرفتن 
ظلمی  بخاطر  داشت  اعالم   ، مجسمه 
به  تلویزیون  و  فیلم  صنعت  در  که 
این  در  براندو   ، میشود  سرخپوستان 

مراسم شرکت نخواهد کرد ... 
دوگانه  واکنش  با  براندو  کار  این 

حاضرین در سالن روبرو شد ، عده ای
هو  را  براندو  شماری  و  تشویق  را  او   

کردند...

و  مشهور  زنان  از  خیلی  با   ، براندو 
و  زن  نظافتچی  چون  معمولی  حتی 
غیره رابطه داشت...از نامداران میتوان 
، ریتا  ، اورسوال آندرس  مریلین مونرو 
موره نو ، بازیگر و رقاصه فیلم داستان 

وست ساید را نام برد...
کردن  اغوا  برای  براندو  تالش  البته 
اولین  او  نرسید...  بجایی  لورن  سوفیا 
هنرپیشه عالم سینما بود که دستمزد 
یک میلیون دالری دریافت کرد و برای 
 ، بازی در فیلم » سوپرمن «  3 دقیقه 
در سال ۱۹۷۸ مبلغ ۷/3 میلیون دالر 

دستمزد گرفت ...
سال  جوالی  ماه  اول  در  براندو  مارلن 
لس  در  سالگی   ۸۰ سن  در   ۲۰۰۴

آنجلس درگذشت...

جریان  در   ۱۹۴۱ سال  جوالی   ۱۹ در   
وینستون   «  ، دوم  جهانی  جنگ 

چرچیل « نخست وزیر انگلستان ،
به  خود  انگشت  دو  بار  اولین  برای   
به معنای    )  V  ( انگلیسی  شکل حرف 
این  و  برد  باال   )Victory( پیروزی 
جهانی  نماد  یک  به  سرعت  به  عالمت 

تبدیل شد...

جریان  در   ۱۹۷۲ سال  سپتامبر   ۶ در 
چندین   ، مونیخ  المپیک  های  بازی 
تروریست عرب تعدادی از ورزشکاران 
اسراییلی را گروگان گرفتند و با پلیس 

آلمان درگیر شدند...
دست  به  اسراییلی  ورزشکار   ۷
گروگانگیرهای عرب به قتل رسیدند و 
در جریان درگیری یک پلیس آلمانی و 

۵ تروریست عرب کشته شدند...

به  ،نزدیک  ۱۰ سپتامبر سال ۱۹۷۶  در 
چین  کشور  جمعیت  نفر  میلیون   ۸۰۰
کمونیست ، به مدت 3 دقیقه به احترام 

تونگ  تسه  مائو  رهبرشان  مرگ 
ایستاده سکوت کردند...

وی در زمان مرگ ۸۲ ساله بود...

کشور   ،  ۱۹۶۷ سال  سپتامبر   ۴ در 
عالیم  تمام  روز  چندین  ظرف  سوید 
های  کشی  خط  و  کشور  این  رانندگی 
روی جاده ها را تعویض نمود ...و راننده 
ها به جای رانندگی در سمت چپ جاده 
ها و خیابان ها ، در سمت راست جاده 
به رانندگی پرداختند و از پیش از این 
تاریخ این کشور ، تولید اتومبیل های 

فرمان در سمت چپ را شروع کرد...

در سال ۱۹۸۵ میالدی » مادونا « ترانه 
 ،  )  Material Girl( نام  به  خواند  ای 
لباس  تولید  شرکت  یک  آن  متعاقب 
های زنانه در کالیفرنیا لباسهایی تولید 

کرد ، عینًا هم اسم این ترانه...
از این شرکت بخاطر تقلید  » مادونا « 
دادگاه  ولی  کرد  شکایت  او  ترانه  نام 

شکایت او را رد کرد...

سال  در  آلمانی  صنعتگر   ، بنز  کارل 
۱۸۸۶ میالدی ، اولین اتومبیل با موتور 

سوخت داخلی را تولید کرد...
مسافت  طی  با   » برتا   « همسرش 
شهر  به  برگشت  و  رفت  کیلومتر   ۱۲۰
اختراع  این  توانایی   ،  ) مانهایم   (

همسرش را به همه نشان داد...
البته بین راه تسمه پروانه اتومبیل پاره 
شد و خانم » برتا « با استفاده از جوراب 

زنانه اش این معضل را حل کرد ...!

لی  میالدی  نوامبر سال ۱۹۶3  در ۲۴   
کندی  اف.   . جان  قاتل  اسوالد  هاروی 
که روز قبل او را به قتل رسانده بود ، 

ترور شد...

شاهد  تلویزیون  بیننده  میلیونها 
خوردن گلوله ها ی جک روبی به شکم 
پلیس  ، در حالیکه چند  بودند  اسوالد 
مشغول انتقال او از مرکز پلیس بودند...

همان  در  بعد  ساعت  یک  اسوالد 
 ، بود  برده شده  بیمارستانی که کندی 

درگذشت...
جک روبی ۵۲ ساله ، صاحب یک نایت 

کالب بود... 

چیزی به نام کار بد » پیکاسو « وجود 
دیگر  از  او  های  نقاشی  بعضی   ، ندارد 

نقاشی هایش بدتر است ...!
کارهای  به  راجع  پیکاسو  نظر   (

خودش...! (
پابلو پیکاسو- نقاش اسپانیایی

) تولد ۱۸۸۱ - وفات ۱۹۷3 میالدی (

عالمتی که جاودانه شدعدم قبول جایزه اسکار

المپیک خونین

بزرگداشت

تغییر جهت رانندگی

شکایت مادونا

جوراب نجات بخش

ای کشته  که را کشتی؟

گفته های شنیدنی
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حبیب یغمائی

اریان

ایران عزیز، خانه ماست
میهن ، وطن، آشیانه ماست

این خانه ششهزارساله
ازماست، به موجب قباله

آن روز که خاک آن سرشتند
برسنگ، قباله اش نوشتند

سنگی که دراین بنا به کار است
از خانه خدا برآن نگار است

خشتی که فتاده برزمین است
با خون دالوری عجین است

ازساحل هیرمند  تا وخش
ُرستْمش سپرده با پِی رخش

درهرقدمی وهر بدستی
پایی بفتاده است ودستی

آن ناموران وپاک جانان
بخشنده سروجهان ستانان

با کوشش وکارو دانش وداد
کردند چنین  خجسته بنیاد

بانام نکو جهان سپردند
رفتند و به دیگران سپردند

پس دست به دست از پدرها
 گردید و، رسید با پسرها

امروز که ای ستوده فرزند
هستی توبراین سرا خداوند
» غافل منشین، نه وقت بازی است
وقت هنراست وسرفرازیست«

ازپامنشین و جا نگه دار
گرسر بدهی، سرا نگهدار

این پند شنو زخانه بردوش
ورخانه بود خرابه، مفروش!

ُهش دار که روزگارسخت است
باراست گران و، کارسخت است

سیمین بهبهانی

وطن

ای وطن باتو بسته ام عهدی
جانم ازآن توست تن تا   هست

بود اینجا  شعروشوروسرودم 
تخت وتابوت وگورم اینجا هست

نام ایران بَود شناسنامه ی من
 این ُچنینم جهان شناسا هست

 زنده ومرده ام بدین خاک است
اینم کجا پذیرا هست از  غیر 

استخوان  پدر نهان اینجاست
تن مادر به گور تنها هست

شب اگر وهمناک و تاریک است
 روشنی های صبح فردا هست

    عبدالعظیم قریب

وطن
  ای وطن ای ُحب تو آئین من

دوستیت کیش من و دین من
 

 دولت واقبال تو پاینده باد

نام بلندت  به جهان زنده باد

ویژه ایران زمین

دکتر بیژن سمندر

ای رمز رپگهر
» ای ایران، ای مرزپُرُگهر

ای خاکت سرچشمه هنر«
***

ای مرز پُرُگهر،
- ایران - چه می کنی؟

خون می چکد زچشم تو ای چشمه ی هنر
گریان چه می کنی؟

ای مرز پرگهر
تو جاودانه ای

تو مظهر شکیب و شکوه  زمانه ای
خودرا زسرنوشت هراسان چه می کنی؟

***
خورشید می دمد

کفتار پیر با همه تزویر می رود
***

 ایران غمین مباش
 این نیز بگذرد

این فتنه هم چو فتنه چنگیز بگذرد
***

ای مرز پرگهر
آری غمین مباش

شیری زبیشه ، باز پدیدار می شود
روباه حیله ساز گرفتار می شود

افسار می شود،
بر دار می شود

***
او خوار می شود،

اما به کوریش
تاریخ در درون تو تکرار می شود!

دورباعی از محمدذکایی)هومن(

کوته زتو دست  هر حرامی بادا ای میهن من!  نام تو نامی بادا 
بادا گرامی  تو  شهـدای  یاد  اکنون که زخاک تو گل سرخ شگفت 

***
من با نفس دلکش تو می خوانم  ای  میهن من!  تو برتری  از جانم 
من بی نفس تو  دم زدن  نتوانم این زندگی کوچک من بسته به تو ست  

کسری

عشق وطن
هرکه مام  میهنش را  از دل و جان  بنده است

تاابد در باغ هستی خرم وسر زنده است
آن که ازروی ادب  بستود  خاک ملک خویش

درجهان  فرخنده وروشندل و پاینده است
هرکه مهر میهن خود را به عزت پاس داشت

همچو مهر  آسمانی  جاودان تابنده است
با لبخند بوسد روی مام خویش را هرکه 

غنچه آسا صبحدم، لعل لبش پرخنده است
هرکسی امروز ب\ذری کاشت درراه وطن

کی دگر مانند » کسری« غافل از آینده است

حمید مظهری)اشک(

وطن
قسم به عشق که تا روح دربدن دارم

دارم وطن  سرافرازی  امید  دل  به 
به شوق وذوق شهادت  براه مام وطن

کفن همیشه به تن جای پیرهن دارم
اگر شهید شدم،  بر تنم کفن  نکنید

که زیر پرچم ایران  به تن کفن دارم
به عشق دیدن آبادی  وشکوه وطن

اگرچه پیرشدم ، شوق زیستن دارم
زناسپاسی جمعی وطن فروش دغل

چو نی شکایت بسیار درسخن دارم
شرر به جان عدو میزنم  از این شیوه

که یادگار ز  اجداد خویشتن دارم
به راه حفظ وطن  از تجاوز دشمن

چو شمع انجمن  امید سوختن  دارم
چنان همای سعادت  به شوق آزادی

درآسمان وطن شوق  پرزدن دارم

نظامی گنجوی

اریان
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده  زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد

باشد یقین  بود  به  زتن   دل 

محمد حسابی

وطن
بیمارتر من  و    بیمار  وطن  مست  نرگس 

کار بر  وی گشته  دشوار و به  من دشوارتر
، دشمن چیره ونکبت  قرین مملکت آشفته 

جمله بیزارند از این اوضاع و   من بیزار تر
وانگلیس مابین روس  تقسیم شد  ملک جم 

آن یکی خونخوار واین  دیگر ازآن خونخوارتر
 ساخت ملت را  اسیر دشمن  آن نامرد    دون

خوار کرد  این توده را خود شد ازآنان  خوارتر
دشمنان قهر  دردست  رایگان   کشور  داد  

تر ر  ناهنجا کرد   ا   ر ما ر   ناهنجا وضع 

ملک الشعرای بهار

مغز من اقلیم دانش، فکرتم بیدای او
سینه دریای هنر، دل گوهر یکتای او

شعر من انگیخته موجی است از دریای ذوق
من شناور چون نهنگان بر سر دریای او

اژدهای خامه ام در خوردن فرعون جهل
چون عصای موسوی پیچان و من موسای او

چون ز مژگان برگشایم خون به درد زاد و بوم
ارغوانی حله پوشد خاک مشک اندای او

از نهیب آه من بیدار ماند تا سحر
آسمان با صد هزاران چشم شب پیمای او

تفته چون دوزخ سریرم هر شب از گرمای تب
من چون مرد دوزخی نالنده از گرمای او

محشر کبراست گویی پیکرم، کش تاب تب
دوزخ است و فکر روشن جنت المأوای او

جنت و دوزخ به یک جا گرد شد بی نفخ صور
بلعجب هنگامه بین در محشر کبرای او

از دم من شد گریزان دوزخ رشک و حسد
زانکه در نگرفت با من شعله گیرای او

خون شدم دل، واندر آن هر قطره از پهناوری
قلزمی صد مرد باال کمترین ژرفای او

دل چو خونین لجه و چون کشتی بی بادبان
روح من سرگشته در غرقاب محنت زای او

کیمیای فکرت من ساخت زر از خاک راه
باز آن زر خاک شد از تاب استغنای او

خوشتر است از سیم و زر در چشمم آن خاکی کز آن
بردمد با کاسه  زر نرگس شهالی او

دلرباتر از زر سرخ است و از سیم سپید
نزد من مرز گل و خاک سیه سیمای او

می زنم روز و شبان داد غریبی در وطن
زین قبل دورم ز شهر و مردم کانای او

ای دریغا عرصه پاک خراسان کز شرف
هست ایران چهر و او خال رخ زیبای او

ای دریغا مرغزار توس و آن بنیان تو
بر سر گور حکیم و شاعر دانای او
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قمارآشنا  بازی  به  که  او  هررو  به   
بازی  ی  چندجلسه،شیوه  بودطی 
را  حریف  دست  خواندن  وچگونگی 
درحال خوش وبش کردن با قماربازان 
به من آموخت،این کار درابتدابا کمی 
بعدها  ولی  بود  همراه  گری  ناشی 
دراین کار مهارت یافتم وکمترزمانی 
میشد که جهانگیردست را به حریف 
ببازد،پول روی پول بود که پس انداز 
معتادبه  ماهردو  میکردیم،باآنکه 
ی  هزینه  ذلک  بودیم،مع  تریاک 
مابسیارکمتر ازدرآمد مابود وازاین راه 
ودوطبقه  دلخواه  ای  خانه  توانستیم 
فروردین  خیابان  در  بزرگ  ونسبتاً 
کنیم  مکان  نقل  آنجا  وبه  خریداری 
این زندگی  به  ایام  به مرور  نیز  ومن 
عادت  نه  بودن  جهانگیر  ودرکنار 
پدرومادرم  بودم،چراکه  ناگزیر  بلکه 
وبرادر  بودم  داده  ازدست  را 
خود  زندگی  به  نیزهریک  وخواهرم 
پشتیبانی  به  وامیدی  بودند  سرگرم 
وغمخواری شان نبودوچندسالی بود 
که نه من به خاطر آبروریزی ازبرکناری 
جهانگیراز شهربانی به زادگاهم رفته 
بودم ونه آنان به سراغ من به تهران 
آمده بودند!بنابراین ازبرایم چاره ای 
ولی  بار  نکبت  زندگی  آن  جزتداوم 
به ظاهرمرّفه نمانده بودویا آن روزها 
ونتیجه  کردم  فکرمی  چنین  این 
سر  پشت  غفلت  گرفتم،آری  می 
حماقت.                                                                                                                                            سر  پشت  غفلت،حماقت 

  
جهانگیر  به  طعنه  به  روزی          
ازشهربانی  که  شد  خوب  گفتم:چه 
حقوق  باآن  وگرنه  کردند  اخراجت 
ماهانه چگونه می توانستیم صاحب 
چنین خانه ای آنهم دریکی از محالت 

خوب تهران شویم!
        گفت: اگرکمی دیگر صبر کنی  
برایت  ازغوره  معروف  ی  گفته  به 
حلوا خواهم ساخت،هدفم این است 
جبران  تا  کنم  خوشحال  تورا  که 

باشم،یکجا  کرده  تورا  کمبودهای 
دیگربایدآباد  کردم،جای  خراب 
درآیم،من  تو  تاازشرمندگی  کنم 
فراموش  هیچگاه  تورا  فداکاریهای 
که  هست  کرد،بیادت  نخواهمم 
چندسال پیش همان روزهای نخستین 
زندگی مشترک مان گفته بودم جبران 
اشک  درحالیکه  کرد،سپس  خواهم 
شدافزود،  سرازیرمی  چشمانش  از 
باورکن اگرچه درابتدا هدفم ازازدواج 
جسمانی  برضعف  نهادن  سرپوش 
برسر  اتفاق  برحسب  تو  بودکه  ام 
راه من قرار گرفتی ولی مدتی است 
نشسته  قلبم  درکانون  تو  مهر  که 
یک  که  دارم،آنچنان  است،دوستت 
پدر به فرزندش مهر می ورزد،چکنم 
سرنوشت من نیز این جنین بود که 
گرفتار این نارسایی لعنتی شوم، مع 
وبدون  دارم  دوستت  بااینکه  ذلک 
بسیار  ازبرایم  زندگی  ی  ادامه  تو 
میگویم  خواهدبود،صمیمانه  مشکل 
ی  درادامه  اجباری  هیچگونه  تو  که 
زندگی بامن رانداری،هرطور که دلت 
می خواهد رفتار کن،توصیه های مرا 
فراموش  بساط  قماروآن  ی  درباره 
وزیبا،من  جوانی  خیلی  هنوز  کن،تو 
دربرابرفداکاری توباید  نوعی فداکاری 
از خود نشان بدهم،اشاره به اخراجم 
از شهربانی کردی،ایکاش طمع نمی 
کردم واخراج نمی شدم،ضمناً آنگونه 
با حقوق شهربانی  نبود که من تنها 
هم  ولیسهایی  کنم،لفت  زندگی 
داشتم که قابل توجه بودواین دراداره 
ی ما معمول بود،باهمان لفت ولیسها 
هم می توانستیم خانه ی آبرومندی 
ی  همه  از  کنیم،گذشته  خریداری 
اینها موقعّیت اجتماعی من قابل توجه 
بود،همه جا جایم بودکه با وضع کنونی 
باهمه ی درآمدی که داریم قابل قیاس 
کارقلبًا  ازاین  که  نکن  نیست،گمان 
اما  نیستم،  وشادمانم،باورکن  راضی 
چاره چیست؟این خانه رابه پاس حق 

شناسی به نام تو خریده ام سندش را 
،امیداست  میکنم  تقدیم  اکنون  هم 

مرا بخشوده باشی.
        اوآنگاه از جایش برخاست وضمن 
مالکّیت  سند  ی  چه  دفتر  تسلیم 
روز  از  بارپس  نخستین  خانه،برای 
برگزاری مراسم عروسی،مرا درآغوش 
ام  ،شرمنده  وبوسیدوگفت  گرفت 

واین جمله را چندبار تکرارکرد.
وباهم  بودم  او  اگرچه درکنار          
زندگی می کردیم،وچاره وراهی برای 
گریز از آن زندگی نمی دیدم واخیراً از 
زندگی نسبتا خوبی هم برخوردارشده 
بودم،اما مهراوهیچگاه به دلم ننشست 
احساس  اوهیچگاه  به  ونسبت 
کردم،آتشی  نمی  ومحّبت  دلسوزی 
ازدواج  برای  اغواگریهایش  با  او  که 
وُمزّورانه  فریبکارانه  ونقشهای  بامن 
اش به جانم افکنده بودوبه خاطرُعقده 
ام  طبیعی  تمنّیات  ازسرکوب  ایکه 
برتن وجانم سنگینی میکرد،رسوب 
چرکینی درذهنم بجا گذاشته بود که 
باهمه ی مهربانیهاوگریه ها وسخنان 
درمن  اثری  کمترین  ولطیفش  نرم 
نداشت،به زبان ساده دوستش نداشتم 
کردم،  می  زندگی  او  با  ناگزیر  ولی 
بویژه که معتاد به افیون شده بودم که 
ازاین جهت نیز ازاو نفرت داشتم،سند 
دادم  پس  او  رابه  خانه  مالکّیت 
به  که  خواست  می  دلم  وگفتم: 
نریزد،  خون  دلم  خاطررفتارتواز 
چه  کردن  پاک  ُرخم  از  سرشک 

حاصل ؟
از  آهی  لحظه  دراین  منیره          
وسپس  کشید  اش  سینه  ژرفنای 
این  خواهم  گفت:هرقدرمی 
به  زودتر  راهرچه  لعنتی  داستان 
بیش  را  عزیزتان  ووقت  ببرم  پایان 
که  شود،میدانم  نگیرم،نمی  ازاین 
ام  اراجیف خسته کرده  این  شمارابا 
ام  واداشته  کارتان  به  وازرسیدگی 
من  خاطر  به  را  رجوع  ارباب  وچند 

تو  صدر  ی  سعه  نپذیرفتی،میدانم 
زیاداست ومرا خواهی بخشید.

        گفتم:نگران وقت من نباش،وقت 
امروزم را به تو اختصاص میدهم،بگو 

هرآنچه که میخواهی بگویّی بگوشم.
        گفت: سپاسگزارم، همیشه بزرگوار 
گفتارش  به  بودی،آنگاه  ومهربان 
درحالیکه  داد:روزی  ادامه  چنین 
درکنار دست حریف جهانگیرایستاده 
بودم تادست اورا بخوانم،دیدم دستی 
نوازش  رااززیردامنم  رانم  ی  کشاله 
کشیدم  کنار  فوراً  را  میدهد،خودم 
زهرآلودی  نگاه  اعتراض  عنوان  وبه 
کردم  زشت  عمل  این  مرتکب  به 
ازاتاق  کنان  ُغرولُند  وبالفاصله 
خارج شدم ودرآن روز دیگر به اتاق  
قماربرنگشتم، ودرخلوت هزار ُفحش 
وناسزا نثار جهانگیر کردم وتا بامداد 
از این کارزشت آن مرد خوابم نبرد.
        روز بعد جهانگیرپرسید قضّیه 
از چه قراربود،چرا اتاق را با عصبانّیت 
تندی  ورفتی؟به  کردی  ترک 
جهانگیرخان،به  آقای  گفتم:چناب 
به  تن  باکره  که  خانه ی شوهرآمدم 
بُرد،معتاد  خواهم  نََبرم،که  زیرخاک 
قمارآشنایی  شدم،با  که  نبودم 
آشناشدم،باتقلب  که  نداشتم 
که  سروکارنداشتم  بازی  وُحّقه 

سروکارپیداکردم،درمنزل بی چادر
نمیشد  پیدایم  بیگانه  مردهای  نزد 
که اکنون میشوم،حاال غیرتت اجازه 
می دهددست نامحرم بدنم را لمس 
بگذار،البد  تر  باال  را  کند!؟ُکالهت 
ازبرایم  که  است  ای  نقشه  اینهم 
کشیده ای تانقش زنان هرجایی راهم 
مرد  برغیرتت،اگر  کنم،آفرین  بازی 

بودی می فهمیدی که چه میگویم.
        جهانگیربا شنیدن سخنانم تنها 
این  گفت:  بودکه  این  زد  که  حرفی 
مرتیکه با اینکه دوست سالیان دراز 
من است با ناموس من آنهم درخانه ی
میکند،عجب  رفتار  اینگونه  من   

انزنین
  قسمت  بیست  ویکم

  از: ک - هومان
ناجنسی!

خیلی  آقای  جناب  گفتم:          
رساندکه  تومی  حرف  باغیرت!این 
زشت  عمل  آن  مرتیکه  اگراین 
مابامن  ی  دیگرغیرازخانه  رادرجای 
وایرادی  عیب  چندان  میداد  انجام 
هررواین  غیرتت،به  به  نداشت،تُف 
جایش  درازت  سالیان  رفیق 
نیست،بهتراست  خانه  دیگردراین 

گورش راُگم کند.
        جهانگیردیگر حرفی نزدتاهفته ی 
بعد که زمان بازی بود،دیدم همان مرد 
ودراتاق  ماآمده  ی  خانه  به  باردیگر 
قمار حضوردارد،به جهانگیرگفتم،مگر 
را  پایش  که  نگفتی  مرتیکه  این  به 
گفت  مانگذارد؟  ی  خانه  به  دیگر 
فرستادم،اما  پیغام  چرا،ازبرایش 
وگفت،اشتباه  کرد  اوعذرخواهی 
خانم  از  بخشش  ودرخواست  کردم 
دارم،توهم سخت نگیر،مااگر بخواهیم 
به این مسایل بی اهمّیت به پردازیم 
بزنیم ومن  را  مرّفه  زندگی  قید  باید 
ی  مزه  دوباره  خواستم  نمی  چون 
که  رادرمدتی  وبدبختی  پولی  بی 
َچَشم،کوتاه  جهانگیربیکاربود،به 
آمدم وبه ظاهرازآن گذشتم ودوباره 
به اتاق قمارآمدم وبامهمانان به سالم 
کارم  به  وهمچنان  پرداختم  وتعارف 

ادامه دادم.
        چندی بعدروزی ضمن خواندن 
بازیکنان  که  مردکذا  همان  دست 
کردند،ومن  می  خطاب  بیژن  اوراآقا 
ازاوبه  فاصله  اندکی  گرفتن  با 
خواندن دست او مشغول بودم،دیدم 
ازجیبش  را  کاغذکوچکی  تیکه 
گرفت،مطالبی  ها  ورق  درآوردوروی 
شده  نوشته  کاغذ  تیکه  درآن   که 
بود:»ازکوچکترها چنین  بوداین 
این  خطاوازبزرگترهابخشش،تصورم 
بود که شماهم  بعله،اشتباه کردم به 

بخشید،کوچک شما بیژن«.
ابهامی  کمترین  دیگرجای          
بیژن  آقا  که  بودتابدانم  نمانده  باقی 
پی برده است که من دست اورا می 
جهانگیراطالع  به  وبااشاره  خوانم 
شدم،درآن  شرمنده  میدهم،خیلی 
نثار  دردلم  ناسزا  هزاران  لحظه 
آقا  این  اکنون  کردم،دیدم  جهانگیر 
بخشد،به  بایدمرابه  که  است  بیژن 
روی خودنیاوردم وپس از پایان بازی 
جهانگیرگفتم،لبخندی  به  ماجرارا 
میدانستنم  من  زدوگفت:آِخر 
است،راست  اوپسرخوبی  که 

میگوید،مسلماً اشتباه کرده بود.

        گفتم: فکرنمی کنی با گرفتن 
ورقهای  روی  کاغذ  تیکه  آن 
دستش،متوجه ی تقّلب ماشده باشد؟
        گفت: چه میگویی،قمار همه اش 
میدانی  وکارخالف،هیچ  است  تقّلب 
که این آقاباتقّلب درقمار صاحب چه 
چقدرزمین  بین  شده،بروبه  ثروتی 
این  مختلف  نقاط  در  ومستغاّلت 

شهردارد!
        پرسیدم:پس اینکه میگویند قمار 

آخروعاقبت نداردبی ربط است!؟
زرنگ  آدمهای  برای  گفت:          
وباهوش مثل بیژن نه،اودربازی قمار 
»لیالج  میگویند  او  ندارد،به  رقیب 
ثانی« زمانیکه احساس کند شگردها 
وتروک هایش کارسازنیست، ازبازی 
کنار می کشد،اواراده ی عجیبی دارد.
        پرسیدم: اگر آنگونه که تودرباره 
اش میگویی ،چه جهت دارد که بااو 

همبازی شوند!؟
حریف  او  که  همواره  گفت:          
نیست،دیگران هم هستند،و آنگونه 
هم نیست که او درتمام بازیها برنده 
از  بیشتر  بسیار  بُردش  باشد،ولی 
قمارنوعی  بازی  است،ضمناً  باختش 
درگیر  که  است،کسی  اعتیاد 
قمارشد،ترک آن بسیار مشکل است.

بازی  این  وقت  گفتم:توچه          
لعنتی را ترک میکنی،نکند میخواهی 

آنقدربازی کنی تا ُمفلس شوی؟
        خندید وگفت:آنروز اگر خدای 

نکرده توراازدست بدهم.
        گفتم: به جای این شکرپاشی 
وبه  کارباش،بیا  درفکرعاقبت  ها 
قناعت  زیرچراغی  درآمد  همان 
کن.        هفته ی بعدوقتی چشمانم 
به چشمان آقابیژن افتاد،نمیدانم به 
ویاخواست  ازکارم  شرمندگی  خاطر 
استقبال  ازاو  گرمی  به  که  بود  دل 
پاسخ  گرمی  به  را  وسالمش  کردم 
تشّکرکرد  ازمن  بالبخند  دادم،اوهم 
ودرحالیکه به من دست میداد،تیکه 
اتاق  نهاد،از  دستم  رادرکف  کاغذی 
مطالب  تادرخلوت  شدم  قمارخارج 
آن را بخوانم،تیکه کاغذرا که ُمچاله 
زیادبازکردم  ی  دلُهره  بودبا  شده 
مطالب  بتواند  ریزکه  وخواندم،باخط 
آن  کوچک  درسطح  را  بیشتری 
بنویسد،نوشته بود:»خانم منیره،بانوی 
است  مردی  کدام  ارجمند،نمیدانم 
که شمارابه بیند وزانوهایش به لرزه 
چقدر  میدانید  خودتان  درنیاید،آیا 
زیبا ورعنایید!؟اگراجازه بدهید ما می 
باهم  ها  هربدنظری  دوراز  به  توانیم 

آقا  کنم  نمی  گمان  باشیم،  دوست 
جهانگیر لّذت درکنارشمابودن رادرک 
که  باشد  مردخوشبختی  کند،اوباید 
سعادت  درکنارخوددارد،چه  شمارا 
، شد  خواهد  من  نصیب  وافتخاری 

اگردوستی بامن را به پذیرید،مخلص 
شما،بیژن«

        اعتراف می کنم که نه تنها ازمطالب 
آن نامه ناراحت نشدم،بلکه به نوعی 
تسکینم داده بودودردرونم آرامشی 
مطبوع احساس می کردم،کاغذرا در 
کشوی میزآرایشم نهادم تا درفرصتی 
دیگر،دوباره خوانی کنم،چرا که وقت 
تنگ بود ومی بایست جهت پذیرایی 
اتاق  به  وشیرینی  باچای  مهمانان 
قمارمی رفتم ونقش خودرا درخواندن 
دست حریفان انجام می دادم،اگرچه 

ازاین کار لعنتی نفرت داشتم.
        درآن شب بیشتر اوقات با میل 
ورغبت تمام درکنارآقا بیژن ایستادم 
واو سخاوتمندانه ورقها را در معرض 
باختن  داد،گویی  قرارمی  من  دید 
ازبرایش ابداً مطرح نبود،او می باخت 
تا مرا هرچه بیشتر درکنار خودداشته 

باشد!
        باخودمی اندیشیدم که من بااینهمه 
نزددیگران،برای  واعتبار  ارزش 
شده  وسیله  یک  فقط  جهانگیر 
ظاهری  حفظ  برای  ای  ام،وسیله 
طبیعی  غریزۀ  ازدرماندگی  آبرویش 
قمارونقش  بساط  اندازی  راه  وبه 
دست  خواندِن  درکاِرزشِت  من 
همخوابگی  درحسرت  حریفان،ولی 
تاپایان  ام  ورسمی  شرعی  باهمسر 
وبسازم،درست  بسوزم  باید  عمر 
است که اینک ازنظر مادی درشرایط 
برم،اماباچه  می  بسر  مطلوب  نسبتاً 
یک  دادن  ازدست  بهای  بهایی،به 
همسرعاشق،یک محیط گرم وسالم 
فرزند  داشتن  وباالخره  خانوادگی 
ودلبندویک  شیرین  ویافرزندانی 

زندگی شرافتمندانه!
        منیره پس از ادای این عبارات،از 
گفتن بازماندویکی ازدستهایش راروی 
لبه ی میز کارم نهادوپیشانی اش را 
می  که  قرارداد،گویی  دستش  روی 
خواهد دقایقی به خواب رود،لحظاتی 
به سکوت برگزارشد،ازجایم برخاستم 
از  وپس  ازاتاق خارج شدم  وآهسته 
دوسه دقیقه با یک لیوان آب خنک به 
اتاق برگشتم ولیوان را درکناردستش 
میکنم  فکر  نهادم،گفتم  میز  روی 
نیازداشته  خنک  آب  لیوان  یک  به 
باشی،سرش را ازروی دستش برداشت 

ونگاهی مظلومانه به من انداخت،لیوان 
از  وپس  میزبرداشت  ازروی  را 
نوشیدوضمن  ای  تشّکر،چندجرعه 
یکی  پشت  با  لبانش  کردن  پاک 
ازدستهایش گفت: خداعمروعزتت را 

زیاد کند،چقدرتشنه بودم!
        گفتم: اگر خسته شده ای می توانی

 بقّیه ی داستانت را فردا بیان کنی.
        گفت: نه،اجازه بدهید همین امروز 
داستانم را بگویم،چراکه فردا خیلی 
دیراست،آنگاه شروع به خواندن این 

شعرکرد: 
 دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
 قّصه ی بی سروسامانی من گوش کنید
. شم بگو ، بگو : گفتم

        گفت: دریافت آن نامه را به جهانگیر 
نداشت،چون  هم  لزومی  نگفتم، 
ازِعرق وحمّیت  بود که  اونشان داده 
ناموسی تهی است،مساله ی بیماری 
اش  پرستی  وناموس  غیرت  او،حّس 

رااز او گرفته بود.
        هفته ی دیگر،بازبه هنگام سالم 
واحوالپرسی بابیژن،کاغذُمچاله شده 
وپس  گذاشت  دستم  درکف  را  ای 
اززدن چشمکی مراترک کرد وپشت 

میز قمارنشست.
        اودراین نامه نوشته بود:سالم 
به شما خانم خوب،هفته ایکه گذشت 
مِن  برای  بود،اما  روز  هفت  اگرچه 
شیدای شما از هفتادروز بیشتربود،به 
ام،  کرده  عادت  تان  ماه  روی  دیدن 
اگرموافق باشیدتا دیداری دربیرون از 
خانه تان باهم داشته باشیم به نشانه ی 
موافقت دست تان را زمانیکه درکنارم 
بگونه  لحظه  یک  ایدبرای  ایستاده 
نشود،روی  جلب  کسی  توّجه  ایکه 
بگذارید،استدعا  هایم  شانه  از  یکی 
دارم گمان بدنکنید،فقط می خواهم 
راحتی  به  ای  چنددقیقه  باشما 
باشم،همین  داشته  گفتگویی 

وبس،دوستدارشما،بیژن.
        ناگفته نماند که این بار از خواندن 
نگران،  وهم  شدم  شاد  هم  نامه 
باخودگفتم آیا درست وشرافتمندانه 
است زنی شوهرداربامردی بیگانه در 
خلوت به صحبت کردن بنشیندآآیا 
واحیانًا  دیدار  ازاین  او  قصد 
سویی  قصد  تکرارآن،درنهایت 
دیگردردرونم  نیست!؟ازسویی 
احساس خوبی نیز نسبت به او پیدا 
کرده بودم،برسر دوراهی قرارگرفته 
ویروس  که  بودم  کسی  بودم،مثل 

سرما خوردگی دربدنش 
بقیه درصفحه ۴۸
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بمناسبت  ۲۴ اسفند تولد 
رضاشاه بزرگ

»داداش  پسر  میرپنجه   خان  رضا 
ازایل  کوهی   سواد  افسر  بیک«  
»پاالنی«  بود. نام این طایفه  درتاریخ 
برده  پتروگراد   طبع   خانی«    «
بیاددارم   که   جایی  وتا  است  شده 
حکام  وقایع   که  تاریخ   غیرازآن 
گیالن  والهیجان  وظهورشاه اسمعیل  
می  را   گیالنی  احمد  خان  وحاالت  
درتاریخ  طایفه  ازاین   نامی  نویسد  

دیگر  برده نشده است.
در»بار فروش«  بابل  ازمرحوم  میرزا 
معمر   مردی   که   ، رئیس  محمود  
که  شنیدم  بود   ودرویش  وفاضل  
می گفت : شاه ) یعنی رضاشاه(  از 
ایل » پاالنی«  وازقضا  بین » پاالنی« 
عجیبی  لفظی   قرابت  و»پهلوی« 
موجود است، اما گمان ندارم  خودشاه 
ملتفت  نام عشیره ی  خود بوده  واین 
اسم خانوادگیب  یعنی » پهلوی«  را 

بدین  مناسبت  انتخاب کرده باشد.
) پهلوی قبالً  اسم خانواده  » میرزا 
که  پست  وزارت  عضو  محمودخان« 
از فضال وآزادیخواهان  معروف است 
بانک  تلگرافی   عنوان  ونیز   بود 

شاهنشاهی » پهلوی«  بود.(
 «: فرمود  می  روزی  سابق  خودشاه 
آقامحمد خان  که از شیراز فرار کرده  
درحدود سوادکوه آمد  وخانواده مارا 
فریب داده  با خود همراه کرد  و نیز 
می گفت  من طفل شیرخواردوماهه  
بودم که با مادرم  ازسوادکوه به تهران  
روانه شده  بودیم در سر کدوک فیروز  
کوه ، من  ازسرما و برف سیاه شدم. 
ام  مرده  من  اینکه  خیال  به  ومادرم 
مرا بچاروادار سپرد  که مرا دفن کند 
وچاروادار مرا  در آخور یکی از طویله 

ها  باقنداق برجا گذاشت  وخود وقابله  
براه افتاد  به فیروز کوه  رفتند. ساعتی 

دیگر  قافله  دیگر  میرسند  
ودرقهوه خانه  کدوک منزل می گیرند 
. یکی از آنها  آواز گریه طفلی  را می 
شنود. میرود وکودکی را درآخور می 
بیند اورابرده  گرم می کنند  وشیر می 
دهند و جانی میگیرد  ودرفیروز کوه 

به مادرش  تسلیم می نمایند.
مادرش از اهل محل نبود باطفل  صغیر 
شیرخوار  ازسوادکوه  چنانکه گفتیم  
برادری  خانم  این   . آمد  تهران   به 
که  نام   بیک   ابوالقاسم   داشت  
خیاط قزاق خانه  بود وبعد  به درجه  
سرهنگی رسید وپس ازکودتا  مرحوم 
شد. خانم نامبرده  نزد برادر خودرفت  
وطفل را نیز  با خود برد  واین کودک 

درخانه  دایی خود بزرگ شد.
آثار   رسید   رشد  بحد  که   ازروزی 
پیدا  دراو  وسرکشی  فرازی   گردن 
آمد  وتا پانزده سالگی  آزاد وراست 
راست  راه میرفت ، درآن هنگام  دایی 
او  وی را بعنوان  پیاده قزاق  به فوج 
اول قزلقخانه  سپرده ورئی این  فوج  
بودودرآن  پنجه  میر  غالمرضا خان  
که  هرسواری  قرارگذاشتند   فوج  
بیمار شود  یا غائب باشد  این پیاده  
قزاق  به نیابت او  سوارشده وارد صف 

گردد.
مظفرالدین شاه چند عدد » شصت 
تیر« وارد کرده بود  از آن جمله یکی 
به قزاق خانه داد وعبداهلل خان معروف 
به » ماژور سرهنگ«  که پدرش روزی  
است،  بوده  اتریشی  فوج   ماژور 
تیرشد. شصت  گروهان    فرمانده 
سمت  به  پیاده   قزاق   ورضای 
انتخاب  گروهان   این  وکیلباشی 
گردید.وباألخره  فرمانده گروهان  شد 
کردن   اداره  درقسمت  رفته   ورفته 

شصت تیر  ترقی کرد  وبه »رضاخان 
شصت تیر « نامبردارشدودرسفرهای 
عمده ی جنگی  ازقبیل جنگ  با رحیم 
خان  چلبیانلو  دراردبیل  که عده ای 
سرداربهادر   جعفرقلیخان   بریاست 
پسر بزرگ سرداراسعد  بختیاری  از 
چریک وقزاق فرستاده شده بودند و 
» یفرم خان ارمنی«  رئیس شهربانی 
هم  با آنهابود،  رضا خان نیز شرکت 

داشت.
شبی درمدرسه ارامنه نمایش بود  » 
سردارسپه«  وزیر جنگ  وسرداربهادر  
که آن وقت »سرداراسعد« لقب یافته 
بود وجمعی دیگر از رجال  نیزدعوت 

داشتند  منهم بودم.
نمایش   های  پرده  ازفواصل   دریکی 
دراطاقی هدایت شدیم  که مخصوص 
وچیده شده  تهیه  محترم   مهمانان 
بود، سردارسپه  مرا نیز دعوت کرد  
ودرآن اطاق  سر میز نشسته بودیم  
آمد.  بمیان  متفرقه   های  وصحبت 
به سفر  اشاره  منجمله سرداراسعد  
که  درسفری  گفت:  کرده  اردبیل  
مادررکاب  حضرت اشرف  به اردبیل 
رفتیم... سردارسپه  نگذاشت سخنش  
دررکاب  من  خیر  وگفت:  شود  تمام 

شما بودم... وبعدازآن گفت:
راازمرگ  »یفرم«  سفر  درآن  من 
را  ای  دره  اشرار  زیرا  دادم  نجات  
ازدوطرف گرفته  وکوههارا  دردست 
داشتندومادرجلگه مقابل آن  دره  اردو 
زده بودیم ومیدان جنگ  فاصله ی
 زیادی نداشت وبه دره مزبور  نزدیک 

بود.
یفرم   ، نشد  خبری  ازدشمن  روزی 
ازمواضع  تحقیق   برای   شده  سوار 
ومن  پیشرفت   تنها  دشمن  مقدم  
 ، بودم  اوشدم. ونگران  ملتفت خبط 
یفرم رفت وداخل دره شدوبالفاصله  

شد  شنیده  تفنگ   شلیک  صدای  
ویفرم برنگشت.

دره  بسوی  سوارشدم  عجله  به  من 
رسیدم  که  دره  ی  دهنه  به  راندم  
پشت  دره   دردوطرف  اشرار   دیدم 
سنگها موضع گرفته اند ، یفرم غفلت 
کرده مسافتی  به داخل تنگه  رانده 
گرفته   قرار  هدف  سو   وازدو  است 
واسبش را زده اند وخوداو  به خاک 
ریز  سرقناتی پناه  برده  وتافشنگ 
وسپس  کرده   ازخوددفاع  داشته  
وفشنگ  پرداخته   بدفاع   ماوزر   با 
است   کرده  گیر  ماوزرش  درلوله  
وچند نفر  پشت  خم،  بطرف او کشاله  
کرده اند واو بالوله کاوزر مأیوسانه به 

آنها نهیب می دهد....
من پیاده شدم  وبا تفنگ چند تیر 
به اطراف  وجلوی او تیراندازی  کرده 
دادم   نجات  مخمصه   ازآن  را   یفرم 

وآن روز  کاری مهم صورت دادیم.
ومشهور   بزرگ   جنگی  درسفر 
کلهر   طوایف   با  که  ساالرالدوله  
قریب چهل هزار  سوار بقصد  گرفتن 
تهران  تا ساوه پیش آمده بود ، ودولت  
خوانین بختیاری  را به دفاع فرستاد  
نیز رضا خان  وشصت تیرش  شرکت 
داشت. وباز  بعدازآن  محاربه  درسفر 
جنگی دیگری  که به ریاست  شاهزاده 
» عبدالحسین  میرزای فرمانفرما«  به 
دفاع ساالر الدوله عذه ای  مأمورغرب 
گردید  ویفرم درجنگ  معروف به » 
رضا   ، رسید  بقتل  شورچه«   جنگ 
خان باشصت تیر ش شرکت داشت 
واز کسانی که  درآن جنگ بوده اند  
شنیده ام که  میگفت  رضاخان کمال  
شهامت  وجالدت را  به خرج داده بود 
ویکی ازعوامل عمده  شکست اشرار  
وعشایر،  توپخانه  ومقاومت رضاخان  

بود.
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رضاخان  شصت تیر
ازروزی که رضا خان بحد رشد رسید آثار گردن فرازی 
وسرکشی دراو پیدا آمد وتا پانزده سالگی آزاد و راست 
راست راه می رفت. دایی او  وی را بعنوان  پیاده قزاق  به 

فوج اول قزاق خانه  سپرد

دکتر همایون آرام

استیضاح بی پایه استیضاح بی پایه 
ترامپترامپ

مجلس   ( کنگره  های  دموکرات 
از   پس   بلفاصله  آمریکا(   نمایندگان 
جمهوری   ریاست  به   ترامپ  انتخاب  
بیرون  برای  درتالش   ۲۰۱۶ درنوامبر 
تا  که  بودند  سفید  کاخ  از  او  راندن 
ویدیوی  دریک  دارد.  ادامه  امروز  به 
بخصوص  ها  دررسانه  موجود  
 MSNBC و    CNN تلویزیونهای 
استیضاح ترامپ  درنوامبر ۲۰۱۶ مورد 

بحث بود.
سه  درطی  دموکرات   حزی  رهبران 
از  ترامپ  جمهوری   ریاست  سال 
هیچگونه  فعالیتی   علیه او  روگردان 
اصالحی   اقدامات   کلیه   وبا  اند  نبوده 
وی مخالفت  کرده اند. بجای رسیدگی 
مسئله   مانند   مملکتی  مشکالت   به 
بی خانمان ها ، امنیت مرزهای جنوبی 
وبهبود  وضع اقتصادی،ک همه اقدامات  
خودرا صرف  برنامه ریزی ومبارزه ، بااو 
ترامپ  حتی  ها  دموکرات  اند.  نموده 
را رئیس جمهور قانونی نمی شناسند. 
مجلس  رئیس  پلوسی    نانسی  خانم  
است:»  کرده  اظهار  چنین  نمایندگان  
من نمی خواهم اورا استیضاح کنم ، می 

خواهم او  زندانی شود.«!
دموکرات ها با  وارد کردن اتهامات  پی 
استیضاح  در  سعی  اساس  وبی  درپی  
از  او  برکناری  ترامپ  می کنند. هدف 
از  گیری  وجلو  جمهوری  ریاست  مقام 
باشد.  می   ۲۰۲۰ مجدددرسال  انتخاب 
دست  ترامپ   شدند   مدعی  ابتدا  
آنها  وباکمک   هاست  روس  نشانده  
برای  است!  شده  جمهور  رئیبس 
رابرت  تحقیقات   اتهام   این  بررسی  
مولر  بازرس  ویژه آغاز گردید . پس از  
سه سال تحقیقات  دامنه دار  وصرف 
مخارج  بیش از  ۴۰ میلیون  دالر  که 
آمریکایی  دهندگان  مالیات   از جیب  
پرداخت گردید ، مولراعالم کرد  دلیلی 
باروسیه   ترامپ  تبانی  اثبات  برای  

بدست نیامده است. 
ادعای کاذب  تبانی را  دستیاران اوباما 

وکلینتون  با یاری مقامات  عالی رتبه

FBI مانند  جیمز کومی، جان  CIA و 
برنان* جیمز کالپر و لورتا لینچ  طرح 
نام  کردن   دار  لکه  بودند. هدف  کرده 
وجلوگیری  او   برکناری   ، ترامپ 
سال  انتخاباتی  مبارزات   در  ازشرکت 

۲۰۲۰ بود. 
حقایق   کردن   مخفی  دیگر   اتهام 
بود.   عدالت  اجرای  از  وجلوگیری  
فراوان  تبلیغات   با  دموکرات   رهبران 
نژادپرست،  را  ترامپ  کردند  سعی 
وحتی  پریش  روان  رزمجو،  خودکامه، 
که   هنگامی  کنند.  معرفی  عقل   کم 
مافیایی   های  تاکتیک  این  از  هیچیک 
مؤثر واقع نشد، سعی دریافتن اتهامات  
با  ترامپ   ومکالمه   نمودند  دیگر 
جمهور  رئیس  زلنسکی  والدمیر 
اوکراین  رابرای محکوم کردن  او عنوان  
کردند. سرانجام مجلس نمایندگان  که 
اکثریت  اعضای آن  دموکرات هستند 
باشتاب- وبرخالف قانون که ابتدا باید 
روند  آغاز  برای  مجلس  اعضای  همه 
تصمیم  وبا  بدهند-  رأی  استیضاح 
را  استیضاح  کار  شیف   ادم  و  پلوسی 
را  زیر  دوماده  وسرانجام   آغازکردند 
استیضاح  برای   ۲۰۱۹ دسامبر  در۱۸ 

ترامپ  اعالم کردند:
ماده اول: سوء استفاده ازقدرت:

به ادعای  دمکرات ها  ترامپ  درمکالمه 
با رئیس جمهور اوکراین  در۲۵ جوالی 
۲۰۱۹  اورا زیر فشار گذاشته  وخواستار 
بایدن  هانتر   درباره  تحقیقات   انجام  
نامزد حزب دموکرات   بایدن   پسر جو 
درانتخابات  ریاست  جمهوری  درسال 
به  نظامی  وکمک  است،  شده   ۲۰۲۰
را  آن  کنگره  قبال  که  را-  اوکراین  
امر    این  به  است-  بوده  کرده  تصویب 
مشروط ساخته است. بدینگونه  ترامپ 
جوبایدن  خود  رقیب   شکست  برای 

ازیک خارجی کمک خواسته است.
یک  شکایت   برمبنای  اتهام   این 
بعنوان  ها  دررسانه  که  ناشناس   فرد 

افشاگر)Whistle Blower( شناخته

ها  دموکرات  باشد.  می  شود  می 
واحضار  فرد   این  هویت  ازافشای 
خودداری  دادن   شهادت  برای   او 
یکی  افشاگر   اطالع  بقرار  کنند.  می 
حزب  رتبه  عالی  مقامات  ازدستیاران 

دموکرات است.
با  ازهمکاری  خودداری  دوم-  ماده 
برای  نمایندگان   مجلس  تحقیقات 

استیضاح:
واهی بودن  این اتهام  برکسی پوشیده 
اکثریت  دارای   ها  دموکرات  نیست. 
درطی  هستند.  نمایندگان  مجلس  در 
سه سال   گذشته با تشکیل  جلسات 
متعدد  به بحث درباره استیضاح ترامپ 
با برنامه های  ازاو  ومخالفت   انتقاد    ،
پائین  مرزی،  امنیت  مانند   اصالحی  
ازهجوم  گیری  جلو  ها،  مالیات  آوردن 
مهاجرین  غیر قانونی، تنظیم  سیاست 
جنین  سقط  کردن   ومحدود  خارجی 

پرداخته اند.
مجلس  های  دموکرات  سرانجام 
نمایندگان  بدون یافتن  مدارک قانونی  
به استیضاح  ترامپ  رأی مثبت دادند. 
توانسته  چگونه   ترامپ   بنابراین 
نمایندگان   است  درتحقیقات مجلس  

کارشکنی کند؟
درمجلس  که   آنهایی  اینکه  جالب 
یک  بجز  دادند   شهادت   نمایندگان 
بودند  دموکرات  حزب  طرفداران   نفر 

وعقاید خودرا ابراز میداشتند.
استیضاح  دوماده  تصویب   از  پس 
ترامپ توسط مجلس نمایندگان  بنابر 
استیضاح  پرونده  باید  اساسی  قانون 
اما  شد  می  ارسال  سنا  به  بالفاصله 
مختلف  های  بهانه  به  پلوسی  خانم 
چندهفته  برای  سنا  به  آن   ازارسال 
بود. سابقه  بی  امری  کردکه  خودداری 
سرانجام  پرونده استیضاح  به مجلس 
سنا ارسال گردید و مجلس سنا درروز 
چهارشنبه پنجم فوریه ۲۰۲۰ به برائت 

رئیس جمهور رأی داد.
به  استیضاح  مواد  درارسال   تأخیر  

بود  سیاسی  بازی  یک  سنا   مجلس 
انتخابات   هنگام  که  بود  خاطر  وبدین  
درسال ۲۰۲۰ ندعی گردند که  ترامپ 
واجد  شرایط  برای شرکت درانتخابات  

نیست. 
دموکراتها   دالیل  رد  در  مهم  نکته 
از  ترامپ  درخواست  پیرامون  
محاکمه  برای  اوکراین  جمهور  رئیس 
این  این است که   بایدن   کردن  پسر 
قراردادسال  برمبنای   درخواست  
این  باشد.  می  کشور  دو  بین   ۱۹۹۹
قرارداد  مربوط به همکاری دو  جانبه  
درمورد پی گیری جنایات است . دولت 
 . کرد  استفاده  قانون  ازاین  هم  اوباما 
وی از دولت  اوکراین  خواست  درباره 
مبارزات  سرپرست   مننافورت  پال 

انتخاباتی  ترامپ تحقیق کند
اگر دموکرات ها ی چپگرا  درانتخابات 
۲۰۲۰  موفق شوند برای از میان برداشتن  
مخالفان سیاسی خود  وتبدیل آمریکا 
به یک کشورسوسیالیستی  یک حزبی 
CIA و  FBI مانند  کوبا  ازسازمان های

استفاده خواهند کرد.

حاصل کالم
ترین   منصفانه   غیر  ترامپ  استیضاح 
همه  باوجود   است.  آمریکا  درتاریخ 
مدرکی   هیچ  ها  دموکرات  های  تالش 
که ترامپ  خالف قانون  رفتار کرده یا 
کار نادرستی انجام داده  بدست نیامد.

نیرنگ   ی  برپایه  وارده   اتهامات 
تبرئه  ترامپ  بودوسرانجام  وساختگی 

شد.
  witch hunt یک  استیضاح  روند 
بمعنی  شکار ساحره  ) کنایه از تحت 
درقرون  ها   ساحره  قراردادن  تعقیب 

گذشته(  بود. 
ناپذیر   اقدامات  پی درپی  وخستگی  
رئیس  ترامپ   علیه  ها   دموکرات 
جمهور منتخب  درتاریخ ایاالت متحده  

بدون سابقه است. 
بود  پایه  بی  بقدری  استیضاح   دالیل  
که خانم         Tulsi Gabbardکاندید 
دموکرات  برای ریاست جمهوری در۲۹ 

دسامبر  ۲۰۱۹ چنین اظهار داشت:
موجب  ترامپ   استیضاح  متأسفانه    «
می  وی  جسارت  و  قدرت   افزایش  

گردد «. 
از گذشت سه سال   دموکرات ها  پس 
بقبوالنند   خود  به  اند   نتوانسته  هنوز 
که ترامپ  رئیس جمهور منتخب  مردم 
حق  جمهوری  ریاست  و  است.  آمریکا 

خانم کلینتون  نبود!
تا شما  چه فکر کنید.
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۴۳
روزی فراموش  نشدنی بود؛ روزی که 
جبل سهم  خاندانش از وقف را تحویل  
گرفت. حیاط خانه - خانه ی پیروزی-  
را برای نشستن  برگزید  وآل حمدان  
را نزد خودفراخواند. افراد  هرخانوار  
بین   را  اموال  به تساوی  و  را شمرد  
آنان توزیع  کرد. حنی برای خودش  
امتیاز خاصی قائل نشد . شاید خود  
حمدان  کامالً  بااین عدالت  وبرابری 
راضی نبود ، اما غیرمستقیم عقیده 
اش  را طوردیگری بیان کرد وجبل را 

مخاطب  قراردادوگفت:
- جبل ، این عدالت  نیست که  به 

خودت ظلم کنی.
جبل اخم کرد  وگفت:

- من  دوسهم برداشتم ، یکی برای 
خودم  ویکی برای  شفیقه.

- اماتو رئیس  این کوچه هستی.
جبل با صدایی بلند  که همه شنیدند 

گفت:
-  رئیس قوم به این معنی نیست  که 

به مردمش دستبرد بزند.
دعبس که بی صبرانه  منتظر نتیجه ی

 این  گفتگو بود ، گفت:
حمدان  نیست،  حمدان    ، جبل   -
دعبس نیست، دعبس کعبلها نیست.

جبل غضبناک اعتراض کرد:
- منظورت  این است که  یک خانواده 
ومخدوم   خادم  ی   دسته  دو  به  را  

تقسیم کنم؟
پابرجا  اش   درعقیده  دعبس  اما 

بودوگفت:
 ، خانه  قهوه  صاحب  ما  دربین    -
فروشندگان  دوره گرد وگدا هست. 
چطور می توان گفت که همه برابرند؟ 
من اولین کسی بودم که  محاصره را 
قرار  قدره   تعقیب  وتحت  شکستم 

که  بودم   کسی  نخستین  گرفتم. 
که  وقتی  کردم.  دیدار  درغربت  باتو 
دیگران  مردد ودودل  بودند، مناولین 

کسی بودم  که از تو حمایت کردم.
جبل خشمگین  ترشد و فریاد زد:

- کسی که از خودش  تعریف می کند، 
دروغگوست. بخدا آدمهایی مثل تو  
همان بهتر زیر بار ظلم وستم باشند.  

دعبس می خواست همچنان مجادله 
در  خشم  آتش  دیدن  با  ولی  کند 
وبدون  شد  منصرف  جبل  چشمان  
اینکه چیزی بگوید  آنجارا ترک کرد. 
شب هنگام  به حشیش  کش خانه 
جمع  وبه  رفت  اعمش  عتریس  ی  
بودند،  نشسته  دورهم  که  کسانی 
پیوست. حشیش کشید  و یک ریز  
از گرفتاریهایش  حرف زد. دست آخر  
برای سرگرمی  از کعبلها  خواست که 
کردند  قمار  کنند.  قمار  یکدیگر   با 
ساعت   یک  از  کمتر  در  ودعبس  
سهمش را ازاوقاف  باخت! عتریس  در 
حالیکه  آب قلیان  را عوض می کرد 

، گفت:
- ای دعبس  بدشانس! علیرغم اراده 
فقر سرنوشت  ) جبالوی(   واقف  ی 

توست.
از  منگ  باخت،  از  دلگیر  دعبس 
حشیش  باعقل  پریشان زیر لب ُغر 

زد:
- ثروت به این آسانی از دست نمی 

رود.
عتریس  پُکی به  قلیان زد  که ببیند 

آب آن به اندازه استو گفت:
- برادر ، حاال که از دست  رفته است.
مرتب  اسکناسهارا  بادقت  کعبلها  
کرد  ودستش را بلند کرد تا در جیب 
بگذ  پیراهنش   زیر  ی   سینه  روی 
مانع شد   با یک دست   ارد، دعبس 
را  پول  کرد   اشاره  دیگر   وبا دست 

برگرداند.
کعبلها با اعتراض گفت:

- پولی به تو  بر نمی گردانم ، تو حقی 

به آن نداری!
دعبس فریاد زد:

- پول را بده  آشغال!
عتریس با ناراحتی به آن دو نگاه کرد 

وگفت:
- درخانه ی من دعوا  راه نیندازید.

دعبس در حالیکه  دست کعبلهارا  را 
محکم گرفته بود ، دادزد:

- این حرامزاده نباید  پول مرا بدزدد!
- دستم را ول کن  دعبس. من پولی 

از تو ندزدیدم.
- یعنی ازراه تجارت  به دست آوردی؟

- پس چرا قمار کردی؟
او  به  محکمی   ی  کشیده  دعبس 

زدوگفت:
اینکه   از  پیش  بده   را  پولم   -

استخوانهایت را  خرد کنم.
ناگهان  کعبلها  دستش را آزاد کرد. 

دعبس که از غیظ  دیوانه  شده بود
فرو  او  چشم  به  سبابه   انگشت  با 
کرد. کعبلها جیغ کشید  واز جایش 
چشمش  راروی  دستش  پرید،  باال 
دستش  از  واسکناسها  گرفت، 
درد  از  افتاد.  دعبس   پیراهن  روی  
سکندری خورد  ونقش زمین گردید.
بخود پیچید و  نالید. حاضران به به او 
نگاه کردند. دعبس پولهارا  جمع کرد  
ودر پیراهنش گذاشت. عتریس  به او 
نزدیک شد  ووحشت  زده به او گفت:

- تو چشمش رادرآوردی!
دعبس  لحظه ای  به خود آمد. ناگهان  

برخاست وازآنجا بیرون  رفت.
جبل با دیدگان  برافروخته  از خشم در 
حیاط خانه ی پیروزی  بین مردان  آل 
حمدان  ایستاده  بود. کعبلها چمباتمه 
زده  پارچه ای روی  چشمش بسته 
بود . دراین حال  دعبس  درسکوت 
کرد.  می  نگاه   جبل  به  ونومیدی  
حمدان با مالیمت  برای فرو نشاندن  

خشم جبل گفت:
- دعبس پول را به کعبلها پس خواهد 

داد.

جبل با صدای بلند  فریادزد:
- اول باید بینایی اش را  برگرداند!

کعبلها ریر گریه زد ورضوان  شاعر 
حزن انگیز گفت:

را  اش  بینایی  داشت  امکان  کاش   -
برگرداند.

صورت جبل  مانند آسمان  بهنگام 
رعدوبرق تیره شد وگفت:

- اما  امکان دارد  چشم دربرابر  چشم 
برداشته شود.

دعبس بیمناک به صورت جبل خیره 
شد وپول را به  حمدان دادوگفت:

- ازشدت غضب عقلم از دست رفت، 
قصد آزار اورا نداشتم.

نگاه  به صورت دعبس  جبل مدتی  
کرد  وباصدایی هولناک گفت:

- - چشم دربرابر چشم. ظالم باید  به 
جزا برسد.

نگاهها با حیرت  با یکدیگر  ردوبدل 
شد. هیچکس  تا آن روز  جبل را  این 
چنین  خشمگین ندیده بود. حوادث 
خشم  باعث  ازاین   پیش  دیگری 
اوشده بود مانندروزی که خانه ی پر 
نعمت را ترک کرد  یازمانی که قدره 
بحد   روز   آن  اما   رساند؛  قتل  رابه 
نهایت غضبناک بود . هیچ چیز جز 
توانست   نمی  هدفش  به  رسیدن  
حمدان  بنشاند.  فرو  اورا   خشم 
او  اما  بگوید،  چیزی  خواست  می 

پیشدستی کرد وگفت:
برنگزیده  شمارا  واقف)جبالوی(    -
زندگی  کنید.  تعدی  بیکدیگر   که 
باشد  وقانون   نظم  ی   برپایه  باید 
نابود می  را   وگرنه هرج ومرج همه 
کند. بنابراین دعبس من  بردرآوردن  

چشمت پافشاری می کنم .
شد  مستولی  دعبس  بر   ترس 

وفریادزد:
من   به  ندارد   جرأت   کس  هیچ   -

دست بزند وگرنه باهمه می جنگم.
جبل مانند  گاوی وحشی به او حمله 
او  صورت  به  ای  ضربه  وچنان  کرد  

زد  که به زمین افتاد  و دیگر تکان 
بیهوش  هنوز  که   اورا  جبل  نخورد. 
بود  از زمین برداشت ومحکم از پشت 
او  وبه  روکرد  کعلبها  به  بعد  گرفت. 

دستورداد:
- برخیزوحقت را بگیر.

ایستاد.  مردد  و  برخاست  کعبلها 
دراین بین  صدای جیغ وداد  از منزل 
دعبس  بلند شد. جبل با خشونت  به 

کعبلها  نگاه کرد  ودادزد:
- جلو بیا پیش ازاینکه  زنده بگورت 

کنم .
رفت  دعبس  طرف  به  کعبلها  
وباانگشت  سبابه  به چشم راست او 
فرو کرد تااینکه جلوی  چشم همه ، 
چشم او به بیرون  پرت شد. جیغ وداد  
خانواده ی دعبس  بیشترشد. بعضی 
وعلی  عتریس  مثل   دوستانش  از  

فوانیس به گریه افتادند. جبل دادزد:
شما  بخدا  اشرار!  ترسوها،    -
اگر   آمد  نمی  بدتان  ازباجگیران  
علیه شما نبودند. همین که  کمترین  
مبادرت   ، بیاورید  دست  به  نیرویی 
به ظلم وتعدی  به دیگران می کنید. 
اعماق   ِ برای سرکوب کردن شیطان 
وجودتان  چاره ای  نیست جز ضربه  
بدون گذشت وبی امان به او. یا نظم 

وقانون  یا نابودی!
دعبس رابه  دست دوستانش سپرد 
ورفت. این حادثه اثر عمیقی داشت. 
پیش ازآن  جبل رئیسی محبوب بود. 
مردمش درباره ی  او فکر می کردند  
خواهد  نمی  که  است  باجگیری  او 
عنوان  باجگیر  یا ظاهر آن  راداشته 
ی  ومایه  ترسناک  حاال  اما   باشد، 
ی   درباره  مردم  بود.  شده  وحشت 
سنگدلی  وظلم او پچ پچ  می کردند. 
اما همیشه  کسانی بودند  که حرف 
ی   وجنبه  کردند  می  رارد  مخالفان 
دیگر  سوء رفتار وقساوت اورا  گوشزد 
می کردند وبه آنان  ترحم اورا  نسبت 
اش   صادقانه  رغبت  دیدگان  آسیب 
به برپاکردن  نظامی که  عدل ، نظم 
وبرادری رادربین  آل حمدان  تضمین 
کردند.  می  نشان   خاطر  کرد،  می 
طرفداران  هرروز  اخیر   ی  عقیده 
بیشتری به اعمال وگفتار او  پیدا می 
کرد؛ حتی کسانی که مخالف  او بودند  
به او عالقمند  می شدند، کسانی  که 
می  ایمان   او  به  ترسیدند   می  ازاو 
آوردند، آنان که  ازاو رانده  شده بودند 
، به او متمایل  می شدند. همگان  از 
نظامی  محافظت  می کردند  که کسی  

به حدود  دیگری تجاوز نکند. 

درستکاری  وامنیت  درایام او رواج 
داشت. او نمادی بود  از عدالت ونظم. 
تازمانی که  ازدنیارفت هرگز از مسلک  

خود منحرف  نشد.
***

این قصه ی جبل بود. نخستین کسی 
بپا  ظلم   علیه  ما   ی  درکوچه  که  
خاست. اولین کسی که  این افتخار 
بعداز  جبالوی)واقف(   با  راداشت  
انزوایش مالقات کند. او به درجه ای 
از قدرت رسید  که هیچکس یارای 
مخالفت بااورا نداشت. بااین حال  او 
ومال  کلفتی   گردن   ، باجگیری  از 
اندوزی  ازراه  جاروجنجال  وتجارت 
مواد مخدر  دوری می جست. وبین 
قومش  مثال عدل  ونیرو ونظم بود. 
او واقعاً  خودرابرتر  از دیگر مردمان  
کوچه ی ما  نمی دانست. شاید پنهانی  
ازآنان بیزاربود یا مانند  بقیه ی مردم  
آنان را  خوار می شمرد، اما هرگز  به 
احدی از آنان  تعرض نکرد. واین سر 

مشقی بود  برای همه ی پیروانش.

۴۴
رفاعه

ای  بود.هرموجودزنده  نزدیک  سحر 
درکوچه  حتی باجگیران، سگها وگربه 
ها  درخواب بودند. تاریکی  برهمه جا  
نفوذ کرده بود  وانگاری  قصد رفتن 
نداشت. دراین سکوت  محض دروازه 
ی  » خانه پیروزی«  درمحله ی آل 

جبل  بااحتیاط تمام  بازشد ودوشبح

  ازآن بیرون  آمدندوبه آرامی به طرف  
از  پس  افتادند.  راه  بزرگ   ی  خانه 
گذشتن  از کنار دیوار بلند  به سوی 
صحرارفتند. آن دو  محتاطانه  قدم 
پشت  به  داشتندوهرازگاهی   برمی 
سرشان  نگاه می کردند که مطمئن 
نیست.  دنبالشان   کسی   شوند  
پراکنده،  نورستارگان   باراهنمایی  
پیش رفتند تا به صخره ی بلند  که  
همچون  لکه ی سیاهی  دردل تاریکی  
مردی   دو  آن  رسیدند.   ، بود   شب 
میان سال  وزنی جوان  بارداربودند. 
هردو بقچه های  سنگینی حمل می 
کردند. وقتی به صخره رسیدند ، زن  

آه عمیقی کشید  وگفت:
- عمو شافعی، خسته شدم.

مرد ایستاد وبا غیظ گفت:
- استراحت کن. خداگرفتار کند آنان 

را  که باعث رنج ماشدند.
زن بقچه را  به زمین گذاشت ورویش 
راروی  اش   برآمده  وشکم  نشست 
زانوهایش   انداخت. مرد  لحظه ای  
به اطرافش نگاه کرد واوهم روی بقچه 
اش نشست. نسیم همراه بارایحه ی 
امازن  وزید،  می  صبحگاهی   خوش 
دلمشغول  چیز دیگری بود  و پرسید:

- کجا می توانم  فارغ شوم . فکرش 
را کرده ای؟

شافعی  باناراحتی گفت:
- عبده،  هرجا بهتر از کوچه ی لعنتی  

ماست.
مرد به کوهی  که ازشمال  تا جنوب  

کشیده بود ، نگاه کردوگفت:
-ما به بازار مقطم می رویم ، همانجایی 

که جبل  به  هنگام محنت  وسختی
 رفت. آنجا دکان  نجاری  باز می کنم ،

 همان کاری که درکوچه می کردم. 
کافی   وپول  طال  مثل  دارم  دودست 

برای شروع کار.
زن روسری  را دورسر وشانه هایش 

پیچیده وغمزده گفت:
- ما درغربت زندگی  خواهیم کرد، 
انگاری هیچ خویشاوندی نداریم. ما 
کوچه  سروران  جبل،  ی  خانواده  از 

هستیم!
و  انداخت  دهان   آب  تنفر   با  مرد 

بتلخی گفت:
- سروران کوچه؟! عبده ، ما از هربرده ای

ذلیل تریم . جبل  وزمان  شکوه وجمال  
او سر آمده، حاال مازنفل- که خدا به 
درک واصلش کند-  را داریم.، بجای 
باشد علیه  ماست. رزق  باما  اینکه  
وروزی  مارا می بلعد  وهرکس را که  
اعتراض وشکایت کند، نابود  می کند. 
عبده هیچیک از از حرفهای اورا نمی 
توانست  انکار کند، زیرا هنوز  روزگار 
سختی  و مرارت  وشبهای حزن آلود  
را بخاطر داشت. با آنکه  بادورشدن  
ازرنج ومصیبت های کوچه احساس 
ازیادآوری   اما  کرد  می  آرامش 
افسوس   گذشته  شیرین   خاطرات 

می خورد . آه عمیقی کشید وگفت:
- هیچ  کوچه ای علیرغم  آن همه 
، مانند  کوچه ی ما نیست.  شرارت 
ادهم   داستانهای  توانید   می  کجا 
وجبل  وصخره ی  هندرا بشنوید ؟  

لعنت  خدا بر اشرار! 
به  خطا  کوچکترین   برای  -آنان 
قصد  ُکشت مارا می زنند وشق ورق  
با چهره های پرافاده  بین ما راه می 
روند، انگاری قضا وقدر وسرنوشت  ما 

همین است!
مرد زنفل  لعین  را بخاطر آورد  که 
چگونه  یقه اورا گرفت  وآنچنان  به 
شدت تکتن داد  که نزدیک بود  دنده 
هایش  بشکند وجلوی مردم اورا به 
زمین  زد. فقط  برای این که  یکبار  
درباره ی  اوقاف  صحبت کرده بود.

او با یادآوری  آن پا به زمین  کوبید 
وگفت: 

- این مجرم  ملعون فرزند  »سیدهم«  
گرفت   گروگان  را  فروش  گوشت 
وهیچ کس دیگر ازبچه چیزی نشنید. 
به طفل یک ماهه هم رحم  او حتی 
نکرد . اگر می پرسی کجا بچه ام را به 
دنیا  بیاورم  ]باید بگویم[ بین مردمی 

که  بچه را بقتل نمی رسانند.
ادامه دارد

عبده  نگران بود که فرزندش را در کجا بدنیا بیاورد؟
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ادامه ی صحبت ۴

می  ازترس    ، دیده  را  این  احمد   
باال  ها   ازپله  دوان   دوان  خواسته  
از   . پائین  رفتم  است.  افتاده  بیاید  
برداشتم. گفتم چرا  چنین  زمینش 
عمل  چراخودت    ، کردی  تعجیل 
او  وعمل   قول  هرکس  ؟   ننمودی 
مطابق نیست  نصایح  او  هرگز  مؤثر  
نمی شود  وسخنان اورا  درانظار وقعی 
نباشد.  گفت صادق  آب می کشید ، 
یکدفعه  میل میان چرخ ، بی کبریت  
به  بناکرد  ازخود    ، خارجی  وآتش 
سوختن. می خواستم بیایم  وشمارا از  
این کار عجیب  خبر بدهم . گفتم این 
تعجبی ندارد  تو چون طفلی وازوضع 
تحصیل  آتش خبر نداری  برای تو 
دنیا  اول   مخلوق  وگرنه  است.  تازه 
که کبریت نداشتند  طریقه تحصیل  
آتش نمودن آنها  همین ساییدن  بود.  
دوچوب را  به هم  بازور می ساییدند  
کنون   تا  که  ای،  قوه  زور سایش  واز 
حقیقت او مکشوف نشده ، حاصل می 
گشت که مااورا  حرارت می گوئیم.... 
این صعوبت، که سد طریقه  تسهیل  
تحصیل اولین الزمهزندگی بنی آدم  
واسطه  به  نمود  راوادار  مردم  است، 
اسباب سهولتی   وعملیات   تجارب  

پیدا نمایند.
این بود که به سنگ چاخماق )چخماق(  
وسایر  مایعات متصل  تاسال ۱۷۶۹ 
متمسک شدند  وهنوز سهولتی که 
درخوربود  تحصیل  نگردید. عقل بنی 
نوع انسان  چندین هزارسال  چیزی 
می جست که به واسطه ی او تحصیل  
آتش دروقت لزوم سهل  وسریع باشد 
او بی  پیدانمی کردوهمه ی مساعی 
نتیجه می ماند. تااینکه  درتاریخ  فوق 
معلوم شد » آنچه خودداشت زبیگانه 

تمنا میکرد« . آنچه می جستند  قوه 
ی  همه  استخوان   در  که  است   ای 
انسان  وحیوان خلق شده ، همه کس 
اورا  باخوددارد، وبی وجود  او زندگی  
ناریه  اورااجزای  است.  محال  ذیروح 
، وبه زبان  یونانی » فسفر«  گویند. 
بعداز  پیداشدن آن اکنون  سر چوبک 
های  نازک را  بقدر دانه  خردل  خمیر 
گوگرد  می گیرند ومیان همان  اجزای 
ناریه  فرو می برند  وبیرون آورده  می 
چیده  قوطیها   ودرمیان  خشکانند، 
به اسم کبریت  فرنگی می فروشند.  
این  به  ما  چیز]ی[  هنوز درمملکت 
لزوم  وسادگی را کارخانه ای نیست 

ومحتاج فرنگیها  هستیم...

صحبت 5

کیت  عیدنوروز*  *تفصیل 
دندان  شیرماهی   * وکاشالوت 
مورژاست * سگ وفیل وشیروگربه 
دارد*  نیزه  ماهیان  پادشاه  دریا* 
دهن  است*  نجار  دار  اره  ماهی 
پلنگ دریا دروازه است * مرجان 
پا   هشت  ماهی  روید*  می  چطور 

کفش ندارد  
فردا عید نوروز است . چندی است 
برای پذیرایی مهمانان عزیز  ومحترم، 
که بی دعوت  به دیدوبازدید همدیگر 
می روند، مشغول هستیم. برای اطفال 
لباس تاز ه دوخته اند. واقعاً عید نوروز 
از اجله واقدم اعیاد ملی روی زمین 
است. جادارد که ما به شکوه وقدمت 
ملل  درنزد سایر  عید  خودمان  این 
ببالیم. بعدازظهررفتم به زیارت اهل 
از  قبور، اطفال هم بودند. ایشان را  
طفولیت به احترام وزیارت مقبره های 
اموات باید معتاد نمود  ورسوم وعادات 
ملیه را  بطور رسوخ در دل آنها، که 
حکم نقش حجر دارد، مرتسم داشت.
)مرتسم . ] م ُ ت َ س ِ [ )ع ص ( فرمان 
برنده . )آنندراج (. مطیع و فرمانبردار 
االطباء(.  )ناظم   . قانونی  و  قاعده  هر 

امتثال کننده . اطاعت کننده(
بعدازشام چون شب عید بود  به هیچ 

اطفال   نشدم.  مشغول  کاری 
صحبت  نموده  رادورخودجمع 
عید   وضع  وازفواید   کردیم،  می 
تجدید   مورث  که  ودیدوبازدید  
 ، مکدره  قلوب  وصفای   الفت 
 ، برای شکوه  بساط تمدن  واساساً  
واقتضای  مخصوص  اشتراک عمومی  
درآسودگی  زحمات معتاده  وانبساط 
قلوب  هیئت جامعه است، یادآوری  
می نمودم. محمود »قطعه«  خودرا ، 
که دم عید  معلم مکتب دار به اطفال  
مکتبی می دهد  نشان می داد. احمد 
خواست  گرفته تماشا  نماید، محمود 
احمد  آقا  برای  بهانه گریه   باز  نداد. 
 ، رادادند  قطعه«   « بود.  داده  دست 
ساکت شد. آورد نزد من ، گفت آقا! 
این قطعه را چرا  به اطفال داده  اند؟  
گفتم  چون می خواستی  برای چیز 
اورا   وجه  من  بکنی  گریه  معنی   بی 
به تو نمی گویم، تا جهل تو  برای تو  
تنبیهی بشود. گفت آقا، اگر ازتاریخ  
می  عید  دم  که  وقطعه   عید  وضع 
بعدازاین  هرگز   نمایید  بیان  دهند  
گریه نمی کنم . گفتم تو بامن بارها 
این عهد را بسته  بعداز نیم ساعت  
باز شکسته ای. وهروقت  موقعی به 
نیز   را  گذشته   قروض  آمده   دست 
حاال   . ای  نموده  ادا  تدین   درکمال 
وقت گذشته، هنگام خواب شما  است 
. فردا من این صحبت را  برای تو می 

کنم . احمد قبول نمود.
محترم  رفقای   . بیدارشد  زود  صبح 
جمع شدند ، نشستیم  سر تحویل، 
بنای  را  القلوب«   یا » مقلب  دعای  
خواندن گذاشتیم وتکرار می نمودیم . 
هفت سین * موجود بود . احمد لباس 
تازه ی خودراپوشیده درآمد، وپشت 

هفت سین هفت آیه سالم است که با 
زعفران وگالب به ظرف چینی نوشته 
عوض شیرینی به زوار خودشان لطفًا 
می خورانندکه تا سال  دیگر ازآفت 
درهرصورت    . باشند  محفوظ  وارده 
باشکوه  هرقدر  را  تحویل   مجلس 
ومجلل بچینند  روا است. » طالبوف«

سرمن  آرام وساکت  ایستاد. منتظر 
، دست  تمام شده  تحویل   که  بود  
نماید.  تبریک  مرا  وعید  ببوسد  مرا 
تحویل گذشت، به حضار  گالب دادند 
وشیرینی آوردند . بعد اجزای مجلس  

متفرق شدند.
که  نمودید   آقا، وعده   : احمد گفت 
ازعید و »قطعه«  به من صحبت نمایید. 
گفتم » قطعه« تفصیلی ندارد  اورا معلم  
برای جلب  منفعت شخصی  خودش 
ایجاد نموده ؛ دم عید  » قطعه « ای
بدهد  ارزد   می  دینار  چند  که  را   
یا  نقدی  تعارف   مبلغی  ودرعوض 
جنسی بگیرد. قطعه معلم  این قدر 
ناقص وبی معنی است که حاکی جمیع  
حاالت او ومراتب  تعلیم مکاتب است. 
نقشهای بی معنی ، صورتهای  بی علم 
تناسب، اشعار لغو  وباطل که در آنها 
نوشته می شود  مایه تعجب  وحیرت 
است. ولی این فقره نیز  درجنب سایر  
معایب تدریس  اطفال،  یحتمل  وقتی 
اصالح   ، دادند  تغییر  مارا  القبای  که 
تاریخ  اقالً  قطعه   دراین  اگر  گردد. 
وضع عید نوروز  ومطالب  دایر بدین  
روز فیروز را می نوشتند باز اطالعی 
برای اطفال  حاصل می شد. حاال من  
به تو کیفیت  تأسیس  اورا حکایت می 
کنم . یادداشته باش وبا این اطالع به 

محمود غلبه بکن. )۱(...
یکی  بود:  نوع  دو  درایران  نوروز   ...
خاصه و یکی عامه. نوروز عامه  اول 
روز  که  است  جاللی   ماه  فروردین 
تحویل آفتاب  به حمل است، ونوروز 
اول  تحویل  تا ششم  ازروز  خاصه  
است  که مخصوص  دربار پادشاهان 
بود. پادشاهان ایران  دراین شش روز  
نمودند،  می  ها   بخشش  فقیران  به 
مراتبهم،  قدر  علی  وزرا،  و  عمال 
پاداش خدمات  سالیانه خودرا  از شاه

)۱(- سپس نگارنده  راجع به نوروز، 
که یادگار جمشید است، قدیمترین  
عیدهاست، وابتدای فصل بهار است 
وروز خالفت  علی است شرح مفصلی  

بیان می کند.

کتاب احـمد یا سفـینه ی طالبی

ارث: عبدارلحیم طالبوف                    )قسمت سوم(

رجال  گرفتند.  می  وانعام   خلعت  
مجرب  کهنسال  دور تخت  پادشاه  
پره می زدند . محبوسین را  آزاد می 
کردند . مالیات  تبعه  را تخفیف می 
دادند. اکنون این قرارها  یکجا برهم 
خورده و بالکلیه  از میان رفته. عوض 
نوروز  عامه وخاصه  فقط سالم عامه  
وخاصه مقرر شده  است. امتداد ایام 
عید  که در بعضشی شهرها  بیست 
روز است  موقوف به کثرت جمعیت  
شهر است. تبریز که سیصد هزار نفر 
می  عید  روز   هجده  دارد   جمعیت 
گیرند. اردبیل که پانزده هزار  سکنه 
آنهااست.  نوروز  عید  روز  سه  دارد  
خواه  روز  سه  خواه    ، درهرصورت 
بیست روز ، اول عید  همان ساعت  

تحویل  آفتاب به حمل است.)۲(
زارید  می  آمد  ماهرخ   بین  دراین 
ومی گفت سرم درد می کند. ازورود 
او  چون صحبت  ما فصل یافت  احمد 
می  وگفت   برخاست  آمد.  بدش 
خواهی من ترا  معالجه نمایم؟ نبضت 
را نشان بده وزبانت را بیرون  بیار فوراً 
. ماهرخ  ترا پیدا می کنم  ناخوشی  
یاد  نصیر  میرزا  از  اینهارا  تو  گفت  
گرفته ای . تو طبابت را  چه می دانی. 
احمد  مرا شاهدخود قرارداد ؛ گفت 

آقا!  من نمی توانم طبابت  بکنم ؟ 
توانی   می  درآینده  تو   . چرا  گفتم   
هنوز   اما  بشوی.  معروفی   حکیم 
 « و  ای  دیده  را  تحفه«   « کتاب   نه 
قانون«)3( را خوانده ای. چون هرکس 
کتاب » تحفه«  را دارد  درایران طبیب 
است . واگر خواندن »قانون«  را نیز 
ضمیمه  فضیلت وحکمت خود ساخت  
آن وقت حکیمباشی است ،  در سر 
قصابی   دکان  بخواهد  که  هرکوچه  
خود   مدفونهای  از  کند   باز  خودرا 

مسئول نیست.
به  بود   آمده  هم   محمود  وقت  آن 
تقریرات من  گوش می داد. به احمد 
گفت  حاال که تو  میل داری  فی الحقیقته
 طبیب  بشوی این خیلی  سهل است. 
من در غیاب آقا  چندین دوا  به تو 

)۲(- دراینجا  نگارنده  راجع به  تقویم 
به  مربوط   مسایل  وسایر   چاللی 
توضیحاتی  وقمری  ماههای شمسی 
مناسبت  به  وسپس  دهد   می 
دریایی  جانوران  به  راجع  دیگری  
از  بیان می دارد  که  شرح مفصلی  
نقل آنها صرف نظر شد.) ویراستار(
الطب«   فی  القانون   « کتاب   -)3(

نوشته ی ابن سیناست.

بدهی  هرکس  به  که  دهم   می  یاد 
رفته   رفته  وقت   آن  بخشد.  تأثیر  
میرزا   وجای  کنی   می  پیدا  شهرت 
نصیر را  می گیری. احمد راضی شد.
دراین بین مهمانان وارد شدند. یکی 
بود. اسمش  ایشان خالوی احمد   از 
محمد امین است. اطفال همه از دیدن 

او خوشحال شدند.
معتاد  خواب  وتعارفات  ازورود   بعد 
خودرا  که دیشب دیده بود  به من 
کشتی  به  درخواب  که  ؛  نمود  نقل 
سوار گشته  وماهی می گرفته است. 
ای.  بسیار خواب خوب دیده  گفتم  
گفت صبح به مادرم نقل نمودم ، اوهم  
مثل شما تحسین نمود  وخوب تعبیر 
کرد. گفتم  بعد از این یادداشته باش  
از  شخص عاقل   بجز  خواب خودرا  
ودوستدار خود  به کسی دیگر مگو، 
واگر می توانی  هرچه در خواب  دیده 
اگرچه علمای   نگو.  به هیچ کس  ای 
تصورات  جزء   را  خواب  عهد   این 
یومیه  ی آدمی  می شمارند  و گویند 
آنچه  درروز درذهن  آدمی مرتسم 
شود  می  مشهود  بروی  شب  شده 
روزی   آن  به  مانده   کم  بسیار  ولی 
که ازروی قانون  حقیقت  این ظهور  
کلیه را چون هزار حقایق دیگر ، که تا 
کنون  درمحروسه ی علم »فیزیک«  
تکریم  نمایند.  کشف   ، بودند  منکر 
علمای   را  انسانی   حقیقت  شرف  و 
بخواهند   هم  اگر   ، طبیعیون  ناقص 
پرده های   ملفوف   و  فقط محبوس  
تعینات   ومحدود   بدانند   عنصری  
نخواهندشد؛  موفق  شمارند،  خود 
بودن   به هر ذیشعوری  محال  چون 
گنجایش آفتاب  در کاسه ی آب  از 
بدیهیات است. لهذا  باألخره  منصفانه  
اقرار خواهند نمود  که غیر از این عالم 
، عالم  دیگری واین عروس خلقت  را، 
غیراز این همه نفوس  مکدره ی ورای  
حجابه ، پیرایه ی  بهتری نیز هست. 
حیرت  بساط  این  وقت  آن  وگرنه  
انگیز  را معنی چیست؟ شاهد موجد 

اول را داماد کیست؟)۴(

)۴(بازهم نویسنده درباره ی  حیوانات 
بزرگ دریایی به تفصیل  صحبت می 

کند.) ویراستار(
 

 متأسفانه  ویراستار  مطالب  علمی را 
که  درکتاب آمده و ما فقط بخاطر آن 
مطالب  سعی بر باز نشر آن در آزادی 
داشتیم ، از کتاب حذف کرده است. 

واین کار بسیار ناپسندی است.

صحبت 6

بینی  ذره  نمو  ذی  ذرات   *کشف 
امراض. انکشاف » پاستور« طبیب 
آب  میکرب*  درعالم  معروف 
مرکب است. *تفصیل موزه ی آثار 
عتیقه. * مرده ی چهارهزارساله ی 
سنگ  ی  دوره  شرح  نپوسیده.* 

وبرنز وآهن.

صبح زود  احمد نفس گرفته  دوان 
بلوط   شاه  عدد  سه   ، آمد  دوان 
گذاشت  به روی میز کتابت من. گفتم 
چه چیز است؟ گفت یاددارید  محمود  
به من میخواست درغیاب شما طبابت 
یاد بدهد؟ گفتم  فراموش ننموده ام. 
اما محمود درعلم طب  هنوز  بیشتراز 
تو وقوف ندارد که بتواند  ترا دوایی 
تعلیم کند. او می خواست  چیزی به 
مرا،  آهنی  قلمهای   بیاموزدوازتو  تو 
که برده انبارنموده ای، بگیرد؛ وگرنه  
چرا درحضور  من نخواست  ودرغیاب  
من میخواست تعلیم بدهد. گفت آقا 
، فرمایش  شمادرست است. اآلن سه 
شاه بلوط  راآورده  به کیسه ای دوخته  
به صادق می داد  که نزد خودش نگه 
دارد تا ناخوشی او  که از درد  نمودن  
مفاصل گاهی  بستری می شود  بهتر 
گردد. مرا دعوت نمود  که بشنوم ویاد 
مادرم  که  است   این  عجب  بگیرم. 
نیز  قول محمودرا  تصدیق می نمود. 
گفتم من  نیز دراینجا قول  محمود را 

تصدیق می کنم...
احمد گفت آقا، بی دوای خوردنی  یا 
مالیدنی محال است  رفع یا بهبودی  
تعبداً  من   ولی  آید،  عمل  به  مرض 
قول شمارا  قبول می کنم . گفتم تو 
هنوز طفلی  از نکات  تولید  امراض 
و تشخیص  عالج  بی اطالعی. سبب 
شاه  پوسیدن    . است  واضح  این 
ذرات   تولید   مریض   درنزد  بلوط  
ذی نموی  می کند  که درخور دفع 
یا تخفیف  مرض معلوم است.. احمد  
اگرچه  درست  نفهمید  که چه گفتم 
ولی معلوم شد  که  به این  طبابت  
محمود  صحه خواهد گذاشت. زیرا که 
بعد ازآن گفت آقا، شماهم پس ازاین  
هرروز سه شاه بلوط به من  ببخشید. 
من برای حفظ الصحه  خود  دیروزی 
را می خورم  وامروزم را نگه می دارم، 
نافعه   ازاین تجدید  ذرات  ذی نمو  
بیشتر تولید گردد. آنهارا  جمع نموده  
به معالجه ی  امراض مصرف می کنیم. 
میرزا نصیر هم  به ما الزم نمی شود. 

حرفی  شوخی   به  اگرچه  تو  گفتم  
زدی  لکن اساس  سخن تو  برکشف 
حقیقت  مواد» میکرب« ، یعنی  ذرات  
میکرب جمیع    ، بینی  ذره  نمو  ذی 
امراض را کشف خواهند نمود، وهمان 
میکربهای مسموم  که ازسموم آنها  
تولید  امراض می شود  خود فادزهر 

همان ناخوشی  خواهد گشت.
حکیم  ازاین  قبل   سال  دویست 
»لوینوف« )۵( وجود » باکتری«  ذره 
دندان   بن  های  درچرک  را   بینی 
ودرمیان آبهای  خوردنی معلوم داشته  
بود، آنهارا » باکتری«  نام داده بودند. 
تا این اواخر  از اطبا وعلما هیچ کس 
نمی خواست  که دراین تحقیق  به او 
تأسی  نماید... فقط مساعی گرانبهای 
» پاستور«  طبیب معروف  فرانسوی 
تحسین   هرنوع   ی  شایسته   که   ،
وآفرین است وبی وجود  آنها موجودی  
درعالم  حیوان ونبات نیست. اگر اینها  
نباشد  هیچ چیز نمو نمی کند.، نمی 
پوسد، نمی ترشدوهمچنین ناخوشی  
نباشد....  ونبات  وانسان   درحیوان 
ازروزی که یقین شد  همه ی امراض 
مسریه  ازوجود این میکربهاست  که 
ذره بینی  وذی نمو هستند  ومحقق 
گردید  که صحت وسقم  بدن انسانی 
فقط  موقوف به حمالت آنهاست ، نه 
تنها حکما وعلما، بلکه هرعوام که این  
مطلب به سمع اورسیده غرق  دریای 
تفکر  قدرت مکون  حقیقی  هستند. 
وآنچه تا کنون  کشف شده  این است 
که  ناخوشی ها، که بالیش می نامند 
وناخوشی   هار  سگ  گزیدن  مثل    ،
دق و وبا  وتیف و ذات الجنب وسایر 
امراض  دیگر  میکرب علیحده دارند...

شما   تقریر  ازقرار  آقا،   گفت  احمد 
گفتم  میکربهاست.  این  اسیر   عالم 
صاف  آب   قطره  یک  است...  چنین 
دوانزده   از  می خوریم   ما  که  تمیز  
الی هجده ، ویک مثقال  پنیر که جزء 
الی  ازسیصد  یومیه ی ماست   قوت 
هشتصد ، ویک من  گوشت که ازبازار 
ویک  دوکرور،  تا  ازیک  خریم  می 
وجب مربع هوای محیط ما  یک کرور 

ازاین میکربها  داشته ودارد.
ادامه دارد

 
لیو  آنتوان  وان  )۵(- گویا منظور » 
نهوک«)۱۷۲3-۱۶3۲( زیست شناس  
میکروسکوپ   با   که  است  آلمانی 
اختراعی خود  توانست برای اولین بار  
عده ی زیادی از باکتری هارا کشف 

کند.
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دردستگاه  ایرانی  موسیقیدانان 
خالفت عباسی)ادامه(

نافع  بن  علی  ابوالحسن  زریاب: 
ملقب به زریاب ومعروف به  بصری از 
بود.  نژاد  ایرانی  بزرگ  موسیقیدانان 
اسحق  از  رادربغداد   موسیقی  هنر 
موصلی فراگرفتودراین هنر پیشرفت 
رسید  بدانجا  کرد.وشهرتش  فراوان 
الرشید   هارون  خلیفه  دربار  به  که  
اطالعات   وبواسطه وسعت  یافت.  راه 
علمی وادبی و مهارت درفن موسیقی 
مورد توجه قرار گرفتورقیب اسحق 
موصلی گردید. زریاب که در ادب و 
کافی  اطالعات  نیز  وجغرافیا  هیئت 
بربط و تصنیف و  داشت درنواختن  
الحان استاد بودوبا نوآوریهایی که از 
خود بروز میداد پیش بینی میکردند 
دردربار  اسحق  جانشین  بزودی  که 
خلیفه خواهدشد. ازنوآوریهای او این 
بود  که به بربط ایرانی که ساز معمول  
آن زمان بود  ودارای چهارسیم  بود 
سیم دیگری اضافه کرد  وآن را به پنج 

تار)سیم( تبدیل نمود.
مضراب بربط را که پیش ازاو از چوب 
ساخته می شد از ناخن عقاب ساخت  
رادربربط زخمه   از  وآهنگ حاصل  

  خوش صداترکرد. تارهای دوم وسوم 
نواخت   می  او  که  بربطی  وچهارم  
واو  بود  شیر  بچه  ی  تابیده  ازروده 
ی  روده  استحکام  که  اعتقادداشت 
صافی  و  آهنگ  زنگ  و  شیر   بچه 
صدای آن  ازروده ی  دیگر حیوانات 
بار   نخستین  زریاب   . است  بیشتر 
راه  الرشید   هارون   مجلس  به  که 
بود  که خود  ساخته  بابربطی  یافت 
وموردتوجه  پرداخت  نوازندگی   به 
خلیفه قرارگرفت. این مهر به اسحق 
موصلی که برای خودرقیبی نمی دید 
اورابرانگیخت.  آمد  وحسادت  گران 
ومتشخص  ثروتمند  مردی  اسحق 
بود  ودردستگاه خلیفه نفوذ فراوان  
داشت. چون زریاب را در دربار خلیفه 
ُمخّل  مقام ومنزلت خود می دید به 
زریاب  چنین فهماند  که باید بغداد  
قدرت  که  هم  زریاب  کند.  ترک  را 
وی  دربرابر  ومقاومت   ایستادگی 
در  درماندن  خودرا  صالح  نداشت 
بغداد ندید واین شهررا ترک کرده وبه 
تونس درشمال آفریقا  که درتصرف 
اندکی  از  رفت.پس  بود   مسلمانان 
توقف در قیروان  که مرکز فرمانروایی  
تونس بود  رهسپار آندلس  اسپانیا 
اسپانیا اسالمی   فرمانروای  گردید. 

 بنام  حکم بن هشام بن عبدالرحمن  
که وصف زریاب  راشنیده بود وی را 
به مرکز حکمرانی  خویش یعنی شهر 
زمان  درآن  کرد)  دعوت  قرطبه«    «
قرطبه تابع اسپانیا مرکز اشاعه  علم 
بود. مدت خالفت   دراروپا  وحکمت  
انجامید(  بطول  قرن  سه  امویان 
شتافت  او   استقبال  به  وشخصاً 
این  آسایش  اسباب  ودستورداد  
ساختند  رافراهم  نامی  موسیقیدان 
وسالی چهل هزار  سکه طال مستمری 
دروجه او مقرر کرد. زریاب درقرطبه  
اموی   خلیفه  وحمایت  عنایت  تحت 
مقامی ارجمند  یافت وبافراغت خاطر  
قواعد  واصالح  الحان   تصنیف  به 
پرداخت  موسیقی  تعلیم  وروش  
را  اسپانیا  ایرانی  موسیقی  ومکتب 
مکتب   کرد.همانطورکه  گذاری  پایه 
وخاندان  اسحق  وفرزندش  ابراهیم 
موصلی  دربغداد معروف بود مکتب 
او نیز دراسپانیا شهرت فراوان یافت 
ومنشأ اثر  درکشورهای ساحلی آفریقا 
گردید.  اروپا  درموسیقی  وهمچنین 
کهعباسیان   است  آوری  یاد  به  الزم 
پس از به خالفت رسیدن  به کشتارو 
امویان دست زدند. جوانی  قتل عام 
ازامویان بنام  عبدالرحمن بن معاویه 
سالم  عبدالملک جان  بن  بن هشام 
وسپس  رفت  آفریقا  به  که  بدربرد 
رهسپار  اسپانیا گردید  وغرمانروای 
حکومت  وخود  مغلوب  را  آندلس 
را  بدست گرفت وقرطبه را پایتخت  
هجری   ۱3۸ خودقراردادودرسال 

خودرا امیر  اندلس )اسپانیا( خواند.
اصول  موسیقی   تعلیم  برای  زریاب 
وقواعدی ترتیب داد وروش تازه ای 
دستورالعمل   بعدازاو   که  بکاربرد  
ومدتها   قرارگرفت  فن  اهل  تعلیم 
ادامه پیدا کرد. برنامه کاراو این بود  که 
تدریس  هنرآموزان  رابه سه مرحله 

وزن  اول   درمرحله  میکرد.  تقسیم 
های آهنگ هارا  به شاگردان تعلیم 
می داد. درمرحله دوم  سیالب های 
ودرمرحله  آموخت  می  را  را  هروزن 
سوم  آوازهارا  مطابق با اوزان وبحور 
درمورداو  داد.  می  تعلیم  آهنگ  آن 
گفته اند  که او ابتدا  استعداد داوطلب  
این  به  آزمود   می  آوازرا  تحصیل 

ترتیب که نخست اورا  روی بالش
می  مسواره   را  آن  که  مدوری    
می خواست  نشاندوازاو  می  گفتند  
بخواند  بلند  باصدای  آوازهارا   که 
واگر صدای خواننده ضعیف بود  برای 

تقویت  صدا دستور می داد  شاگرد ،
کمرش  وبه  رابازکند   اش  عمامه   
باز  کافی   بقدر  اگر دهانش   . بپیچد 
نمی شد  ویا زبانش  می گرفت  به او 
تکلیف می کرد  قطعه چوبی  به اندازه 
چند سانتیمتر  شبانه روز  دردهان 
باز  ازهم  تا فکهایش   نگهدارد  خود 
بماند. پس از انجام  این کار به شاگرد  
دستور می داد  باقوت تمام  وصدای 
بلند  کلماتی را اداکند وصدای خودرا 
بکشد . اگر  صدای داوطلب تحصیل 
اورا  وزنگداربود   وقوی   صاف  آواز  
بشاگردی  می پذیرفت وبه تعلیمش  
اینصورت  درغیر  میگماشت  همت 

عذر شاگرد را می خواست.

و  بنام  استادان   از  زلزل:  منصور 
اوائل   األصل   ایرانی  دان   موسیقی 
است. درخوانندگی   دوره ی عباسی 
استاد  ودرنوازندگی  بربط )عود( کم 
نظیر  بود. زلزل  استاد اسحق موصلی 
وازرامشگران   موصلی  ابراهیم  پسر 
الرشید   هارون  زمان  اول   درجه 
اورا   اسحق  بود.  الهادی  ومهدی 
بی  خود  درزمان  بربط   درنواختن 
مانند میدانست. زلزل  بیشتراوقات  
باشوهر خواهر خود  ابراهیم موصلی 
که همطراز وی بود  همکاری می کرد. 
منصور زلزل  درعلم موسیقی  تبحر 
ودر نوازندگی  مقام استادی داشت. 
بربط   های  پرده  بعضی   درفواصل 
بود  مرسوم  زمان   درآن  که  ایرانی 
تصرفاتی کرد  ازجمله فاصله پرده ی 
سوم  را  حساب کرد ومحل بستنت  
پرده را تعیین نمود. وپرده ی زائدی  
احتساب  بدون  محل   دراین  که  را 
صدای درست  بسته شده بود  ومدتها  
بکار گرفته می شد  برداشت و پرده 
جدیدرا جایگزین  آن کرد . این پرده 

هم  اکنون بین نوازندگان  واستادان 
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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مینا-دار-محل-سد۶-ویکتورهوگو- ورا-ب-تارومار-ت-۵-  دل۴- 
دا-بم-س-د-سا-دن۹-یسار-فنا- خوی۷-ا-ستار-اره-هراس۸- 
ار- گور- دنا-نانا۱۲-ب-مارماهی- عامل-ی۱۰-ستر-ژان ژاک روسو۱۱- 
س-نیز۱3-آنتن-رسامات-زا۱۴-بهادر-ت-پیروز-د۱۵- ایلیاد-گالیپولی

اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

افقی: ۱-اثر »ورکور« که بفارسی هم ترجمه شده-ازآالت موسیقی۲-
نام دیگر زمستان-کمک ومساعدت-سعی وکوشش۳-نوعی طاقچه-زرنگ 
درشیراز-آموزش  وناسزا۴-باغی  عباسی-دشنام  خلیفه  باز-بزرگترین  وحقه 
وتعلیم-پشیز- پدر پدر۵- عالمن نفی عربی-خرقه درویش-این چنین سیب 
میگویند- رشتی  ترب  شناسیبه  درگیاه  میماند۶-  آدمها  بعضی  به  زمینی 
رودی  جانشینان-  آفتابی-لحظه-  گهواره-رنگ۷-یارشمادرروزهای 
داشتن دراصطالح  یعنی هیچ-جرأت وشهامت  عوام  بلفظ  درفارس۸-گاهی 
عوام-طمع-نوعی اشتباه۹- ازحروف ندا-نام دیگرقلم-حرف شرط- خونخوار 
مجاز۱۰- چمنزار-ساز بادی-جدایی کننده۱۱- استحکام وبقا-وسیله نقلیه ای 
انار-فقیروغنی  دلچسب  وآسایش-مزه  درایران۱۲-نعمت  ای  درآب-طایفه 
همه دارند-سالح کاشتنی-۱۳- عضو حیوانی-ازمخوف های روسی-انعطاف 
کوزه  خاک  است۱۴-  والکتریسیته  گرما  هادی  بهترین  ازنقره  پذیر-پس 
بارودفعه-ادیب  گلی-۱۵  نام  وهم  است  ای  خزنده  نام  هم  گری-خاک- 

فرانسوی که ازده سالگی شعر می سرود.

عمودی:۱-یکی ازخوراک ها-مشهورترین اثر جک لندن۲- وسیله ای 
درآشپزخانه-دیوارش بلند است-قرض ودین3- به مشهدی هم می 
گویند-سازگار-برای ابد درپس پرده نمی ماند-ازچاشنی ها۴- خطی 
دردایره-وسیله دست نجار-بی تجربه-مخالف نیست ق۵- درم ده 
هفت که درقدیم رایج بوده- کوه ترکی-ازنت های موسیقی۶- یک 
روز  دیسنی۷-  والت  ازقهرمانان  حرف-دردورنج-یکی  وسه  حرف 
گذشته-جامه ای که به آتش هم میزنند- مرغ انگلیسی-شهرستانی 
میالدی-پدرعربی-پسوندی   طویل-ماه  ره  مازندران-۸-  دراستان 
تابستانی-آهاری  رودآرام-خانه  ومانندآن-  وچفت  ۹-قفل  است 
درآسیا  کهن   باتمدن  سرزمینی  مالند-۱۰-  می  بافته  روی  که 
مگس-سیم  صدای  طنین  تیزکن۱۱-  چاقو  خارجی-سنگ  -جنگ 
سنگهای  بندی  دسته  جزء   که  سنگی  مثبت-  الکتریسیته  حاوی 
دگرگونی است۱۲- بموجب آن مدیون، مالی را جهت وثیقه به داین 
ایران- ای  افسانه  پهلوان  کتاب-پدرجهان  از  قسمتی  میدهد- 
ناچاروناگزیر- است-  یکی  زیر-دوتا،  آسمانی۱3-مقابل  ازُکرات 
که  آلمانی  شناس  بیزارومتنفر-ستاره  ازمصدررفتن-۱۴-  امر  فعل 
درسال۱۶۰۹ قوانین حرکت سیارات را پیداکرد- دریای عربی۱۵-اثر 
دیگری ازنویسنده چرم ساغری- غذایی که آنرابصورت استرلیزه در 

قوطی کاماًل مسدود  نگهداری می کنند. 

پاسخ درشماره آینده
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بقیه:  سفر به درون

فیزیولوژی ، هنری وامثال آن  مورد 
هنری  ازنظر  قراردارد.  بررسی 
می توان  به جنون  وفنون  اشاره 
کرد. مجنون کسی است که  جن 
یا بقول فردوسی » دیو«  دربدنش 
حلول کرده باشد. درهنر گاه  نبوغ، 
برعکس  کندویا  می  جلوه  جنون 
مشکل  دو  این  مرز  تشخیص  که 
است. غربی ها معتقدند نبوغ ژنی 
است . درپزشکی موضوع به کلی 
پزشکی دیگر  است. علم  متفاوت 
چیزی به عنوان  جنون  ودیوانگی 
بیمارروانی   دیوانه   ندارد.  قبول  را 
گیرد،  می  درد  چشم  یکی  است. 
یکی گوش درد وفردی هم مغزش  
شود.  می  اشکال  و  درد  دچار 
کاری  دیوانگی  گویند   می  بعضی 
به مغز ندارد واین سلسله  اعصاب 
کند.  می  پیدا  ایراد   که  است  
اکنون  من   که  است  این  حقیقت 
سالهاست  که از مطالعات  جدید 
وآکادمیک  روانشناسی  دور افتاده 
ام ولی تاسی چهل سال  پیش که 
تحقیقات  روانشناسی رادنبال  می 
کردم به این صورت بود که بیماری  
مرحله  داشت.  مرحله  دو  روانی 
روحی  ناهنجاری  که  نوروز  اولیه  
تازه شروع شده وشخصیت  هنوز 
آسیب ندیده است وبیمار هنوز  می 
تشخیص  را  ومکان   زمان  تواند  
شناسد   می  خودرا  هنوز   دهد. 
وحتا فعالیت  اجتماعی دارد. مرحله 
دوم  که به آن  پسیکوز  می گویند  
ومعتقدبودند  که عالئم مشخصه ی 
آن  جنون است که بیمار تشخیص  
دهد  می  راازدست   ومکان   زمان 
ودیگر  صاحب  شخصیت  طبیعی  
روانشناسی  نیست.  ومعمولی 
ژنتیکی   مطالعات   نظر  از  اکنون  
ودرمان های  شیمیایی  باید خیلی  
پیشرفت  کرده باشد. درمان های 
فیزیکی را که به کلی کنار گذاشته 
اند. درمان هایی که بصورت قرون 
وسطایی انجام می گرفت مثل  چاله 

مار یا شوک الکتریکی.

دیوانه خانه

همدان   در  که  زمانی  گویا  بهروزی: 
خانه   دیوانه  درهمسایگی  بودید  

زندگی می کردید؟

فرازمند: بله، هنوز تابلوی آن را  به 
یاد دارم ، نوشته بود دارالمجانین  همدان.
یک دیوار بین  منزل ما بود ویک 
ازاین دیوار   شب هم  یک دیوانه  
ما  منزل  بود  آمده  بود  کرده  فرار 
ودررا بازکرده بود  رفته بود. خیلی 
وحشتناک بود. من وبرادرم  نرده بام
  می گذاشتیم  می رفتیم باال  ازسر 
می  تماشا  هارا  دیوانه  این  دیوار  
کردیم. دیدن این دیوانه ها  بقدری 
بعدها   که  گذاشت  اثر   من  روی 
خواندم.  را  رشته  این  درس  رفتم 
درفرانسه هم دوسال  دربیمارستان 

روانی  سن تان  کارآموزی کردم.
بهروزی:  دوسال؟!

رشته  دانشجوی  بله،  فرازمند:  
دانشجویان   با  بودم.  روانشناسی 
رشته پزشکی درآنجا دوران عملی 
را می گذراندیم. یکی ازبزرگترین  
مراکز روانی فرانسه بود. بزرگترین 
روانپزشکان  فرانسه آنجا کار می 
وتحقیق  دادند  می  درس  کردند، 
پواید،  ژنه،  ازجمله  کردند.  می 
دانیل الگاش که استاد خودمن بود. 
پیش ازاین ، در جوانی هم درتهران  

ازروی کنجکاوی  رفتم  به دیوانه 
خانه تهران که نزدیک بود  من را 
همانجا  نگهدارند. می خواستم بیایم  

بیرون، مأمور حفاظت نمی گذاشت. 
می گفتم  من دیوانه نیستم ، برای 
تحقیق وتماشا آمده ام. می گفت  
همه ی این دیوانه ها  همین حرف 

را می زنند.)می خندد(.
بهروزی:  درهمدان که می رفتید  از

می  تماشا  هارا  دیوانه  دیوار   سِر 
کردید  چی می دیدید؟

می  آواز  زدند.  می  فریاد  فرازمند:  
خواندند. بعضی  هم ساکت ومبهوت  
درگوشه ای  نشسته بودند. بیشتر 
آنها درحیاط آزاد بودند. آنها یی را 
که خطرناک بودند  که همگی  مرد 
بودند  دریک اتاق بزرگ  نگهداری 
می کردند. پاهای آنهارا هم  بازنجیر 
گاهی  این   باوجود  بودند.  بسته 
باهم دعوا وکتک کاری  می کردند  
ومأمورین  این هارا  می آوردند  توی 
حیاط لخت می کردند وبا میله های 

آهنی گداخته داغشان می کردند.
بهروزی: به عنوان  تنبیه یا معالجه؟

فرازمند: نمی دانم . البته  آن موقع 
معتقد  بودند که بعضی از دیوانه ها 
اگر  شوک شدید ویا شوک برقی  
بدهند آرام می شوند. این صحنه 
ها درعالم  بچگی برای من  خیلی 
دردناک بود ، بخصوص  ازدیدن بچه 
پیرمردها  خیلی  و  ونوجوانان   ها 

ناراحت می شدم.وهمیشه از مادرم 
می پرسیدم: مادر  دیوانه  یعنی چه 
؟ چرا آدم دیوانه  می شود؟ ومادرم 
داستان  ها وقصه هایی از خودش می 
ساخت  که مثالً یکی عاشق شده  ، 
یکی بچه اش مرده،  دیگری مادرش 
قبیل. وازاین  شده  دیوانه   ، مرده 

فشارهای   که  میدانیم  بهروزی: 
خانوادگی،  مسایل   عصبی 
عاطفی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
عشقی و ازاین قبیل  دربزرگ سالی  
ممکن است  موجب دیوانگی شود ، 

اما بچه ها ونوجوانان چرا؟ 
فرازمند:  گاهی دراثر افسردگی شدید  
که در بعضی از جوانان  حتا روی  
اثر می گذارد وجوش  پوستشان  
های بزرگی  بوجود می آورد و به 
محض  این که  این دوران  افسردگی  
التیام  پیدا  می کند  این جوش ها 
هم  ازبین می روند. گاهی  دیده می 
شود افرادی که مثالً  دچار ناراحتی  
روانی هستند  ودرعین حال  مبتال 
به بیماری سل هستند. وقتی که 
بیماری روانی شدت  پیدا می کند 
کند  می  پیدا  التیام  سل  بیماری 
اضطراب   یا  افسردگی  وبرعکس. 
نه تنها گاهی  شدید  در جوانان  
باعث  دیوانگی  می شود، ممکن 

است موجب خود کشی بشود.
مانند بیماری  هایی   بهروزی:  ولی 
  اسکیزوفرنی  وبیماری  دو شخصیتی  
است. بزرگساالن  مخصوص 
فرازمند:  فکر می کنم  این طور باشد.

های  بیماری  از  اسکیزوفرنی    
خطرناک است که در سابق  قابل  
معالجه نبود، اما گویا  حاال راه های 

معالجه  برایش  پیدا شده است.
سمبل  که  شخصیتی  دو  بیماری 
آن  دکتر جکیل ومستر هاید  است 
حالتی  است که بیمار دردو مقطع 
زمانی مختلف دوشخصیت متفاوت 

پیدا می کند
درطول روز  یک شخصیت  داردودر 
طول شب شخصیت دیگری دارد. 
وعصر  شخصیت   یک  صبح  یا 
شخصیتی دیگر  پیدا می کند. گاه 
ده روز  یک شخصیت دارد وبرای 
مدت پانزده روز  شخصیتی دیگر  
پیدا می کندکه بکلی با شخصیت 

قبلی قطع رابطه می کند.

بقیه درشماره آینده

همابرازنده

منسوب  سال  ماه  آخرین  اسفند   
به سپندار فرشته نگهبان  زمین  و 
مظهر مهربانی و فداکاری ما در گیتی 
امشاسپندان  از  یکی  .سپندار  است 
زرتشتی و یکی از واال ترین عناصر 
معتقدات  ترین  قدیم  از  و  طبیعت 
بید مشگ  گل  است.  ایرانی  آریایی 
با رنگ و بوی لطیف خود متّعلق به 

اوست.
پنجمین روز اسفند جشن زنان است  
در  شود.  می  خوانده  گیران  مرد  و 
این روز زنان با جامۀهای نو به دیدار 
یکدیگر می روند ووقت را به شادمانی 

می گذرانند.
مرد ها به زنان خود هدیه می دهند و 
آرزوهای خود را برآورده می کنند.این 
رسم هنوز در نقاط دور افتاده ایران 
بر جاست  ودر یکی از دهات نزدیک 
گناباد در خراسان در این روز مرد ها 
به صحرا میروند تا زنان با آزادی  و 
روی گشاده رقص و پایکوبی کنند.اگر 
مردی به صحرا نرود ودر روستا بماند 
مورد تمسخر وگاه آزار زنان قرار می 

گیرد.
در مورد دیگر مراسم سنتی این روزها 
کرده-  یاد  آن  از  بیرونی  ریحان  ابو 
تا  هاست  خانه  در  افسون  آویختن 
کژدم)عقرب( ودیگر حشرات موذی 
را دفع کند بنا براین  دعای مخصوص 
را بر روی کاغذ چهارگوش نوشته و 
در سر اطاق نصب می کنند-حشرات 
افسون  این  که  جایی  از  آور  زیان 

آویخته شده می گریزند.
زمستان  بندان  ویخ  سرما  گذشتن 
و دمیدن باد بهاری معموال حشرات 
آلوده  وسیله  که  پلییدرا  جانوران  و 
آذوقه می شدند دوست  انبار  شدن 
ندارند وگشتن آنها را کار نیک وثواب 
جشن  ترین  شکوه  دانند-اماّبا  می 
اسفند از زمان هخامنشیان و مذهب 
پاگ زرتشت برجای مانده ،روز های 
سه شنبه وچها ر شنبه آخر سال بنام 

چهار شنبه سوری است .
سوری  شنبه  چهار  ظاهرآمراسم 
برگرفته از آیین کهن ایرانیان است 
اشکال  با  آنها  میان  در  که همچنان 
اقوام  گان  ماند  باز  در  و  باقی   دیگر 

آریایی رواج دارد.
موبد  نام«  نیک  کورش  دکتر   «
زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن 
چهار  که  دارد  عقیده  باستان  ایران 
شنبه سوری هیچ ارتباطی به ایران 

و شکل  ندارد  زرتشتیان  و  باستان  
حمله  از  پس  را  مراسم  این  گیری 

اعراب به ایران می دانند.
دکتر »نیکنام« در این باره میگوید »ما 
زرتشتیان در کوچه ها آتش روشن 
نمی کنیم  و پریدن از روی آتش را 

زشت می دانیم .
ستان،هفت  با  ایران  شماری  گاه  در 

روز هفته نداشتیم ،شنبه،یکشنبه...
بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ایران 
وارد شد. بنا بر این اینکه ما شب چهار 
چون   ( بگیریم  جشن  را  ای  شنبه 
روز  عرب  فرهنگ  در  شنبه  چهار 
نحس هفته بوده (خودش گویای این 
هست که چهار شنبه سوری یعد از 

اسالم  در ایران مرسوم شد..
ایران  بر  اعراب  تسلط  از  پیش  ما 
هرماه را سی روز تقسیم می کردیم. و 
برای هر روز هم اسمی داشتیم.هرمز 

روز،بهمن روز...
»برای ما سال 3۶۰ روز بود ه با پنج 
روز   ۶ سال  چهار  هر  )یا  اضافه  روز 
آتش  روز  پنج  این  در  ما  اضافه(.  
روشن می کردیم تا روح نیاکان را به 

خانه ها یمان دعوت کنیم.«
بنا بر این آتش چهار شنبه سوری باز 
مانده آن آتش افروزی ۵روز آخر سال  
در ایران باستان است و زرتشتیان به 
احتمال زیاد برای اینکه این سنت از 
بین نرود،نحسی چهار شنبه را بهانه 
کرده واین جشت را با اعتقاد اعراب 
شنبه  چهار  وشد  کردند  منطبق 
سوری.« بنا براین پریدن از روی بوته 
نبوده  قدیم  رسم  ظاهرآ  آتش  های 

است . 
بوده  مقدس  ایرانیان  نزد  در  آتش  
وآنها باور داشتند که آتش افروختن 
یعنی غلبه روشنی برسیاهی و تباهی 

و مانند این ها .
نویسد  می  آناهیتا  در  داود«  »پور 
»در جشن چهار شنبه سوری از روی 
شعله آتش جستن  و نا سزا یی چون 
سرخی تو از من و زدی من از تو گفتن 
ایرانیان   از روزگارانی است که دیگر 

مانند نیاکان خود آتش را نماینده

 فروغ ایزدی نمی دانستند آن چنانکه 
به  که  سده  جشن  افروزی  آتش  در 
گفته گروهی از پیشینیان پرندگان و 
چهار پایان را به قیر و نفت اندوده،و 
از  پس  روزگاران  از  زدند  می  آتش 
اسالم است.« هم اکنون بدون توجه 
به مسایل و نوشته های تاریخی در 
وصحرا  .خیابان  خانه  در  روز   این 
بلندمی  شعله  با  آتش  های  خرمن 
های  خار  از  ر  کا  این  افروزند.برای 
عطر  که  شود  می  استفاده  بیابان 
مخصوص بوته بیابان را دارد.هم زمان 
با غروب خورشید حد اقل سه خرمن 
به  نوبت  سه  افروزندو  می  بر  آتش 
ردیف از روی آن می پرند و با صدای 
/ من  از  تو  گویند«سرخی  می  بلند 

زردی من از تو 
سال  آخر  تا  دارند  اعتقاد  و 
شب  این  در  بود.  خواهند  سالمت 
پسته،  از  شیرین  مخصوص  آجیل 
،و  چی  بادام،فندوق،کشمش،نخود 
میوه های خشک شیرین مثل انجیر 
خرما برگه آماده کرده ومی خورند و 
آش رشته مخصوص این شب را هم 
طبخ و دور هم شادی کنان میل می 
کنند. در ابن شب دختران جوان هر 
دو سه تن در کنجی در معابر پنهان 
می شوند و به سخنان رهگذران گوش 
میدهندو از نوع سخنان آنها فال خود 
را می گیرند این کار را فال گوش می 

گویند.
دیگر  سنت  یک  هم  زنی  قاشق 
زنی  باشد.قاشق  می  شب  این 
این  تفریحات  از  زنی  مالقه  یا 
ها وپسر  ها  .دختر  است  شب 

 در حالی که خود را در چادر پوشانده 
دوستان  و  خانه همسایگاه  در  اندبه 
واقوام می روند و آنقدر با مالقه به در 
خانه می کوبند تا صاحبخانه چیزی 
در مالقه آنها بریزد و با مجموعه آنچه 
جمع آوری کردند غذایی درست می 
آرزوهایشان  تا  خورند  می  و  کنند 

برآورده شود.
جارو و آب پاشی مقابل خانه در سحر 
گاه نیز از دیر باز رایج بوده است و با 
افسانه های بسیار همراه است . این 
وسیله  معموال  گاهی  صبح  نظافت 
دختر دم بخت انجام می کیرد و در 
پایان چهل روز تکرارروایت است که 
با سربند  حضرت خضر سپید پوش 
وشال سبز از آنجا می گذرد و دختر 
دم بخت را تحسین می کند و بخت و 

آرزوی آن برآورده می کند.
خانه تکانی و دور ریختن ظروف کهنه 
و قرار دادن ظروف نو بجای آن نیز از 

سنت های این شب می باشد.
 فردوسی در باره نوروز سروده است 

سر سال نو هرمز فرودین
بر آسود از رنج روی زمین

به نوروز شاه گیتی فروز
برآن تخت بنشست فیروز روز

بزرگان به شادی بیاراستند
می وجام و رامشگران خواستند

چنین جشن فرخ از ان روزگار 
بماند از آن خسوان یادگار 

جشنهای اسفند ماه جشنهای اسفند ماه                           
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بقیه : آموزش زبانها...

اینکه گفته انداگربه بچه هادرمدرسه 
تدریس  ومحلی  مادری  زبان  به 
کند،  نمی  پیشرفت  آنها  نشودسواد 
به نظر من این چنین نیست،به دلیل 
اینکه بچه هایی که درسن کم ازایران 
به خارج رفته وآنجا به زبان خارجی 
درس خوانده اند،از لحاظ دانش عقب 
نیستند،دلیل دیگر اینکه تبریزیهایی 
که درخودتبریز به مکتب یابه مدرسه 
اند  خوانده  درس  فارسی  وبه  رفته 
شاید ازبسیاری تهرانی ها با سوادتر 
باشندوزبان مادری را هم حتادرتهران 
اند،از  نکرده  اندفراموش  آمده  که 
برای  اند  شده  مرحوم  که  چندنفر 
زاده-  برم:تقی  می  نام  مثال  شاهد 
ایرانشهر،درمورد  تربیت-  کسروی- 
می  تقریظ  برآن  که  کتاب  همین 
ام که  دانم کجا خوانده  نمی  نویسم 
زاده«از  مشهور»جمال  ی  نویسنده 
آن  نگارنده  قلم  وخوبی  شیرینی 

تمجید کرده بود«.
ادامه دارد

بقیه :گوناگون

قتل رزم آرا یکی از معماهای تاریخی  
ابهام ازروی آن   است که هنوز  پرده 
کنارنرفته است. روزنامه های آن زمان 

چنین نوشتند:
* طبق تحقیقات واطالعات  بدست 
آمده رزم آرا باگلوله خلیل طهماسبی  
نفر  سه  همان  بلکه  نشده  کشته 

محافظین او راباید قاتل  اودانست.
روزنامه کسری مورخ ۱3۲۹/۱۲/۲۸
بنام  آرا  رزم  محافظین  از  یکی   *
آرا  رزم  قتل  اتهام  به  مدتی  پازوکی 

دربازداشتگاه زندانی بود.
آسیای جوان
* اخباری که از منابع موثق میرسید 
حاکی بود  که رزم آرا توطئه مهمی 
برضدرژیم فعلی ایران  طرح کرده بود 
امررا  مقدمات  تمام  پیش   مدتی  واز 
پنجشنبه  روز  بود.   ساخته  حاضر 
مقرربود  آرا  رزم  ترور  بعداز  روز  یک 
زیرا  گیرد  صورت  کودتا  این  که 
اسناد   توزیع  برای  شاه  روز  دراین 
مالکیت به ورامین می رفت ونقشه ی
 سوء قصد جدیدی  را برای او طرح 
انگلیسی  بودندخبرگزاریهای  کرده 
گزارش دادند رزم آرا میخواست روز 
کند. منحل  را  مجلسین  پنجشنبه 

بقیه :   ازهمکاران چه خبر؟

فریدون توفیقی درایران فردا

فریدون  توفیقی  به یاروهمکار دیرین 
خود  دکتر علیرضا نوری زاده پیوست و 
بابرنامه یادی از هنرمندان به تلویزیون 
اعتبارورونق  فردا   ایران  بیننده   پر 
روزهای  برنامه  این  بخشید.  بیشتر 

دوشنبه  پخش می شود.
از  ایران  رادیو  در  ها   سال  توفیقی  
وبرنامه  کنندگان  تهیه   ، گویندگان 
سازان مشهور ومحبوب  بود ودرخارج 
از ایران نیز دررادیو ۲۴ ساعته  صدای 
زبان   فارسی  های  وتلویزیون  ایران 
لوس آنجلس برنامه های پرباری تهیه 

وگویندگی کرده است.

یلوپیج ملی وعلی لیمونادی

فعالیتهای   درکنار  لیمونادی   علی 
به  سالهاست  دارد  که  تلویزیونی 
انتشار یلوپیج  ملی نیز مشغول است 
و با وسواسی که دراین مورد به خرج 
می دهد  یلو پیج ملی بعنوان یکی از 
بزرگترین و دقیق ترین یلوپیج های 
جامعه ایرانیان خارج از کشورشناخته 
می شود. حتی صاحبان مشاغل ایرانی 
در اروپا  نیز دراین یلوپیج معرفی می 
پل  یلوپیج  این  درحقیقت  و  شوند 
ارتباطی  تجاری بین شرکتهای ایرانی 
دراروپا و آمریکاست. دراین یلوپیج یک 
صفحه نیز به ماهنامه آزادی اختصاص 
یافته است که از مهر لیمونادی عزیز  

سپاسگزاریم.

بقیه : انزنین

است  کافی  نکند،  تب  ولی  باشد 
درمعرض جریان تندهوا قراربگیرد 
ویا به هرعلتی یاعاملی دیگرسبب 
بروزکندوبه  بیماری  آن  تا  شود 
بیفتد،اگرچه  وتب  ُسرفه 
هاورنجها،همراه  ناکامی  فشردگی 
مراتا  طبیعی  بااعتیاد،احساسات 
خودُخردوجریحه  در  زیادی  حدود 
بابیژن  باآشنایی  بود،اما  کرده  دار 
وخوش  پوش  شیک  مردی  که 
چهل  نظرم  وخوشروبودوبه  اندام 
های  دانه  رسید،گویی  می  ساله 
آنهمه احساسات وآرزوهای پژمرده 
خاک  در  دوباره  ،داشت  شده 
سبزمیشدوقدبرمی  قلبم  سرد 
دلبستگی  رونوعی  افراشت،ازاین 
حال  اوپیداکردم،درعین  به 
درونم  ی  هنوزدربرابرخواسته 
مصداق  وبه  کردم  می  مقاومت 
خشم  چشمی  شعرشاعر:»به 
بگرفتن که بُگریزــ به دیگر چشم 
دل دادن که مگریز!«آری حالی این 

چنینی پیدا کرده بودم.
        آن روز دستم را روی شانه ی

بعد  ی  وهفته  نگذاشتم  بیژن   
های  ی  شیوه  به  دیگری  ی  نامه 
نیز  ومن  کردم  ازاودریافت  پیش 
نوشته  پیش  از  که  را  ای  نامه 
خدا  هنگام  وبه  کردم  بودم،ُمچاله 
حافظی دردست اونهادم،درآن نامه 
می  انسانها  محترم  آقای  نوشتم:» 
بهتر  باشندوچه  توانندباهم دوست 
آباد  جهان  که  باشد  جنین  این  که 
که  است  درست  خواهدشد،اماآیا 
ومردی  دوستی،زن  این  درراستای 
بنشینند  خلوت  به  باهم  نامحرم 
بشنوند،جز  وچه  بگویند  چه  که 
خواسته  ترضیه  هدف  با  سخنانی 
ومردی  زن  آنچنانی،آنهم  های 
ومادر  پدر  دارندواحیانًا  همسر  که 
باشند،ناگفته  می  فرزند  چند 
خاطر  به  نیز  من  اگرچه  نگذارم 
به  ورفتارتان  منشی  بزرگ 
اما  ، ام  کرده  پیدا  شماارادت 
درهمین  ما  روابط  بگذارید   
وپاک  معصومانه  هفتگی  دیدارهای 

بماند،

ارادتمند شما منیره.

ادامه دارد

 بقیه :  برگزیده هایی از تاریخ... 

موسیقی به » وسطای زلزل«  معروف 
از  یکی  که  جاحظ«   است.»  شده 
است   زمان  آن  ومورخین  درباریان 
درمورد زلزل نوشته است که او استاد 
مسلم موسیقی  و بربط نوازی بود  که 
تسلطش درموسیقی  برتراز ابراهیم 
ی پنجه  گوید  ومی  است  موصلی 
 منصور زلزل  درنواختن ، ازبهترین  
پنجه  بود. ابوالفرج اصفهانی  درکتاب 
» اغانی« می گوید  زلزل اولین کسی 
است که بربط » شبوط«  را که شکمی 
شبیه ماهی دارد وبزرگ است ساخته 

است...
ادامه دارد

بقیه: درمیان کتابها

حضور منوچهر  به صورت چیستان 
دانش   تاپایه  کنند  می  زال  از  
اند:  چنین  ها  پرسش  اورادریابند. 
آن ۱۲ سرو که درفارسی  همه یک 
ماه  اند  کدامند؟  پاسخ ۱۲  اندازه 
تازنده که  یکی  اند. آن دو اسب  
کدامند؟  سیاهند  یکی  سپیدو 
پاسخ  روزوشب اند. آن سی سوار 
کدامند؟   آید   کم  یکی   گاه  که 
 ۲۹ گاه  ماهندکه  روز  سی  پاسخ 
روز  گردند و غیره. وبا پرسش  های 
درشاهنامه  که  ای  گونه  چیستان  
وموبدان  ازبزرگمهر  انوشیروان  
کنند   می  هرمز  و  انوشیروان   از 
ونظیر آن  در پندنامه های پهلوی 

نیز هست.
)صفحه۱۶۷ و ۱۶۹ ببعد سخن های 
نوشته  دکتر جالل خالقی  دیرینه 
به  افکار  نشر  انتشارات  مطلق  

کوشش علی دهباشی(

بقیه: طب سنتی
گونه گون می نمایانند، بدین ترتیب که 
طول موج های مختلف رنگ ها، تأثیرات 
داخلی  غدد  دستگاه  روی  بر  گوناگونی 
تولید  افزایش  یا  کاهش  باعث  گذاشته، 

هورمون ها می شود.
باستانی  تاریخ  در  ریشه  درمانی،  رنگ 
بشر دارد و اصول اصلی آن در فرهنگ 
های مختلف سرتاسر جهان یکسان است 
. رنگ ها تاثیرات مستقیمی روی جسم 
می گذارند. به عنوان مثال رنگ صورتی 
منجر به کاهش خشونت می شود. تنفس 
با  و  شود  می  برانگیخته  سفید  رنگ  با 
رنگ آبی تقلیل می یابد. در ادامه تاثیر 

رنگ ها بربدن بررسی خواهد شد

House Speaker Nancy Pelosi 
had a wordless reaction to 
President Trump’s combative 
State of the Union Speech on 
Tuesday 2/4/2020— she tore 
her copy of it in half at the 
end of the address.

The extraordinary gesture 
of disdain exemplified the 
partisan divide lingering 
over Washington as the 
Senate was preparing to 
vote Wednesday on the two 
articles of impeachment 
passed by the Democratic 
House.
Trump handed Pelosi a copy 
of his speech before he read 
it but turned away from the 
speaker when she reached 
to shake his hand. Pelosi 
and Trump have reportedly 
not spoken since October, 
when the House began its 
impeachment inquiry into 
Trump’s efforts to coerce 
Ukraine to investigate 
former Vice President Joe 
Biden.
Except for a few passages, 
Trump’s speech was met 
with silence and occasional 
groans from the Democratic 
side of the chamber, while 
Republicans applauded 
loudly and enthusiastically.

“I tore it up,” Pelosi said as 
she was leaving the chamber. 
“Because it was a courteous 
thing to do considering the 
alternative. It was such a 
dirty speech.»
On Wednsday 2/5/2020  

many  US media creticized 
Pelosi  and the people asked  
when President is talking 
asbout the Americans  why 
Pelosi named that a dirty 
speech?
Many republicans say 
Democrats  think everything 
should happen  upon their 
wills  otherwise  they do not 
accept it and they can not  
follow it.
We know many  presidential 
candidates  defeated and   
shaked the winer hands  
and accepted   the  elected  
president . But now we  
have Democrat party  that 
is changed completely and 
it seems this party is acting 
like American enemies.
The White House tweeted as 
follow:
Speaker Pelosi just ripped 
up:

One of our last surviving 
Tuskegee Airmen.

The survival of a child born 
at 21 weeks.

The mourning families of 
Rocky Jones and Kayla 
Mueller.

A service member's reunion 
with his family.
That's her legacy.

Here is some  views from 
Americans on the  Internet:
Jhon
our politicians ????     
WHAT ???     its your hate 

Trump syndrome by the 
liberals and Democrats 
not conservatives or 
Republicans that›s the 
problem …       for 8 years 
we heard Obama trash 
America and apologize 
to every country in the 
world because we were 
successful ...   Even you 
paid attention to last 
nights speech you would 
find out just how positive 
and successful America is 
and will be under 4 more 
years of Trump …   put the 
blame where it belongs .. 

squarely in  the liberals 
and their Democratic/
Socialist politicians ..
Karen
˝Do you EVER check 
to see if what he says is 
true?   He›s lied more than 
17,000 times in the past 3 
years.  Surely, you know 
he lies, right?˝ Karen.

Rose
˝You counted them, or did 
you hear  this on CNN?˝

Pelosi Rips Trump State 
of the Union speech in 
half 

Iran can obtain nuclear weapons 
far quicker than widely recognized 
After infiltrating a Tehran warehouse two years ago, 
agents from Mossad, Israel’s spy agency, seized a massive 
collection of old plans, blueprints, electronic files and 
documents related to Iran’s nuclear weapons program. 
Material from this hidden archive demonstrated how the 
Islamic Republic had achieved far more in the area of 
nuclear weapons development, particularly the process 
of weaponization, than previously thought.
The extent of its progress has worrying implications as 
the regime scales back its commitments under the 2015 
nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA). As Iran reduces the amount of time 
required for it to build nuclear weapons, US and allied 
governments should urgently push the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) to fully characterize and 
account for Iran’s nuclear weapons activities
-Andrea Stricker
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The  city of Yazd is located 
where the largest Middle East 
deserts (Loot and  Namak)
reach each other. It is also 
entitled the capital  of desert 
and dates back to 3000 years 
B.C.The city  is a vast dried 
plain which is located in 677 
km for  from Tehran, the  cap-
ital of Iran.There has no arid 
or semiarid climate with cold 
winters. In  the past times 
there was an intelligently 
architecture preserved people 
of the impacts of hot summers.
Numerous louvers in each 
buildings( with a natural 
ventilation system) made 
the  houses inside pretty cool. 
These buildings are still seen  
in old  regions of the city, for  
it's called the city of louvers.
Strict geographical conditions  
accompanied by rough desert,  
prevented it to be occupied 
by the Moghol. This  is why 
many of scientists, craftsmen 
and poets migrated there. C 
onse-
quently lots of schools,
mosques and buildings were 
built. For a short time, it was 

also the capital of Atabakan 
Dynasty. Furthermore, 
akhtiarian Khans were 
responsible for  managing the 
city.
Yazd is  the main residing 
center for  Iranian Zoroastrians. 
There is a temple in which 
the Zoroastrian clergies have  
maintained its fire over  the  
recent 1100 years.
This city was recorded 
by the United Nations 
Educational,scientific, and
cultural organization 
(UNESCO) as a city of ancient 
architecture.

Morteza Ali Canyon -Tabas
Tabas is another city of
 Yazd Provience .This city  
also is surrounded by desert 
of Loot in the north, desert 
of Namak(salt)  in the south. 
But  Tabas is one of the most 
beautiful cities of Iran.There  
are numerous Palm-groves 
which  are surrounded by 
fences. Some Natural scene 
like this one you can see in 
the left picture is amazing and 
provide some cold water for 
travellers.

The World  Heritage : Yazd,Iran Khan Garden
This garden is located on  
the way between «Yazd»  
and «Taft»  and like  most 
of traditional gardens it has 
a grand building, a louver, 
an arch way  tea house and 
a stable. 
«mohamad Khan VaaliL 
built this  garden  in 19th 
century. A big hall which is 
wide and has  a high ceiling 
is  one of the special feature 
of this garden. It is  said that 
«Ostad Karim» hasbuilt this 
hall in a day.
«Khan Garden» faced a 
lot of damages during the 
governing of Zaghim=o-
dowleh Qashqayi

Yazd the city of Ouvers

Cypress  of Abarkooh

Abarkooh is one of the old 
cities of Yazd province located  
across the Silk road.Since it 
was built on the foot (Abar)
of the mountain(Kooh) people 
used to call it «Beside  the 
mountain»(Abarkooh).The 
exact date of the city  is not 
clear. Onthe basis of some 
narratives this  is the oldest c 
ity of the province as the long-
lived cypress of Abarkooh is 
respected by all Iranian.
 
Night view of Amirchakhmagh 
comlex in downtown of Yazd.
This complex containing one 
mosgue,one Bazzar, and one 
caravanserai

Amirchkhmagh Square
It was built on orders of Jalal ed-Din 
Amir Chakhmaq Shami, who was 
the governor of Yazd and a gener-
al of Shahrukh Mirza. The mosque 
was completed in 1438.
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Americans have kept him 
abreast of our exchanges.He 
never said anything about 
this and I did not mention it 
either. 

ABOUT JORDAN:

King Hossein contacted 
us through Monem Refaee 
and suggested we open our 
Embassy in Jordan and take 
the necessary measures to 
expand the two countries’ 
relations. Considering recent 
events, we said that we are 

interested in developing 
relations but we need some 
more time.  We finally agreed 
to send representatives at a 
lower than ambassadorial 
level to the embassies and 
wait and see how things 
develop. We also agreed to 
exchange intelligence. 

Obviously, if Jordan wants 
to reach agreements with 
Israel independently, we 
have no objections though 
we think that it will be a 
suicidal measure by King 
Hossein. According to secret 

intelligence brought to our 
knowledge, Alon, the deputy 
Prime Minister of Israel, has 
met King Hossein in Iran.

We share your view and 
agree that King Hossein is 
honest and courageous. We 
also like him, but America 
wants to put him under 
pressure and force him to 

swim against the current 
and contrary to the will of 
the Arab people whether 
those living in Jordan or 
elsewhere. This is neither 
in his interest nor that of 
Americans or even Israelis. 
If a personality like King 
Hossein is eliminated, 
America will face serious 
problems. We were hoping 
that His Majesty would 
guide him and save him 
from the trap.  

That is why when his 
Majesty sent you to Jordan 
as his envoy and in the 
peak of crisis of the war 
against Palestinians for 
negotiations, we were 
happy. Equally whenever 
His Majesty invited King 
Hossein to Iran to guide him, 
we rejoiced. We believe that 
King Hossein needs this 
kind of contact to boost his 
moral and hopefully help 
him to avoid the past errors. 
God forbid, for otherwise he 
will ruin himself.

Some people may think that 
we would be happy to see 
his end, but I can tell you 
privately and as a friend that 
this not the case at all. We 
hope that King Hossein will 
continue and stay in power, 
but this decision is his and 
not ours.

MEETING WITH HABIB 
BOUGHIBA JUNIOR

This morning, Wednesday 
29th of August 1973, I met 
Habib Bourghiba in AYON 
Clinic Geneva. He presented, 
on behalf of his father and 
himself, respectful greetings 
to His Majesty. His health, 
compared to a few months 
ago has much improved. 

On the problems of the 
Middle East he believed 
America needs to act quickly 
to avoid further damages.

He is invited to go to 
Washington sometime in 
m i d - O c t o b e r

A
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the explosion. 

All we expect is to live in 
freedom and peace causing 
no problem to others. As 
you know, through Hafiz, 
we are in contact with 
Henry [Kissinger] without 
letting anyone know about 
it. Even Ahmad Khalil, 
our representative in 
Washington, is not informed. 
The exchanges between 
Hafiz and Henry have so 
far produced no results. We 
shall be happy if you could 
pursue your efforts and we 
know you have the support 
of the Shahanshah. You 
can take our case in your 
hands and choose the right 
approach. 

You should tell us what to 
do. What is the guarantee for 
the withdrawal of the Israeli 
forces from the occupied 
Arab Territories?

Ghorbal’s views on 
the relations of Egypt 

with some Arab 
countries:

A. IRAQ:

You know that there are 
ambiguities in our relations 
with Iraq. We cannot really 
trust the Iraqis, but we prefer 
to keep the Status Quo. We 
do not want to create new 
problems or conflicts in an 
already confused situation. 
The Iraqis insisted on

 raising the question of Iran 
and its acquisitions of arms 
in the Algeria Conference of 
Non-Allied Countries, but 
the Egyptian government is 
against the idea and believes 
that this question should not 
appear in the agenda of the 
conference. 

Yesterday, the Iraqis shut 
down the Russian and 
Czechoslovakian cultural 

Centres in Baghdad. This 
is an important issue and 
we were much surprised. It 
may have been because the 
Russians and the Checks 
have not allowed Iraq to 
have its cultural centres in 
their capitals.

A. SYRIA

Our relations with Damascus 
continue to be friendly. We 
persuaded them to receive 
Waldheim while they would 
not accept the UN proposals. 
The forthcoming visit of 
Secretary General at our 
initiative may contribute to 
understanding.

B. LYBIA

We have made the Libyans 
understand that we are 
not a country that could 
be purchased with money. 
Unfortunately, Ghaddafi 
is behaving childishly and 
continues to provoke the 
African and Arab countries 
through excessive emotions 
at a time when we should be 
more realistic and continue 
our progress with careful 
meditation. Having only 
money is not enough.

C.  ALGERIA

Our relation with Algeria is 
very friendly. The Algerians 
act with maturity and 
realism. Boumediene was 
there in the conference of 
the African countries and 
supported Sadat when he 
rendered homage to the king 
of Ethiopia. We are doing 

our best to develop our 
relation with Algeria.

E. ETHIOPIA

We have tried to have good 
relation with Ethiopia. As I 
said before; Ghaddafi was 
planning to attack Ethiopia 
and wanted to prevent 
them from participating 
in the African Countries’ 
Conference unless they 
ceased all relations with 
Israel. We managed to 
prevent this from happening 
and will endeavour to expand 
our relations with Ethiopia.

F. SAUDI ARABIA

President Sadat went on state 
visit to Saudi Arabia, Syria 
and Qatar three days ago. 
Meeting with the King of 
Saudi Arabia will certainly 
strengthen our existing ties. 
We want to have cordial 
relations with all Arab 
countries. Our relation 
with Saudi Arabia is now 
completely different from 
what it used to be at the time 
of Naser. The two heads of 
states have total agreement 
and understanding on 
most issues. We have also 
done our best to have 
good relations with Qatar 

 •We are trying to 
encourage the Arabs to 
invest their capitals in Egypt. 
Obviously, we have initiated 
regulations to guarantee 
the financial security of the 

Arab and foreign investors. 
They should know that 
there is no more a danger 
of nationalisation of their 
companies. We will do 
such that there would be no 
doubts or fears in this regard. 
President Sadat’s visit to 
Qatar is a manifestation of 
this policy. 

(Throughout discussions with 
Ghorbal, Mr Homayoun was 
present and taking notes and 
so was Mr Said Abol-kheyr 
who had come to Switzerland 
in the company of Mr Ghorbal. 
He is the first Secretary of 
the Egyptian Ministry of 
Foreign Affairs and a close 
collaborator of Mr Ghorbal in 
the Presidential Office.)

•Discussions with Mr. 
Wa l d h e i m

I had a telephoneconversa-
tion with the UN Secretary 
General who had come to 
Geneva. He wanted me 
to convey his profound 
respect to His Majesty 
Shahanshah Aryamehr. He 
was optimistic about his trip 
and hoped he could achieve 
something though he had 
not seen much optimism in 
Yarnick. However, he was of 
the opinion that the current 
developments in Europe 
and the energy issue will be 
beneficial to the Arabs and 
have negative impacts for 
Israel. 

Waldheim told me he had 
no particular proposal, but I 
gathered from his words that 

President Boumediene

King Hossein

Kurt Walgheim

Habib Bourghiba,Jr. 

M.Ghaddafi

Speaking in the 3rd 
international congress on 
modern pharmacology which 
was held in Razi International 
Conference Center of Tehran, 
Mohammad Reza Shanesaz 
said US has recently 
started media campaign for 
unfreezing Iran assets which 
has been frozen in European 
for a long time. 

He expressed regret over 
Western countries' lies 
claiming that drugs are not 
included in sanctions list, 
saying the little amount of 
drugs which has recently 
imported to Iran has been 
purchased a few months ago.
Shanesaz noted that Iran is 
self-sufficient in producing 
97% of the drugs required 
for patients.Iran is capable 
of producing any kind of 
drugs, he said adding that 
3% of imported drugs are 
among those which are new 
or are not economical to be 

Tehran, Feb 5, IRNA – 
Head of Food and Drug 
Administration of Iran 
Mohammad Reza Shanesaz 
said on Wednesday that the 
US still continues creating 
obstacles to prevent export 
of pharmaceutical drugs to 
Iran.

produced in Iran. China and 
India exports raw materials 
to the world and Iran changes 
them into valuable drugs, he 
reiterated.
Earlier, the Swiss Embassy 
in Tehran in a message said: 
"#Switzerland’s foreign policy 
strategy 2020-23 defines 
the thematic focus areas and 
specific Swiss expertise to 
promote peace + security 
(good offices, humanitarian 
commitment, bridge-
building, mediation, science 
diplomacy)."
The aim of the Swiss 
Humanitarian Trade 
Arrangement (SHTA) is to 
ensure that exporters and 
trading companies in food, 
pharmaceutical and medical 
sectors based in Switzerland 
have a secure payment channel 
with a Swiss bank through 
which payments for their 
exports to Iran are guaranteed. 
In this way, Switzerland is 
helping to supply the Iranian 
population with agricultural 
commodities, food, medicines, 
and medical equipment. This is 
in keeping with Switzerland’s 
humanitarian tradition.

US still prevents
export of 
pharmaceutical
 drugs to Iran
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We ask you to convey the 
sentiments and respect of 
President Sadat and the 
Egyptian people to His 
Majesty. His Majesty is 
genuinely interested in the 
Middle East peace process 
and we know we can count 
on him. We know when 
there is a need, you will 
stand by the side of your 
Muslim brothers. We know 
you will put the necessary 
pressure on US to adopt an 
even-handed policy in the 
Middle East and force Israel 
to come to peaceful terms. 

The American proposal in 
the Memorandum you have 
brought is vague and general 
though there are indications 
of good will in it. But it is in 
practice that America should 
show its good intentions. 
Rather than guaranteeing our 
rights and putting pressure 
on Israel to withdraw from 
the occupied territories they 
send us “words”. What we 
want is “deeds”. 

In this document there 
is nothing new, no real 
solutions. The US has 
rejected its own plan, (the 
Rogers Plan) that could have 
helped in the implementation 
of 242 Resolution. They 
ignored their own initiative.
We have never rejected a 
proposal without careful 
meditation. We are realists. 
We believe in your good 
will and the intentions of the 
Shahanshah. We know you 
genuinely want to work for 
peace. So, you should tell 
the Americans “Translate 
your words into action.” 

America should take steps 
in the direction of the 
settlement of the conflicts 
rather than unilaterally and 
obstinately protect Israel. 
We not only want promises, 
we also insist on having 
guarantees that would lead 
to the withdrawal of Israeli 

forces from the occupied 
Arab territories and not 
wait till it is too late and 
find ourselves in front of a 
faite accompli. We want the 
whole problem to be settled 
once and for all and not bits 
by bits.

If America cannot talk with 
us directly because of the 
Israeli elections or any 
other consideration, they 
can send their messages 
or plans through you who 
represent His Majesty, the 
Shah of Iran; you are trusted 
and respected by us.  We 
shall be more than happy 
to study their suggestions 
with attention. We are 
not malevolent towards 
America; we are not their 
enemies. All we want is to 
solve the current crisis.

We have nothing against 
“détente” and will not 
do anything against the 
interests of America, but 
we should first defend and 
protect our own interest and 
we cannot compromise this. 
When part of our country is 
occupied, how can we come 
to an agreement? We have 
shown our tolerance and our 
patience and we have the 
capacity to look at the issues 
from a wider point of view. 
We have our potentialities 
in the short and long run.
We want America to show 
in the policy it adapts in the 
Middle Eastern the same 
enthusiasm that it has shown 
in its relations with China 
and Russia. They should 
pay more attention to this 
region and its problems. 
MayI repeat again that

Hafiz and I are ready to meet 
you anytime and anywhere 
provided that America has 
a tangible and concrete plan 
of action. They should now 
stop going into generalities. 
As far as the Arab territories 
are concerned, we cannot 
imagine a compromise. 
We are responsible to the 
Egyptian people, to the 
future generations, to the 
Arab world and to the 
Palestinian nation. 

We are at the same time 
realistic and ready to find 
solutions to end the existing 
crisis. If Israel abandons 
its expansionist policies, 
we can achieve peace. The 
Palestinian issue is a vital 
question and we cannot 
ignore it. Any neglect would 
in fact be a postponement of 

Iranian media reflect on news of warming and improving  relations  between Iran and Egypt.
Here you can see one of the reports of Egyptian Vice President Hosni Mubarak's visit to Iran and 
meeting with  the Shahanshah Aryamehr
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 Part 2

Mr Zahedi continued: I 
believe Nixon is in a stable 
position now and can
 put some pressure on the 
Israelis.The Jews have a 
great influence on the US 
press, television, etc. Their 
lobby is strong in the US, and 
especially in Washington, 
but they are only 6 million. 
Americans can do something 
against them . If thye know 
might to do it. Do you think 
you should now talk with 
Cairo? Do you want them to 
meet you either in Cairo or 
in another place? From the 
last part of the note I saw, 
it is my understanding that
 they want to pass the ball 
to you. If you come up with 
some constructive ideas and 
express your true demands,
 I will try to convince them. 

Anyway, I believe President 
Nixon is committed  and very 
much intrested for Middle 
East peace.

Mr Ghorbal added: If I 
understand correctly you 
want us to come up with 
new proposals or ideas that 
may help us get out of the 
present deadlock. However, 
the Americans know very 
well what we think and yet 
continue to support Israel. 
For example, it is said in
 the same notes that any plan 
should be based on a step by 
step and gradual progress. 
This is exactly what Israel is
 after.
Our problem is to get a clear 
view from America. If we 
are not convinced, how can 
we possibly trust US and rely 
on its words. We know His 
Majesty has great influence 
in the Islamic world and he 
and his views are also much 
respected in USA. We hope 
that he will interfere and 
demand that they protect our 
rights.

 Is there anyone who would 
be against a diplomatic 
solution to reach a noble and 
peaceful agreement? From the 
memorandum, I cannot gather 
what is meant by the need 
for greater “flexibility” and 
“tactical position” from Egypt. 
Does it mean we should close 
our eyes and 

grope in darkness? We want 
something we can hold on 
to.Three are certain points in 
the memorandum that at the 
first glance I thought they 
were America’s views but then 
I saw that they refer to “WE” 
meaning His Majesty’s idea 
that “We must adopt a more

balanced position”. We admire 
this vision, but the problem is 
whether Nixon has the capacity 
to act effectively. So far, we 
have not seen such a sign. 

The White House has 
completely ignored the 
Rogers plan. Before I left 

Washington after the four 
years of my mission as the 
Egyptian envoy, in June 
1972, Kissinger spoke to me 
about the American initiative 
and said the problem was 
that the issue was handled 
at a lower level. “It was our 
mistake not to have arranged 

direct negotiations between 

Presidents Nixon and Sadat.” 
Later Rogers came to Cairo 
and had  extensive discussions 
with Sadat,but to no avail. 
They say that whenever the US 
has come up with proposals, it 
has been subject to attacks. I 
must be clear and say no one 
but Israel has opposed the 
US proposals. The US can, 
if they want, submit their 
plans to His Majesty,  the 
Shah of Iran, whom we trust 
but they should specify what 
guarantees they can give. 
After the Nixon- Brezhnev 
summit in Washington, neither 
the Russian nor the American 
attitude have changed. The 
Americans told the Russians 
that before the 1974 general 
election in Israel, they would 
not be able to do anything. 
America wants to convince 
Israel first. We have no bitter 
feelings and no hostility 
towards the US and wish to 
continue our dialogue. But 
the US so far has not taken a 
single positive step. 

We asked the Russians to 
withdraw their soldiers and 
military advisors from Egypt, 
the only thing we have asked 
from America is to stop 
sending arms to Israel. Why 
is America continuing to send 
heavy armaments to Israel 
while we are in a period of 
cease fire?

The last part of 
discussions with Mr. 

Ghorbal and the 
conclusion:

Impress Farh,President Sadat,HIM. Shahanshah,Lady Jahan Sadat
in Cairo  during the last visit of the Shah and Shahbanoo to Egypt

Historic Negotiation for Historic Negotiation for 
Re-establishing Relations Re-establishing Relations 
Between Iran and Egypt.Between Iran and Egypt.
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